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Människor som skriver. 
Sociala medier i Sverige 
100 år före Facebook
Av Ann-Catrine Edlund

1. INLEDNING

Den 24 december 1902 skriver andrekonstapel Carl Lindström i Jönköping 
ett vykort till Frida Westin i Härnösand. Utöver julhälsningen skriver han 
också en kärleksdikt som anspelar på vykortets motiv där en kvinna håller en 
mans hand samtidigt som de ser varandra i ögonen.

Jkng d. 24.12.02. Hj. tack för Edert vackra, i dag bekomna kort! Skulle vara 
intressant att få se egarinnan till den hand som skrifver kort till mig från kalla 
norden! Vill därför fråga om ni vill byta fotografi! Får ursäkta om julhälsningen 
kommer sent men jag har just idag fått hem dem! (Han till henne) Ack visste Ni 
blott hvad jag drömmer När vännen mitt öga har kysst Ack visste Ni blott hvad 
jag gömmer I hjärtat så troget så lyst! Ack visste ni blott!!
Förbindliga hälsn. från Eder Carl Förlåt min fråga angående fotografi

Carl och Frida har bytt vykort i en dryg månads tid. Den 8 november satte 
Frida in en annons i Stockholmstidningen med en önskan om att byta vykort. 
Carl var en av de många som besvarade Fridas annons och som skickade ett 
vykortssvar till pseudonymen ”Greta”, poste restante Härnösand.

Lördag kväll den 21 april 1934 tar säljägaren Axel Johansson fram sin 
dagbok och sammanfattar dagens händelser. Troligen skriver han i karbid-
lampans sken i den fälbåt där de bor under den två månader långa säljakten 
ute i isen i Bottenviken. Hans jaktkamrater har varit ute på jakt och de har 
fått besök av ett finskt båtlag.

Svag vind från alla håll i dag, vi ligger fortfarande här på merikalla, Gunnar och 
John har varit ut i dag men det blev ingen säl, vi har havt dimma halva dagen och 
i kvell klockan 10 är det fortfarande tjockt, finnarna har varit hos oss i kvell och 
vi har spelat kort och det har varit trevligt, (DAUM 4632)

Föredrag vid Kungl. Gustav Adolfs Akademiens sammanträde den 9 oktober 2019.
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Packlistan för säljakten var lång och krävde månader av förberedelser. Men 
förutom proviant, jaktkläder och ammunition så packade alltså Axel också 
ner sin dagbok och en blyertspenna. Han lyckades också skydda boken från 
vätan ute på isarna så att vi än idag kan läsa hans dagbok.

Den 13 maj 1936 träffar pigan Linnéa Johansson sin vän Anna i Rossön, 
Jämtland. Anna skriver ner de tre verserna i visan Svarta Rudolf i Linnéas 
visbok. Under avskriften av visan har Anna noterat: ”avskriven den 13 maj 
36 av Anna S. Böhle Rossön”. Linnéas visbok är full med avskrivna texter, 
för det mesta har hon skrivit ner texterna själv, men ibland har hennes vänner 
skrivit ner en visa eller lämnat en hälsning i hennes visbok.

En första våg av mass literacy
Andrekonstapeln Carl Lindströms vykort, säljägaren Axel Johanssons dag-
bok och pigan Linnéa Johanssons visbok är goda representanter för det var-
dagliga skrivande som ägde rum under det tidiga 1900-talet. Under det sena 
1800-talet flödade en våg av skriftbruk över Europa i takt med att alfabetise-
ring genomfördes i de europeiska länderna som ett led i moderniseringssträ-
vanden och nationsbyggande (Vincent 2000; Brandt 2015). Med begreppet 
mass literacy betonas att läs- och skrivkompetens spreds till den breda all-
mänheten, till massorna.1 Tidigare hade dessa kompetenser vanligen endast 
varit åtkomliga för en ekonomisk, politisk och religiös elit. Literacy-forska-
ren Deborah Brandt betonar i sin definition av mass literacy de betydelse-
skapande aktiviteter som människor deltar i med hjälp av skriftteknologin, 
liksom de förväntningar som växer fram på skriftbruk och i vilka samman-
hang och för vilka syften som skriften kan användas. Hon betonar också 
att tillgången till läs- och skrivkompetens är socialt skiktad och att enskilda 
skriftpraktiker värderas högre och ges större tyngd än andra.

[…] mass literacy refers to the nearly universal participation in meaning-making 
based on encoded symbols (i.e., alphabets or characters) as well as the systems 
and expectations that grow up around this phenomenon. Mass literacy is stratified 
in terms of access and reward and various in practice, value and impact (Brandt 
2009 s. 55).

Idag befinner vi oss i efterdyningarna av en andra våg av mass literacy som 
fått sin närmast tsunamiska kraft av den digitala teknologin. I yrkeslivet har 
skrivandet ökat till följd av den framväxande kunskapsekonomin, och i var-
dagslivet till följd av digitaliseringen.2 ”Writing – paid and unpaid – is keep-
ing the economy, especially the Internet economy, afloat” (Brandt 2015 s. 3).

1 Begreppet mass literacy är svåröversatt, varför det engelska begreppet används här. Det har 
tidigare använts i svenskspråkig literacy-forskning av Lindmark 1990 s. 20.
2 Skrivande i yrkeslivet har accelererat under hela 1900-talet i och med kunskapsekonomin 
som inte baseras på produktion av varor, utan istället på produktion av tjänster, kunskap, nyhe-
ter etc. Texter blir här både produktionsmedel och resultat och skrivandet blir därmed en viktig 
del i kunskapsproduktionen. Digitaliseringen i början av 2000-talet har inneburit att skrivande i 
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Deborah Brandt menar att dagens andra våg av skriftbruk framför allt 
utmärker sig genom att människor skriver mer än vad de läser idag. Skriv-
händelser dominerar över läshändelser, i både yrkesliv och vardagsliv. Hon 
menar också att det istället var läsning som var den dominerande literacy-
aktiviteten under den första vågen av mass literacy (Brandt 2015 s. 2). Kyrka 
och stat var de som sponsrade människors skriftkompetens under det sena 
1800-talet och de premierade framför allt människors läskompetens i och 
med att skrivkompetens sågs som potentiellt politiskt och socialt utmanande.

I denna artikel vill jag problematisera påståendet att läsande var det skrift-
bruk som dominerade under den första vågen av mass literacy genom att visa 
på att skrivhändelser tog en mycket stor plats i människors vardagsliv redan 
under det tidiga 1900-talet. I svallvågorna av den första vågen av mass lite-
racy utvecklades ett flertal vardagliga skriftpraktiker som användes av stora 
befolkningsgrupper. I artikeln presenteras tre exempel på det vardagliga skri-
vande som växte sig allt starkare under det tidiga 1900-talet i takt med att 
den breda allmänheten hade både de ekonomiska och teknologiska förut-
sättningarna för att delta i skriftpraktikerna: den folkliga dagbokspraktiken, 
visbokspraktiken och vykortspraktiken. De frågor som besvaras i artikeln 
handlar om den sociala betydelse som de vardagliga skriftpraktikerna kan ha 
haft i människors liv. Vykortspraktiken ges kanske lite paradoxalt det största 
utrymmet i artikeln, trots att – eller kanske just för att vi har minst kunskap 
om den praktiken.

Skriftbrukets sociala historia
Artikeln kan placeras inom forskningsområdet skriftbrukets sociala historia 
som också kan benämnas skriftkulturens historia (history of scribal culture) 
och anknyter till pågående europeisk forskning (Lyons & Marquilhas (red.) 
2017). I detta tvärvetenskapliga område ryms både lingvistik, antropologi, 
litteratur, historia och etnologi. Det är det folkliga skriftbruket som studeras 
och oftast just de vardagliga skriftpraktikerna, t.ex. skrivande av brev eller 
dagböcker.3 I tidigare historisk skriftbruksforskning har läsande vanligen varit 
den aktivitet som studerats, och då särskilt med inriktning mot bokhistoria 
(Lyons & Marquilhas 2017). Människors skrivande har knappt alls studerats. 
Men idag riktas intresset mot det vardagliga skrivandet genom vilket det blir 
möjligt att studera historiska skeenden ur ett underifrånperspektiv, genom 
det som brukar kallas för ”The New History from Below”. Historikern Mar-
tyn Lyons presenterar fyra anledningar till varför området förtjänar epitetet 
”new”. En av de mer framträdande anledningarna är att man nu riktar in sig på 

yrkeslivet har ökat än mer. Deborah Brandt framhåller att digitaliseringen inte ensam är ansva-
rig för den ökande andelen skrivande i yrkeslivet, utan att den bara accelererat en process som 
redan var pågående (2015 s. 3).
3 Jag använder här historikern Britt Liljewalls förståelse av begreppet folklig – det skriftbruk 
som associeras med »obemärkta män och efterhand också kvinnor ur de breda icke-priviligie-
rade befolkningslagren» (2012 s. 43).
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enskilda individers erfarenheter (Lyons 2013 s. 16 ff.). Fokus inom området 
är hur skriftteknologin når ut och används av medborgarna samt de sociala 
möjligheter som tillgången till skriftteknologi erbjuder. De två övergripande 
frågorna inom området är: Hur har ”vanliga människor” använt skrift? Och 
hur ingriper skriftbruket i sin tur i vanliga människors liv? Utifrån språksocio-
logiska utgångspunkter studeras bland annat hur de standardiserade national-
språken implementerats hos medborgarna som vanligen pratade något av folk-
språken, eller dialekt (Hernández-Campoy & Conde-Silvestre 2012). Inom 
en nordisk och europeisk språkkontext är forskningsområdet starkt utvecklat 
(se t.ex. Sinor 2002; Howard 2012; Edlund 2012 (red.); Lyons 2013; Edlund 
& Haugen 2013 (red.); Kuismin & Driscoll 2013 (red.); Edlund, Haugen & 
Edlund 2014 (red.); Edlund, Kuismin & Ashplant 2016. På svenskt område 
är studiet av skriftens sociala historia under utveckling (Liljewall 1995, 2001, 
2007, 2012; Edlund 2007, 2008, 2012, 2016, 2017a, 2017b; Åhlman 2019).

2. SJÄLVSTÄNDIG SKRIVKUNNIGHET 
– EN NY SKRIFTKOMPETENS

En nödvändig förutsättning för att både säljägare, bönder och pigor skulle 
kunna delta i dagbokens skriftpraktiker var förstås de alfabetiseringsproces-
ser som genomfördes i Sverige och i övriga Västvärlden under 1800-talet. 
Spridningen av läs- och skrivkompetens och en samtidig implementering 
av nationalspråken var en bärande komponent i pågående moderniserings-
processer och i nationsbygganden i Västeuropa (se t.ex. Vincent 2000; 
Lyons 2007 s. 29).4 Varken läs- eller skrivkompetens är dock oproblema-
tiska begrepp. Man har i historiska studier av läs- och skrivkompetens gjort 
åtskillnad mellan mekanisk och självständig kompetens.5 I Sverige var det 
i första hand en mekanisk läs- och skrivkompetens som sponsrades av kyr-
kan och folkskolan. Den mekaniska läskompetens som sponsrades redan i 
det tidiga kyrkliga undervisningsprogrammet, var en specifik läskompetens, 
nämligen utantilläsning.6 Målet med läsundervisningen var att lära sig de 

4 Sambandet mellan modernisering och alfabetisering är dock inte helt okomplicerade. Se t.ex. 
Liljewall 2001 s. 123 där hon diskuterar möjligheten av att den självständiga skrivförmågan 
har en samhällsförändrande kraft, däremot inte den mekaniska.
5 Dessa kompetenser kan även betecknas med följande begreppspar: formell–funktionell, 
grundläggande–kvalificerad, begränsad–utvecklad (se Liljewall 2001 s. 123, 468 n. 42 och 
där anförd litteratur).
6 I det tidiga kyrkliga undervisningsprogrammet ingick endast läsning. Kyrkolagen 1686 räk-
nar med tre lärarkategorier: prästen, klockaren och föräldrarna. Föräldrarna förväntades lära 
de egna barnen ”läsa i bok och sina kristendomsstycken utantill” (Liljewall 2001 s. 96). Den 
enskilda individens läskunnighet dokumenterade nogsamt av prästerskapet. Däremot saknas 
systematisk dokumentation av skrivförmågans spridning under 1800-talet. Klart är dock att 
jordbrukets kommersialisering skapade behov av skrivkunnighet och bidrog till att skrivkun-
nighet spreds på landsbygden också före folkskolans införande (Lindmark 1993 s. 93 ff.; Lind-
mark 2009).
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kristna texterna utantill. Utantilläsningen ansågs mer krävande och avance-
rad, och därmed värdefullare. Att läsa innantill i texter var bara ett redskap 
för att nå målet, nämligen att kunna läsa utantill. Denna syn på läskompetens 
kan bara förstås om man kopplar den till sitt religiösa sammanhang. Läs-
undervisningen syftade nämligen i första hand till att vara en förberedelse 
för konfirmationen, där konfirmanderna skulle redovisa sin utantillkunskap 
om kristna texter (Liljewall 2001 s. 92, 104 f.). Förmågan till utantilläsning 
kontrollerades och betygsattes i husförhör som ägde rum en gång om året.

Att läsa har generellt haft en mycket hög kulturell status i många samhäl-
len och har ansetts både hälsosamt och moraliskt uppbyggligt, medan skri-
vande som aktivitet inte haft samma positiva associationer och inte heller 
premierats i utbildningssammanhang, vilket framhålls av Deborah Brandt: 
”From its start, the school has defined literacy as reading and treated wri-
ting skill as a branch of reading skill” (Brandt 2015 s. 165). Skrivande har 
premierats i den mån det handlat om korrekt skrivande, där skrivandet som 
aktivitet utgjort ett tydligt exempel på att språkbrukaren förmår efterleva 
uppsatta regler. Fram till idag har också skrivandet och dess praktiker präg-
lats av de ideologiska föreställningar som kringgärdat läsandet som aktivitet 
(Brandt 2015 s. 7). Idag utmanas den läsbaserade förståelsen av literacy allt-
mer av de förändringar som äger rum i dagens skriftbruk, och inte minst av 
det skriftbruk som tar plats i vardagslivet (Brandt 2009 s. 57 f.).

