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Abstract 

The aim of this essay is to examine how Stockholm has been portrayed in 

paintings and postcards during the last 500 years. 

In this essay my research material is collected mostly from literature about the 

subject matter. The pictures of paintings and postcards are analyzed with a 

semiotic picture analysis method to discover similarities and differences in how 

they have been depicted. The goal of the study is to find both common and 

divergent elements in the images that can place them in a historical context and 

mediate something about the century they were made in. 

 

The study has concluded that there are several similarities and differences in 

how images of Stockholm has been depicted during the centuries that I have 

been studying. In both paintings and postcards there has been recurrent elements 

such as the water surrounding Stockholm, and the way the mediums have been 

beautifying the city to highlight some characteristics. A striking difference 

during the centuries is the usage of people in the images. 
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1. Inledning 

 

Sveriges huvudstad Stockholm är en unik stad med vackra tätbebyggda kvarter omgivna av 

vatten. Flera fotografer och konstnärer har försökt ge sin bild av hur staden ser ut. Vissa bilder 

får ett syfte, de ska representera Stockholm och visa på hur staden ser ut. Historiska 

målningar av Stockholm visar en tid som har varit, och moderna fotografier visar hur staden 

ser ut idag. Oavsett om det är ett känt målat Stockholmsmotiv eller en hobbyfotograf som har 

fått sin bild massproducerad av ett vykortsföretag, så bär dessa bilder på ett ansvar. Den som 

väljer hur staden ska bli avbildad har stor makt över oss. En fotograf eller konstnär har sin 

egen stadsuppfattning och sättet som staden avbildas på påverkar våra minnen och hur vi ser 

på den.  

 

1.1 Syfte och frågeställning  

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur porträtterandet av Stockholm som motiv 

har sett ut över tid och ifall det har skett en förändring i avbildningen. Med utgångspunkt i 

Stockholms stadsbild vill jag med hjälp av vykort och målningar ta reda på vilka likheter och 

skillnader det kan finnas i bildernas utformning. Mitt mål med att jämföra historiska och 

samtida bilder inom vykort och måleri är att upptäcka gemensamma eller avvikande inslag 

och element. Jag vill ta reda på varför bilderna av staden såg ut som de gjorde vid olika 

tidpunkter i den svenska historien samt se om det har skett en förändring av konstnärliga 

värderingar. Även om det skiljer sexhundra år mellan två bilder och de inte ens visar samma 

byggnad, kan det ändå finnas något visuellt som förenar dem? 

Mina frågeställningar är: 

 

- Hur har Stockholm avbildats i målningar och vykort de senaste 500 åren?  

- Har det skett en förändring i framställningen av Stockholmsmotiv? 

- Vilka skillnader och likheter finns det i bilderna av Stockholm från 1500-talet och 

Stockholm idag? 

- Vilka motiv och miljöer används mest frekvent i avbildningen av Stockholm under 

olika tider? 
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1.2 Teori och metod 

 

I uppsatsen kommer jag att göra nedslag i historiska och samtida visuella skildringar av 

Stockholm. Jag som uppsatsförfattare har sökt igenom litteratur på bibliotek i Uppsala och 

Stockholm som behandlar ämnet Stockholmsmotiv i vykort och äldre konstmålningar. 

Böckerna med bilder och bakgrundsinformation om äldre Stockholmsmotiv utgör det material 

som jag sedan analyserar. Jag har även besökt samtliga souveniraffärer på Västerlånggatan i 

Gamla Stan för att identifiera vilka samtida vykortförlag som är mest aktiva på marknaden.  

Som underlag till undersökningen genomfördes tre kvalitativa intervjuer. Informanterna var 

Jeanette Malm som representerar vykortsförlaget Lange Kort AB, Filipp Mjod som är 

gallerist vid Västerlånggatan samt en samtida konstnär som heter Leslie Gerry. 

 

Främst kommer jag att analysera bilder från olika tidsperioder. Mitt tillvägagångssätt för att 

analysera dessa bilder inkluderar en förenklad variant av den ikonologiska metoden som 

Panofsky använde för att studera olika teman i renässanskonsten.1 I boken Möten med bilder 

av Yvonne Eriksson och Agnetta Göthlund, beskriver de hur den ikonografiska analysen och 

ikonologiska tolkningen är ett användbart verktyg för att förstå bilder.2 Genom att samla in 

sitt material i form av bilder för att sedan undersöka dess egenskaper, kan man slutligen 

undersöka varför en viss grupp av bilder har fått ett specifikt utseende i en speciell 

kulturkrets. Eftersom arbetet behandlar bilder från ett flertal tidsperioder, är detta ett effektivt 

tillvägagångssätt då jag vill placera in bilderna i ”olika fack” baserat på deras utseende och 

utformning.  

 

För att kunna särskilja på bildernas olika drag krävs en närläsning av deras innehåll och för att 

göra det använder jag bildsemiotik som en metod för att leta efter olika ”markörer” i bilderna. 

Bildsemiotik handlar om att en bild eller en text kan fungera som en bärare av mening är en 

annan förekommande metod i uppsatsen. Ett vanligt exempel på användningsområdet är 

Roland Barthes bildanalys av ett reklamfotografi för ett pastamärke.3 Han menar på att 

elementen som används automatiskt accessioneras med någonting annat. Till exempel 

associeras pastan med Italien och fiskenätet som syns i reklambilden associerar till att maten 

 
1 Eriksson, Yvonne och Anette Göthlund, Möten med bilder: Att tolka visuella uttryck, andra upplagan, Lund, 

Studentlitteratur, 2012, s. 40. 

2 Ericsson och Göthlund 2012, s. 39. 

3 Ericsson och Göthlund 2012, s. 42. 
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är färsk. På ett liknande sätt kan associationer göras till exempel mellan höga vakttorn och 

makt i uppsatsen. Historikern Carlo Ginzburg, som också nämns i Möten med bilder, sökte 

efter spår och tecken i sin bildanalys som handlar om att uppmärksamma varje enskild detalj i 

ett verk. Genom att noggrant leta efter markörer i bilderna, som kan identifiera likheter och 

skillnader kan jag slutligen göra en kortfattad ikonologisk tolkning. Tolkningen går ut på att 

avläsa eventuella budskap som kan förekomma i bildernas innehåll samtidigt som jag placerar 

dem i ett historiskt sammanhang.4  

 

1.3 Material och avgränsningar 

 

Mitt material består av ett urval av historiska och samtida Stockholmsbilder. För att bäst 

förstå de konstnärliga avbildningarna av Stockholm använder jag mig av vykort och 

målningar. Dessa verkar som två kategorier vilka jag undersöker från dels ett historiskt 

perspektiv med äldre avbildningar, samt ett samtida perspektiv med nutida bilder. En 

jämförelse mellan de båda kategorierna och konstformerna kommer inte att göras, det är 

motivet som är i fokus. Kravet är att motivet på bilden ska vara ett Stockholmsmotiv som 

visar staden ”innanför tullarna”. Fotografier kommer inte att användas såvida de inte är 

tryckta i form av ett vykort. 

 

Jag har ett undersökningsmaterial från 1500-talet till vår samtid, för att kunna ge en lämplig 

helhetsbild av Stockholmsskildringar. 1500-talet är en lämplig start då den första kända 

målningen av Stockholm är daterad till 1535, och i samband med Gustav Vasas kröning 1528 

förutser jag en intressant förändring i Stockholms ”självbild” som kan göra avtryck i det 

visuella. På grund av vykortets sena tillkomsttid kommer de första vykort som undersöks att 

vara från 1900-talets början. För att förstå de nutida vykorten med Stockholmsmotiv har jag 

begränsat mig till de vykort som distribueras och sälj längs med Västerlånggatans 

souveniraffärer i Gamla Stan. Företagen vars vykort jag undersöker under kategorin ”de 

samtida vykorten” är de fyra företag som jag kom i kontakt med när jag i min undersökning 

besökte samtliga souveniraffärer i Gamla Stan. 

 

För att förstå historien bakom de äldre bilderna av Stockholm använder jag mig av litteratur 

som berättar om deras tillkomst och bakgrund. Böcker om äldre vykort och målningar har 

 
4 Ericsson och Göthlund 2012, s. 41. 
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varit till stor hjälp i arbetet med den här uppsatsen då de har givit mig ett brett material och 

ovärderlig information. Boken Stockholm - Fem sekler genom konstnärens öga av Nils-Olof 

Olsson har varit speciellt användbar då den har samlat en mängd viktiga Stockholms-

målningar från flera olika tidsperioder.5  

 

1.4 Tidigare Forskning 

 

De böcker som jag har använt som källor till den här uppsatsen behandlar till viss del mitt 

ämne. Boken Stockholm- Fem sekel genom konstnärens öga av Nils-Olof Olsson, går igenom 

avbildningar som föreställer Stockholm från de senaste 500 åren. Detta innebär att den del i 

min uppsats som handlar om måleri påminner om innehållet i och delvis bygger på den 

boken. Det finns ett flertal böcker om äldre vykort som beskriver historien bakom vykortens 

bilder och deras ursprung vilket har varit ett användbart material i arbetet med den här 

uppsatsen. Böckerna om Stockholmsmotiv i äldre avbildningar och vykort behandlar ämnet 

på ett beskrivande sätt, medan en undersökning utformad som den i min uppsats, där de båda 

bildkategorierna diskuteras tillsammans har jag inte hittat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Bergman, Bosse, En Vykortsdröm – Ett fotografiskt stadsporträtt från 1930- och 1940-talen, Stockholm, 

Allmänna Förlaget, 1987. 
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1.5 Stockholms stadsbild 

Gamla stadsplaner i Stockholm.6 

 

 Figur 1. 1642. Nya regelbundna gatunät 

blandat med medeltida. 

