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Londonkort från Lövv Sons & Co.
\rad gin nran när liortcn börjar tryta
inonr samlaroln det? I mitt fall var
det lite aI en tillfällighct. Jag hnr tittat
lite pai gatuvyer från Londor. En stad
son j.g tycker myckct orr att besajka.

Korten har olta err nyllrande fölk
h och mycket trafik. Och när jng lör
en tid sedan fick henr en aukrionska'
talog med vykort hittade jåg en post

rned tidjga Londorkorl lrån ctt och
sannna fdrlag. lag s k ickrde in €ttbud
på koLtcn och v.rnD deDna post. Eftcr
någon vcckr kom det en bunr mcd
Londonkort från ett förlagsoln hettc
LL. Den enda infornratn'ren som
li.rnliom av vykortcn var att dom
vrr tryckta i Frånkrikc.

Nu började lite deteliti\,arbete lör
att ta reda på vad LL slod fdroch Ynr

doln kom ifrån osv.

Vår böriar man onr inte med
Google? Det iörsta som jrg llck lin,n
vrrat{ förLagethette I- Lev}. Eltermcr
grä\,ande i bla. gaml.r engelskn t -

Underårets första fem

månader har vi halt före

drag om spårvagnar, ång
båtar, resa tilAlvesta och

^,4edlemsantdlet 
har åter

börjat att öka, vilket är

9 ädjande.

Vi i styrels€n önskarvåra
nred enrmaren trevlig
50mmar och god jakt på

nya vyko(.

5ören Nilsron
Ordförånde

,ta.j!,tt , iI

ningsartikLrr hom jig till slut tmln
till Livy Sotrs & Co 1895 1919, etå

blelat i Pxris och Lolldon. Egentligen
börjrd€ älk 1861n:irM.Lcon & l Lev,v

köpte Prrisbcl:igna totogrnFska slu
dn fcrricr pcrc. lils & Soulier.

187, l:ininid. I eon firman som

;incirr.Le nan1n till I LiY,v & Co. När
siiDernr lrncsi o.h Luci€n började i
iinetxgel 1895 iindrdde Drnn r.nmet
till Ld\'1 Sons & Co. Luciei blcv en

viilkind i)Logrxfoch man börjåde ge

ut rykort lrir i lin stn hand f ranlirike,
rDen :n en lnglind tl ån 190;. \'1an glv
clessutonr unlkolt frin blarct annat

Dct anoryma men mycket pro
dokiva tör1åget har lockat flera engel

sk'r samlare att torskn onr detsrm|ra.
Därlör linDs det en del nraterinl att
sl dera xngående engelska LL kort,
hhnd.nrrr iertiklar i Pictln e Post-

card Nlonthll:
De lörstd Engclska vykorten gnvs

ut 1905 och det vär moti\,liån Isle ol
Wight, Sussex och Kent somlnarerl
detta år. I sålnbrnd ned detta regist
rerade man elt såmmarbete nled en

agent N{ax Alexdn.terpi 118 Holbo n
London. Underärer1 så har mangett



ut kort från ca 150 städer
och orter i södra Englånd.

Vykorten från centrala
London kom 1906 och
framåt. Korten finns isvarr
vitt, sepia och kolorerade
varianter. I sanband med
utställningen 1908 finns
det även kort med fiirgade
Engelskä och Franska flag-
gan. Förutom den numre-
rade seriel na för centrala
London och förorterna,
så finns Dågra numrerade
specialserier. Såsom Kung
Edvard VII:s begravning,
Kung Georg V och Drott-
ning Marys bröllop, och
konstverk frän National
Gallery och Tate Gallery.

Korten från centrrla
London är nunrrerade
I 421. Därefter iir det en
lucka från422 till498. KoF
ten från förortemåärnum-
rerade från 499 t'll 9s0.

De tidigåste korten frän
centråla I-ondon linns i

serien I 340, övriga kort
341 421 gavs ut senare.

Korten i serien l-340
anses relativt vanliSt före'
kommarde. Men det nbns
vissa undantry. ED såmlrre
beskrev att hån hade pro-
blem med ca 30 kort. Varav
sex stycken var mycket
svårå. Hån avslöjar dock
inte vilkå detta är, för att
inte presså upp priserna på
dessa. I den senåre serien
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finns det fler"svåra kort" ä\€n om alla
korten egent ligen å r sk tu ristv)€r från
det tidiga l9l0'talet.

Nu är det inte så enkelt att man
samlar korten l-421. Samma num
mer finns i i€rl] 1äll i olika varian
ter tex. svartvitt och f:irg. Men det
förekornmer riven sva(vita kort med
sammå numnler och text- där det är
sammå motiv merr att det är olika
fotograficr lbland verkardet som att
det barå skilier några minuter mel-
lån fotoSralicrnå och ibland skiljerdet
fleraår. Pådessa senareh:rr t.ex. häst'
transporterna ersat ts av motorfordon.
När det gällcr svartvirt och färgkort
så gäller detsamma här att det krn

varä sammå eller olika fotografi. Men
för ått ytterliga re krånglå till det hela

så förekommerdet exempel på att ett
nummer krn finnas två kort med helt
olikå motiv och text.

För ätt tidsbestiimma korten
använder mdn sig åv baksidan. Denna
finns i sju virianter, typ I till T

Typ t och 2 iörekommer från
onlking maj 1905.'fyp 3 tidigt 1906

ochtyp 4 frän hösten 1906. Typskom
mitten av l90Z typ 6 \'åren 1910 och
till sist typ 7lrån Dritten.rv 1913.

Var hittar naD då dessa v'.kort?
Med lite tur så kan man hitta kort i
handlarnas Englandslådor. Men det
ärstörre chaDs att hitta korten på de

utländska auktionssajterna på inter-

net. Då pråtar vi om Ebay och Del-
campe.ner. Här får man rrälTpånågra
hundrå kort per stAlle när det gäller
Londonkort. Men skulle mån varå
intresserad av LL:s Franskå vykort och
söker på Delcamp€så får man trälIpå
drygt40000kort. Ett tips om rnanvill
ha ett oändligt samlaronrråde.

År 1920slogs firDran ihop meddet
Franska vykortsförlaget Neurdien
Freres och blev Levy & Neurdein.
Företagens alla negåti\', och det rör
sig onr flera hundra tusen, finns nu
samlade hos Roger-Viollet Photo
graphic Agency i Paris. Men det år


