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Vykort – ett förbisett kulturarv

Ann-Catrine Edlund

Under 1970-talets tågluffssomrar trillade det regelbundet ner vykort i brevlådan i 
föräldrahemmet. Vykorten var oftast topografiska, de avbildade en stadsmiljö eller 
ett landskap på den plats där 1970-talets backpacker-generation på resa i Europa 
befann sig. Under mina egna tågluffar var jag en flitig vykortsskribent. Det skulle 
skickas vykort till mormor, fastrar, mostrar, familjen och alla klasskompisar som 
undrade vad vi hade för oss. En stor del av resan gick åt till att köpa vykort, leta 
efter frimärken (vilket kunde vara mer än svårt), skriva vykort och leta efter brev-
låda där vykorten kunde postas. På vykorten hem till familjen berättar jag om vår 
resväg, vädret och turistattraktioner som vi besökt. Dessa utpräglade turistvykort 

står antagligen modell för de förvänt-
ningar som vi har på vykortsanvändning 
idag. Turistvykortets praktik kan sägas 
fungera så här: Avsändaren är en person 
på resande fot. Meddelandet beskriver vad 
som hänt under resan. Mottagaren är en 
vän eller släkting. Vykortets topografis-
ka motiv avbildar en plats där resenären 
befinner sig.

Vykortet med Eiffeltornet är skickat hem till mina 
föräldrar och avsänt i Paris den 18/6 1976. ”Hej 
svejs! Nu befinner vi oss i Paris för andra gången. 
Idag har vi varit och sett på Triumfbågen och Eif-
feltornet. Det är varmt och kvavt som sjutton här.” 
Därefter följer en redogörelse för våra resplaner och 
meddelandet avslutas med: ”Många kokheta häls-
ningar från Dottern”. (I privat ägo.)

Under vykortspraktikens blomstringsperiod under det tidiga 1900-talet var tu-
ristvykortet dock en marginell företeelse. Man hade helt andra förväntningar på 
vykortets avsändare, mottagare, meddelande och bild. Avsändaren var sällan 
en person på resande fot. Mottagaren kunde antingen vara bekant eller obekant. 
Meddelandet kunde vara av många olika slag. Vykortets bild – om det var topo-
grafiskt – kunde antingen avbilda platser på avsändarens boendeort, eller avbilda 
en plats någonstans i Sverige, till vilken avsändaren oftast inte hade någon an-
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knytning. Kortet avsändes dessutom vanligen från hemorten. Dessa vykort från 
tidigt 1900-tal kan sägas vara ett förbisett kulturarv som vare sig dokumenterats 
eller utforskats i någon större omfattning. För att kunna förstå varför det är ange-
läget att uppmärksamma dessa vykort som kulturarv behöver vi blicka tillbaka till 
vykortets gyllene tidsålder 1900–1920 och se vilka förutsättningar i samtiden som 
möjliggjorde vykortets succé som kommunikationsmedium.

Topografiskt vykort med gatuvy från 
Matfors som är adresserat till studeran-
den Oskar Erik Lindström i Arboga och 
avsänt från hans moster i Matfors med 
den sms-liknande frågan: ”Huru mår ni 
nu?”. (SuM foto 031323.)1

Vykortet som avbildar Kungsträd-
gården är skickat mellan två personer 
som är obekanta för varandra, troligen 
1902. Det är adresserat till signaturen 
”Greta” poste restante i Härnösand, 
vilket innebar att hon kunde hämta 
vykortet på postkontoret. Avsändaren 
uppger också en poste restanteadress, 
”Enok p.r. Sundsvall”. Vykortet är 
poststämplat på avsändarens hemort, 
alltså i Sundsvall. (I privat ägo.) 