Svenska medborgare fick tillgång till skrivkompetens betydligt senare än 
läskompetens. I och med folkskolans införande 1842 fanns förutsättningar 
för att skrivkompetensen skulle få större spridning. Den skrivkompetens 
som sponsrades i den framväxande folkskolan var dock en mekanisk och 
begränsad kompetens. Skrivundervisningen i folkskolan bedrevs nämli-
gen inledningsvis genom övningar i avskrifter av givna texter där eleverna 
skulle tillägna sig en svensk skriftspråksnorm (Andersson 1986 s. 66, 111; 
jfr Lindmark 1994 s. 52). Avskriftsövningarna gav också möjlighet att utöva 
ideologisk kontroll, eftersom det var texter med ett ideologiskt budskap i 
uppfostrande eller sedelärande syfte som användes som förskrifter (Lind-
mark 1994 s. 65 ff.). Med mekanisk skrivkompetens kan skribenten forma 
bokstäver och känner till grundläggande skrivregler vad gäller exempelvis 
interpunktion, för att i första hand kunna kopiera och skriva av texter, medan 
den självständiga skrivkompetensen möjliggör ett aktivt, självständigt del-
tagande i olika skriftpraktiker – skriftpraktiker som kan ha olika syften och 
olika utformning (jfr Edlund L.-E. 2013). Skrivkunnigheten fortsatte att 
variera utifrån både social tillhörighet och kön inom den breda och socialt 
skiktade allmogen – åtminstone ett par generationer efter folkskolans infö-
rande (Liljewall 2012 s. 3).7 Den självständiga skrivkompetensen – att som 
skribent självständigt kunna delta i vissa skriftpraktiker – blir en ny skrift-
kompetens för folk i gemen under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet.

7 Se Lindmark 1993 för en diskussion av kunskapskraven i den svenska folkskolan 1842–1871.
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Skriftsponsorer
Under det sena 1800-talet var kyrka och stat genom folkskolan betydelse-
fulla skriftsponsorer av medborgarnas läs- och skrivkompetens. Läs- och 
skrivundervisningen i skolan var naturligtvis också betydelsefull för att 
implementera det svenska nationalspråket och här var det standardiserade 
skriftspråket ett mycket viktigt instrument.8 Med skriftsponsor avses aktörer 
som tillhandahåller förutsättningar för att använda skrift och som samtidigt 
gynnas av sin sponsring. Begreppet synliggör också att enskilda skriftprak-
tiker vare sig skapas eller upprätthålls av lokala aktörer, utan alltid ingår i 
större globala sammanhang (Brandt & Clinton 2002 s. 350).9

Andra skriftsponsorer som stöttade medborgarnas läsande under det sena 
1800-talet genom att tillhandahålla tryckta medier var t.ex. tidningspressen, 
producenter av skillingtryck och väckelserörelsen (Edlund 2017a s. 163). En 
skriftsponsor som varit särskilt betydelsefull för dagboksskrivande är Kungl. 
Vetenskapsakademien som 1747 fick privilegium på att ge ut almanackor 
– ett privilegium som bestod ända fram till 1972, alltså i hela 225 år. Alma-
nackan fick snabbt en stor spridning. Mot slutet av 1700-talet låg upplagan 
på 300 000 och upplagan fortsatte länge att expandera (Melander 1999). 
De årsvisa almanackorna inbjöd till att göra noteringar mellan raderna och 
i marginalen. Så småningom försågs almanackan med extra skrivblad för 
varje månadsuppslag där det fanns utrymme för egna anteckningar, vilket 
antagligen kunde ge inspiration till ett mer systematiskt dagboksskrivande.

3. VARDAGLIGA SKRIFTPRAKTIKER I EN 
TEXTMEDIERAD SOCIAL VERKLIGHET

Att skriva dagbok, visbok och vykort är vardagliga aktiviteter som benämns 
vardagliga skriftpraktiker inom den gren av skriftforskning som kallas för 
new literacy studies. Med vardaglig betonas att skriftpraktikerna är förank-
rade i skribenternas vardagliga erfarenheter och vardagsliv samt att prakti-
kerna fyller vardagliga syften. Med skriftpraktik betonas att skriftaktivite-
terna ingår i ett socialt sammanhang – i en social praktik – och dessutom 
betonas den meningsskapande betydelse som aktiviteten får i människors 

8 Det svenska skriftspråket brukar betraktas som standardiserat redan med Leopolds stav-
ningslära 1801 (Teleman 2003). Genom ett beslut av Kungl. Maj:t år 1889 blev Svenska Aka-
demiens ordlista den officiella stavningsnormen för skolorna (Melander 1996 s. 23). Men i 
realiteten hade läroboken Läsebok för folkskolan fungerat som ortografisk norm alltsedan den 
utkom för första gången 1868. När läroboken tillkom var stavningsdebatten i Sverige livlig. 
Läseboken intog en konservativ hållning i stavningsfrågan och den tillämpar konsekvent Leo-
polds norm från 1801 (Melander 1998 s. 30). I läroboken Fosterländsk läsning utgiven av 
Arthur Hazelius 1868, samma år som första upplagan av Läsebok för folkskolan, tillämpas 
däremot en moderniserad stavning (Melander 1996 s. 22).
9 Literacy-forskaren Deborah Brandt har lanserat begreppet sponsors of literacy som här över-
sätts med skriftsponsorer (Brandt 2015 s. 5 f.).
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vardag. Begreppet -praktik markerar också att deltagarna utför en aktiv 
handling med skriftens hjälp. Andra karakteristika för vardagliga skriftprak-
tiker är att de är informellt inlärda, vilket innebär att inlärning och använd-
ning av praktiken vanligen sker samtidigt. Man deltar dessutom frivilligt i 
praktikerna och de är kreativa, eftersom de sällan är reglerade. De vardag-
liga skriftpraktikerna brukar också vara lågt värderade och förbisedda när 
man talar om läsande och skrivande (Barton & Hamilton 2012 s. 251 ff.). 
De vardagliga skriftpraktikerna har stått särskilt i fokus inom new literacy-
forskning, eftersom de vanligen haft en låg värdering och då inte heller fått 
någon större uppmärksamhet inom vetenskapssamhället.

Att den sociala verkligheten under det tidiga 2000-talet till betydande 
del är textmedierad och uppbyggd av vardagliga skriftpraktiker råder det 
inte något tvivel om.10 Vi kommunicerar via skrift i det som idag går under 
beteckningen sociala medier t.ex. via Facebook, Instagram och Twitter – 
ofta kombineras också skriften i en multimodal praktik med bilder. Dessa 
vardagliga skriftpraktiker utgör en viktig del av människors sociala liv idag. 
I denna artikel vill jag påvisa att den sociala verkligheten till betydande delar 
var textmedierad redan för 100 år sedan, i och med att flertal vardagliga 
skriftpraktiker då var så pass utvecklade och spridda, samt att människor inte 
bara läste utan också var mycket aktiva skribenter i bland annat dagboks-, 
visboks- och vykortspraktiken. Men innan jag presenterar dem vill jag kort 
introducera tre andra samtida praktiker: de praktiker som brevet, levnads-
minnet och poesialbumet deltog i.

Brevet
Fram till det tidiga 1900-talet var det folkliga brevskrivandet den domine-
rande vardagliga skriftpraktiken. Det folkliga brevskrivandet tog några för-
sta trevande steg i slutet av 1700-talet då det agrara samhällets modernise-
ring inleddes, för att kraftigt expandera under andra hälften av 1800-talet 
då behovet att kunna kommunicera på avstånd växte i takt med den ökade 
rörligheten i samhället. Mängden brev som avsändes ökade från 2 miljoner 
brev 1800 till 5 miljoner brev år 1850 och till hela 124 miljoner brev år 
1900 (Liljewall 2007 s. 20). Införandet av enhetsporto år 1855 innebar att 
posthanteringen inrikes förenklades och att det blev enklare att både skicka 
och ta emot brev. Tidigare hade det varit ett komplicerat system av tariffer 
där både avsändare och mottagare kunde bekosta försändelsen. Det enhetliga 
portot möjliggjorde också införandet av frimärket (Liljewall 2007 s. 20). Att 
skriva brev under 1800-talet var så vanligt att man kan prata om en över-

10 Literacy-forskarna David Barton och Carmen Lee använder begreppet textually mediated 
social world för att beskriva det starka sambandet mellan skriftpraktiker och det sociala livet 
(Barton & Lee 2013 s. 27). Begreppet som ursprungligen introducerats av sociologen Dorothy 
Smith (1990) är svåröversatt. Jag har valt att översätta begreppet med textmedierad social 
verklighet för att täcka in sambandet mellan skriftpraktiker, text och sociala dimensioner av 
verkligheten.
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gång från muntlig till skriftlig kultur. Historikern Britt Liljewall som studerat 
1800-talets folkliga brevkultur konstaterar: ”Att det skett en förskjutning från 
en muntligt dominerad folklig kultur till en skriftlig står klart” (Liljewall 
2007 s. 185; jfr Lyons 2013 s. 246). Liljewall menar att den folkliga brevkul-
tur som utvecklades under 1800-talet inte bara ska betraktas som ett resultat 
av ökad skrivförmåga, utan att den dessutom varit mycket betydelsefull för 
moderniseringen av samhället: ”Den folkliga brevkulturen som utvecklades 
och spreds under det långa 1800-talet betraktar jag som en viktig väg till det 
moderna samhället” (Liljewall 2007 s. 186). Vad avhandlades då i breven? 
Vilka syften hade man med brevpraktiken? Den brevkultur som utvecklades 
under det sena 1800-talet möjliggör uttryck för både föreställningsvärldar 
och identitetsbyggande i brevskrivande i början av 1900-talet. Från att ha haft 
enbart rituella och informativa syften i början av 1800-talet så får brevens 
skriftpraktik tydliga sociala och identitetsformerande funktioner. ”I brev-
texterna finner man både uttryck för och förstärkningar av redan etablerade 
identiteter och utmejslande och befästande av nya” (Liljewall 2007 s. 183).

Levnadsminnet
Det folkliga levnadsminnet kan beskrivas som en tillbakablick på livet i den 
skrivna berättelsens form, oftast nedskriven när skribenten närmar sig 60 
år. Levnadsminnet är alltså skrivet i efterhand och därmed medvetet struk-
turerande, reflekterande och tolkande (Liljewall 2001 s. 51). Det är svårt 
att uttala sig om omfattningen på denna skriftpraktik – men Britt Liljewall 
antar att det sker en faktisk reell ökning över tid av det folkliga självbiogra-
fiska skrivandet, även om den ökningen kan vara svår att säkerställa. Av de 
256 levnadsminnen som hon följt i sin studie är de allra flesta skrivna under 
1900-talet, efter 1915: 196 stycken (Liljewall 2001 s. 56).11 Manliga skri-
benter dominerar i materialet, endast 15 % utgörs av kvinnor (2001 s. 56). 
Levnadsminnet är till sin natur dokumenterande, men därutöver kunde det 
fylla många olika funktioner: att fostra, att underhålla, att ge exempel på det 
annorlunda livet, att berätta för Guds skull eller för den folkliga kulturens 
skull (Liljewall 2001 s. 17 ff., 38 ff.).

Poesialbumet
Poesialbumens skriftpraktik var vanligast förekommande under tidsperio-
den 1880–1910. Praktiken utmärker sig mot andra vardagliga skriftprakti-
ker i början av 1900-talet, eftersom det huvudsakligen är kvinnor som deltar 
(Klintberg 2018 s. 10). Under tidigt 1900-tal hade poesialbum stor spridning 
bland kvinnor i alla samhällsklasser, och tycks ha ägts och brukats av kvin-

11 Britt Liljewall har samlat in levnadsminnen nedtecknade av personer som levde under det 
långa 1800-talet (1775–1915). De är skrivna av personer senast födda år 1900, av ”vanligt 
folk” (2001 s. 48 f.), där den största delen utgörs av självägande bönder, andra skribenter är 
exempelvis hantverkare, arbetare, nybyggare och soldater (2001 s. 58).
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nor medan de var unga och ogifta (Klintberg 1982). I albumet dokumente-
rades vänskapsband genom att vänner till albumägaren skrev vänskapsbe-
tygelser och rim och verser. Verserna kunde kopieras ur andra poesialbum 
eller från så kallade födelsedagsböcker (Klintberg 2018 s. 10). Album med 
vänpoesi har funnits i Sverige sedan tidigt 1800-tal och kallades då stambok 
eller minnesbok. Under 1900-talet börjar de kallas poesialbum. Skriftprakti-
ken har sitt ursprung i en romantisk vänkult som nådde Sverige via Tyskland 
i början av 1800-talet. De allra första poesialbumen förekommer hos unga 
flickor av adlig familj. Albumen innehåller ”en svärmisk vänpoesi, där man 
betygar varandra sin ömma vänskap och lovar att minnas varandra” (Klint-
berg 1982 s. 50). Under det sena 1800-talet kompletteras vänpoesin av mora-
liska budskap riktade till bokens ägare som nu återfinns i borgerlig miljö. 
De moraliska dikterna har en närmast fostrande roll och ställer krav på lyd-
nad, självuppoffring, sanningskärlek och förlåtande sinnelag hos den unga 
kvinnan. I början av 1900-talet då praktiken spridits till alla samhällsgrupper 
uppvisar innehållet i albumen en större variationsrikedom än tidigare. Två 
nya diktgenrer som tillkommer är gratulationsverser och kärleksdiktning. 
Poesialbumen kunde också innehålla andra textgenrer som dagboksanteck-
ningar, gurkrecept och adresser (Klintberg 1982 s. 67).12

Album med svenska verser har studerats både i Sverige och Svenskfin-
land och studierna visar att de rikssvenska och finlandssvenska verserna har 
mycket gemensamt (Klintberg 2018 s. 11; Ekrem 2002; Henriksson 2007).13 
Blanka Henriksson har studerat den goda kvinnan som konstruktion i svenska 
och finlandssvenska minnesböcker 1800–1980. Idealet ”den goda kvinnan” 
konstrueras både genom själva skriftpraktiken och genom versernas många 
gånger fostrande budskap. I skriftpraktiken tydliggörs kvinnors ansvar för 
sociala relationer genom att minnen av vänner samlas i albumen. I albumens 
verskanon tydliggörs de viktigaste egenskaperna för en ”god kvinna”. Hon 
skall ”vara behaglig och oskuldsfull, ha ett jämnt och glatt humör, vara frisk 
och stark, flitig och plikttrogen” (2007 s. 239). Dessa dygder krävs för att 
hon skall uppnå livets mål, dvs. att etablera en familj genom att gifta sig och 
få barn. Och den högsta lycka av alla är äktenskapslyckan. Trots att Henriks-
sons studie spänner över en nästan 200 år lång tidsperiod då kvinnors möj-
ligheter och rättigheter i samhället har genomgått djupgående förändringar, 
så är det en statisk och foglig kvinnobild som framträder i böckerna (2007 
s. 242): ”På livets stig vandrar den glada, plikttrogna, tacksamma, behagliga 
och trogna unga kvinnan” (2007 s. 237).