Förvaras på Kungliga Biblioteket. 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. 1733. 

Petrus Tillaeus. Koppargravyr. 

Förvaras på Stockholms Stadsarkiv. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. 1819. 

”Väggvisar i Stockholm”. Kartguide för 

resande till Stockholm. Okänd upphovsman. 

Förvaras på Stockholms Stadsarkiv. 

 

 

 

 

 
6 Om inget annat anges i särskild not är uppgifterna i detta kapitel om stadsplaner hämtade från Wikipedia. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Historiska_kartor_%C3%B6ver_Stockholm 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Historiska_kartor_%C3%B6ver_Stockholm
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Figur 4. 1866. 

Lindhagenplanen. Albert Lindhagen. 

Generalplan för Stockholm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. 1928.  

Cohr´s karta över Stockholm. Upprättad 

efter den svenske kartografen Edvard 

Cohrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. 1996. Upprättad av 

Stockholms stadsbyggnadskontor. 
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1.6 Disposition 

 

Uppsatsen börjar med inledningen, och följs av uppsatsens syfte och frågeställningar. Jag 

förklarar sedan mitt material samt dess avgränsningar. Efter att tidigare forskning som berör 

ämnet har presenterats kommer ett avsnitt som presenterar en överblick av Stockholms 

stadsbild i form av gamla stadsplaner, detta för att ge läsaren en upplysning om hur 

bebyggelsen i staden såg ut under de olika tidsperioderna som behandlas i uppsatsen. 

Uppsatsen är sedan uppdelad i fyra huvudavsnitt som utgör själva undersökningsdelen. 

Rubrikerna ”Måleri” och ”Vykort” har två underrubriker var som gör nerslag i det som är 

historiskt och det som är samtid. Här behandlas varje tidsperiod och konstform enskilt med 

information om bakgrund, bilder, uppsatsförfattarens egna tankar och uppgifter hämtade från 

informanterna. Efter detta följer en slutsats där samtliga tankar och intryck binds samman för 

att presentera ett resultat och svar på frågeställningarna. Uppsatsens innehåll sammanfattas 

sedan under rubriken sammanfattning. Avslutningsvis presenteras en käll- och 

litteraturförteckning samt en bilageförteckning som inkluderar bilder som kommit till 

användning som jämförelsematerial under skrivandet av uppsatsen. För att göra uppsatsen 

lättläst har bilderna blivit tilldelade underrubriker. 
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2. Måleri 

 

2.1 Historiskt 

 

Den äldsta kända bild som föreställer Stockholm är Vädersolstavlan som ursprungligen 

målades 1535. På fem plankor målade Urban Målare staden sett från Söders höjder vilket ger 

betraktaren en helhetsbild av staden sett ovanifrån.7 Anledningen till att tavlan blev målad var 

de märkliga halofenomen som syntes på himlen den 20 april 1535.8 Olaus Petri som var 

beställare till tavlan ogillade att den dåvarande kungen, Gustav Vasa, försökte ta kontroll över 

kyrkan. Vädersolarna som syntes på himlen den dagen ansågs vara onda förebud vilket gjorde 

att Olaus Petri utnyttjade tillfället att få tavlan målad för att sedan kunna använda den i sina 

predikningar om att ”vädersolarna” var ett tecken på Guds missnöje.9 

 

Gustav Vasa var skicklig på att skapa bilden av sig själv som folkets räddare.10 Med hjälp av 

propaganda kunde han genomföra sina aktioner och blev en centralgestalt för den svenska 

historien. Danmark hade 1520 tagit över styrandet av Sverige och Kristian II blev krönt till 

svensk kung. Intressant för den här uppsatsen är hur Gustav Vasa visuellt förmedlade bilden 

av Stockholm. 

 

De byggnadselement som ser ut att ha fått extra mycket uppmärksamhet i bilden är 

Storkyrkan, slottet, klostren samt de yttre försvarsbyggnaderna.11Målningen är medvetet 

återhållsamt komponerad med husen staplade på varandra där kyrkan och försvarsmaktens 

byggnader är i fokus vilket symboliserar den rådande tidens idealsamhälle med kyrkan som 

kontrollerar staden. 12 

 

 

 

 

 
7 Se bildbilaga figur 7. 

8 Medeltidsmuseets informationstavla om Vädersolstavlan 2019. Se bildbilaga bild 8. 

9 Medeltidsmuseet 2019. 

10 Avsnittsbeskrivning Podcast Historia Nu #19 Gustav Vasas propaganda. Se bildbilaga bild 9. 

11 Medeltidsmuseet 2019. 

12 Olsson, Nils-Olof, Stockholm - Fem sekler genom konstnärens öga, volym 133, Stockholm, Stockholmia, 

1997, s. 19. 
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2.1.1 Blodbadstavlan 

 

När Gustav Vasa regerade i Sverige 1524 beställde han i propagandasyfte en tavla från 

Antwerpen av Kort Steikamp och Hans Kruse.13 Det som han fick tillbaka var en stor 

kolorerad bild av Stockholm i träsnitt. Motivet och den händelse som utspelar sig i tavlan är 

Stockholms blodbad som hade ägt rum fyra år tidigare. Varför Gustav Vasa beställer en tavla 

som föreställer en händelse där Danmark går segrande kan tolkas som att han vill modifiera 

sanningen och måla upp Kristian II som en hemsk man. Nedanför huvudbilden visar åtta olika 

scener händelser där bland annat biskopar avrättas, Sten Sture och hans söners kistor bränns 

upp samt hur Gustav Vasa och dalkarlarna driver danskarna ut ur landet.14  

 

 

Figur 10. ”Blodbadstavlan”. Original försvann i brand 1802. Här en kopia med kopparstick av Dionysius Padt-

Brugge från 1676.  

Med fokus på det centrala i huvudbilden visas Stockholm upp i ett fågelperspektiv från Öster. 

Staden är omringad av vatten där massvis med fartyg tar plats. Centralt i bilden är Storkyrkan 

vilket också är den största byggnaden. Samtliga torn i bilden är kraftig överdimensionerade, 

 
13 Olsson 1997, s. 18. 

14 Archive.Today, Archive.is, 

https://archive.is/20120525211819/http://app.ub.uu.se/epub/bildsok/bibrecord.cfm?bibid=6190. Hämtad 15 december 2019. 

Se bildbilaga Figur 11. 

 

https://archive.is/20120525211819/http:/app.ub.uu.se/epub/bildsok/bibrecord.cfm?bibid=6190
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till exempel de vakttorn som bevakar stadens ingångar. Med hänsyn till att bilden följer ett 

medeltida betydelseperspektiv där händelser och föremål kan återges i fria storlekar utan att ta 

resten av bilden i omtanke, får bildens proportioner och utformning ses som ett försök att 

upplysa andra länder om Stockholms storhet.15  

 

2.1.2 Suecia antiqua et hodierna 

 

Efter reformationen fick prästerna under Stormaktstiden en ny roll som innebar att de i ny 

utsträckning skulle agera som ett ombud där de framförde folkets åsikter till staten samtidigt 

som de åt andra hållet distribuerade nyheter och propaganda från staten.16 Efter en teckning 

av Erik Dahlberg 1665, vilken gavs ut i Suecia antiqua et hodierna, ett planschverk med 353 

bilder, varav ett hundratal med städer från Sverige, gjorde Adam Perelle ett kopparstick med 

motivet år 1669.17 Bilderna som gavs ut för försäljning 1716 var först tänkta som gåvor till 

betydelsefulla utländska personer och främmande makter för att visa upp landet.18 Perelles 

kopparstick visar upp en bred panoramavy över Stockholm. Sett från Kungsholmen har bilden 

en hög blickpunkt som sträcker sig långt ut i horisonten. Centralt i bilden återfinns det 

storslagna slottet Tre Kronor omgiven av tätbebyggda hus och höga kyrktorn. Kyrkornas nya 

roll som stadens språkrör blir väldigt demonstrativ i bildens utformning där samtliga kyrktorn 

som är utspridda över staden överlägset utgör de högsta punkterna i stadsbilden. Något jag 

anser symboliserar ett övervakande över stadens invånare, samt att kyrkorna är tillgängliga 

för folket. 