Vykortsraseriet och vykortsmodets slavar
Vykortet lanserades i Sverige under det sena 1800-talet och gjorde en kometartad 
karriär. Rekordåret 1903 sändes 43 miljoner vykort i Sverige (Billgren & Andersson 
1996, s. 98). Alla medborgare tycks ha deltagit i vykortspraktiken. Gammal som 
ung, i staden och på landsbygden, rik och fattig. Alla ville vara med och skriva 
vykort. Vykortets framgång kan förklaras med samverkande materiella, tekno-
logiska och sociala faktorer: en utbyggd infrastruktur, fototeknisk utveckling, en 
framväxande konsumtionskultur och inte minst att samtliga medborgare tack vare 
skolväsendets utbyggnad nu var skrivkunniga. I backspegeln kallas tiden mellan 
1900–1920 för vykortets gyllene tidsålder då uppskattningsvis 200–300 miljarder 
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vykort skickades i Europa (Rogan 2002, s. 39). Men i den samtida dagspressen var 
tongångarna annorlunda. Där talades det om vykortsraseri, vykortsvurm och vy-
kortsmani. Vykorten ifrågasattes framför allt på moraliska och ekonomiska grunder 
(Svensson 2020). Korten var osedliga eller alltför fantasifulla samtidigt som de 
riskerade att ruinera den fattiga delen av befolkningen. I Hallandsposten 1903 före-
slås drastiska åtgärder för att komma till rätta med vykortsraseriet. 

Vore vi diktator i detta usla land, hvilket tvifvelsutan är i starkt behof af en ny 
Christian Tyrann eller Karl IX, skulle vår första ukas blifva, att vid lifsstraff med 
stegel och hjul förbjuda all tillverkning och försäljning av vykort. Detta icke blott 
af estetiska skäl, utan ock af nationalekonomiska skäl. Ty faktum är, att denna 
vykortslyx håller på att ruinera landet och icke minst den fattiga befolkningen. 
(Hallandsposten 1903-04-16, s. 3.)

De som deltog i vykortsraseriet kallades bland annat för vykortsmodets slavar 
(Norrbottensposten 1903-04-20). En nödvändig förutsättning för att bli slav under 
vykortsmodet var förstås att kunna skriva och läsa, vilket inte varit en historisk 
självklarhet. Under det sena 1800-talet genomfördes alfabetiseringsprocesser i 
Sverige och övriga Västvärlden. Tidigare hade tillgång till läs- och skrivkompe-
tens varit begränsad huvudsakligen till en ekonomisk, politisk och religiös elit. 
Spridningen av läs- och skrivkompetens och en samtidig implementering av ett 
standardiserat nationalspråk var bärande språkpolitiska komponenter i den på-
gående moderniseringsprocessen och i nationsbyggandet, inte bara i Sverige utan 
i hela Västeuropa (se t.ex. Vincent 2000; Lyons 2007, s. 29). Svenska medborgare 
hade förhållandevis tidigt tillägnat sig en mekanisk läskompetens, dvs. att lära 
sig rabbla texter utantill. Skrivkompetensen var också till en början mekanisk. Det 
sena 1800-talets skrivundervisning gick ut på att mekaniskt skriva av texter med ett 
uppfostrande eller sedelärande syfte. Att självständigt kunna producera egna tex-
ter är en sen skrivkompetens som inte utvecklades förrän under tidigt 1900-tal, där 
vykortspraktiken säkerligen hade en strategisk betydelse (Edlund 2020, s. 92 f.). 
Den samtidiga implementeringen av nationalspråket svenska rymde både demo-
kratiska och disciplinerande ansatser. Målet var en enspråkig nation där samtliga 
medborgare kunde använda riksspråket svenska för att ha möjlighet att delta i det 
demokratiska samtalet. Nationalspråksideologin var samtidigt starkt disciplineran-
de eftersom den enspråkiga normen var tvingande för alla medborgare, vare sig 
man talade en dialekt som starkt avvek från riksspråket eller om man talade något 
av minoritetsspråken (Josephson 2018; Nordblad 2015). 