12 Perioden 1930–1970 innebär en nedgångsperiod för poesialbumen. Verserna som fyller 
albumen blir nu alltmer likformiga och stereotypa, kanske delvis beroende på att åldern på 
albumens ägare sjunker ända ner till 8–9 år (Klintberg 1982).
13 För en internationell forskningsöversikt över studier av poesialbum se Klintberg 1982 
s. 218 ff. & Henriksson 2007 s. 11 ff. En sammanställning av de vanligaste verserna i svenska 
poesialbum 1820–1970 har gjorts av Klintberg (2018).
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4. ATT DOKUMENTERA DET PÅGÅENDE LIVET 
– DEN FOLKLIGA DAGBOKSPRAKTIKEN

Vi återvänder för ett ögonblick till säljägarna ute i isen på Bottenviken. Den 
12 april 1931 har jägaren Axel Johansson noterat vindriktning, temperatur 
och det tuffa dagsverke som de genomfört. De är på väg med sin fälbåt ut i 
sälisen. I två dagar har de fått draghjälp av två hästar med kusk. Men nu är 
det upp till båtens manskap om fyra man att själva dra den tungt lastade fäl-
båten ut till öppet vatten. De har ”dragit sig ut mot kanten”, dvs. den havsvak 
som avgränsar landis mot havsis. Men de har fortfarande 800 meter kvar 
innan de kan sjösätta båten i havsvaken och påbörja sin seglats in i havsisen, 
där de hoppas på att hitta goda jaktmarker. De har också fått besök av ett 
annat jaktlag som också ligger vid iskanten.

Söndag den 12 april 1931
Syd till ostlig vind blidväder,
vi har i dag dragit oss ut mot

Om våra flickor ville lära
vad som till hushållskonsten hör
Och låta bli att omsorg bära
Om sådant, som dom ej rör.
Att vilja med i studier hoppa.
Men ej förstå en havresoppa.
Och grina för en smula rök.
Det skulle gagna litet mera
Att flitigt ”mamsell Warg” studera
Och bliva duglig i ett kök!

Lill-Erik

Ingå kamratskap med få!
Var förtrolig med en!
handla rät (sic!) mot alla!
tala illa om ingen

A. j. Rödå den 2/6 1912

Två exempel på föreskrivande verser i en poesibok från 1900-talets 
två första decennier, från Ytterrödå i Väster botten. Den första versen 
”Om våra flickor ville lära…” är en strof ur Anna Maria Lenngrens dikt 
”Tekonseljen” (Klintberg 2018 s. 96). Poesialbum i privat ägo.
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kanten vi har cirka 800 meter
kvar, Vi har fått främmande
i kväll, Nils Johan Bröst och
hans bror från Pålänge, samt en
kompis till Agnar Öhman från Hindersön
dom ligger på kanten 3 km syd. (DAUM 4623 s. 2.)

Denna anteckning är karakteristisk för Axels dagboksanteckningar, och också 
för andra säljaktsdagböcker.14 Här dokumenteras alltså väderförhållanden, 
färdvägar på isen, kontakter med andra lag, men förstås också utfallet av 
jakten mätt i antalet skjutna sälar. Denna dagbok är alltså tillkommen i marin 
miljö. De folkliga dagböckerna brukar annars vanligen tillskrivas män i agrar 
miljö, och då benämnas bondedagböcker. Termen är dock exkluderande i och 
med att den endast refererar till agrar miljö och implicerar en manlig skribent 
(Liljewall 1995 s. 34). En mer rättvisande och inkluderande benämning är 
folklig dagbok, eller folklig dagbokspraktik. Den engelska term som används 
inom forskningsområdet för att beteckna denna grupp av skriftbrukare är 
vanligen ordinary people eller non-privileged people, som på svenska kan 

14 Två österbottniska säljaktsdagböcker finns publicerade i sin helhet (Masalin 1996; Sjöroos 
1997). Tre norrbottniska jaktdagböcker finns samlade i en utgåva (Isaksson 2007). På Norrbot-
tens museum och på DAUM återfinns ett antal jaktdagböcker från framför allt Norrbotten (t.ex. 
DAUM 4632, 4633, 4634).

Fälbåt som dras ut på landisen till öppet vatten vid Bjuröklubb av västerbottniska säljägare 
den 28 januari 1944. Foto: Bertil Ekholtz, Västerbottens museum.
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översättas till vanligt folk (Kuismin & Driscoll (red.) 2013 s. 8 f.; jfr Liljewall 
2001 s. 49). I dagbokspraktiken dokumenteras det pågående livet, dag för 
dag, till skillnad från levnadsminnet som är en tillbakablick på det levda livet.

Forskning på bondedagböcker har bedrivits i Sverige sedan 1970-talet och 
har bl.a. resulterat i en inventering av dagböcker som samlats i ett national-
register (Larsson 1992). Dagböckerna har främst studerats av etnologer och 
historiker (t.ex. Gustavsson 2009; Heggestad (red.) 2009; Johansson 1996 & 
2002; Larsson & Myrdal 1995; Liljewall 1995; Sandberg 2000), men även 
av en språkvetare ur ett sociolingvistiskt perspektiv (Svenske 1993). Bonde-
dagböcker skrivna av kvinnor har behandlats ytterst sparsamt i både inter-
nationell och svensk forskning (Hopf-Droste 1981; Kildegaard 1985; Sinor 
2002; Johansson 1996, 2002). Detta förklaras till viss del av materialsitua-
tionen – det finns endast få agrara dagböcker bevarade som förts av kvinnor.

Mäns dagbokspraktik i jordbruksmiljö
Jordbrukare Karl Lövgren (1887–1967) flyttade till egen gård på nybygget 
Rismyrliden, strax utanför Skellefteå, i augusti 1919. I samband med flytten 
inleder han sitt skrivande i Vetenskapsakademiens tryckta almanacka. Det 
självständiga ansvaret för gården tycks för många män ha varit en anledning 
att påbörja sin dagbokspraktik. Karl fortsätter sedan att skriva dagboksan-
teckningar i dryga 50 år, de sista anteckningarna är från 1964. I juni 1923 
noterar Karl Lövgren den för årstiden kalla väderleken och det arbete som 
utförts på gården.

Den 4 snöar och 1 grader varmt kl. 10 em.
Den 7 snö och hagel
Den 8 sådd korn
Den 9 satt potatis
Den 18 släpt ut fåra
Den 20 släpt ut korna

Att skriva bondedagbok är en skriftpraktik som etablerar sig under det långa 
1800-talet, expanderar mot mitten av 1800-talet och följer med in i 1900-talet 
(Larsson 1992). Att dagboksskrivandet blev vanligt i jordbruksmiljö under 
1800-talet kan främst tillskrivas den agrara revolutionen som ägde rum mel-
lan 1750 och 1850. Under denna period genomgår jordbruk och landsbygd 
genomgripande förändringar som bland annat ledde till att människornas 
tidsuppfattning förändrades. Den cykliska tidsuppfattningen som baserades 
på årstidernas växlingar, kompletterades nu med en linjär tidsuppfattning där 
tiden betraktades som ett jämnt flöde. I denna jämna tidsström förväntades 
ständiga och regelbundna insatser ge resultat, en form av tidsdisciplinering 
(Myrdal 1991 s. 11 ff.). Dagbokspraktiken har ofta en tydligt dokumenterande 
funktion och beskrivs vanligen som väder- och arbetsböcker där den rådande 
väderleken och det utförda arbetet på gården noterades (Myrdal (red.) 1991). 
Dagboken blev en kunskapsbank där man ackumulerade kunskap om jord-
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brukandets förutsättningar och resultat. Nedtecknandet av kunskaper innebar 
en trygg och säker placering av förvärvad kunskap som dessutom kunde ses 
som en investering för framtiden. Dagboken kunde därmed användas som ett 
redskap för att åstadkomma framsteg med den moderna tidens rationella syn 
på jordbruket (Hedegaard 1995 s. 75 f.).15 Någon systematisk insamling eller 
dokumentation av bondedagböcker under 1900-talet har inte genomförts, 
varför det är svårt att uppskatta i vilken omfattning skrivandet praktiserats.

En generell drivkraft till dagboksskrivande i jordbruksmiljö var troligen 
möjligheten att dagligen få träna och praktisera sin skrivkompetens. Skrivan-
det innebar också en möjlighet att träna och utveckla det svenska riksspråket 
– ett språk som vanligen avsevärt skilde sig från det talade vardagsspråket 
– de lokala dialekterna. I dagbokspraktiken finns ett generellt samband mel-
lan skrivhandling och identitet – ett samband som berör alla olika former 

15 Det tycks också ha förekommit mer eller mindre direkta uppmaningar från officiellt håll, 
riktade till den jordbrukande manliga befolkningen att göra dagliga noteringar, via lantbruks-
skolor och hushållningssällskap. I Sverige betonade lantbruksskolorna, under 1800-talets 
andra hälft, vikten av att föra regelbundna anteckningar (Larsson 1992 s. 8; se även Berg & 
Myrdal 1981 s. 53). I Svenskfinland uppmanade hushållningssällskapet genom almanackan att 
föra anteckningar om hushållningen på gården och det arbete som utfördes. Här gavs också 
direkta skrivråd. I Svenskfinland kan en ytterligare inspirationskälla till dagboksskrivande i 
kust- och skärgårdssocknar ha varit skeppsjournaler. Under 1860-talet började lantmannafar-
tyg försäkras, med villkoret att en journal måste föras (Storå 1985 s. 84 f.).

Jordbrukare Karl Lövgren skrev sina dag-
boksanteckningar i Vetenskaps akademiens 
almanacka, ”den vanliga almanackan”. Han 
förvarade dagboken hängande på väggen 
i köket strax under väggklockan. Karl 
Lövgrens almanackor från 1919–1952 var, 
liksom denna från 1924, försedda med ett 
snöre för upphängning. Dagbok i privat 
ägo. Foto: Maria Sundström.



102 Ann-Catrine Edlund

av dagboksskrivande. Den återkommande och regelbundna skrivhandlingen 
skapar i sig kontinuitet. I dagboken skrivs vardagliga erfarenheter in i en 
berättelse om tidens gång, där stundens flyktiga erfarenhet ges en permanent 
form genom skriften. Tiden blir en sammanhållande faktor för det jag som 
formas och omformas i de dagligen upprepade skrivhandlingarna.

Kvinnors dagbokspraktik i jordbruksmiljö
I borgerlig miljö var dagboksskrivande etablerat som en daglig vana under 
1800-talet för borgarklassens kvinnor (se Sjöblad 1997, 2009; Hættner, Lars-
son & Sjöblad 1991). Men i agrar miljö tycks kvinnors dagbokspraktik i 
jordbruksmiljö utvecklas förhållandevis sent (se Edlund 2007 s. 34; Liljewall 
1995 s. 334, n. 25). Ett tidigt exempel på en folklig dagbok skriven av kvin-
nor är den s.k. Storkågeträskdagboken. Den tillkom mellan 1891 och 1901 
på gården Anten-Ors i Kågeträsk i norra Västerbotten. Det är två hemma-
varande systrar, Greta Dahlqvist (1859–1947) och Lovisa Dahlqvist (1862–
1938), som omväxlande gör noteringar i dagboken. På gården bor också 
föräldrarna Anton Olofsson och Greta Kajsa Johansdotter samt bröderna 
Olof Nils och Johannes Dahlqvist. Dagboken kan närmast beskrivas som en 
krönika över händelser i bygden, där gården och dess husfolk står i centrum 
för berättelserna. Det är alltså kollektivet, snarare än individerna, som träder 
fram i dagbokstexten (se Edlund 2017a; Edlund & Edlund 2020).16

Jag har haft förmånen att få studera två kvinnors dagbokspraktik under 
1930-talet (Edlund 2007): Julia Englund, Bensbyn, Luleå (1882–1951) och 
Linnéa Johansson, Dorotea (1917–2007). I genushistorisk forskning beto-
nas att istället för att se på kvinnor som en enhetlig kategori med likartade 
förutsättningar, bör man framhålla mångfalden i kvinnors verkligheter (se 
t.ex. Österberg & Carlsson Wetterberg (red.) 2002 s. 17). Kvinnor har inte, 
och har aldrig haft samma livsvillkor som grupp, utan de möjligheter och de 
begränsningar som ingår i kvinnors livssituation varierar under olika livs-
faser och i skilda livssituationer. Julia Englund och Linnéa Johansson befin-
ner sig i två olika livsfaser under 1930-talet, Julia i övre medelåldern och 
Linnéa i sin ungdom. Men de båda kvinnorna har en gemensam nämnare i 
sin försörjningssituation; de är båda självförsörjande och lever under enkla 
förhållanden. Studien visar att deras dagbokspraktik i första hand är doku-
menterande – med ringa inslag av självreflektion. Skriftpraktiken kan till 
viss del ändå sägas vara delaktig i identitetsskapande processer. I skrivandet 
synliggör dagboksskribenterna sig själva i relation till omvärlden.

16 En kritisk utgåva av dagboken med kommentarer är under utgivning med artikelförfattaren, 
Lars-Erik Edlund och Ulf Lundström, Skellefteå museum, som redaktörer och utgåvan kom-
mer att publiceras i Kungl. Gustav Adolfs Akademiens Acta-serie (Edlund, Edlund & Lund-
ström u.u.).
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Månda
I dag till Luleå följer med 8
bussen seljer 7 kilo strömming
Mattor till Fru Engström 17 alnar
lite öfver 11 kr skall ha 6 alnar
till […] Tack
och lof Julia

I mars 1933 redovisar Julia Englund resultatet av en lyckad försäljningsresa 
till Luleå stad då hon både levererat strömming, som hon fiskat tillsammans 
med sin bror, och mattor som hon vävt till fru Engström. Julias försörjnings-
situation kan bäst liknas vid den mångsysslande småföretagarens. Under 
sommar- och hösthalvåret fiskade hon med sin bror i Lule yttre skärgård. 
Under vinterhalvåret tillverkade hon mattor vid sina vävstolar i hemmet i 
Bensbyn, där hon bodde med brodern. Fisken och mattorna levererades och 
såldes till kunder inne i Luleå stad.

Pigan Linnéa Johansson tjänstgjorde både i jordbruksmiljö i Västerbotten 
och i Umeå stads borgerliga miljö. Som piga i jordbruksmiljön dokumenterar 
Linnéa både sitt deltagande i sommarens kollektiva utomhusarbete och det 
periodiskt återkommande hushållsarbetet med tvätt och sömnad som hon ofta 
utför på egen hand. Som piga i borgerlig miljö gör hon en detaljerad redo-
visning av de periodiskt återkommande arbetsuppgifterna med städning och 
tvätt. I samtal har hon berättat att hon aldrig fick bekräftelse på sitt utförda 
arbete. Men i dagboken kunde hon bekräfta det många gånger slitsamma och 
tunga hushållsarbetet hos överförsäkringsinspektör Berglund på Östermalm i 
Umeå, där tvätten var den tyngsta arbetsbördan. Tvättstugan fanns över går-
den nere i en källare i en annan huslänga dit all tvätt skulle bäras.

Jag tvättar 33 lakan 80 handdukar 29 servetter 7 dukar å 50 näsdukar och 21 
grytlappar den 14 mars. 1938. Linnéa Johansson. Jag hänger all tvätt d. 15 mars. 
Nu har jag så ont i mina händer så jag kan knappt ta i nånting d. 15 mars (1938).