 

 

 
15 Olsson 1997, s. 22. 

16 So-rummet, Stormakten Sverige 1611–1718, Senast uppdaterad: 19 november 2019, https://www.so-

rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden/stormaktstidens-sverige. Hämtad 15 november 2019. Se bildbilaga bild 12. 

17 Olsson 1997, s. 38 

18 Wikipedia, Suecia antiqua et hodierna, Senast uppdaterad 23 juni 2019 kl 13:03. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Suecia_antiqua_et_hodierna. Hämtad 15 november 2019. Se bildbilaga bild 13. 

 

https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden/stormaktstidens-sverige
https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden/stormaktstidens-sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/Suecia_antiqua_et_hodierna
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Figur 14. ”Suecia antiqua et hodierna”, Erik Dahlbergh (1625–1703), Adam Perelle (ca 1640–1695). 1669. Källa: 

Kungliga Biblioteket. 

 

Perspektivet i bilden samt de överdimensionerade proportionerna gör att kyrkorna framstår 

som gigantiska bredvid de små husen. Förmodligen var husen under tidsperioden inte särskilt 

höga men i relation till husen bör rimligtvis inte så stor del av några av kyrkornas nedre del 

vara så pass blottad att det går att se ingången till kyrkan. Detta tyder på att konstnären 

medvetet har framställt kyrkorna med syfte att framhäva deras storlek och möjligtvis makt 

över folket. I min mening framstår de tätbebyggda husen som en minoritet i relation till 

kyrkorna trots sitt stora övertag sett till mängden hus. Det är ett otroligt antal tätbebyggda hus 

som visas upp i bilden, vilket kan tolkas som att staten gärna ville visa upp den blomstrande 

bebyggelse som har ägt rum på malmarna runt stadens centrum. Det skedde en stor ökning av 

befolkningen under stormaktstiden och det byggdes för fullt vilket jag förmodar att konstnärer 

tillsammans med staten stolt visar prov på.19 

 

Stockholms geografiska placering med det kringliggande vatten som möjliggjorde goda 

förbindelser åt samtliga väderstreck tror jag också var viktigt att lyfta fram med bilden. 

Krig och handel var beroende av vattenlederna under stormaktstiden, vilket gjorde staden till 

en stark maktfaktor vid Östersjön.20 

 

 

 
19 So-rummet 2019, Stormakstidens Sverige. 

 

20 So-rummet 2019, Stormaktstidens Sverige. 
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2.1.3 Frihetstiden 

 

Under Frihetstiden som inleds 1719 vill människorna ha en förändring.21 Sverige var ett 

fattigt land efter många kostsamma krig och befolkningen har minskat med en tredjedel efter 

böldpesten som härjade 1710–1711.22 En förändring som går att se i avbildningarna av 

Stockholm är att de höga blickpunkterna som gav en övergripande vy över staden försvinner 

allt mer. Vyerna som under Gustav Vasas tid och Stormaktstiden strävade efter att förmedla 

”pompa och ståt” har istället byts ut mot lägre blickpunkter.23 Ett kopparstick av konstnären J. 

Mynde från omkring 1723 visar fortfarande en bred bild över Stockholm, fast med ett lägre 

mer realistiskt perspektiv. Användningen av det tidigare högre perspektivet antar jag var för 

att kunna visa upp så mycket av Stockholm som möjligt på en enda bild. Stockholms 

naturliga nivåskillnader, speciellt med bergen som reser sig vid Södermalms början, 

möjliggjorde att konstnärer kunde få en helhetsbild över staden. 

 

 

Figur 16. J Mynde ca 1723. Källa: Stockholm - Fem sekler genom konstnärens öga, Nils-Olof Olsson. 

 

Ett annat nytt inslag som kan anses vara aktuellt i det här kopparsticket är att det indikerar 

mer rörelse i bilden. Fartyg i vattenlederna som tidigare har varit tämligen stelt avbildade, 

utan illusionen av rörelse och fart verkar nu mer levande. Vinden i deras segel känns realistisk 

och fartygens positionering i vattnet med skuggningar i vattenytan bidrar till känslan av att de 

 
21 So-rummet, Frihetstidens Sverige 1719–1772. Senast uppdaterad: 3 november 2019. https://www.so-

rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden/frihetstidens-sverige. Hämtad 10 november 2019. Se bildbilaga bild 15. 

22 Olsson 1997, s. 50. 

23 Olsson 1997, s. 50. 

https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden/frihetstidens-sverige
https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden/frihetstidens-sverige


 15 

rör på sig. Antalet fartyg i vattenlederna är mer realistiskt tillskillnad från tidigare 

århundraden då de stora antalen kan uppfattas som onaturligt och inklippt. Röken från 

skorstenen och de hästdrivna transportmedel som syns i den övre bilden förgrund bidrar 

ytterligare till känslan av rörelse och förmedlar ett trovärdigt liv i bilden. 

 

2.1.4 Utsikt från Mosebacke 

 

På 1700-talets andra hälft, under den Gustavianska tiden, fortsätter tendenserna att inkludera 

liv i målningarnas förgrund. Staden och dess utformning verkar inte längre hamna i samma 

fokus då människornas vardagliga sysslor har kommit att intressera konstnärerna. I en 

oljemålning från 1787, som Elias Martin fullbordade efter att Johan Sevenbom som påbörjade 

den blev oförmögen att avsluta, utspelar sig ett folkliv i förgrunden.24 Elias Martin studerade 

konst i Paris och sedan i London vilket avslöjas i hans lätta penseldrag som leker med ett 

impressionistiskt ljusmåleri. Vyn föreställer ett Stockholm sett från Mosebacke med en 

förgrund där en grupp överklassmänniskor har samlats för att avnjuta varandras sällskap.25 

Deras uppklädda utstyrslar tillsammans med de mörkgröna buskage som omringar dem för 

tankarna till målningar av Fragonard. 

 

 

 
24 Olsson 1997, s. 66. 

25 Olsson 1997, s. 66. 
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Figur 17. ”Utsikt från Mosebacke”, 1787, oljemålning, Elias Martin. Källa: Nordiska Museet. Foto: Digital museum. 

 

Intressant med målningen av Elias Martin, är att trots dess panoramavy över Stockholm med 

en hög blickpunkt, så tar inte stadens arkitektoniska element över intrycken. Stadens storhet 

och elegans är fortfarande väl synlig men utan att uppfattas som lika påklistrad och 

överdriven som tidigare Stockholmsskildringar eventuellt kan uppfattas.  

Utan riktlinjer från en kunglig makt som med sin agenda vill framhäva vissa byggnader mer 

än andra, blir utformningen i Martins bild mer naturlig och rogivande. Proportionerna och 

perspektivet känns oförfalskat med en horisont som längt bort i bild suddas ut och skapar ett 

trovärdigt djup. Likaså gör kyrktornen som tidigare har tagit en otroligt stor plats i 

målningarna men som nu uppfattas som likställda med resten av omgivningen. 
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2.1.5 Karl XIV Johans Hyllning 

 

En målning som visar prov på att element i bilderna kan överdrivas även efter 1800-talets 

början är Karl XIV Johans hyllning målad 1824 av konstnären J. Cederholm.26 Det faktum att 

en kung är inblandad har påverkan på bildens utformning. Motivet föreställer slottet och det 

kringliggande vatten som i bilden är fylld med fartyg i symmetriska linjer. Till vänster i bild, 

vid den plats som Grand Hotell ligger vid idag, är hästar placerade i två onaturligt raka linjer. 

Längs med norrbron och runt slottet är människor målade så tätt placerade bredvid varandra 

att det ser onaturligt ut. Det ser ut som att konstnären har målat en person för att sedan klona 

den personen för att skapa illusionen av en folkmassa. Det är tydligt att syftet med målningen 

är att visa på hur många som samlades för att välkomna Karl XIV Johans tillbaka efter hans 

kröning i Norge samma år. Ett inslag av propaganda som tycks återkomma genom den äldre 

historien när en kung är inblandad. 

 

 

Figur 18. ”Karl XIV Johans hyllning”, oljemålning, 1824, J Cederholm. Källa: Stockholm – Fem sekler genom konstnärens 

öga, Nils-Olof Olsson. 

 

2.1.6 Utsikt över Slussen 

 

I boken Stockholm: 5 sekler genom konstnärens öga finns en målning daterad 1898, som 

enligt mig för första gången verkar visa Stockholms fasader med ett färgschema som 

överensstämmer med dagens. Målningarna innan som är avbildade i färg har visat upp hus 

 
26 Olsson 1997 s. 85. 
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som går i en vitare kulör. I målningen utsikt över Slussen som är målad av Carl August 

Tholander 1898 åskådliggör han fasaderna, i min mening, i dess korrekta kulörer. Hus är 

målade med en brungul färg som är vanligt förekommande på dagens husfasader. Vi ser också 

bruna, lätt pistagefärgade samt ett hus i tegelfärg. Även flera av taken har nu fått en nyans av 

orange som är vanlig idag. 