Vykortet och den skrivande medborgaren
Vykortspraktiken var unik på två sätt i sin samtid. Det är det första kommuni-
kationsmedium som kunde användas fullt ut av alla medborgare. Den folkliga 
brevkultur som utvecklats under det sena 1800-talet hade naturligtvis banat väg 
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(Liljewall 2007, s. 20, 185; Lyons 2013, s. 246). Vykortet hade dock två viktiga för-
tjänster. Det kostade hälften så mycket att skicka som brev, 5 öre, och det krävdes 
inga förkunskaper om hur vykortsmeddelandet skulle utformas, till skillnad från 
brevet där det fanns ett förhållandevis fast regelverk som skribenten förväntades 
följa (Liljewall 2007, s. 14; Hall & Gillen 2007, s. 106). Vykortspraktiken var också 
unik inom den samtida visuella kulturen. Ända fram till första världskriget behöll 
de topografiska vykorten sin position som de vanligaste fotografiska bilderna i 
Sverige (Snickars 2001, s. 127 ff.).  Vykortets bilder stillade antagligen människors 
bildtörst i en vardag som annars var mycket bildfattig för de allra flesta. 
 Vykortet kan beskrivas som en multimodal medieartefakt, som består av både 
text och bild: vykortsbilden, det handskrivna meddelandet och eventuellt nå-
gon förtryckt text på kortet. Vykortet kan också sägas vara en artefakt med stark 
koppling till den moderna tiden. För att beskriva moderniseringsprocessen brukar 
begrepp som demokratisering, individualisering, rationalisering, rörlighet och 
reflexivitet bland annat användas (Liljewall 2007, s. 11). Mera sällan brukar de tidi-
gare nämnda språkpolitiska aspekterna av moderniseringen lyftas fram: allmänhe-
tens tillgång till skriftspråket och etablerandet av föreställningen om den enspråki-
ga svenska nationen. Under det tidiga 1900-talet kan man knappast tala om att det 
fanns ett likartat och standardiserat talspråk över hela landet. En standardiserad 
talvarietet av svenska etableras fullt ut först i och med lanseringen av etermediet 
radio (Teleman 2003, s. 41 f.). Men vare sig skribenterna talade skånska, dalmål, 
eller göteborgska så tycks de ha eftersträvat att använda det svenska riksspråk som 
de mött i skolans undervisning på vykorten. Genom att kommunicera via skrift i 
vykortspraktiken demonstrerar skribenterna att de besitter de språkliga kompe-
tenser som är mycket starka markörer för det moderna samhället: läs- och skriv-

kompetens och kompetens 
i svenskt riksspråk. Att 
delta i den skriftburna vy-
kortspraktiken blir därmed 
en möjlighet att identifiera 
sig som en modern skri-
vande medborgare som 
behärskar det svenska riks-
språket (Edlund 2020).

”Man skrifver vykort”. Stockholmsut-
ställningen 1909. 
Foto: Anton Blomberg, 
Stockholms stadsmuseum.
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Att skriva och ta emot vykort kallas vardaglig skriftpraktik inom den gren av 
skriftforskning som kallas för new literacy studies. Med vardaglig betonas att vy-
kortspraktiken är förankrad i skribenternas vardagliga erfarenheter och att prakti-
ken fyller vardagliga syften. Med skriftpraktik betonas att skriftanvändningen ingår 
i ett socialt sammanhang – i en social praktik – och dessutom betonas den menings-
skapande betydelse som skriftaktiviteterna får i människors vardag. Vardagliga 
skriftpraktiker utmärks av att de är informellt inlärda, att deltagande är frivilligt, 
att de är kreativa (eftersom de inte är reglerade), och att praktikerna är lågt värde-
rade i sin samtid när man talar om läsande och skrivande – vilket också stämmer 
väl in på vykortspraktiken (Barton & Hamilton 2012, s. 251 ff.). 
 Under tidigt 1900-tal existerar också flera andra vardagliga skriftpraktiker där 
den skrivande medborgaren kan använda sin nyvunna läs- och skrivkompetens 
för att både interagera, dokumentera och organisera vardagliga erfarenheter, t.ex. 
dagboken, visboken, poesiboken och levnadsminnet (Edlund 2020). Idag lever vi i 
en textmedierad social verklighet.2 Men man kan våga påstå att människors sociala 
verklighet redan under tidigt 1900-tal till betydande delar var textmedierad, och att 
skrivande var en framträdande aktivitet i den sociala verkligheten. 