De båda självförsörjande kvinnornas dagbokspraktik fyller främst en bekräf-
tande funktion där de framför allt ges möjlighet att bekräfta sin yrkesiden-
titet. För Julia innebär skriftpraktiken ett bekräftande av hennes hantverks-
kunnande både genom den noggranna skriftliga dokumentationen av utfört 
arbete och av den bekräftelse hon får av sina kunder. Skrivhandlingen bör ha 
fungerat stärkande på hennes yrkesidentitet, eftersom det synliggör hennes 
kompetens, kapacitet och ger genomgående en positiv värdering av arbets-
resultatet. Den unga pigan Linnéa får genom skriftpraktiken möjlighet att 
bekräfta sitt utförda arbete och samtidigt beklaga de svårigheter som arbe-
tet för med sig. Skriftpraktiken möjliggör också någon gång en utmanande 
handling, ett försiktigt ifrågasättande av arbetsgivarens sociala position.

Både Julia och Linnéa bekräftar sig också som tänkande och kännande 
individer i dagbokspraktiken. Julia bekräftar i första hand sina positiva upp-
levelser, men hon bekräftar även sina svårigheter där hon ger uttryck både för 
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oro över sin ekonomi och för sorg samt beklagar uppkomna problem inom 
den baptistförsamling som hon tillhör. Linnéa bekräftar också en del positiva 
upplevelser då hon haft ”roligt” eller ”alla tajders” tillsammans med vänner. 
Men hon ger också uttryck för starka känslor av övergivenhet och ensamhet. 
Både Julia och Linnéa använder flitigt den egna signaturen i sitt skrivande. 
Julia signerar konsekvent med ”Julia” medan Linnéa varierar sin signatur, 
t.ex. ”L.J.”, ”L.J.s.” ”Linnéa J-n”, ”Linnéa Johansson, Flyn, Hoting”. Deras 
användning av signaturer kan också sägas vara en bekräftande handling. 

Julia avslutar ofta sina dagliga anteckningar med frasen ”Tack och lof Julia”. Linnéas signatu-
rer kan vara både kortfattade och utförliga. Den 30 april 1938 både uppger hon sitt fullstän-
diga namn, Frida Linnéa Johansson, och sin adress i Umeå, Östermalm 3, Umeå, och även 
telefonnumret Rt 179. (Foto: Maria Sundström.)
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Genom att skriva sitt namn synliggör de sig som individer och markerar där-
med den egna identiteten.

Julia Englunds och Linnéa Johanssons dagbokspraktiker är också i viss 
mån utforskande. Julia har ibland skrivit ner två versioner av en och samma 
händelse, exempelvis skildras hennes syster Minas dödsbud på två olika sätt, 
ur skilda perspektiv. Med hjälp av skriften kan hon pröva att betrakta hän-
delsen ur olika perspektiv. Skriftpraktiken erbjuder därmed en möjlighet att 
utforska alternativa sätt att betrakta tillvaron. Linnéa skriver vid ett tiotal till-
fällen efternamnet Robertsson istället för Johansson i sin signatur. Namnby-
tet bottnar i en önskan om att byta namn. Dagbokspraktiken erbjuder henne 
en tillfällig möjlighet att prova denna alternativa identitet.

5. ATT KOPIERA TEXTER OCH DOKUMENTERA 
VÄNSKAP – VISBOKSPRAKTIKEN

Den handskrivna visboken verkar ha haft sin storhetstid decennierna runt 
1900 (Ternhag 2008 s. 10). Visbokspraktiken tycks mer eller mindre upp-
höra under 1950-talet, om man ska döma av de insamlingar av visböcker 
som gjorts (Nordström 1995 s. 16).17 Visböckerna innehåller huvudsakligen 
avskrifter av visor, men karaktäriseras framför allt av sitt heterogena inne-
håll. Här kan också finnas kassaboksanteckningar, recept, dagboksanteck-
ningar och teckningar (se Rehnberg 1967 s. 215 f.; Nordström 1995 s. 18; 
Edlund 2007 s. 181 ff.). Aktörerna i visbokspraktiken tycks huvudsakligen 
vara ungdomar – flickorna när de tjänstgjorde som piga, unga män när de 
vistades i arbetsmiljöer långt från hemmet: som sjömän, anläggningsarbetare 
eller militärer (Nordström 1995 s. 8; Jansson 2008 s. 119). Glimtar ur två 
visböcker från norra Sverige får här illustrera visbokspraktikens deltagare 
och visböckernas innehåll och praktikens möjliga sociala betydelse.

En rallares och en pigas visbokspraktiker
Rallaren Gunnar Alexis Kronheffers (1899–1994) visbok är skriven år 1922 
under tillblivelsen av inlandsbanan (SVA 1311). Första uppslaget i visboken 
är tummad och visar att den antagligen har kommit till användning många 
gånger efter att texterna nedtecknats. Här finns en blandning av politiska 
texter och sånger samt schlagers och litterära texter skrivna av välkända för-
fattare som Gustav Fröding, Viktor Rydberg och Eyvind Johnson. Så mycket 
som hälften av texterna har politisk bakgrund med socialistisk underton, 
vilket förklaras av att Kronheffer hade ett fackligt engagemang i Sveriges 
arbetares centralorganisation (SAC) (SACs hemsida). Man kan förmoda att 
de flesta texterna är avskrivna ur fackföreningens tidskrift Arbetaren, vid 

17 För definition och problematisering av begreppet handskriven visbok se Ternhag 2008 
s. 11 ff. Se Edlund 2007 s. 260, not 15 för historik och vidare litteraturreferenser.
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något tillfälle har detta noterats intill avskriften. Ett exempel på den politiska 
diktningen i visboken är följande strof, här citeras den första av fem strofer.

Vår lön den är låg, vår lott den är svår
och kedjorna kring oss skramla.
Vi påläggas dem i unga år
och bära dem tills vi bli gamla.
Vi skaffa de rike dess överflöd
och träla för dem uti gruset.
Men själva vi leva i brist och i nöd
långt bort från rätten, från ljuset (SVA 1311 s. 4.)

Texten avslutas med plats, tid och namn för nedskrivandet. ”Kojan 132, 
Inlandsbanan Gunnarsberg d. 2/4 1922. A. Kronheffer.” (SVA 1311 s. 6.)

När Linnéa Johansson, Stavsjö by i Dorotea, är 14 år börjar hon regelbun-
det skriva av visor och andra texter i ett svart vaxdukshäfte. Samma år, 1931, 
konfirmerades Linnéa och det tycks som om just konfirmationen kan vara 
en ingång till visbokspraktiken för de unga flickorna. Hennes skriftpraktik i 
visboken fortgår när hon börjar arbeta som piga vid 15 års ålder och pågår 
fram till 1937. Då har hon fyllt två svarta vaxdukshäften med anteckningar. 
Linnéas visböcker påminner om andra visböcker genom sitt varierade inne-
håll. Här finns en mängd avskrivna vistexter, allt från schlager, skillingtryck, 
andliga sånger och nykterhetsvisor.18 Här finns även didaktiska verser som 

18 För källhänvisningar till Linnéa Johanssons visböcker, se Edlund 2007 s. 172 ff.

Rallaren Gunnar Alexis Kronheffers (1899–1994) är skriven år 1922 i samband med byg-
get av Inlandsbanan. Första uppslaget i visboken är tummat och slitet av flitig användning. 
(SVA 1311.) Foto: Ann-Catrine Edlund.
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var vanliga i poesialbumsdiktning. Här citeras den första strofen av Tala vän-
ligt – skriven med rött bläck.19

Tala vänligt när du talar!
Tala vänligt! Annars tig!
Tala vänligt, om en ovän
Också skulle möta dig.

Linnéas texter avslutas ofta med hennes signatur som vanligen innehåller 
namn, tidpunkt och plats. Under ”Tala vänligt” har Linnéa noterat ”Linnéa 
Johansson Stavsjö. Söndagen d. 23 aug. 1931”. Signaturerna är inte unika i 
Linnéa Johansson och Alexis Kronheffer visböcker. I militärlivets visböcker 
anges t.ex. ofta vem som skrivit av visan, samt när och var den skrivits ner 
(Nordström 1995 s. 17; Rehnberg 1967 s. 216). Man skulle kunna säga att de 
kopierade texterna i och med denna signering, förankras till en viss person, i 
en viss tid, i ett visst rum – att texten ges en deiktisk referens.

En semi-offentlig kopierande skriftpraktik
Den specifika skrivhandling som kopierandet utgör har antagligen grund-
lagts i skolans skrivundervisningstradition med sin etablerade kopierings-
kultur som också kunde syfta till att skapa minnesböcker för framtida bruk 
(Lindmark 2009 s. 28 f.). I en artikel där den ideologiska funktionen hos s.k. 

19 Jämför af Klintberg 2018 s. 115.

Onsdagen den 21 maj 1933 har Linnéa Johansson avslutat sin avskrift av en visa med sin 
signatur och med ett antal dagboksanteckningar satta innanför parentes: ”Linnéa Johansson, 
Stavsjö, Rörström. (onsdagen den 21 maj 1933). (jag är ensam hemma). (solsken och vackert 
väder). (Syster är hos Å. Pojka är i Flyn).” Visbok i privat ägo. Foto: Maria Sundström.
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förskrifter i skolundervisningen diskuteras, framhåller utbildningshistoriker 
Daniel Lindmark att också själva praktiken att kopiera en viss typ av texter 
hade stor betydelse.

Regarded from the viewpoint of the ideological function of writing instruction, 
this practice of copying and storing the right learning appears to be just as sig-
nificant from a long-term perspective as the ideology actually mediated by the 
copybooks (Lindmark 2009 s. 30.)

Eva Danielson visar i en studie av soldatvisböcker från beredskapstiden att 
kopierandet kunde drivas mycket långt. I en av visböckerna är inte bara kam-
raternas vistexter kopierade utan också de platsnoteringar som återfinns i den 
visbok som använts som förlaga: ”Skrivet i vaktlokalen en heldagsförmid-
dag [sic!]” (Danielson 2008 s. 75).

Utöver avskrivna texter kan visböckerna också innehålla självständiga 
textpartier, bland annat dagboksanteckningar (Rehnberg 1967 s. 216; Ekrem 
2002). Kopierandet i visbokspraktiken tycks också ha kunnat leda fram till 
en mer självständig och dokumenterande dagbokspraktik (Edlund 2003, 
2007 s. 184 f.; Edlund L.-E. 2013). För Linnéa Johanssons vidkommande 
innebar visbokens skriftpraktiker att hon påbörjade ett livslångt dagboksskri-
vande. När hennes skrivande i visboken upphör 1937, så har hon redan inlett 
ett dagboksskrivande i separata anteckningsböcker (Edlund 2007 s. 172 ff.).

Vilka skriftliga förlagor har man då haft? I sin studie av militärlivets vis-
böcker konstaterar Annika Nordström att männen huvudsakligen använde 
skriftliga förlagor, man skrev av varandras visböcker, men man kunde också 
skriva av vistexter från tryckta schlagerhäften som gavs ut av musikförlagen. 
I viss mån förekom det även att man nedtecknade visor ur minnet, eller från 
texter som förmedlats muntligt via radio eller grammofon (Nordström 1995 
s. 16). Linnéa Johansson berättar själv om sina förlagor och antog att många 
av de religiösa visorna hämtats från hennes mammas visböcker. Andra skrift-
liga förlagor som Linnéa använt var tidskriften Hemmets vän. Vid något till-
fälle kan hon ha nedtecknat visor ur minnet. Men hon konstaterar samtidigt 
att de visor som ”man kunde utantill” sällan nedtecknades, eftersom det inte 
behövdes.

Inom visforskning har visbokens funktion diskuterats utifrån vistexternas 
användning. Man har frågat sig om texterna ingår i en levande musiktradi-
tion, eller om de istället ska förstås som just texter, tillhöriga en skrifttradi-
tion. Är texterna nedtecknade för att sjungas eller för att läsas? Ingår de i 
en musikhändelse eller enbart en skrifthändelse? Visorna kunde nog ibland 
sjungas till dragspel eller gitarr om kvällarna, men många av visböckernas 
ägare har aldrig någonsin sjungit. Nordström menar därför att visorna många 
gånger kan betraktas som just tillhörig en skrifttradition (Nordström 1995 
s. 16; se även Ternhag 1997 s. 84 och Olsson 1978 s. 26).

Visboken är visserligen en individuell ägodel – men visboken deltar i en 
social praktik där visbokens ägare interagerar med vänner och lånar visor 
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eller skriver i vännernas visböcker (Ramsten 1992 s. 72; Nordström 1995 
s. 8). Man kan därigenom säga att visböckerna på ett vis var semi-offentliga, 
dvs. de var offentliga inom den praktikgemenskap som visbokens ägare del-
tog i. I Alexis Kronheffers visbok finns bl.a. denna vers från Olga Granberg 
i Storuman, Västerbotten, som påminner om betydelsen av nära vänner – en 
vers som också förekom i poesialbum.

Gå till botten utav tingen,
pröva noga venners holt,
Många venner det är ingen
en kan vara allt20

Olga Granberg Stor-Uman (SVA 1311 s. 32)

Visbokspraktikens sociala betydelse
Vilken social betydelse kan då visbokens skriftpraktiker ha haft? För det för-
sta kan man anta att visbokspraktikerna fungerat socialt stärkande på sociala 
nätverk, antingen det varit på militärluckan, i kojan hos rallare eller bland 
andra ungdomskretsar. I visböckerna har man också dokumenterat sin vän-
skap. De gemensamma skrifthändelser där visböckerna ingår, genom utbyte 
av visor och nedskrivande av namnteckningar, har antagligen fungerat både 
enande och samhörighetsskapande för skriftpraktikens deltagare. Visbokens 
skriftpraktik kan också ha fungerat som länk mellan olika generationer, som 
i Linnéa Johanssons visbok, där äldre andliga sånger hämtade från mammans 
visbok gör sällskap med samtidens moderna schlagers. Inom militär livet 
kunde visboken också delta i en utmanande praktik. I visböckernas texter 
gavs utrymme åt företeelser som annars inte tilläts komma innanför det offi-
ciella militära livet. Här kunde de ocensurerat hänge sig åt drömmar om kvin-
nor, kärlek och erotik, klagomål över maten och drift med befäl och disciplin 
(Nordström 1995 s. 38). Dessutom är det troligt att själva avskriften av texter, 
skrivandet i sig, fyllt en viktig funktion för deltagarna i skrifthändelserna. 
Avskrifterna i det tidiga 1900-talets visböcker skulle därmed kunna betraktas 
som frukten av skrivövningar, där ovana skribenter i en dialektal språkmiljö 
både tränat sin skrivkompetens och sin kunskap i det svenska riksspråket 
genom att skriva av texter på svenska. Gunnar Ternhag betraktar en visbok 
från 1700-talet just som ett dokument över skrivövningar (1997 s. 98).