 

 

Figur 19. ”Utsikt över slussen”, oljemålning, 1898, Carl August Tholander. Källa: Stockholm Stadsmuseum. 

 

Att inkludera rörelse i målningarna som jag noterade att 1700-talets målningar i större 

utsträckning återvände till, är aktuellt i även den här målningen. Stadens breda valmöjligheter 

av transportmedel framställs i den här målningen med ett rykande ånglok som möter 

betraktaren, vad som ser ut som en ångdriven spårvagn samt flertalet hästdrivna vagnar. Båtar 

av alla olika storlekar ligger i vattnet och överallt i bilden befinner sig människor på språng. 

Vissa barn springer runt och andra barn ligger ner på muren i förgrunden och iakttar tågets 

ankomst. Konstnären har i den här målningen lyckats avbilda staden på ett realistiskt sätt med 

ett korrekt perspektiv och samtliga arkitektoniska element realistiskt avbildade samtidigt som 

stadens folkliv har fått ta en stor plats. 
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2.1.7 Gråväder över Slussen och Riddarfjärden 

 

En målning som fångar staden sätt är Gråväder över slussen och riddarfjärden målad 1945 av 

Axel Nilsson. Med perspektiv från ett vidöppet fönster i högt läge på Söder, avbildar han en 

hel stad i rörelse. Med Katarinahissen i förgrunden sträcker sig sedan bilden långt ut över 

övertakåsarna. Byggnaderna med sitt klassiska färgschema och kyrktornet som stolt skapar en 

vacker Stockholmssiluett avslöjar inte målningens datering, det är scenerna som utspelar sig 

nedanför fönstret som berättar vilken tidsperiod som utspelar sig. Rödvita bussar, ljusblåa 

spårvagnar och små kompakta lastbilar hänvisar till en tid från det förflutna.  

 

 

Figur 20. ”Gråväder över Slussen och Riddarfjärden”, oljemålning, 1945, Axel Nilsson. Källa: Stockholm – Fem sekler 

genom konstnärens öga, Nils-Olof Olsson. 

 

Målningens utformning upplevs som verklighetstrogen. Antalet bilar och människor i rörelse 

känns rimligt. Konstnären har lyckats visa upp en sann, men fortfarande inbjudande, bild av 

staden trots att himlen är molnig. 
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2.2 Samtid 

 

Leslie Gerry är en engelsk konstnär som arbetar digitalt. Jag har via mailkontakt intervjuat 

honom och sedan fritt översatt konversationen från engelska till svenska. Enligt Gerry går 

hans arbetsmetod ut på att han först fotograferar en miljö.27 Sedan överför han bilden till 

datorn för att med hjälp av en ritplatta bryta ner den. Han klipper ut alla formerna och fyller 

sen i dem igen med en matt färg i bildredigeringsprogrammet. (årtal) gav han ut boken 

Stockholm Reflections som innehåller digitala verk med Stockholm som motiv. 

 

 

 
Figur 21. Stockholm Prints. Copyright Leslie Gerry 2019. Källa: www.lesliegerryeditions.com. 

 

 Eftersom Leslie Gerry inte är från Sverige, är det intressant hur han valde sina motiv. Han 

svarade att han vanligtvis intresserar sig för arkitekturen i en för honom tidigare okänd stad 

och sedan fokuserar på gatulivet i den staden. På svaret på frågan om det är en skillnad i hur 

en turist uppfattar Stockholm jämfört med en lokalinvånare, så svarar Gerry: 

 

”Som en konstnär och designer är det naturligt för mig att använda ögonen. Jag 

begränsar medvetet mina besök till två veckor i en stad för att registrera mina första 

 
27 Se intervju med Leslie Gerry i bilaga 8:3 
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intryck. Det är den första exponeringen till en plats som är så intensiv med fräscha 

ögon och upphöjda sinnen som gör att du ser saker som lokalbefolkningen ofta är 

ovetandes om och som sedan försvinner efter ett längre besök. Jag försöker att fånga 

den intensiteten i mina målningar.”28 

 

Eftersom Gerry bara använder, uppger han själv, ytor med platta färger utan ton i sina 

målningar, tycker han att det finns en viss likhet mellan hans verk och äldre målningar av 

Stockholm. Han säger att han anser att hans bilder har en modern retrolook. Det motiv som 

han själv anser representera Stockholm bäst är relationen mellan byggnader och vatten. Han 

hävdar att det blir ett speciellt ljus i staden på grund av alla vattenvägar. Det som är extra 

intressant med verken av Leslie Gerry från ”Stockholm Reflections” är att de har blivit tryckta 

på souvenirföremål som brickor, muggar, glasunderlägg och kylskåpsmagneter som numer 

säljs i souveniraffärerna i Gamla Stan. 

 

Filipp Mjod är butiksägare och konstnär. På Köpmanabrinken 6 i Gamla Stan har han ett litet 

galleri där han säljer tavlor. Vissa tavlor är gjorda av honom, några är gjorda av andra 

konstnärer men dom flesta är gjorda av hans pappa Slav Mjod. Vid ett besök på galleriet 

ställde Filipp Mjod upp på en intervju om hur han och hans far väljer sina motiv. Hans far 

målar främst Gamla Stan, av anledningen att det är den gamla staden.29 Eftersom de båda 

kommer från Estlands huvudstad Tallinn menar Filipp på att de har tagit med sig traditionen 

av att måla den gamla staden därifrån. De målar till exempel inte den moderna staden med 

”Mall of Scandinavia”, utan de målar främst Gamla Stan.30 På frågan om hur hans far väljer 

sina motiv berättar Filipp Mjod att hans far först börjar med kyrkorna som 

Riddarholmskyrkan och Storkyrkan, för att sedan övergå till att skapa panoramavyer. Om han 

endast fick välja en av sin fars bilder som representerar Stockholm skulle han välja en bred 

panoramavy över staden där man kan se allting tillsammans.31 

 

 

Han överväger Stadshuset som en kandidat att representera Stockholm men fastslår sedan att 

det motivet inte är så populärt.32 Det motiv som enligt honom är mest populärt är 

 
28 Se intervju med Leslie Gerry i bilaga 8:3 

29 Se intervju med Filipp Mjod i bilaga 8:4 

30 Se intervju med Filipp Mjod i bilaga 8:4 

31 Se intervju med Filipp Mjod i bilaga 8:4 

32 Se intervju med Filipp Mjod i bilaga 8:4 
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Riddarkyrkan och Storkyrkan tillsammans med broar som har vatten under. En förändring 

som han har noterat kring hur konstnärer har avbildat Stockholm de senaste århundradena är 

hur människorna är klädda samt att vagnar som dras av hästar har bytts ut mot cyklar. Han 

pekar på några tavlor i galleriet och berättar att hans pappa ofta målar cyklar i sina bilder, 

någonting som han själv tycker representerar Gamla Stan väldigt mycket.33 Mjod konstaterar 

också att de Stockholmsmotiv i galleriet som är populärast på sommaren är målningar som 

visar upp ett snötäckt Stockholm. Enligt honom beror det på att människor under de varma 

dagarna på sommaren längtar efter svalkan. När det börjar bli kallare igen vill de ha ett 

somrigt motiv.34 

 

3. Vykort 

 

Att kunna skicka oförseglade öppna post- och brevkort till varandra blev populärt under 1870-

talets början. 1876 blev det i Sverige tillåtet med privat tillverkning av postkort så länge de 

hade plats för frankering. 35 Dessförinnan hade posten monopol på vykortstillverkningen. Det 

som förändrade vykortsutbudet mest var den vykortsmaskin som lanserades strax därefter. 

Maskinen tillverkade vykort så som vi känner till dem idag, med en bild på ena sidan och 

plats för text och adress på den andra.36 

 

Motiven på vykorten var av stor variation. De typografiska motiven med kända byggnader 

och vyer över Stockholm som den här uppsatsen största grad behandlar, utgjorde endast en 

liten del av de motiv som förekom under den här perioden. Det var istället kungligheter, 

tekniska nymodigheter, pornografiska scener och även intressanta nyhetshändelser som 

mestadels fick pryda vykorten. I samband med utvecklingen av att dagstidningarna 

regelbundet började att använda sig av fotografiska illustrationer, och senare på 1900-talet 

utvecklingen av journalfilmen och när amatörfotograderandet blev en allmänt spridd hobby 

fick vykorten ett nytt syfte. De behövde inte längre återspegla samhället på samma sätt som 

förut då andra medel hade tagit över den funktionen. Det som inte försvann var behovet av att 

 
33 Se intervju med Filipp Mjod i bilaga 8:4 

34 Se intervju med Filipp Mjod i bilaga 8:4 

35 Bergman, Bosse, En Vykortsdröm – Ett fotografiskt stadsporträtt från 1930- och 1940-talen, Stockholm, 

Allmänna Förlaget, 1987, s. 14. 

