
Hotell Göta Källare, Göteborg 

Hotellvinjetter från Göta Källare är kända i tre olika typer. Typ 1 förekommer från 1889 och under 

större delen av 1890-talet. Den är vanligast i svart färg, men det finns också kort med blå vinjetter. 

Typ 2 är smalare än typ 1 men är i övrigt samma vinjett. Klichén ser ut att vara ”avhuggen” i 

vänsterkant. Två kort med denna vinjett är kända. Märkligt nog är de poststämplade samma dag, den 

10 augusti 1894! 

Sedan kartläggningen i Nordisk Filateli publicerades har en ny vinjett från Göta Källare dykt upp,  

typ 3. Vinjetten visar en bild av hotellet sett från hörnet, till skillnad från typ 1 som avbildar hotellet 

framifrån. Det finns ingen text i vinjetten, utan texten ”Hôtel Göta Källare, Göteborg” är tryckt i 

kortets vänstermarginal. Kortet är obegagnat och går därför inte att datera. Men utförandet med 

text i marginalen är detsamma som vinjett typ 2 från systerhotellet Grand Hotell Haglund i Göteborg, 

för närvarande känd 1900–1902. Så ett rimligt antagande är att även tilltrycket från Göta Källare är 

från denna tid.  

 

         

  Typ 1 Hel vinjett Typ 2 Smalare vinjett Typ 3 

 

Vinjett Helsak Placering Tidsperiod 

Typ 1 bKe 4 (10 öre röd) Upptill på adressidan 1889-06-23–1889-07-18 
Hôtel Göta Källare, bKe 7 (5 öre grön) Upptill på adressidan 1889-07-26–1891-04-06 
Göteborg bKe 10 (5 öre grön) Upptill på adressidan 1898-04-17 
svart vinjett bKe 13 (10 öre röd) Upptill på adressidan 1896-09-27 
 bKe 13 (10 öre röd) Nertill på adressidan 1890-09-26–1891-07-14 

Typ 1 bKe 7 (5 öre grön) Upptill på adressidan 1897-09-18 
Hôtel Göta Källare, bKe 13 (10 öre röd) Upptill på adressidan 1897-07-10–1897-08-31 
Göteborg    
blå vinjett    

Typ 2 
Hôtel Göta Källare, 

bKe 13 (10 öre röd) Upptill på adressidan 1894-08-10 

Göteborg    
svart vinjett,     
smal kliché    

Typ 3 
Svart vinjett  
Utan text, 
Hôtel Göta Källare, 
Göteborg i 
marginalen 

bKe 13 (10 öre röd) Upptill på adressidan Oanvänt kort 

 