Men visboken deltar samtidigt i en mer individcentrerad praktik – som 
kommer till uttryck i den individuella samlingen av texter, det bekräftande 
användandet av signaturen och i självständiga dagboksanteckningar. Vis-
forskaren Sven-Bertil Jansson betraktar det tidiga 1900-talets visböcker som 
ett utslag av samhällets tilltagande individualisering, där visboken blir den 
individuella ägarens dokument (Jansson 2008 s. 119). Visboken blir också 
ett individuellt minne för framtiden, vilket i militärernas visböcker tydligt 

20 Jämför Klintberg 2018 s. 70.
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framgår med orden ”Visbok till minne av min exercistid” (Nordström 1995 
s. 16; Rehnberg 1967 s. 215 f.).

Man kan kanske också våga påstå att visbokens skriftpraktik även bidrar 
till att utmejsla ålder som en social kategori. I skriftpraktiken deltar främst 
ungdomar och att praktiken därigenom förstärker det i tiden framväxande 
ungdomsbegreppet och att ålder antagligen också kan relateras till kön.

6. ATT KOMMUNICERA MED VYKORT – VYKORTSPRAKTIKEN

Vykortets förutsättningar
Vid Stockholmsutställningen 1897 slog en ny kommunikationsteknologi 
igenom med dunder och brak, så kallade ”brevkort med vyer”, sedermera 
kallade vykort. År 1903 nådde vykortsförsändelserna en toppnotering i Sve-
rige då hela 43 miljoner vykort postbehandlades (Billgren & Andersson 
1996 s. 98). Vykortets popularitet var inte unik för Sverige. Tiden mellan 
1900–1920 brukar kallas för vykortets gyllene tidsålder, då uppskattnings-
vis 200–300 miljarder vykort skickades i Europa (Rogan 2002 s. 39). Det 
nya mediets framgång kan förklaras med samverkande materiella, teknolo-
giska och sociala faktorer: en utbyggd infrastruktur, fototeknisk utveckling, 
en framväxande konsumtionskultur och turism, och inte minst att samtliga 
medborgare tack vare skolväsendets utbyggnad nu var skrivkunniga. Vykor-
tet möjliggjorde en både enkel, informell och snabb kommunikation med 
både bild och text och kan beskrivas som dåtidens sociala medium där skrift 
och bild samspelade. Vykortets storhetstid, år 1900–1920, sammanföll med 
omvälvande moderniseringsprocesser som alfabetisering, industrialisering, 
urbanisering, demokratisering och den fortsatta språkpolitiska satsningen 
på att ge svenskan en ställning som nationalspråk i en enspråkig nation (jfr 
Josephson 2018 s. 21 ff.).

Vykortet i den visuella kulturen
Vykortet var en del av den visuella kultur som existerade vid 1800-talets 
slutskede. Medieutbudet var vid denna tid omfattande. Det fanns bland annat 
tidningar (såväl dagspress som periodiska tidskrifter), film, stereoskopi och 
skioptikonbilder. När vykortet etablerades som praktik under 1890-talet 
skedde det i form av en utveckling av tidigare medier, representations- och 
kommunikationspraktiker, genom remediering. En rad olika former av kort 
för kommunikation fanns exempelvis redan tidigare under 1800-talet i form 
av t.ex. visitkort, handräckningskort och brevkort (Dahlgren 2013 s. 33 ff., 
52 ff.; Johannesson 1997 s. 236; Milne 2010 s. 94 ff.). Handräckningskor-
ten hade också en bildsida, på baksidan skrevs en hälsning från givaren. De 
användes vanligen för gratulationer och överlämnades personligen, men 
kunde också postbefordras inlagda i kuvert. Även om det fanns tecknade bil-
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der på vissa vykort, så var det dock fotografiet som kom att bli vykortsprak-
tikens signum. Vid 1880-talet slutskede hade fotografitekniken utvecklats 
mycket sedan dess tillkomst i slutet av 1830-talet. Metoder för fotografe-
ring, framkallning och reproduktion hade utvecklats och blivit billigare. 
Detta möjliggjorde massproduktion av vykort med fotografier som bildmotiv 
(Hälsning från Stockholm 1998 s. 7 ff.).

Vykort med fotografiska bilder var de första massproducerade bilderna i 
Sverige och behöll sin position som den vanligaste fotografiska bilden i Sve-
rige ända fram till första världskriget (Snickars 2001 s. 127 ff.). Ett vanligt 
vykortsmotiv var svenska stadsmiljöer och landskapsbilder, s.k. topografiska 
vykort. De topografiska vykorten avbildar offentliga rum och platser såsom 
landskap, stadsbilder, byggnader av olika slag etc, och vykorten kan därmed 
även betraktas som en genre, en grupp bilder med liknande motiv och fram-
ställningsformer (Eriksson & Göthlund 2012 s. 15). Den topografiska motiv-
kretsen fanns etablerad långt innan vykortsmediet utvecklades och knyter 
an till former av bilder som framställts utan kamera och med äldre tekniker 
(Hälsning från Stockholm 1998 s. 7). Topografiska vykort framställdes inled-
ningsvis av stora kommersiella förlag som Axel Eliassons konstförlag, men 
under de första decennierna på 1900-talet börjar allt fler lokala förlag att 
också producera vykort (Johannesson 1997 s. 238; Sandström 2015). Den 
topografiska bildutgivningen rationaliserades så småningom och man fram-
ställde vykortsserier över varje ort med fasta motiv såsom rådhuset, kyrkan, 
järnvägsstationen, telegrafverket, läroverket, huvudgatan etc.

Vid sidan om de topografiska vykorten framställdes också vykort med 
andra bildmotiv, t.ex. gratulationskort, fantasikort, jul-, nyårs- påsk-, pingst- 
och midsommarkort samt s.k. jubileumsbrevkort. Sveriges första jubileums-
brevkort utgavs år 1897 i samband med att Oscar II firade 25-årsjubileum 
som regent.21 Innan dagspressen började utnyttja fotografiet för att illustrera 
nyheter, användes vykortet både för att dokumentera officiella evenemang 
och olyckshändelser. I början av 1900-talet hade fototekniken utvecklats 
så att bilder kunde kopieras och exponeras med en hastighet som närmar 
sig våra dagars polaroidbilder. Det hände att fotografer tog kort på lokala 
katastrofer som trafikolyckor eller eldsvådor och sedan sålde vykorten till de 
åskådare som bevittnat händelsen (Johannesson 1997 s. 239; Sylwan 1988 
s. 102). Kungabesök och parader, Sven Hedins ankomst till huvudstaden 
1909 och Bondetåget 1914 är några av de evenemang som dokumenterades 
(Hälsning från Stockholm 1998 s. 12).22 Fotografiet på vykortet kunde också 
användas som social reportagebild för att skildra vardagsliv och olika yrkes-
gruppers arbete. Vykortsserien ”Postbetjäntebasarens vykort” dokumenterar 
t.ex. olika faser i posthanteringen.

21 Dessa kort var förfrankerade med jubileums-frankotecken (Billgren & Andersson 1996 
s. 93, 98).
22 Dessa vykort kan kallas för händelsebetonade vykort (Hälsning från Stockholm 1998 s. 12).
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Vykortsraseri och vykortsvurm
Vykortet blev tidigt ifrågasatt som kommunikationsmedium. På kontinenten 
blev den negativa attityden bland annat tydlig i det samtida begreppet post-
card craze (Rogan 2005 s. 3; Gillen 2013). Det finns exempel på att begrep-
pet vykortsraseri använts i Sverige och att praktiken också här bemöttes 
med motstånd och en ifrågasättande attityd (Hälsning från Stockholm 1998, 
s. 14). I en insändare i Hallandsposten år 1903 kallades vykortspraktiken 
både för vykortsvurm och landsplåga.

Vykortsvurmen hotar att bli en landsplåga. Posttjänstemän försäkra att sjukdo-
men snarare är i tilltagande än i aftagande. Man samlar vykort som frimärken. 
Olyckan är, att nya vykort kunna produceras i det oändliga, så att samlingen i 
evigheters evigheter aldrig kan bli komplett. För att ge en liten föreställning om 
hvad det handlar om, skall jag få be att meddela en liten siffra, som inte behöfver 
några utläggningar. Här finns i Stockholm en hel hop vykortsaffärer. En sådan 
– angifven såsom rätt och slätt vykortsaffär – har i år efter själfdeklarationens 
införande, taxerats upp till den nätta årsinkomsten af kr. 106,000. (Hallandspos-
ten 1903-07-30)

Samma år antogs det i en tidning i Storbritannien att Europa skulle vara 
begravt av vykort inom tio år. Det året sändes 600 miljoner vykort i Storbri-
tannien enbart (Rogan 2005 s. 4). Från resenärer under tidigt 1900-tal finns 
rapporter om hur tågresenärer och turister på hotell alla är uppslukade av 
en enda aktivitet: Att skriva vykort. Istället för att njuta av landskapet satt 

Vykortet visar Sundsvalls hamn där segelskutan Rebekka havererat 1906. Vykortet har 
avsänts från Sundsvall till Skurholmen i Luleå den 3 dec. 1906 med följande meddelande. 
”Helsningar många. Hvad tycker Ni om detta?” (SuM foto 031270).
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de med kort och penna i hand. Tilläggas bör att just denna resenär som kla-
gade så, samtidigt medgav att han skickat 52 vykort vid senaste stoppet på 
den kryssning som han befann sig på (Rogan 2005 s. 9). Att vykortsprakti-
ken ifrågasattes också i Sverige är entydigt, men vi vet inte vilka argument 
som fördes fram mot praktiken eller vilka det var som diskuterade praktikens 
lämplighet (jfr Gillen & Hall 2010 s. 173).

Kortfattad vykortshistoria
År 1869 producerades föregångaren till vykortet i Österrike – korrespon-
denskortet. Det lanserades som ett rationellt komplement till brev. Genom 
att kommunicera via öppna kort istället för slutna brev kunde man dels spara 
in på arbetstid – man slapp vika och försluta meddelandet i ett kuvert – dels 
kunde man spara in på kostnader för kuvert, brevpapper, sigillvax och viss 
portokostnad (Hall & Gillen 2007 s. 102). Man tänkte sig också att med-
delandena skulle bli kortare och effektivare – det rymdes helt enkelt inte 
några långa hövlighetsfraser som annars var vanliga vid brevskrivande. Ett 
kort och effektivt meddelande skulle ersätta brevskrivandets hövliga retorik 
(Hälsning från Stockholm s. 25). Under början av 1870-talet lanserade de 
flesta andra europeiska länder korrespondens via dessa enkla kort. Medde-
landen skrevs på ena sidan av kortet, medan kortets andra sida var reserverad 
för mottagarens adress.

I Sverige introducerades korrespondenskorten 1872 under benämningen 
brevkort med samma portokostnad som brev, dvs. 12 öre (Billgren & Anders-
son 1996 s. 87). Brevkortet hann aldrig bli så populärt. Under brevkortets 
första årtionde tycks det huvudsakligen ha använts för affärsmeddelanden, 
medan privata meddelanden fortfarande sändes i förslutna brev (ibid. 1996 
s. 97).

År 1887 tillverkades de första vykorten i Sverige, dvs. kort med 
topografiska vyer på ena sidan av brevkortet (Billgren & Andersson 1996 
s. 97). Dessa kort verkar ha benämnts vybrevkort inledningsvis.23 Vykortets 
adressida var fortfarande reserverad för adress och frankering, vilket alltså 
innebar att meddelandet skrevs på kortets bildsida. Föregångare till vykor-
ten var de s.k. Gruss-aus-korten som var litografiskt tryckta kort efter teck-
nade förlagor med topografiskt motiv. Oftast visar de byggnader och mil-
jöer i flera färger från stora orter eller turistorter, t.ex. Stockholm, Uppsala, 
Trollhättan, Östersund, Dalarna, Visingsö. Korten har fått sitt namn av att de 
har en förtryckt hälsning på bildsidan ”Hälsning från”, på tyska ”Gruss aus” 
(Sylwan 2000 s. 66 f.). Uppsala var den första stad som avbildades (Billgren 
& Andersson 1996 s. 97).

Utrymmet för det skriftliga meddelandet på vykortet var inledningsvis 
starkt begränsat eftersom meddelanden endast fick förekomma på vykor-

23 Enligt SAOB finns vybrevkort tidigast belagt 1900 och vykort 1902. Enligt Hälsning från 
Stockholm 1998 s. 9 ska vykort ha använts redan 1901 i samlartidskriften Kamraten.
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tets bildsida. Adressidan var uteslutande reserverad för adress, frimärke 
och postens noteringar. Det delade brevkortet, där adressidan är delad med 
utrymme för meddelanden till vänster och mottagarens namn och adress till 
höger, introducerades allra först i Storbritannien år 1902 (Hall & Gillen 2007 
s. 102 f.). I Sverige introducerades den delade adressidan 1905 (Billgren 
1990 s. 93). Därmed blev det betydligt mer utrymme för det skrivna med-
delandet. Det finns forskare som menar att när man i Storbritannien fick möj-
lighet att skriva på vykortets adressida år 1902 – innebar detta att skrivandet 
blev fullt ut demokratiserat (Hall & Gillen 2007 s. 101).

Världspostföreningen och enhetsportot
En avgörande förutsättning för vykortets expansion var en utbyggd infra-
struktur som kunde hantera både inrikes och utrikes postförsändelser. Lite-
racyforskaren David Vincent menar att det stora genombrottet för masskom-
munikation i skrift kan preciseras till ett specifikt datum, den 9 oktober 1874 
(Vincent 2000 s. 1). Då undertecknades nämligen fördraget om bildandet 
av en allmän postförening i Bern. I mötet deltog alla europeiska stater samt 
Egypten och USA (SCB: Bidrag till Sveriges officiella statistik 1876 s. 24). 
Syftet var att bilda en allmän förening mellan postverken i världen, där alla 
anslutna stater skulle utgöra ett enda postområde. Det viktigaste beslutet 
var enhetsportot för brevpostförsändelser, dvs. brev, brevkort och trycksa-
ker. Världspostföreningen är kanske mera känd som Universal Post Union 
(UPU), eller L’Union Générale des Postes (Vincent 2000 s. 1 ff.).24 UPU 
blev en garant för en förenklad och väl fungerande postgång. Den utbyggda 
postgången kunde i sekelskiftets Stockholm innebära att posten delades ut 
5–7 gånger på vardagarna, två gånger på helgdagarna (Hälsning från Stock-
holm 1998 s. 26; Sylwan 1988 s. 101). En postförsändelse avsänd på mor-
gonen nådde alltså mottagaren samma dag – och svarsförsändelsen kunde 
också nå fram samma dag.

Vykortspraktikens materialitet
Förutom skrivkunnighet krävdes naturligtvis materiella resurser i form av 
både vykort, frimärken och pennor för att delta i vykortets skriftpraktik (se 
Liljewall 2012 s. 46). Under vykortets storhetstid i Sverige (1885–1918) 
kostade det 5 öre att skicka ett vykort, vilket var förhållandevis billigt mätt 
även i samtidens penningvärde (Billgren & Andersson 1996 s. 105). Sam-
mantaget blev dock portokostnaderna inte alltid försumbara. Kostnaden för 
en ung pigas korrespondens i slutet av 1930-talet kan exemplifiera detta. 
Under en period om 8 månader spenderade hon en halv månadslön enbart i 
portokostnad (se Edlund 2007 s. 175).