Vykortens berättelser om det moderna
Det tidiga 1900-talets vykort är intressanta som kulturarv ur både kulturhistoriska, 
socialhistoriska och språkhistoriska perspektiv. Vykortens bilder och meddelanden 
bär på berättelser om både det framväxande moderna samhället, om människors 
sociala relationer och om människors vardagliga skrivande. Trots att vykortet var 
den vanligaste fotografiska bilden i Sverige från 1897 fram till första världskriget, 
och det första kommunikationsmedium där alla medborgare kunde delta aktivt, är 
vare sig den visuella praktiken eller skriftpraktiken nämnvärt utforskad på svenskt 
område.3  Jag ger här två exempel på vykortens berättelser om det moderna: en 
enkel exemplifiering av de topografiska vykortens gestaltning av det moderna och 
traditionella Sverige och en lite utförligare beskrivning av den s.k. vybytespraktiken.
 De topografiska vykorten gestaltar stadsmiljöer och naturlandskap, men kunde 
också skildra privata miljöer, till exempel det egna bostadshuset eller den egna 
affärsverksamheten. Dessa vykort erbjuder berättelser både om det moderna Sveri-
ge och det traditionella Sverige under det tidiga 1900-talet. Två vykort nedan från 
Medelpad tydliggör att vykortets storhetstid sammanföll med modernisering, ur-
banisering och välfärdssamhällets framväxt. Västhagens sjukhem i Sundsvall som 
invigdes 1916 rubriceras på vykortet som Sinnesslöanstalt. Den byggnad som är 
under uppförande på den andra vykortsbilden är ett kraftverk i Ljungaverk under 
uppförande, i Ånge kommun. 
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Berättelser om det traditionella gestaltas också i vykortens bilder. På två litogra-
fiskt framställda vykort gestaltas en grupp samer i vinterlandskap på Södra Berget 
i Sundsvall och laxfiske vid Indalsälven. 

Västhagens sjukhem i Sunds-
vall som invigdes år 1916. 
Vykortet är adresserat till en 
stockholmsadress och möjligen 
skrivet av en patient på sjuk-
hemmet: ”En liten påminnelse 
av Parken här hemma om Du 
visste vad den blivit fin. ny 
dansbana och mera sådant 
Teater med har du glömt 
adressen till mig. eller vad är 
det med dig Hälsning Selma”. 
(SuM foto 030839.)

Ljungaverks kraftstation som 
invigdes 1912. Vykortet är daterat 
i Ljungafors den 21 september 
1912 med det korta meddelandet 
”Afreser härifrån i kväll. Många 
helsningar [svårtolkad signatur]”. 
Eftersom vykortet är adresserat 
till Statens verkstäder i Östersund 
kanske man kan anta att det är en 
ingenjör vid verket som skickat 
kortet. (SuM foto 033184.)
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Vykortet är avsänt från Sundsvall och daterat den 28 mars 1901 och ingår uppenbarligen 
i ett vybyte ”För ombytes skull nu lite nomadlif å Hoppas nästa gång ha erhållit en del 
nya vyer af staden. Hälsningar och tack John[?]”. (SuM foto 029450.)

Vykortet som gestaltar laxfiske i Indalsälven är sänt som en namnsdagshälsning inom 
Stockholm och daterat den 29 augusti 1904. ”Hjertlig lyckönskan på namnsdagen af 
Carl [oläsligt]”. (SuM foto 030994.)
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En vykortspraktik som tycks ha varit ytterst utbredd under 1900-talets första årti-
onde var vybytet. Man bytte vykort med varandra helt enkelt. Meddelandet tycks 
ha varit underordnat – det var många gånger kortfattat och standardiserat. Skri-
benten tackade för den erhållna vyn, konstaterade att vy skickas, ursäktade sig för 
dröjsmålet, uttryckte en önskan om att få en ny vy och avslutade med en hälsning. 
Det var alltså utbytet av bilder och inte meddelandet som stod i fokus i denna 
praktik. 

