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Inledning
Detta är en faktabok om svenska bokmärken genom tiderna. Här finns inte så
mycket plats för nostalgi, förutom det som bilderna av bokmärkena kan ge varje
läsare, betraktare, utifrån sina egna upplevelser.
De flesta av dessa bokmärkeskartor har sedan länge försvunnit ur marknaden
och en del är svåra att få tag på även bland samlare.
Just på grund av att många kartor är sällsynta, har vi ibland fått nöja oss med s. k.
pusslade kartor i vår dokumentation. Det syns oftast inte på bilden. Men en del
ramar är t. ex. inte original, även om de är i rätt färg. Vid några enstaka tillfällen
har vi saknat ett eller flera originalmärken, som vi då ersatt med kopior.
*
Boken är upplagd så, att vi presenterar ett förlag i taget. Årtalen i rubriken avser
förlagens bokmärkesproduktion. Respektive förlags historia presenteras först i
korthet. Därefter har vi i list- eller tabellform samlat informationen om varje
bokmärkeskarta från just detta förlag.
Där kan man bl. a. utläsa kartornas storlek . Vi har utgått från ett format något
större än A4 och t. ex. angett om kartan är hälften av detta och då skrivit halvformat i listan. Om inget anges är kartan alltså lite större än A4. Av tekniska skäl,
är alla bilderna avbildade i samma storlek , men i listorna framgår det alltså, hur
stora kartorna är i verkligheten.
I de fall man känner till kartans tecknare, framgår det i listan och i slutet av
boken finns de mest produktiva bokmärkestecknarna närmare beskrivna.
Efter listan följer en presentation av respektive förlags samtliga bokmärkeskartor. Vi har valt att börja med det mest kända, Eric F. Olsson & Co, trots att det
inte är det äldsta. Eftersom detta såldes och blev en del av Williams förlag, visas
dessa bådas förlags kartor efter varandra.
Därefter presenteras de äldre förlagen och deras märken. Sedan följer övriga
förlag som givit ut bokmärken. Till sist berättar vi om de kartor, som tryckts
utomlands på senare tid, men som gjorts speciellt för Sverige.


*
Vi vill betona, att den här boken inte bara lämpar sig för bokmärkessamlare, utan
för alla allmänt kulturintresserade, eftersom svenska bokmärken är en del av vårt
kulturarv. Ändå hoppas vi, att samlare här kommer att få just den uppslagsbok,
som många länge efterlyst.



Eric F. Olsson & Co
c:a 1945–1971
Firman, som först verkat inom textilbranschen, hade gått i konkurs, men startade
om igen och 1940 kom svärsonen Oscar Lundquist med och blev senare direktör
i firman, som trots det behöll sitt gamla namn.
Någon gång omkring 1945 började man tillverka bokmärken. Exakta årtalet är
oklart, men troligen håller inte en teori om att man skulle börjat trycka de numrerade 1947. Den första numrerade kartan börjar med 47, men många märken har
hittats med äldre anteckningar på baksidan.
Att man började tillverka bokmärken berodde bl. a. på att gränserna till Tyskland
och England var stängda och den import man tidigare haft av märken därifrån
var avbruten. Oscar Lundquist blev mer och mer intresserad av bokmärken och
utarbetade en bättre metod för tillverkningen, som han också fick patent på.
Det var kristider och svårt att få tag i papper, så de första märkena trycktes på
s. k. omslagspapper utan glans och starka färger. Dessa första saknade med något
undantag numrering och man brukar kalla de här nio första kartorna för ”de
omärkta”. Senare gjordes också en omärkt austinkarta.
Numren på de senare kartorna gjorde en del hopp här och var. Det beror på, att
man tillverkade andra pappersprodukter, bonader, pappersdockor, bokmärkesalbum, rader mm, som fick en del nummer mellan kartorna, men det var också
så, att importörerna utifrån ville ha senare nummer, eftersom man förknippade
numren som började med 50 med märken från 50-talet och man ville inte ha gamla
märken. Det tycker nog nutidens samlare låter konstigt, men så var det.
Det blev med tiden ungefär 250 kartor. Många av firmans kartor har tillverkats även i Danmark, Norge, Finland och t. o. m. i Skottland genom samarbete
med olika firmor där. I Danmark var det Colibri, i Norge Mittet och i Finland
Paletti.
I början av 1971 såldes Eric F. Olsson & Co till Williams förlag i Bromma.


Eric F. Olsson & Co

Omärkta kartor
Dessa omärkta kartor var de första som gavs ut av Eric F. Olsson & Co. De producerades som en provkollektion på ett mycket grovt olackerat papper.
NR

STORLEK
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4

MOTIV

TECKNARE

Prinsessor
Idrott
Tomtar och änglar
Fåglar
Vilda djur
Tama djur
Barn
Hästar
Tummelisa
Kommunikation

Maj Lindman

ÖVRIGT

Maj Lindman
Maj Lindman
Maj Lindman
Maj Lindman
Maj Lindman
Maj Lindman
Inga-Lisa Söderström?

Märkta kartor
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TECKNARE
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4704
4705
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Tomtar
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Barn
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4706
4708
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4810
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4813
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Blommor
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Helge Artelius
Helge Artelius
Helge Artelius
Olle Richardsson
Olle Richardsson
Olle Richardsson
Olle Richardsson
Helge Artelius
Helge Artelius
Helge Artelius

½
½
½
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ÖVRIGT

De dövas riksförbund,
större och tunnare. 1970-tal.
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