24 UPU bildades ungefär samtidigt som alla europeiska länder antingen infört allmän skol-
gång, eller var i färd med att göra det (Vincent 2000 s. 2).



Människor som skriver. Sociala medier i Sverige 100 år före Facebook 115

Forskning om vykortspraktiken under den gyllene tidsåldern
På svenskt språkområde har den tidiga vykortspraktiken inte beforskats 
vetenskapligt i någon större utsträckning (Edlund 2012). Men på interna-
tionellt område har forskning om vykortets gyllene tidsålder bedrivits inom 
flera discipliner. Många av studierna betonar att vykortet är både en pro-
dukt av moderniteten och ett uttryck för den. Det är framförallt historiska 
och kulturhistoriska perspektiv som har anlagts på vykortspraktiken där t.ex. 
följande områden studerats: revolutionsåren i Ryssland (Rowley 2013), sol-
daters vykortspraktiker under första världskriget (Holt & Holt 1977; Steuck-
ardt 2015), välfärdshistoria (O’Neill 1989) samt kulturhistoriska perspektiv 
på vykortspraktiker i Norge och i Danmark (Rogan 2005; Ulvestad 2005; 
Selsøe Sørensen et al. 2007). Inom litteraturhistoria och teaterhistoria har 
interaktionen mellan litteratur och den tidiga vykortspraktiken bland annat 
studerats i Frankrike, USA, Polen och Storbritannien (Schor 1992; Cure 
2012; Baranowska 1995; Farfan 2012). I Storbritannien har forskning om 
”the Edwardian postcard” bedrivits ur ett literacy-perspektiv (se t.ex. Gil-
len 2013, 2016). Vykortspraktikerna studeras här ur ett såväl socialt, insti-
tutionellt som normkritiskt perspektiv. Både 1900-talets tidiga och sena 
vykortspraktiker har studerats ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv med 
fokus på vykortets visualitet, materialitet och rörlighet i syfte att studera 
både föreställningar om platser och skapandet av självbilder (Price 2014). 
Studier av sentida vykort har också genomförts ur turistforskningsperspektiv 
(Jaworski 2010; Price 2013).

En av de mer omfattande språkvetenskapliga studierna av den tidiga 
vykortspraktiken har genomförts i det österrikiskt baserade projektet ”Post-
carding Lower Styria: Nation, Language and Identities on Picture postcards 
1885–1920”. Här har man bland annat studerat sambanden mellan språk och 
identitet på vykort i den flerspråkiga regionen Steiermark (Styria), där både 
tyska och slovenska talades, samtidigt som man studerat uttryck för natio-
nalism i vykortspraktiken (Almasy 2018). I ett finskspråkigt sammanhang 
har sentida vykortspraktiker studerats ur ett diskursanalytiskt perspektiv, där 
aktiviteten ”postkortande” betraktas som en perifer diskurs (Östman 2000, 
2004). I en studie av vykort sända till arbetsplatser har en textuell portkorts-
syntax rekonstruerats (Tainio 1999). En annan studie har undersökt implicit 
uttryckta känslor på vykort (Laakso, Laakso & Östman 1999).

Trots att vykortsbilden var den vanligaste fotografiska bilden i Sverige 
från 1897 fram till första världskriget, och vykortet det första kommunika-
tionsmedium där alla medborgare kunde delta aktivt, är vare sig den visuella 
praktiken eller skriftpraktiken nämnvärt utforskad på svenskt område. I en 
historisk studie av Jämtland under industrialiseringsprocessen vid sekelskif-
tet lyfts vykortens ideologiska funktion och här framkommer hur ett begrän-
sat antal motivtyper skapar bilden av Jämtland vid sekelskiftet (Kilander 
2008). Det finns också översikter av förlagshistorik och utgivningshistorik 
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som getts ut av vykortssamlare/deltiologer (Frost 2013; Sandström 2015). 
Det finns därtill många utgåvor med lokala och regionala vykortsmotiv; som 
exempel kan nämnas en utgåva med motiv från kommunen Bräcke i Jämt-
land (Bäckström 2016). I samverkansprojektet ”Berättelser om det moderna” 
har en privatsamlares topografiska vykort från Medelpad från 1900–1920 
nyligen digitaliserats och publicerats på plattformen Digitalt museum i 
samverkan mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls museum. De totalt 
3 000 vykorten kommer förhoppningsvis att möjliggöra ett utforskande av 
vykortspraktiken i Medelpad i samarbete med allmänheten, genom s.k. med-
borgarforskning.25

Vykortspraktikens sociala betydelse
Vilken social betydelse kan då vykortspraktiken ha haft i människors liv? De 
literacy-forskare som studerat vykortspraktiken vid sekelskiftet i Storbritan-
nien har identifierat fem olika användningsområden som alla hänför sig till 
vardagslivets domän. Det främsta användningsområdet menar de utgörs av 
personlig kommunikation i syfte att stärka och upprätthålla sociala nätverk 
och kontakter. Men vykortspraktiken används också för att spegla privata 
intressen och sociala aktiviteter samt för att organisera det sociala livet och 
dokumentera gjorda erfarenheter. De betonar dock att dessa områden går 
in i varandra (Gillen & Hall 2010).26 Det preliminära svar som frågan om 
vykortspraktikens sociala betydelse får i detta avsnitt bygger inte på någon 
systematisk studie – utan utgår från nedslag i de topografiska vykort från 
Medelpad som nyligen digitaliserats och från ett antal privata brevkorts-
album som jag haft tillgång till. I min presentation utgår jag från vykortens 
kapacitet att både upprätthålla relationer och etablera nya relationer.

Att upprätthålla relationer med hjälp av vykortets text och bild
Med hjälp av vykort kunde man precis som man tidigare gjort med hjälp 
av brevet upprätthålla relationer på avstånd, men många av vykorten sändes 
också inom lokalsamhället. Topografiska vykort var alltså mycket vanliga 
och användes för många olika ändamål, t.ex. för en enkel hälsning, för att 
berätta vad man gjort, eller var man varit, för att organisera det sociala livet 
eller för att gratulera på namnsdagen. Det ser dock ut att vara förhållande-
vis ovanligt att rena turistvykort skickas från regionen Medelpad – något 
som naturligtvis måste undersökas vidare i detalj. Att turistvykort varit ovan-
liga under det tidiga 1900-talet framkommer i en studie av vykortsprakti-
ken i Storbritannien (Gillen 2016 s. 18). Några av vykortens meddelanden 

25 https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/samverkan/goda-exempel-pa-samverkan/sam-
verkan-med-sundsvalls-kommun/samverkansprojekt/.
26 Följande engelska begrepp används för att beskriva de fem användningsområdena: perso-
nal communication, organizing life, social participation, private leisure och documenting life 
(Barton & Hamilton 2012 s. 247–251; Gillen & Hall 2010).
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kan vara lika kortfattade som dagens sms. Studeranden Oskar Lindström i 
Arboga mottog ett vykort från Moster i Matfors med den korta frågan: ”Huru 
mår ni nu? Helsningar från Moster”. Vykortsmotivet visar en gatuvy från 
Matfors (SuM foto 031323). Kontakter över längre avstånd kunde också 
upprätthållas med vykorten. Syster Nanny önskar sin syster Agnes Dahlman 
i Denver, Colorado, en ”Glad Jul ō Gott Nyår tillönskas dig af syster Nanny” 
med ett vykort daterat i Sundsvall den 24/12 1907. På vykortet är Sundsvalls 
tidnings hus avbildat (SuM foto 032004).

Signaturen A.H. har befunnit sig på Elimkapellets basar och skickar ett 
topografiskt vykort över sorteringsbommarna vid Berge i Indalsälven, Med-
elpad till Albin, adress Elim. Vykortets meddelande består endast av en häls-
ning ”Hjärtliga hälsningar från. A. H.” och basar-stämpeln som vittnar om 
var A.H. befunnit sig (SuM foto 031139).

Vykort avsända efter 1905 med delad adressida gav utrymme för längre 
meddelanden. Studerande Warner i Uppsala fick följande meddelande från sin 
far som verkar vistas i Sundsvall – avsänt från Sundsvall den 20 mars 1908.

Se här en liten bild från det [?] 2 mil ut åt havet pågående kriget der de kunnat 
slå ihjäl ända till 30 sälar pr man, och skall väl omkring 1000 hafva strukit med 
längs kusten, till stor glädje för fiskarne. De kommo med den packade drifisen 
som nu åter gått till hafs. Jag känner mig nu rätt kry och far väl härifrån nästa 
torsdag [?] men så [?] omkring. Tacka mamma för [?] brefvet. Här är kallt om 
morgnarna 18gr- idag och töar fram på dagen. Många helsningar från Far. (SuM 
foto 033148)

Vykort avsänt från Elimkapellets basar med basarstämpel. Vykortet ingår tydligen i en serie 
topografiska vykort och har fått numreringen ”No. 277a. Sorteringsbommarne vid Berge” 
(SuM foto 031139).
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För att avtala möten räckte det ibland med korta meddelanden. På ett topo-
grafiskt vykort avsänt till Fru Jenny Byström Vivstavarv, Medelpad, finns en 
enkel hälsning: ”Vi kom på månda” (vykort i privat ägo). Det topografiska 
vykortet användes också flitigt för att föra fram namnsdagsgratulationer och 
nyårshälsningar. Josefina gratuleras här på namnsdagen på ett osignerat kort 
daterat den 21 augusti 1905. ”Ett fyrfalldigt hurra för Josefina!!!!”. Motivet 
visar Indalsälven från Högland i Medelpad (SuM foto 031415).

Vykortspraktiken innebar inte att man slutade skicka brev. Vykorten ser 
snarare ut att komplettera brevpraktiken. Tjugoåriga Frida Westin arbetar på 
Kallbadhuset i Härnösand. På ett topografiskt vykort från hennes bror som 
ankom den 25 mars 1903, poststämplat i Örnsköldsvik, så tackar han för bre-
vet och önskar också att hon ska svara på de brev som hon fått.

Jag får nu här meddela att vi alla lefver och mår bra Ock så får jag tacka för det 
bref som jag har haft äran att mottag och så skall du svara på de bref som vänta 
svar af dig Tecknadt av din Broder J. A. W.n (Vykort i privat ägo.)

Vykorten tycks också komplettera ett annat muntligt kommunikationsme-
dium, telefonen. I ett vykort avsänt till Fröken Gerda Nilsson, Telefonstatio-
nen i Norberg daterat i Sundsvall den 5 juni 1909, får Gerda ett tack för tele-
fonsamtal. ”Tack för telefon! Sänder här en liten vy från Stadsparken som är 
så härlig i den här månaden. Var i söndags på galej och hade mycket roligt. 
Hälsningar. G. N. [?].” (SuM foto 031638). På ett annat vykort avsänt från 
Storvik i Hälsingland till Fru Ester Mellberg i Hofors aviseras att skribenten 
som heter Lydia ska ringa på i slutet av veckan: ”Hjärtlig lyckönskan på 
Esterdagen. När Herr Mellberg nu kommer hit om söndag så är Frun hjärtligt 

På vykortet klubbas sälkutar intill land. Man får förmoda att sälslakten äger rum utanför 
Sundsvall, eftersom vykortet är avsänt därifrån (SuM foto 033148).
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Vykort med namnsdagshälsning till Josefina, daterat den 21/8 1905. Vy över Indalsälven sedd 
från byn Högland. (SuM foto 031415.)

Vyn över Örnsköldsviks järnvägsstation har skickats till Frida Westin i Härnösand från bro-
dern J. A. Westin med ankomststämpel den 25 mars 1903.
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välkommen med, det skulle vara mycket roligt att få se Frun här en gång, jag 
ringer på i slutet av veckan så jag får höra.” (SuM foto 031236).

Privatframställda vykort – dåtidens selfies och groupies
Vykortet kunde precis som dagens sociala medier också användas för egna 
bilder där både vardag och helgdag dokumenterades. Det kan vara både 
selfies och groupies, alltså ett självporträtt eller grupporträtt, eller foton av 
miljöer, t.ex. den egna gården. Den stolte brevbäraren på vykortet nedan 
har skickat en hälsning från Stockholm till sin syster i Norrköping med den 
enkla frågan: ”Känner du igen din bror?” (Postmuseum 050880).

Dessa vykort med privata bilder kallas ofta av samlare antingen för privat-
tagna vykort eller äkta fotovykort. Korten har ett privat motiv, är framkallade 
på vykortspapper istället för att vara litografiskt framställda eller tryckta, och 
framtagna i liten upplaga. Jag väljer här att kalla dem för privatframställda 
vykort. Det är troligt att vykorten är fotograferade och framkallade av pro-
fessionella fotografer, men begreppet motiveras av att fotot på vykortet är 
beställt av privatpersoner. Dessa vykorts historia är i stort sett oskriven. På 
amerikanskt område finns dock ett antal volymer där man samlat och gett ut 

Vykortet är poststämplat den 
18 augusti 1904 och adresserat till 
brevbärarens syster i Norrköping 
med frågan: ”Känner du igen din 
bror? Emil [???]”. (Postmuseum 
050880)
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ett stort antal s.k. real photo postcards, exempelvis boken Folk Photography. 
The American Real-photo Postcard (Sante 2009).27

Nedan visas tre exempel på privatframställda vykort hemmahörande 
i Medelpad. Skohandlare Sjöqvist har ställt upp med personal utanför sin 
skohandel och skomakeri i Skönsberg, Sundsvall. Kortet är skickat till Aug. 
Sjöqvist i Örnsköldsvik, troligen brodern (SuM foto 031343). På det andra 
vykortet har en grupp ungdomar picknick på halvön Paradiset vid Ljungan i 
Johannisberg (SuM foto 033174). Kortet är daterat den 8 december 1915 och 
meddelandet består av en gratulationshälsning och en önskan om ett långt 
brev. På det tredje vykortet är det Indalsbor som har slåtterkalas hos post-
mästarens 1923, vilket får vi veta av vykortets meddelande som är adresserat 
till Fröken Greta på Lasarettet i Sundsvall (SuM foto 030551).