Vykort skickat till Anders 
Jakobsson i Lomfors, Väs-
terbotten, där avsändaren 
konstaterar att vy skickas och 
att vy väntas. ”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 övre högra hörnet). 
(I privat ägo.) 

Vybytespraktiken var samtidigt en samlande praktik där många tycks ha valt att 
samla och dokumentera de mottagna vyerna i brevkortsalbum. Enligt en bokhan-
del i Sundsvall skulle albumen finnas i alla hem under 1900-talets första år och 
albumen var populära julklappar (Sundsvalls tidning 1943-05-12, återgiven i Sunds-
vallsminnen). Man kan anta att albumen var något av en statussymbol samtidigt 
som de erbjöd en för samtiden unik bildvärld, inte minst för barnen (Johannesson 
1972, s. 30). 
 Man bytte vyer med vänner men man etablerade också nya relationer genom 
vybytandet. I storstadspressen kan man hitta radannonser där det annonseras 
efter vybyten. I Stockholmstidningen den 8 november 1902 återfinns följande fyra 
annonser:

VY- och FANTASIKORT besvaras säkert af ”Marry”, ”Greta”, ”Lisa”, Hernösand, p.r.
Finnes det någon Gosse, som vill byta Vykort med Kerstin. Svar till 
”Regndroppe”. 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 
”Gulnade blad”. Kungsholms postkontor.
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Frida Westin (f. 1882) var en av de kvinnor som 
annonserade efter vybyten i Stockholmstidningen 
den 8 november 1902 under pseudonymen Greta. 
Här är hon utklädd till postiljon med en mössa 
med ett postemblem. Troligen håller hon vykort 
och/eller brev i sina händer. Man kan kanske anta 
att hon fått låna kläderna hos fotografen Per Axel 
Stenholm i Härnösand. Kanske att hon tog bilden 
för att kunna skicka ett fotografi till de män som 
hon vyade med? (I privat ägo.) 

Bakom pseudonymen Greta i den första 
annonsen döljer sig tjugoåriga Frida Wes-
tin som bor i Härnösand, där hon arbetar 
på kallbadhuset. I hennes annons fram-
kommer också att vybytespraktiken inte 
uteslutande handlade om topografiska 
vykort, utan också kunde inbegripa s.k. 
fantasikort och andra kortgenrer. Det är 
möjligt att följa Fridas vyande genom de 
vykort som bevarats i hennes omfångs-
rika brevkortsalbum som innehåller 195 
vykort, merparten från 1902–1903. För 
Gretas, eller Fridas del, är det uppen-
bart att vyandet handlar om att etablera någon form av kärleksrelation – en form 
av vykortsdejting. Fridas annons resulterade i minst 40 svar från Kiruna i norr till 
Landskrona i söder – mestadels med manliga avsändare. Iwar Johansson, eldare 
från Stockholm, är den som har flest vykort i hennes album. Hela 18 stycken. Han 
svarar på Fridas annons med en vykortsbild med barn, hund och katt tillsammans 
med en kort hälsning den 10 november 1902. 

Iwar Johanssons första vykort 
i hans korrespondens med 
Frida Westin. ””Greta” 
hälsas vänligen af en munter 
gast (adr: Eldaren Iwar 
Johansson Skeppsholmen 
Stockholm”. På bilden har 
Iwar skrivit: ”Också en liten 
trio”. (I privat ägo.)
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Men redan efter två veckor går Iwar rakt på sak. Önskan om en kärleksrelation 
framkommer i både vykortets 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.

Kortet är skickat från Iwar Johansson i Stockholm till 
Frida Westin i Härnösand, daterat den 24 november 
1902. I det långa meddelandet skrivet på vers berättar 
Iwar att han är en glad och lifwad yngling som blir glad 
vid tanken på att Frida är liten glad och snäll. På kvin-
nan står det skrivet ”Frida!” och på mannen ”Iwar?”. 
(I privat ägo.)