36 Bergman 1987, s. 14. 
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skicka en bild på något som var vackert och som hade ett personligt värde, ett fotografi på var 

man är ifrån eller vart man har varit.37 

 

3.1 Historiskt 

 

Vykort i Sverige har sedan sitt genombrott i slutet på 1800-talet haft flera funktioner och 

användningsområden. Med målade och fotograferade bilder på vykorten var motiv med 

dramatik speciellt populärt.38 ”Att smida medan järnet var varmt” var ett förekommande 

uttryck som hänvisade till att visa upp aktuella händelser för att sedan kunna sälja till nyfikna 

kunder.39 Det fanns en stor marknad för vykort som behandlade olika aktuella händelser. 

Innan tidningarna började utnyttjade fotografiet för att visa upp olika nyheter i bildform fyllde 

vykortet allmänhetens behov. Motiven omfattade alltifrån officiella kungliga besök och 

parader till mer oplanerade företeelser som översvämningar, bränder och järnvägsolyckor. 

Översvämningen kring Munkbrohamnen, som ägde rum i samband med vårfloden 1904, var 

till exempel ett sådant motiv som redan följande dag kunde vara ute till försäljning hos 

tobakshandlarna.40 41 Upplagorna av dessa vykort som var förknippade med en händelse 

trycktes upp i mindre antal, troligtvis överskred antalet inte 500 exemplar.42 

 

Vykortet fick kritik för att endast vara en modeföreteelse som snart skulle gå över.43 Det 

uttalandet fick kritik då en artikel om ämnet publicerades i ett uppslagsverk 1921. Författaren 

menade istället på att: ”Ur nationell och mellanfolklig synpunkt göra korten nytta, i det att 

deras bilder sprida kännedom om olika orter och länder.”44 

 

Turismen, nationalismen och kameran är starkt bidragande faktorer som har lett till vykortets 

framgång.45 Vykortet fungerade som ett viktigt medel till att bekräfta sin egen 

 
37 Bergman 1987, s. 16. 

38 Broomé, Tommy, En vykortsvandring genom Stockholm 1900–1925, Stockholm, Svenska Dagbladets Förlag 

AB, 1991, s. 15. 

39 Broomé, 1991, s. 15. 

40 Broomé 1991, s. 15. 

41 Se bildbilaga Figur 22.  

42 Broomé, 1991, s. 15. 

43 Kungliga Biblioteket, Hälsning från Stockholm - vykort med Stockholmsmotiv från de senaste hundra åren: 

utställning 8 juni-28 augusti, Kungliga Bibliotekets utställningskatalog nr 124, Stockholm, 1998, s. 9. 

44 Hälsning från Stockholm, 1998, s. 9. 

45 Hälsning från Stockholm, 1998, s. 9. 
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orttillhörighet.46 Det fanns ett behov att kunna peka på en bild och säga att ”här bor jag”.47 (Se 

figur 23 i bildbilagan) Att sprida kännedom om en stad var viktigt. I boken En Vykortsdröm 

av Bosse Bergman beskrivs de huvudsakliga uppgifter som ett vykort har gentemot sina 

köpare. Det ska vara en hälsning från en främmande plats och fungerar likt en souvenir som 

stödjer att de verkligen har varit på platsen.48 Igenkännande och aktualitet är två krav som 

besökarna har på vykorten de köper. De vill känna igen byggnaderna och även de tidsenliga 

markörer som hänvisar till bildens tillkomstår. En viktig egenskap med bilderna är även att 

det ska vara vackra och förmedla den skönhet som Stockholm innehar.49 

 

Vykortet som en tolkning av staden och dess miljöer är också ett användbart sätt att 

marknadsföra en stad för turister. Det var inte ovanligt att man ville skönmåla staden och 

imponera på betraktarna.50 Fotografier kunde ibland se mer måleriska ut än verkligheten då 

dess färgsättning och ton hade blivit så intensifierad under koloreringen. Framförallt 

Sommarstockholm blev mer inbjudande när vykorten färglades för hand. Vattnet som rann 

genom Stockholm fick samma klarblåa färg som Medelhavet och Berzelii park med 

palmträden kring Berns salonger kunde likna kasinot i Monte Carlo.51  

 

3.1.1 Järnvägsbron och Stockholms Stads badinrättning 

 

En anledning till att göra den blåafärgen färgen så intensiv under bearbetningen i efterhand, 

kan enligt min uppfattning ha varit att de som var ansvariga för utgivningen av vykortet ville 

måla upp vattnet som mer exotiskt än vad det faktiskt var. Det nordiska klimatet som råder i 

Stockholm är inte det mest badvänliga och just på grund av att detta vykort även visar ett 

badhus som använde det anslutande sjövattnet, var det förmodligen lönsamt att framställa 

vattnet som klarblått för att skapa illusionen av att det är varmare och fräschare. 

 

 
46 Bergman, 1987, s. 16. 

47 Bergman, 1987, s. 17. 

48 Bergman, 1987, s. 17. 

49 Bergman, 1987, s. 17. 

50 Hälsning från Stockholm, 1998, s. 

51 Se bildbilaga Figur 24. 
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Figur 25. ”Järnvägsbron och Stockholms Stads Badinrättning”. Vykort. Datering okänd. Källa: Vänersborgs museum. 

 

Stockholms påtagliga närhet till vatten i stadskärnan har ständigt förbryllat besökare. Redan 

år 1532 liknas Stockholm vid den italienska staden Venedig, känd för sin unika närhet till 

vatten.52 I boken Schondia, som beskrivs som ett geografiskt arbete över Skandinavien, görs 

den tidiga jämförelsen mellan Stockholm och Venedig av tysken Jacob Ziegler. Den något 

ovanliga närheten till vatten i en huvudstads stadskärna är något som förenar både 

stockholmare och turister i fascination och stolthet.53 

 

Uttrycket Nordens Venedig etablerades som en fysisk turistattraktion 1909 i samband med en 

av de stora utställningarna som ägde rum på Djurgården 1897, 1909 och 1930.54 Inte minst 

var de välbesökta utställningarna stora anledningar för olika aktörer att trycka upp 

kollektioner av vykort, det blev även inför 1909 års Stockholmsutställning populärt med en 

viss typ av vykortgenre. Historien bakom det hela är att i det oskarianska samhället 

passerades sällan gränsen för vad som var passande inom vykortens bildvärld.55 Dekorum, 

latin för det som är socialt passande i en situation upprätthölls ständigt. Det blev därför 

oerhört spännande med det förbjudna inom bildvärlden och intresset tog utryck i det som blev 

vanligt i Sverige omkring 1904 - Fantasikorten. Gränsen mellan fantasi och verklighet 

försvann i dessa ”surrealistiska” bilder. Det dominerande motivet i Stockholm var ”Nordens 

Venedig” som visar upp en stad där gator har blivit vattenfyllda kanaler med inritade 

 
52 Hälsning från Stockholm, 1998, s. 9. 

53 Se intervju med Jeanette Malm i bilaga 8:2 

54 Hälsning från Stockholm, 1998, s. 14. 

55 Hälsning från Stockholm, 1998, s. 13. 
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gondoler.56 (Se figur 27 i bildbilagan) Möjligtvis var det vårflodens översvämningar 1904 

som blev inspiration till motivet. Under utställningen 1909 blev de ”surrealistiska” bilderna 

till verklighet då besökarna kunde färdas i riktiga gondoler mellan öarna.57 58 

 

3.1.2 Stockholm från Mosebacke 

 

Stockholms närhet till vatten är ett gemensamt inslag i det bildmaterial som denna uppsats tar 

del av. Precis som i flertalet av de historiska målningarna av Stockholm är en vanligt 

förekommande vy inom vykortens bildvärld staden sett ifrån ovan med en vattenled som 

breder ut sig i förgrunden.59 Utformningen på det här vykortet nedanför är ett exempel på hur 

bildkompositionen kunde se ut.  

 

 

Figur 26. ”Stockholm från Mosebacke”. Vykort. Datering okänd, Källa: Gamla Stockholm i ord och bild, Per-Arne 

Johansson. 