De privatframställda fotovykorten är naturligtvis intressanta ur både his-
toriskt och lokalhistoriskt perspektiv, eftersom de ofta återger byggnader, 
miljöer och sammanhang som annars inte dokumenterats. De blir på så sätt 
ett unikt titthål in i det samtida vardagslivet, arbetslivet och helgfirandet. Men 
de är naturligtvis också intressanta ur ett kommunikationsetnografiskt per-
spektiv både vad gäller syfte, producenter och motivval. I vilka sociala sam-
manhang sändes och producerades vykorten? Som namnsdagskort eller andra 
gratulationskort? Eller för andra sociala syften? Det tycks som om många 

27 Se även Alden 2005 och Preston 2009.

Skohandlare J. E. Sjöqvist med personal på Ortviksvägen i Skönsberg, Sundsvall. Tidsan-
givelsen för kortet kan sättas till efter 1905, eftersom det har delad adressida. Mottagare är 
Snickaren Aug. Sjöqvist på Domsjö sulfitfabrik Örnsköldsvik. Man får anta att det är brodern 
som skickat kortet: ”Många kära hälsningar från oss alla gumman är i Sollefteå så nu för 
tillfället så är jag gräsänkling. Vänligen J. E. Sjöqvist.” (SuM foto 031343).
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sociala grupper haft möjlighet att producera eller ta del av vykorten. Var det 
alla åldrar? Lika vanligt i staden som på landet? Och valet av vykortsmotiv är 
naturligtvis intressant. Avsändaren tycks själv ofta vara avbildad. Hur väljer 
man att visa upp sig? Hur vill man bli identifierad? Hur-frågan ropar också 
efter svar. Dessa vykort saknar nästan alltid uppgift om fotograf. Går det att 
få reda på vilka det var som producerade och skapade dessa privatframställda 

Privatframställt vykort med en grupp ungdomar som har picknick på halvön Paradiset vid 
Ljungan i Johannisberg, Ånge. Kortet är poststämplat den 8 december 1915 och adresserat 
till Anna Norrman, Banken, Bispgården med hälsningen ”Joh.berg d. 8-12-15 De varmaste 
hälsningar på högtidsdagen från Britta o Edith Väntar så på ett långt brev fr. dig” (SuM foto 
033174).

Av vykortets meddelande får vi veta att bilden visar Indalsbor som har slåtterkalas hos Post-
mästaren. Kortet är poststämplat den 20 augusti 1923 och adresserat till Greta Olsson, på 
lasarettet i Sundsvall (SuM foto 030551).
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fotovykort? Var det en småskalig produktion som initierades av enskilda? Eller 
var det en mer storskalig kommersiell produktion?

Att vya – vybytespraktiken
Det finns antagligen många anledningar till att vykortet blev så populärt under 
det tidiga 1900-talet. Men en viktig anledning var nog att människor var 
hungriga på bilder. Att byta vyer med varandra verkar av allt att döma ha 
varit omåttligt populärt. Man bytte vykort både med vänner och med okända 
enligt principen: Du skickar ett vykort till mig så skickar jag ett till dig. Hade 
man råd köpte man ett brevkortsalbum där man dokumenterade och sparade 
sina vykort (Schor 1992). Verbet vya kunde användas för att skicka vykort, 
men användes nog främst till just vybytespraktiken (SAOB vya). I en tryckt 
visbok utgiven år 1910 finns en visa, där en önskan om att vya upprepas i 
visans refräng.

På vyens lätta vingar
En stilla sommarkväll
En hälsning jag dig bringar
Bliv lycklig, glad och säll!
Kör: Vill du vya mä mej, vill du vya mä mej, o säj, o säj
Vill du vya mä mej, vill du vya mä mej,
Vill du vya mä mej, O vill du vya mä mej-ej.

Och vyen som du sände
Jag fick uti går kväll
Jag glömde mitt elände
Blev lycklig, glad och säll!
Kör: Vill du vya mä mej, vill du vya mä mej, o säj, o säj
Vill du vya mä mej, vill du vya mä mej,
Vill du vya mä mej, O vill du vya mä mej-ej. (100 visor sjungna av Bergselever 
s. 141)28

Genom försynens försorg har jag kommit i kontakt med privatägda brev-
kortsalbum och också funnit album på arkiv. I albumen finns inte bara vyby-
tespraktiken representerad, men vykortssamlingarna i albumen har gjort det 
möjligt att identifiera denna praktik. Min redovisning här av denna praktik 
utgår från två privatägda album. Det ena har ägts av Frida Westin, Härnö-
sand, Ångermanland, och det andra albumet har ägts av Anders Jacobsson i 
Lomfors, Västerbotten.

Om man ska sammanfatta den enklaste formen av meddelanden som före-
kommer i vybytespraktiken skulle man kunna säga att meddelandet består av 
ett tack för den erhållna vyn, ett konstaterande att vy skickas, och att avsän-
daren väntar på en vy samt en och annan artig hälsningsfras. Anders Jacobs-
son har bland annat fått en vy av sin bror August som också bor i Lomfors. 

28 Ett tack till Karin Strand på Musikverket som sökt fram källan. Jfr Ehrensvärd 1972 s. 8.
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Motivet visar Vasastenen i Rättvik och meddelandet innehåller hälsningsfras, 
ett konstaterade att vy skickas och en förhoppning om att få en vy tillbaka.

Lomfors den 12 Maj Beste Ante jag får nu senda dig en vy jag hoppas att du mår 
bra jag mår också bra och väntar post monga hälsningar Aug

Vy väntas [i vykortets överkant]

I Anders Jacobssons album finns också vykort från andra bybor och från 
släkt och vänner som bor utanför byn. Signaturen H.A. har skickat en vy över 
nationalparken Berchtesgarden i Tyskland med berget Watzman i fonden 
med meddelandet ”Fem ord från mig till dig lev lycklig glöm ej mig” daterat 
Lomfors den 21 december 1902. Versen är vanlig i poesialbum och är en 
indikation på att det finns överlappningar mellan poesialbumens praktik och 
vykortspraktiken (Klintberg 2018 s. 37). Dessa enkla exempel från Anders 
Jacobssons vyande under 1900-talets första år tyder på att vybytespraktiken 
kunde vara synnerligen lokal – inom samma by och inom samma familj – 
men samtidigt innehålla globala drag med t.ex. topografiska vykortsmotiv 
hämtade från andra delar av Europa.

Att vykorts-dejta
Men man kunde också byta vyer med rena främlingar. I storstadspressen kan 
man hitta radannonser där det annonseras efter vybyten. I Stockholmstid-
ningen den 8 november 1902 kan man t.ex. hitta följande fyra annonser:

Topografiskt vykort adresserat till Anders Jacobsson Lomfors, där avsändaren är brodern 
August. Kortet saknar uppgift om datering, men är distribuerat före 1905. I vykortets överkant 
står ”Vy väntas” – en vanlig uppmaning i vybytespraktiken. Vykort i privat ägo.
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VY- och FANTASIKORT besvaras säkert af ”Marry”, ”Greta”, ”Lisa”, Hernö-
sand, p.r. 

Finnes det någon Gosse, som vill byta Vykort med Kerstin. Svar till ”Regn-
droppe”. Kungsholms Postk.

Finnes det någon Gosse, som vill byta Vykort med Brita. Svar till ”Snöflingan”. 
Kungsholms Postkontor.

Är det någon Gosse som har mod att byta Vykort med fula Kerstin. Sv. Till ”Gul-
nade blad”. Kungsholms postkontor.

Bakom pseudonymen Greta i den första vybytesannonsen döljer sig Frida 
Westin 20 år som då bor i Härnösand, där hon arbetar på kallbadhuset. I 
hennes annons framkommer också att vybytespraktiken inte uteslutande 
handlade om topografiska vykort, utan bland annat kunde inbegripa s.k. fan-
tasikort. Det är möjligt att följa Frida Westins vyande, i vart fall de delar av 
den som blivit bevarade i hennes omfångsrika brevkortsalbum. I albumet 
trängs 195 vykort, avsända mellan 1902–1906. Merparten av vykorten är 
erhållna 1902–1903 (totalt 156 vykort), och flera av dessa är en del i den 
vybytespraktik som etableras i samband med annonsen.

Fridas annons i Stockholmstidningen resulterade i minst 40 svar – huvud-
sakligen med manliga avsändare. Samtliga vykort anländer under en vecka 
mellan den 9–15 november 1902 och är avsända från Kiruna i norr till 
Landskrona i söder. När man läser vykorten så blir det uppenbart att vyandet 
många gånger syftar till att etablera någon form av kärleksrelation – alltså 
ett modernt sätt att dejta med vykort. I de tre andra annonser om vybyte som 
publicerades i Stockholmstidningen samma dag som Fridas annons, är det 
kvinnor som uttryckligen säger sig vilja byta vyer med gossar, vilket kan 
vara en antydan om att vydejting var en etablerad praktik. Frida fortsätter 
vykorrespondens med minst åtta av männen. Vi ska stifta bekantskap med 
Iwar Johansson i Stockholm, Helmer Essman i Eskilstuna och Carl Lind-
ström i Jönköping.

Iwar Johansson, eldare från Stockholm, är den som har flest vykort i 
albumet. Hela 18 stycken. Han svarar på Fridas annons med en vykortsbild 
med barn, hund och katt den 10 november 1902 med det korta meddelan-
det ”’Greta’ hälsas vänligen af en munter gast (adr: Eldaren Iwar Johans-
son. Skeppsholmen Stockholm)”. Han kommenterar också bilden: ”Också 
en liten trio”. Men redan efter två veckor går han rakt på sak. Önskan om 
en kärleksrelation framkommer i både bild och meddelande. Bilden visar 
ett kyssande par med en landskapsfond i bakgrunden. Kvinnan sitter i en 
gunga, medan mannen står tätt intill med ena handen bakom kvinnans rygg 
och den andra i hennes knä. På kvinnan står det skrivet ”Frida” och på man-
nen ”Iwar?”. Vykortet innehåller ett mycket långt meddelande som är skrivet 
på vers. Där får vi veta att Iwar är 20 år och att han är en glad och lifwad 
yngling som blir glad vid tanken på att Frida är liten, glad och snäll.
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Frida Westin (f. 1882) bosatt i Här-
nösand. Hon är här utklädd till postil-
jon. På mössan syns ett post emblem. 
Troligen håller hon vykort och/eller 
brev i sina händer. Man kanske kan 
anta att hon har fått låna kläderna hos 
fotografen Per Axel Stenholm i den-
nes ateljé. Kanske att hon tog kortet 
för att kunna skicka ett fotografi till 
de män som hon vyade med? Foto i 
privat ägo.

Detta vackra brevkorts album har 
tillhört Frida Westin. I albumet ryms 

195 vykort. Där finns gratulationskort, 
vybyteskort och hälsningar från familj 

och vänner. De allra flesta vykorten 
är från 1902 och 1903. Album i privat 

ägo. Foto: Ann-Catrine Edlund.
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Iwar skickar också en bild på sig själv – men Frida får gissa vem som är 
Iwar. Vykortet är förlagsproducerat och visar en båt med besättning och rub-
riceras ”Dykare på Stockholms ström”. Två av personerna på bilden är iförda 
full dykarmundering. På Iwars nästa vykort kommer facit. Han är en av de 
två männen som gömmer sig i dykardräkt uppe i båten.

Helmer från Eskilstuna skickar också han många bilder på förälskade par 
– men också vyer från sin hemstad. Deras vyande har bevarats i 14 vykort i 
Fridas brevkortsalbum. På ett vykort som avbildar Stadshuset i Eskilstuna, 
daterat den 31 januari 1903, framkommer att Frida har skickat ett fotografi 
eller privatframställt vykort till honom.

E-tuna 31/1 03
Hjärtligt tack för korten. Jag ser till min glädje att det växer ypperliga rosor fast 
det är mycket kallt däruppe. Det är nu jag som har börjat och dröja för länge med 
att skrifva, men jag skrifer så snart jag får tid. Det gör du rätt i att vara ute och åka 
skridskor. Att du har hälsan det ser jag på kortet ty du ser mycket glad ut. Glöm 
ej bort mig. Helmer E-n.

I artikelns inledning presenterades ett av de vykort som Carl Lindström 
skickade till Frida. Han är andrekonstapel och bor i artillerikasernen i Jönkö-

Vykort avsänt från eldaren Iwar 
Johansson i Stockholm till Frida 
Westin i Härnösand. Kortet är daterat 
den 24 november 1902. Med lite god 
vilja kunde man rymma också långa 
meddelanden på vykortets bildsida. 
Kort i privat ägo. 



128 Ann-Catrine Edlund

ping. Han skickar nästan uteslutande bilder på kurtiserande par, s.k. kärleks-
serier som består av ett visst antal kort och som ibland har ett rent erotiskt 
innehåll (jfr Ehrensvärd 1972 s. 53).29 Carl har en lite mer högtidlig stil och 
är synnerligen artig. På det citerade vykortet från Carl återfinns också en 
kärleksvers. Han uttrycker även en försiktig önskan om att byta fotografi, 
och ber samtidigt om ursäkt för att han frågat om fotot. Fyra vykort av kär-
leksserien finns bevarade i brevkortsalbumet. På det första kortet i serien ser 
paret avvaktande på varandra. På det avslutande kortet sitter de tätt intill var-
andra. Kvinnan lutar sig mot mannen, medan han trycker en kyss mot hennes 
panna, och hon ler saligt.

Att annonsera efter vykortsvänner och byta vyer tycks alltså ha kunnat 
resultera i svärmerier och ibland drömmar om en gemensam framtid. Frida 
verkar dock aldrig ha träffat någon av de män som hon bytte vyer med. I 
varje fall finns det inget spår av det i vykortens meddelanden. Genom Josefin 
Englunds avhandling Som folk är mest. Könsideal i svenska kontaktannon-
ser 1890–1980 (2018) vet vi att kontaktannonser förekom i storstadspressen 
redan under tidigt 1900-tal. Men under de första decennierna på 1900-talet 
publicerades endast en kontaktannons om dagen i Dagens Nyheter, som är 
den dagstidning hon undersökt (Englund 2018 s. 30). Det enda nedslag som 
jag gjort i Stockholmstidningen visar på fyra annonser om vykortsbyte under 
en dag. Man verkar alltså ha haft åtminstone två möjligheter om man velat 
knyta nya relationer med främlingar – antingen en regelrätt kontaktannons 
eller annons om vybyte. Visst vill man veta mer? Var det bara ungdomar 
likt Frida som bytte vykort? Eller var det alla ålderskategorier? Signaturen 
”gulnade blad” som annonserar samma dag som ”Greta” antyder att också 
en något äldre generation sökte kontakt genom vykort. Och hur långt fram i 
tiden pågick detta vybytande? Var det bara de första åren på 1900-talet? Eller 
höll det i sig in på 1910-talet? En studie av annonser i dagspressen skulle 
troligen kunna besvara frågorna. Betydligt svårare blir det att få reda på hur 
vybytespraktiken såg ut. För det krävs tillgång till enskilda brevkortsalbum, 
där man kan få ingång till individers kontaktnät via vykort. Att dejta via 
vybyten var kanske bara ett av många syften med vybytespraktiken? Fram-
tida studier kan förhoppningsvis utvisa vilka andra sociala betydelser som 
vybytandet hade när 1900-talet var ungt.