Inom vybytespraktiken tycks man också byta 
fotografiska självporträtt med varandra – 
ibland i form av ett vykort. Helmer Essman 
i Eskilstuna dejtar också Frida via vyandet. 
Han skickar en bild på sig själv i form av ett 
vykort där det framkommer att han skickat 
andra fotografier tidigare. 
 

Vykortet från Helmer Essman i Eskilstuna är daterat 
den 26 september 1903. ”Tack för kortet. Här skall du få 
det utlofvade Är jag bättre här än på de andra? Hjärtliga 
hälsningar. Förlåt dröjsmålet”. (I privat ägo.) 

Under det tidiga 1900-talet kunde man 
också dejta via regelrätta kontaktannonser i 
storstadspressen (Englund 2018). Det fanns 
alltså två möjligheter om man velat knyta 
nya relationer i början av 1900-talet: sätta in 
en kontaktannons eller delta i vybytesprak-
tiken. Den berättelse som träder fram i Frida 
Westins vybyten handlar alltså om svärmerier 
och ungdomars drömmar om en gemensam 
framtid.
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Att dokumentera och utforska vykort som kulturarv
Betydande delar av den sociala verkligheten var alltså textmedierad redan under 
tidigt 1900-tal – under vykortets gyllene tidsålder 1900–1920. Vykort från denna 
tid utgör ett unikt och förbisett kulturarv. Det är det första kommunikationsmedium 
som var tillgängligt för samtliga medborgare. Enskilda medborgare kommer här 
till uttryck i både skrift och bild och alla samhällsskikt finns representerade. För att 
vykortspraktiken ska kunna utforskas vidare krävs dock att vykorten i ett första 
skede dokumenteras och digitaliseras. Vykort från vykortsraseriets tid finns visser-
ligen i ett aldrig sinande överflöd. Tack vare att vykortet redan tidigt blev ett sam-
larobjekt har vykorten bevarats hos både privata samlare och hos minnesinstitutioner. 
Framför allt finns stora samlingar topografiska vykort runtom på museer i Sverige. 
Men dessa vykort behandlas vanligen uteslutande som historiska fotografier och 
återfinns i fotosamlingarna. Vid slumpmässiga sökningar på Digitalt museum blir 
kategoriseringen av vykortet som ett fotografi och inte som en medieartefakt tydlig 
i och med att det vanligen endast är bildsidan som digitaliserats och tillgänglig-
gjorts. Det finns dock exempel på att vykortet betraktats som en medieartefakt och 
att både kortets bildsida och adressida därmed har digitaliserats. Några exempel 
på museer som digitaliserat vykortets båda sidor kan nämnas här: Sundsvalls mu-
seum som i samverkan med Mittuniversitetet digitaliserat 4 000 vykort,4 Postmu-
seum, Vänersborgs museum och Skellefteå museum. 
 Vykortspraktiken väntar på att bli utforskad ur många aspekter. Språkvetarens 
utforskande blick riktas mot den språkideologi som kommer till uttryck i vykor-
tens meddelanden. I språkhistoriska beskrivningar skildras vanligen endast det 
skriftspråk som användes av samhällets elit (Elspass 2012, s. 156), vilket naturligt-
vis förklaras av det befintliga källäget. Skildringen av svensk språkhistoria kan 
därmed vidgas från att enbart avse den samhälleliga elitens tryckta texter till att 
även omfatta handskrivna dokument av ”vanliga” människor. Vykorten gör det 
möjligt att studera hur väl kyrka och stat lyckats med att genomföra nationalspråks-
ideologin och att implementera nationalspråket svenska i det skolsystem som 
växte fram under det sena 1800-talet. Skrevs vykort skickade inom Sverige alltid på 
svenska? Och följde man i så fall de skriftnormer för det svenska riksspråket som 
etablerats under 1800-talet? Eller hade man skapat egna konventioner och skrev 
delvis på sin talade dialekt? Eller på något av minoritetsspråken? Ett studium av 
vykortens vardagliga skriftpraktik gör det möjligt att ge en socialt mångfasetterad 
bild av effekterna av det tidiga 1900-talets språkpolitik och språkhistoria ur ett 
underifrånperspektiv (Elspass 2005). 