 

3.1.3 Kungliga Slottet 

 

Det kungliga Slottet på Stadsholmen är givetvis en stor turistattraktion i Stockholm och är ett 

av de mest förekommande motiven. Noterbart är att när jag letade bilder på äldre vykort av 

slottet upplever jag det vanligt att även inkludera andra element i bilden än bara slottet som 

enskild byggnad. Förmodligen för att sticka ut bland mängden. Avbildat från 

 
56 Hälsning från Stockholm, 1998, s. 14. 

57 Hälsning från Stockholm, 1998, s. 14. 

58 Se bildbilaga Figur 28.  

59 Se bildbilaga Figur 29. 
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Kungsträdgården eller Blasieholmen kan trädgrenar, lyktstolpar och andra inslag göra sig 

synliga i förgrunden för att skapa en intressantare bild.60 I de bilder som endast fokuserar på 

slottet var det tacksamt för fotograferna att byggnaden är omgiven av vatten då spegelbilden 

reflekterades vackert i vattnet. Att fånga en bild som den nedanför blev dock inte möjligt efter 

1946, då Strömbron stod klar och ”förstörde” den vackra vyn.61 

 

 

Figur 30. Kungliga Slottet. Vykort. Datering okänd, vykortsförlag Harald Olsen. Källa: Hälsningar från kungliga 

huvudstaden s. 81, Mats Wickman. 

 

De äldre Stockholmsvyerna som Slottet och Storkyrkan, kompletterades i takt med stadens 

urbaniseringsprocess. 1890 representeras detta skeende med Skansen på Djurgården och 

Telefontornet vid Hamngatan.62 Andra klassiska motiv som senare tillkom och fick bli 

representanter för stadens arkitektoniska landmärken var Stadshuset, Vasaskeppet, Sergels 

Torg och Globen.63 Stadshuset är en av Sveriges mest välkända byggnader och  symboliserar 

Stockholm från ett turistperspektiv.64 I samband med att byggnaden blev färdigt 1923 

förmodar jag att det inte tog särskilt lång tid innan vykortsförlagen insåg att en säregen 

tolkning av detta motiv krävs för att sticka ut bland mängden.65 

 

 
60 Se bildbilaga figur 31 och figur 32. 

61 Wickman, Mats, Hälsningar från kungliga huvudstaden, Stockholm, Fischer & CO, 2009, s. 81. 

62 Hälsning från Stockholm, 1998, s. 11. 

63 Hälsning från Stockholm, 1998, s. 11. 

64Stockholmskällan, Stadshuset, https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/stockholmsplatser/stadshuset/,  

hämtad 17 november 2019. Se bildbilaga figur 33 

65 Se bildbilaga Figur 35. 

https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/stockholmsplatser/stadshuset/
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3.1.4 Slussen 

 

Vid de mest centrala platserna i Stockholm kunde det röra sig mycket människor. 

Ett vykort från 1900-talets början demonstrerar promenadstråket mellan Slussen och den 

öppna plats i Gamla Stan som vid tidpunkten var känt som Karl XIV Johans torg, stadens 

livligaste trafikerade plats.66 På vykortet har vykortsförlaget även gjort sig lustiga över 

vardagstillvaron och inkluderat en humoristisk text.67 

 

 

Figur 34. Stockholm, slussen. Vykort. Datering okänd, Källa: Hälsning från Kungliga huvudstaden s.79, Mats Wickman. 

Ett annat promenadstråk som förekom bland vykortsmotiven var Sturegatan, som tillsammans 

med Stureplan och Birger Jarlsgatan redan på sin tid var en erkänt lyxig promenadgata med 

smeknamnet ”snobbrännan”. 68 Vykort med det motivet kunde användas för att skryta, vilket 

vykortsförfattaren ”Ebba” gjorde då hon 1902 skickade iväg ett vykort och skrev att hon 

promenerar på gatan ”2-3-4 gånger dagligen”.69 70 

 

Det var dock inte bara de fashionabla och välbesökta kvarteren med storartade byggnader som 

visades upp på vykorten. Vykortsförlagen ville visa upp vardagsmiljöer från alla stadens 

 
66 Broomé, 1991, s. 11. 

67 Wickman, 2009, s. 79. 

68 Wickman, 2009, s. 67. 

69 Wickman, 2009, s. 67. 

70 Se bildbilaga Figur 36. 
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hörn.71 En anledning till detta kan vara att i det Oskarianska Stockholm fick massvis med 

byggnader möta sitt öde och blev offer för den stora rivningsvåg som då pågick.72 En av 

byggnaderna var Gustav III:s Opera som revs 1893. Det som blev problematiskt med den 

rivningen var att ingen vykortsfotograf ännu hade fångat byggnaden på bild. Författaren till 

Hälsningar från Stockholm menar att ett resultat på detta blev att Stockholm under åren som 

följer fotograferades från vartenda hörn och vrå för att inte göra om samma misstag och låta 

vyer med historiska byggnaders värden gå förlorade. Flertalet bildserier kom till för att visa 

upp det gamla Stockholm där framförallt hotade kåkmiljöer och rivningskvarter fick ta en 

större plats än förut.73 

 

3.1.5 Döbelnsgatan 

 

Ett i vykortens bildvärld mest väldokumenterade områden är kvarteren kring de yttre delarna 

av Vasastaden som under 1900-talets början låg efter i byggnadsutvecklingen.74 På grund av 

den bristande bostadskvalitén döptes området mellan Odengatan och Roslagstull i folkmun till 

”Sibirien”.75 Martin Koch, som själv bodde i området skrev romanen Arbetare där uttrycket 

används. Han beskriver området: ”Gatan liknar en jättestor rännsten, där vattnet torkat fast av 

sommarhettan och lämnat all smutsen kvar på väggarna”.76 

 

Det kan uppfattas som att människor, inte sällan i utsatta positioner, fick ta mer plats i 

vykortens bilder förr i tiden. Barn från lägre samhällsklasser blev skildrade i vad som kan 

liknas vid sociala bildreportage som visar upp deras liv.77 Den här bilden på Döbelnsgatan, 

som ligger i nämnda området ”Sibirien”, visar hur barn fördriver tiden längst den nergångna 

husfasaden. 

 

 
71 Wickman, 2009, s. 8. 

72 Wickman, 2009, s. 12. 

73 Wickman, 2009, s. 12. 

74 Wickman, 2009, s. 58. 

75 Wickman, 2009, s. 58. 

76 Broomé, 1991, s. 54. 

77 Hälsning från Stockholm, 1998, s. 12. 
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Figur 37. Döbelnsgatan mot norr från hörnet av Markvardsgatan, 1899. Vykort. Källa: Bilder från Stockholmsmalmar 1894–

1912. Foto: Oscar Heimer. 

Bland alla dessa böcker och äldre vykort som uppsatsen tittat på, finns en gemensam 

nämnare. Samtliga böcker visar upp vykort där varje motiv inkluderar minst en människa. 

Detta gäller naturligtvis bara för de miljöer där det är fysiskt möjligt att en människa kan 

synas. Det är till och med normaliserat till den grad att människor under 1900-talets början 

retuscherades in i efterhand. För att skapa en intressantare bild med liv klipptes personer in i 

förgrunden under vykortets bearbetning.78 Vid torghandeln kring Munkbron kunde besökare 

klippas in i vykortets förgrund för att göra bilden roligare.79 Även i ett vykort föreställande 

Strandvägen, som var ett tillhåll för de mer ”sofistikerade” invånarna, blev personer med 

tidsenliga kläder inklippta.80 Retuschören har försökt anpassa sig till den eleganta gatans 

anseende och adderat en välklädd kvinna.81 

 

Idag är människor nästintill helt uteslutna inom vykortets motivvärld. På 1920-talet började 

tidstypiska drag i bilderna som kunde avslöja vilket årtal de kom från att försvinna.82 Detta 

skedde på grund av att försäljningen gick ner och var det nödvändigt ur ett ekonomiskt 

perspektiv att kunna sälja samma motiv under en längre tid.83 Människor försvann därför 

 
78 Broomé, 1991, s. 16. 

79 Se bildbilaga Figur 38.  

80 Broomé, 1991, s. 75. 

81 Se bildbilaga Figur 39. 

82 Wickman, 2009, s. 9. 

83 Hälsning från Stockholm, 1998, s. 15. 
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alltmer från bilderna då deras kläder och andra attribut avslöjade dateringen och motiven blev 

därmed mer neutrala.84  

 

3.1.6 Stockholm sett från Kattgränd 

 

Möjligtvis var detta starten för en bildvärld där motiven baserades på deras förmåga att säljas 

i flera exemplar. Stockholmsvyernas fokus blev på ett fåtal kända motiv som gärna var 

avbildade på distans med mycket vatten omkring.85 Kanske var det på grund av att alla de 

klassiska miljöerna redan hade blivit avbildade från alla tänkbara fotovinklar som nya 

tillvägagångssätt blev populära. I moderna vykort blev det intressant med vyer över staden där 

dramatiska ljuskällor stod i kontrast till kvällens skymning.86 Ett vykortsförlag som arbetade 

med alternativa sätt att avbilda klassiska motiv var Harald Olsen. Här är ett av deras vykort, 

föreställande Stockholms Stadshus. 

 

 

Figur 40. ”Stadshuset sedd från Kattgränd”. Vykort. Datering okänd, vykortsförlag Harald Olsen. Källa: En Vykortsdröm s. 

59, Bosse Bergman. 