Att samla vyer i album
Vybytespraktiken var samtidigt en samlande praktik där man kunde samla 
och dokumentera de mottagna vyerna i brevkortsalbum. Enligt en bokhand-
lare i Sundsvall skulle albumen finnas i alla hem under 1900-talets första år, 
och albumen var populära julklappar (Sundsvalls Tidning 1943-05-12, åter-
given i Sundsvallsminnen). Man kan anta att albumen var både något av en 

29 Enligt en uppgift från en bokhandlare var s.k. seriekort med romantiska berättelser omåttligt 
populära i början av 1900-talet. Sundsvalls Tidning 1943-05-12, återgiven i Sundsvallsminnen.
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statussymbol samtidigt som de erbjöd fantastiska bilder, inte minst för bar-
nen. En sagesperson säger att albumen fungerade som sagoböcker (Johan-
nesson 1972 s. 30). 

Vykortssamlingarna i enskilda album är ett fantastiskt material för både 
kommunikationshistoriska, kulturhistoriska och språkhistoriska studier. Det 
som gör albumen extra spännande är att varje album bär på egna berättel-
ser beroende på vilka som ägaren till albumet kommunicerat med, och vilka 
sociala syften som kommunikationen haft. Albumen innehåller många och 
ibland oväntade berättelser om den moderna tid som vykorten färdades i 
– som Frida Westins vykortsdejting. Albumen är också ett tacksamt forsk-
ningsmaterial, eftersom det ofta går att identifiera de personer som deltagit 
i vyandet i och med att både datum, plats och ibland adress finns angivet på 
korten. Men idag är det inte så lätt att hitta brevkortsalbum som inte slaktats 
på värdefulla vykort. Jag har haft turen att hitta några intakta, där det his-
toriska sammanhanget fortfarande är intakt innanför albumets pärmar och 
väntar på att bli utforskat.

Brevkortsalbumens samlingar erbjöd naturligtvis också berättelser för 
ägaren. Man kan fråga sig vilka identitetsformerande narrativ som vykorts-
albumen erbjöd. Albumen gör det också möjligt att studera både rumsliga 
och sociala nätverk i vykortspraktiken.

Sociala medier igår och idag
Vykortet under tidigt 1900-tal är ett socialt medium som bär på berättelser 
om det framväxande moderna samhället och om människors vardag och 
sociala relationer, precis som dagens sociala medier berättar om det sam-
tida samhället och de sociala relationer som odlas där. Vykortet är också det 
medium som är tacksammast att jämföra med dagens sociala medier som 
Facebook, Instagram eller Snapchat (jfr Gillen 2016; Palczewski 2005). Här 
gör jag en tentativ jämförelse mellan vykortet och dagens sociala medier, där 
jag väljer att framför allt betona likheterna, väl medveten om att det natur-
ligtvis finns stora skillnader. I jämförelsen utgår jag från skriftpraktikernas 
förutsättningar, deras utformning och deltagarnas identifikation.

Förutsättningar igår och idag
De sociala medierna utvecklades både igår och idag i kölvattnet av ny tekno-
logisk kompetens och ny infrastruktur. Vår digitala tid brukar betraktas som 
en ny skrifthistorisk epok med ett nytt kommunikationslandskap (landscape 
of communication) i en tid av samtidiga förändringar inom det sociala och 
ekonomiska området samt inom kommunikation och teknologi (Kress 2003 
s. 9). I början av 1900-talet formades också ett nytt kommunikationsland-
skap där vykortet intog en framträdande position. Nya skriftpraktiker är 
vanligtvis också en effekt av teknologiska förändringar (Brandt & Clinton 
2002 s. 350 ff.). Igår handlade det om tillgång till självständig skriftkompe-
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tens, idag handlar det om digital skriftkompetens. Gårdagens infrastruktur 
var bland annat ett utbyggt postväsende som möjliggjorde snabba och effek-
tiva leveranser av vykort. Idag består infrastrukturen av internet och andra 
telekomlösningar. Praktikerna sponsrades då som nu av olika skriftsponsorer 
som befrämjar skriftanvändning och samtidigt får egna fördelar: Posten och 
vykortsförlagen igår – Facebook, Instagram och Snapchat idag. Då som nu 
kunde människor kommunicera utan att befinna sig på samma plats. Brevet 
hade visserligen möjliggjort det tidigare. Men detta är alltså första gången 
som alla befolkningsgrupper kan delta i skriftpraktikerna i och med att de 
både har ekonomiska och materiella förutsättningar samt självständig skriv-
kompetens. Både igår och idag överskrider de sociala medierna rummets och 
tidens begränsningar – även om dagens kommunikation kan vara synkron – 
medan vykortsmediet alltid fungerade asynkront, även om vykort i de stora 
städerna kunde delas ut inom några timmar och upplevas som en omedelbar 
kommunikation (jfr Gillen 2016 s. 12 & Milne 2010).

Skriftpraktikernas utformning
De vardagliga skriftpraktikernas form igår och idag har också mycket gemen-
samt. De utvecklas av skribenterna själva och regleras till viss del av de som 
sponsrar praktikerna (Gillen & Hall 2010). Postverket begränsade utrymmet 
för meddelandet på vykorten, idag har den som skriver på t.ex. Twitter ett 
begränsat utrymme. Nya skriftkonventioner skapas också i praktikerna. För 
vykortspraktikens del återstår dessa att utforska, men förkortningar var t.ex. 
vanliga på vykorten på grund av utrymmesbristen. Ett tydligt exempel på 
konventioner i vykortspraktiken är det s.k. frimärksspråket där frimärkets 
placering på vykortet kunde betyda allt från ”Skriv snart” till ”Jag älskar 
dig” (Gustafson 2019). Chiffer kunde också användas för att ingen annan än 
mottagaren skulle kunna tolka meddelandet. På ett vykort avsänt den 25 juli 
1906 till fröken Elsa Nilsson i Sundsvall finns ett sifferchiffer insprängt i 
meddelandet som kan uttydas: ”Mång[a] hälsningar kär. Jag med kortet sän-
der här. Från din innerligt tillgifna vän Adolf” (SuM foto 033140).30

Vykortspraktiken och dagens sociala medier är också multimodala prakti-
ker, dvs. att de semiotiska resurserna bild och skrift kombineras i praktiken. 
Många gånger finns det också ett samspel mellan bild och text i vykortsprak-
tiken (Gillen 2018 s. 24), något som också är tydligt bland det vykortsmate-
rial från Medelpad som digitaliserats. Hur pass vanligt det är återstår dock 
att utreda. Flera olika sociala medier förekommer också parallellt då som nu. 
Brevet och vykortet var en del i ett nytt kommunikationslandskap där brev-
praktiken bara kan förstås i sin symbiotiska relation till vykortet. Så mycket 
som ett vykort av fem kunde hänvisa till en pågående brevkorrespondens 
(Gillen 2018 s. 23).

30 Vykortet är daterat den 25/7 1906. Ett tack till Lilly Asklöf Jacobsson, Sundsvalls museum, 
som bistått med tolkningen av chiffret.
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Deltagarnas identifikation
I vykortspraktiken kunde man precis som i dagens sociala medier upprätt-
hålla befintliga relationer samtidigt som det fanns möjligheter att etablera 
helt nya relationer. Frida Westin etablerade kontakt med 40 nya vänner inom 
en vecka med sin annons i Stockholmstidningen, det nya antalet vänner på 
så kort tid torde stå sig ganska bra även i jämförelse med etablerandet av nya 
kontakter i dagens sociala medier. Sociala medier igår och idag stärker alltså 
sociala nätverk, samtidigt som de bygger nya. När det gäller de sociala medi-
ernas identifierande funktion kan man på ett övergripande plan konstatera att 
vare sig man hade pennan i hand för dryga 100 år sedan – eller händerna på 
tangentbordet idag – så stärker och vidgar praktikerna de sociala nätverken 
och stärker samtidigt individens uppfattning av ett självständigt jag.

7. EN TEXTMEDIERAD SOCIAL VERKLIGHET 
I BÖRJAN AV 1900-TALET

Två vågor av mass literacy har ägt rum med genomgripande konsekvenser 
för människors vardagsliv och sociala relationer med 100 års mellanrum – 
den ena i början av 1900-talet och den andra i början av 2000-talet. Gemen-
samt för då och nu är att allt fler skriver allt mer i vardagen. De vardagliga 
skriftpraktikerna används för att dokumentera och organisera vardagliga 
erfarenheter, men också för att kommunicera i skrift. Skriftteknologins his-

I vykortets meddelande är ett sifferchiffer insprängt. Meddelandet lyder i sin helhet på 
följande sätt: ”Ångsl. Maria den 25-7-06 Ett hjärtligt tack för det vackra kortet. Mång[a] 
hälsningar kär. Jag med kortet sänder här. Från din innerligt tillgifna vän Adolf. Blomstra lef 
och må.” På vykortet avbildas en ångbåt i Svartviks hamn. SuM foto 033140.
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toria går flera tusen år tillbaka i tiden, men det är först i början av 1900-talet 
som skriften blir ett redskap för aktiv handling också för de breda folklagren 
i och med de vardagliga skriftpraktiker där människor inte bara läser, utan 
också skriver i stor omfattning – där de själva tar rollen som textproducenter 
istället för att huvudsakligen vara textkonsumenter.

Människors sociala verklighet blir alltså till betydande del textmedierad 
genom de vardagliga skriftpraktiker som utvecklas under det sena 1800-talet 
och som lever vidare in i 1900-talet. ”Vanligt folk” blir här skrivande aktörer 
i en social verklighet som är textmedierad – vare sig skrivhandlingen består 
av att skriva dagboksanteckningar, samla texter i en visbok eller skriva brev 
eller vykort. Praktikerna erbjöd människor möjlighet att både befästa etable-
rade sociala relationer, samtidigt som det kunde finnas möjligheter att eta-
blera nya sociala kontakter. För att kunna delta i praktikerna krävdes både 
skriftkompetens och kunskap om svenskt standardiserat riksspråk – kunskap 
som spreds till samtliga medborgare under 1800-talets alfabetiseringspro-
cesser. De vardagliga skriftpraktikerna erbjöd en möjlighet att praktisera 
både en mekanisk skrivkompetens (genom kopierande aktiviteter) och en 
mer självständig skrivkompetens och samtidigt upprätthålla kompetens i det 
standardiserade svenska skriftspråket.

Det är angeläget att betona att de olika vardagliga skriftpraktiker som 
praktiseras under det tidiga 1900-talet inte bör ses som åtskilda skriftprak-
tiker, utan snarare som kommunicerande kärl. I de handskrivna visböckerna 
samsas många gånger vistexter med texter som också återfinns i andra prak-
tiker som poesialbumsverser, och dagboksanteckningar. Vykortet och brevet 
ser ut att ha deltagit i samma kommunikationsflöde. I detta flöde tycks också 
det muntliga kommunikationsmediet telefonen ta plats. I vykortspraktiken 
förekommer också poesialbumsverser. Det är alltså ett komplext vardag-
ligt kommunikationslandskap med samverkande praktiker som växer fram 
under det tidiga 1900-talet. Hur detta kommunikationslandskap var utformat 
i detalj återstår att utforska.

Skriftpraktikerna och det moderna identitetsprojektet
Sociologen Anthony Giddens har som bekant beskrivit det moderna identi-
tetsprojektet som ett reflexivt projekt som byggs upp av biografiska berät-
telser, istället för att identitet uteslutande bestäms som en kvalitet eller som 
ett attribut (Giddens 2005 s. 13, 44 f.). Som framgått i min redovisning 
ovan av dagboks-, visboks- och vykortspraktiken, men också andra prakti-
ker, så bidrog dessa vardagliga skriftpraktiker under det tidiga 1900-talet till 
att skapa sådana biografiska berättelser byggda av individuella erfarenhe-
ter. Skriftpraktikerna blev ett nytt sätt att organisera och dokumentera egna 
erfarenheter i skriftens form för den breda allmänheten (jfr Darnton 2009 
s. 169). Den framväxande idén om ett självständigt modernt jag stärktes för 
de många människor som aktivt deltog i praktikerna. Skriftartefakter är näm-
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ligen särskilt effektiva byggare av berättelser eftersom de är både hållbara 
och beständiga och dessutom kan förflyttas mellan olika kontexter – i både 
tiden och rummet (Brandt & Clinton 2002 s. 344 ff.; Barton & Hamilton 
2005 s. 30; Bartlett 2008).

Skriftpraktikerna deltog i byggandet av den egna identiteten vare sig det 
handlade om dagbokens och levnadsminnets dokumenterande praktik, vis-
bokens och poesialbumets kopierande praktik eller vykortets och brevets 
kommunicerande praktik. I dagbokspraktiken skapas berättelser som i all sin 
kortfattade enkelhet bidrar till att skapa kontinuitet och beständighet åt den 
egna identiteten. Här finns också möjlighet att både bekräfta, utmana och 
utforska aspekter av den egna identiteten. I visbokspraktiken byggs textsam-
lingar som skapar en erfarenhetsbank med ett individuellt urval av texter 
som kan sägas representera skribentens världsbild och här dokumenteras 
också vänskapsband. I vykortspraktiken etableras och stärks sociala relatio-
ner samtidigt som vykortet erbjuder möjligheter att uttrycka aspekter av den 
egna identiteten i skrift, men också i bild. Individuella samlingar av vykort i 
brevkortsalbum kan också ses som representationer av verkligheten.

Att identifiera sig som en modern samhällsmedborgare
De artefakter som ingick i dessa skriftpraktiker, vare sig det var dagboken, 
visboken eller vykortet – kan också sägas vara ett attribut för den moderna 
samhällsmedborgaren som förväntades kunna delta aktivt i skriftpraktikerna 
(Edlund 2016). Jag menar att genom att delta i dessa vardagliga skriftprakti-
ker så identifierar man sig som en modern samhällsmedborgare. Genom att 
umgås via skrift så demonstrerar man att man är i besittning av den kompe-
tens som är en mycket stark markör för det moderna samhället: skriftkompe-
tens. Men man kan inte bara skriva, man visar också i olika utsträckning att 
man har kompetens i det svenska riksspråket. Det språk som getts en stan-
dardiserad form under 1800-talet och som implementerats till medborgarna 
genom småskola och folkskola.

*

Människors vardagliga skrivande under tidigt 1900-tal ingår alltså i ett 
komplext vardagligt kommunikationslandskap, där dåtidens skriftbrukare 
interagerar i flera praktiker parallellt. Dagboks-, visboks- och vykortsprak-
tiken är några av de vardagliga skriftpraktiker som bidrog till att den sociala 
verkligheten redan under tidigt 1900-tal till betydande del var textmedierad 
och där skrivande var en framträdande aktivitet. I den textmedierade sociala 
verkligheten stärks både befintliga och nya sociala nätverk. De vardagliga 
skriftpraktikerna kan sägas delta i identifikationsprocesser länkade till det 
moderna jaget på två olika sätt. För det första erbjuder skriftpraktikerna en 
möjlighet att artikulera och utveckla berättelser om det egna jaget i skrif-
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tens beständiga form. För det andra erbjuder skriftpraktikerna en möjlighet 
till identifikation med den moderna samhällsmedborgaren som både förvän-
tas behärska svenskt riksspråk och förväntas använda skrift i det vardagliga 
sociala livet.
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