 Kommunikationsetnografens blick riktas mot vykortspraktikens utformning. 
Precis som för dagens sociala medier saknades en reglerad normering av vy-
kortspraktiken. Det fanns alltså inga anvisningar eller färdiga manualer för hur 
ett vykortsmeddelande skulle vara utformat. Frågan blir här hur vykortspraktiken 
samspelade med andra vardagliga skriftpraktiker under tidigt 1900-tal. I vilken 
utsträckning har textmönster och konventioner från visbokspraktiken, poesial-
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bumspraktiken och brevpraktiken inverkat på vykortspraktiken? Vykortsprakti-
ken från tidigt 1900-tal kan också studeras för att ge oss historiska perspektiv på 
dagens sociala medier. Det finns många likheter med dagens sociala medier både 
vad gäller mediernas förutsättningar, deras form och deras sociala betydelse för 
människors identifikation.
 Identitetsaspekter kopplade till vykortspraktiken väntar också på att bli utfors-
kade. De topografiska vykorten med bilder av stadsmiljöer, byggnader och land-
skap berättar om nationen Sverige på väg att moderniseras. Här kan frågor ställas 
om nationell identitet och samhörighet. Vilka föreställningar om nation och region 
bidrar vykortspraktiken till att skapa? Hur representeras nationell och regional 
identitet på vykortets bild och i vykortets skrivna meddelande? Praktikens sociala 
betydelse för människors identifikation och sociala relationer väntar också på att 
bli grundligt utforskad. Vilka vardagliga sociala behov fyllde praktiken och vilka 
identiteter möjliggjorde den?
 Vykort från tidigt 1900-tal utgör ett unikt kulturarv där vi kan få ta del av de be-
rättelser om det moderna som cirkulerade i det samtida samhället - vilket gör det 
möjligt att studera pågående moderniseringsprocesser ur ett underifrånperspektiv, 
ur medborgarnas eget perspektiv.
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 1 Före 1905 skrevs meddelandet på vykortets bildsida. Adressidan var reserverad för adress, frimärke 
och postens noteringar (Billgren 1990, s. 93).
  2 Begreppet textmedierad social verklighet är min översättning av begreppet textually mediated social world 
som literacyforskarna David Barton och Carmen Lee använder för att beskriva det starka sambandet 
mellan skriftpraktiker, texter och sociala dimensioner av verkligheten (Barton & Lee 2013, s. 27).
  3 Vykortet var en del av den visuella kultur som existerade vid 1800-talets slutskede. När vykortet eta-
blerades som praktik under 1890-talet skedde det i form av en utveckling av tidigare medier, represen-
tations- och kommunikationspraktiker, genom remediering (Dahlgren 2013, s. 33 ff., 52 ff.; Johannesson 
1997, s. 236; Milne 2010, s. 94 ff.). I några få studier har vykortets ideologiska funktion i skapandet av 
bilden Jämtland (Kilander 2008) och vykortens semi-offentliga position mellan det privata och det 
offentliga diskuterats (Östman 2004). På internationellt område har vykorten utforskats ur både ett 
kommunikationsetnografiskt perspektiv (Hall & Gillen 2007; Gillen 2013; Al-masy 2018; Almasy m. fl. 
2020) och ett kulturhistoriskt perspektiv (Price 2014; Rogan 2005; Schor 1992). 
 4 I samverkan mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls museum har en privatsamlares topografiska 
vykort från Medelpad 1900–1920 nyligen digitaliserats och tillgängliggjorts på plattformen Digitalt 
museum, både bildsida och adressida, totalt 3 000 vykort (6 000 filer). Ett tusental vykort ur ett tiotal 
brevkortsalbum har likaså digitaliserats och tillgängliggjorts inom projektet (2 000 filer). Se: https://
www.miun.se/brevkortsalbum/ och ”Berättelser om det moderna”:
https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/samverkan/goda-exempel-pa-samverkan/samver-
kan-med-sundsvalls-kommun/samverkansprojekt/ 
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