 

Bosse Bergman skrev boken En Vykortsdröm som till stor del handlar om det lilla 

vykortsförlaget Harald Olsen, som var speciellt aktiva under 30- och 40-talet. Bergman talar 

om hur Harald Olsens motiv stack ut från mängden, då deras fotografer nästintill aldrig 

anpassade sig efter den turistpropaganda som låg i linje med tiden.87 Med sina motivval, 

färgsättningar och bildvinklar strävade han inte efter att ge turisterna det förväntade med 

Stockholmsskildringarna där staden som en metropol är omgiven av vatten.  

 
84 Wickman, 2009, s. 9. 

85 Hälsning från Stockholm, 1998, s. 15. 

86 Hälsning från Stockholm, 1998, s. 15. 

87 Bergman, 1987, s. 127. 
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En annan person som strävade efter variation inom Stockholmsmotivens bildvärld var 

fotografen Tor Måvestrand. På 70-talet kritiserade han hur Stockholms 

monumentalbyggnader blev avbildade med sin detaljrikedom och solsken som forsade över 

dem.88 Kanske tyckte han att detta avbildningssätt hade blivit en tråkig klyscha. Måvestrand 

önskade istället bilder på Stockholm som tar fasta på stämningen. Han pekade på användandet 

av en originell bildvinkel och det rätta ljuset. Måvestrand berättar hur han själv brukade sitta 

på Söder med kameran riktad mot höghusen vid Sergels torg i två veckor och vänta på det 

rätta ljuset.89 Se figur 41 nedan för exempel. 

 

 

Figur 41. Riddarholmskyrkan och Stadshuset i motljus. Bildrättigheter Diomedia. Foto: Tor Måvestrand.  

 

Det tydliga inflytandet från reklamvärldens bildestetiken har slutligen lett oss till där vi är 

idag.90  

 

 

 

 

 

 
88 Hälsning från Stockholm, 1998, s.25. 

89 Hälsning från Stockholm, 1998, s.25. 

90 Hälsning från Stockholm, 1998, s.25. 
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3.2 Samtid 

 

I syfte att få en bred och korrekt bild av vilka motiv som är tillgängliga för turister som 

besöker huvudstaden har utbudet på på turisttäta Västerlånggatan i Gamla Stan undersökts. 

Jag gick in i samtliga souveniraffärer längs gatan för att ta reda på hur motiven såg ut samt 

vilka avsändarna var. Tidigt noterades det att fyra olika företag sköter distributionen till 

affärerna. Dessa företag är Upside, Lange Kort AB, Cindor Photo AB och Göran Brämming 

Gallery AB. Vissa affärer sålde vykort från flera av företagen medans de flesta affärer endast 

sålde vykort från ett företag. 

 

Flertalet likheter i samtliga vykortsbilder som var till försäljning noterades. En av de 

tydligaste markörerna var avsaknaden av människor, med undantag för personer från den 

kungliga familjen var inte en enda människa synlig i vykorten. Detta är intressant att jämföra 

med de äldre vykorten från tidigt 1900-tal då alltid minst en människa var synlig i bilden. 

Jeanette Malm är kontaktperson på Lange Kort AB, ett av de mer frekvent använda 

vykortsförlagen i butikerna i Gamla Stan. I en telefonintervju ställdes frågan: Har det blivit 

ovanligare att inkludera människor i vykorten. Svaret blev att det var av samma anledningen 

som på 1920-talet; att det går att se om bilden är lite gammal. På en byggnad går det inte att 

se om en bild är 20, 10 eller ett år gammal, men enligt henne, är det kläderna som gör bilderna 

svåra att sälja då de avslöjar dateringen. Hon säger också att förlaget är restriktiva i och med 

att människor kanske inte vill vara med på ett vykort som säljs i flera tusen exemplar. 

 

Idag är det främst digitala bildbanker med ett samlat utbud av fotografier som vykortsförlagen 

använder till sina motiv. Motiven på vykorten är klassiska vyer över Stockholm, som enligt 

min uppfattning, visar på ganska lite variation. Jeanette Malm säger att vykortsförlagen hade 

mer kontakt med fotograferna förut och att de senaste årens utveckling inte är så trevlig: 

 

”Det är rätt sorligt, men vi köper våra bilder i stor utsträckning av ”iceblock” 

och de här bildbankerna idag. Bilderna vi har köpt hem sista tre, två åren är 

tagna av, förmodligen en väldigt duktig hobbyfotograf.”91 

 

 

 
91 Se intervju med Jeanette Malm i bilaga 8:2. 
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3.2.7 Stockholms Stadshus 

 

Ett av de mer vanligt förekommande motiven hos vykortsförlagen är Stockholms Stadshus. 

En vanlig skildring av byggnaden är när det mörkblåa kvällsljuset står i kontrast till de 

glittrande ljuskällorna.92 Jag noterade även att precis som bland de äldre vykorten, som visar 

upp de allra mest kända byggnaderna som Stadshuset eller Slottet, är det vanligt att addera 

inslag som gör att bilden skiljer sig från mängden. ”Den klassiska vyn” finns alltid tillgänglig 

i affärerna men alternativa bilder florerar också likt vykortet från Göran Brämming Gallery 

AB, se figur 42. Här är blommor och blad inkluderade i förgrunden för att skapa en mer 

intressant bild. 

 

Figur 42. Stockholms Stadshus. Göran Brämming Gallery AB. 

 

Jag frågade Jeanette Malm hur Lange Kort AB väljer sina motiv och hon fastslår att om det är 

ett vykort som säljs i Stockholm, vill de som köper ha någonting som verkligen representerar 

Stockholm. Mest populärt är en bildvy fotograferat från ett flygplan eller en bild där det går 

att få med många hus och platser. Att vykortet till storleken är ganska litet måste man enligt 

henne också ta hänsyn till då bilden måste vara tydlig och dessutom inte får vara för plottrig. 

Stadshuset som är ett av de mest förekommande motiven hos vykortsförlagen tycks dock inte 

vara det motiv som säljer mest. 

 

 

 

 
92 Se bildbilaga Figur 43. 
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”Man har lärt sig lite efteråt och sen tänker man vi måste ha ett kort på 

Stadshuset för det är Stockholm men så har man kanske också lärt sig att 

Stadshuset inte är den byggnad som säljer speciellt mycket, inte slottet heller. 

Däremot tycker många turister om Stockholm och kanske lite båtar och sånt. 

Det är nog mycket Stockholm, vatten och båtar. Också gamla byggnader med 

Gamla Stan.”93 

 

De vanligaste motiven som förekommer hos vykortsförlagen är vyer som ger en helhetsbild 

över flera byggnader i staden med kringliggande vatten. De vanligaste, enligt undersökningen, 

är Riddarholmen, Skeppsbron, Södermälarstrand samt flygfoton över större delen av staden. 

 

3.2.8 Södermälarstrand 

 

Den här vyn över Södermälarstrand verkar allt som oftast avbildas från samma vinkel med det 

Laurinska huset högst upp. Jag upplever även den här vyn som särskilt populär för konstnärer 

att avbilda. Med en låg blickpunkt blir det möjligt att inkludera vattenmiljön i förgrunden med 

diverse båtar samtidigt som himlen kan uppenbara sig ovanför hustopparna. 

 

 

Figur 44. Södermälarstrand. Lange Kort AB.                Figur 45. Södermälarstrand. Olja på duk. 

    Gabil Nassirov. Gabils_art@Instagram 

3.2.9 Riddarholmen 

 

Riddarholmen med sin centrala position, belägen mellan Norrmalm och Södermalm avbildas 

med fördel ovanifrån. Genom att använda ett fågelperspektiv från väst mot öst blir dessa 

förbindelser visuella samtidigt som Gamla Stan, som är placerad i bakgrunden, uppenbarar 

sig i bilderna tillsammans med en riklig mängd vatten i förgrunden. 

 

 
93 Se intervju med Jeanette Malm i bilaga 8:2. 
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Figur 46. Riddarholmen. Upside AB. 

 

3.2.10 Skeppsbron 

 

Skeppsbron är också belägen vid vattenkanten vilket gör att vattnet blir ett användbart verktyg 

för att skapa en vacker bild. Med rätt ljus, när vattnet ligger stilla och klart skapas en vacker 

spegelreflektion från de låga byggnaderna som går i klassiska Stockholmskulörer. Att avbilda 

Skeppsbron på det sättet är förmodligen av de ovan nämnda anledningarna populärt bland 

vykortförlagen. 

 

 

Figur 47. Skeppsbron. Cindor AB. 

 

Utöver den stillsamma spegelreflektionen som uppenbarar sig framför samtliga nämnda vyer, 

förekommer även bilder som utnyttjar den mängd båtar som ligger förankrade vid 
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vattenkanterna. Jeanette Malm från Lange Kort AB menar på att närheten till vattnet i 

stadskärnan är ett säljargument: 

 

”En turist som besöker Stockholm ser mycket vatten, då har man märkt att det är 

sådana bilder som är väldigt populära, där man visar vatten och båtar för det är 

ju inte många städer som har vattnet på det sättet som vi har och där man 

kommer så nära inpå med båt också. Så jag tror turister tycker om det här med 

vatten nära.”94 

 

Hon berättar att ifall en turist endast fick ta med sig en bild hem från Stockholm så tror hon 

att skulle det vara ett flygfoto där man ser ganska många byggnader och vattnet.95 

 

3.2.11 Stortorget  

 

Utöver Stadshuset och Slottet, så är den enda gången som fokus hamnar på enskilda 

byggnader när Stortorget i Gamla Stan avbildas. De två välkända byggnaderna Schantzska 

huset, som är det röda huset till vänster, och det gula Seyfridtzska huset till höger upplevs 

som ett givet inslag i utbudet av dagens vykort. I mitt undersökande av äldre vykort 

påträffade jag sällan dessa byggnader men nu är de ständigt närvarande i vykortsutbudet, ofta 

i två versioner där den ena är en bild fotograferad under dagtid och den andra på kvällen med 

starka ljuskällor. 

 

     

Figur 48. Stortorget på dagen. Lange Kort AB.    Figur 49. Stortorget på natten. Cindor AB. 

 

 
94 Se intervju med Jeanette Malm i bilaga 8:2. 

95 Se intervju med Jeanette Malm i bilaga 8:2. 
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Eftersom platsen är otroligt välbesökt av turister under dagtid är det svårt att undvika 

människor i bilderna. Vykort på Stortorget i dagsljus verkar därför vara det enda undantaget 

för när är möjligt att se en människa i bild. Stortorget i Gamla Stan är ett av de motiv som 

säljer bäst enligt Jeanette Malm. Tillsammans med Skeppsbron och Kornhamnstorg tillhör 

dessa de mest populära bilderna då man i dessa bilder kan få lite silhuetter och vyer vilket gör 

att de säljer bäst.96 

 

Ett annat gemensamt drag för alla vykorten som dessa förlag distribuerar är att färgerna i 

bilderna är väldigt starka. Det är varma färger med hög mättnad som fyller bildytorna. Som 

tidigare nämnt, angående de äldre vykorten, var det förut vanligt i bearbetningen av bilderna 

att färgerna blev starkare än i verkligheten. Till exempel fick vattnet en klarblå färg som 

liknar det i medelhavet. När jag frågar Jeanette Holm på Lange Kort AB om det har skett en 

förändring i hur deras samtida motiv har sett ut så pekar hon på just bearbetningen av 

bilderna. 

 

”Där det har skett störst förändring är faktiskt i bearbetningen av vyerna på ett 

annat sätt. Förut hade man en bild och det kunde vara moln på himlen, nu 

kanske dom bilderna är klarblå himmel, det är där som största förändringen har 

skett. Även en gammal bild kan vi göra rätt mycket med, om det inte är massa 

människor med.”97 

 

Avslutningsvis frågade jag Jeanette Malm hur hon ser på framtiden hos Lange Kort AB. Hon 

berättar att de har sett en ökning av försäljningen av vykort, men inte på grund av att turister 

vill skicka vykorten, utan för att de vill samla på dem. Hon menar på att de fotografier som de 

tar med sina kameror sällan framkallas eller printas vilket gör att de istället köper med sig 

vykort hem som fotografier. ”Sen har man ju sina foton på nära och kära också men i och med 

att man framkallar dom så sällan köper man med sig några bilder hem.”98 

 

 

 

 

 
96 Se intervju med Jeanette Malm i bilaga 8:2. 

97 Se intervju med Jeanette Malm i bilaga 8:2. 

98 Se intervju med Jeanette Malm i bilaga 8:2. 
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4. Diskussion 

 

När bildmaterialet undersöktes noterade jag tidigt att de målningar av Stockholm som på 

något sätt är kopplade till kyrkan och den kungliga makten hade ett speciellt bildspråk. 

Målningarna som antingen var beställda av en kung eller som var målade vid en tidpunkt där 

kyrkan och kungligheterna hade stort inflytande över staden, har ett uttryck som signalerar 

makt. Utan att behöva förstå historien bakom händelserna i verken, som till exempel 

Blodbadstavlan som Gustav Vasa beställde, avslöjar de visuella inslagen i bilden vad 

avsändaren vill förmedla.99 Att tornen som vaktar stadens ingångar är överdimensionerade i 

den målningen är ett aktivt val av propaganda med syfte att framställa staden som starkare 

och svårare att erövra än den troligen var. Landets kung var förmodligen väldigt mån om att 

huvudstaden skulle ha ett högt anseende och att alla möjliga positiva egenskaper lyfts fram i 

dem visuella avbildningarna.  

 

Sent in på 1600-talet användes väldigt höga blickpunkter i målningarna vilket gav betraktaren 

en övergripande helhetsbild över staden. Enligt min bedömning var perspektivet och 

proportionerna i målningarna ganska missvisande då de gav en illusion om att staden 

storleksmässigt brer ut sig i all oändlighet samt att vissa byggnader kunde ta större plats, 

vilket allt som oftast innebar kyrkorna och slotten. När staden växte och bebyggelsen runt 

stadskärnan avbildades i Erik Dahlbergs planschverk 1665 visas ett orimligt stort antal hus 

upp i bilden. Att förvränga sanningen i målningar försvann till viss del under 1700-talet 

eftersom blickpunkten och perspektivet blev lägre vilket gjorde vyerna mer realistiska. Jag ser 

detta på ett sätt som starten för mer trovärdiga motiv eftersom andra inslag som till exempel 

människor i rörelse och spännande folklivsscener inkluderades i bilderna. 

Det blir dock tydligt i målningen Karl XIV Johans hyllning från 1824 att närvaron av en kung 

gör att egenskaperna som återspeglar på propaganda kommer tillbaka.100 Det orimliga antalet 

människor i målningen och sättet de är avbildade på uppfattar jag som ett taffligt försök att 

göra en pampig bild.  

 

Jag uppfattar det som att stadens nya framsteg gärna avbildas i de äldre målningarna.  

 
99 Se bildbilaga figur 36. 

100 Se bildbilaga figur 18. 
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I motsats till de äldre konstbilderna av Stockholm är min uppfattning att vykorten, istället för 

att vara stolta över det nya som hade blivit byggt, kände en stolthet och nostalgi över de 

miljöer och motiv som var på väg bort. Präglade av den rivningsvåg som pågick fick varje 

hörn av staden en historisk betydelse. Människorna som levde under 1900-talets början var 

förmodligen i stunden ovetandes om de stora förändringarna som stadsbildens utformning 

skulle vara med om. Jag kan dock inte undgå känslan av att de tidiga vykorten togs fram i 

syfte att avbilda en miljö som man sedan var medvetna om skulle komma att förändras totalt. 

En bild på korsningen Sveavägen och Odengatan från 1903 visar till exempel på hur ett 

kvarter kunde förändras totalt.101 Det är förstås enkelt för mig att ha den här åsikten med facit 

i hand men känslan är att vykorten samt deras skapare var nostalgiska redan under sin egen 

samtid. Det var till exempel inte ovanligt att skicka vykort med motiv på byggnader som inte 

längre fanns, då de hade blivit rivna före avsändandet.102 Människorna i de tidiga vykorten 

före år 1920 spelar förmodligen en stor roll för min uppfattning av att de kände sig mer 

nostalgiska över sin stad än de som levde i de äldre historiska målningarnas tid. Vi som 

betraktare kommer med fotografierna närmare dåtidens människor, och får på nära håll ta del 

av deras vardag och till och med ansiktsuttryck. Kamerabildernas vykort var spännande nya 

föremål kring 1900-talets början vilket möjligen bidrog till att människor inte hade något 

emot att figurera i bild. I dagens vykort råder motsatsen då vykortsförlagen, med hänsyn till 

människors integritet, väljer att inte inkludera personer i sina vykort. 

 

Jag har i uppsatsens undersökning kunnat visa att trenden med höga blickpunkter, som var 

vanligt förekommande under 1500- och 1600-talet i målningar, har kommit tillbaka under 

2000-talet i vykorten. Möjligtvis på grund av att vykortens målgrupp främst består av turister 

som är intresserade av bilder som visar en helhetsbild av Stockholm. Enligt Lange Kort AB är 

ett av de mer populära motiven flygfoton som ger en överblick över hela staden.103 

Tänkesättet som fanns under 1500-talet med att stockholmsmotiven skulle visa upp hela 

staden från dess bästa sida finns nog undermedvetet kvar hos de flesta människor idag. Till 

exempel på semestern, då man kanske vill lägga upp ett par bilder på sociala medier som visar 

platsen man är på. Då vill man att varje bild ska vara maximerad med intryck så att de 

avspeglar platsens unika kvaliteter. 

 

 
101 Se bildbilaga Figur 50. 

102 Hälsning från Stockholm 1998, s. 70. 

103 Se intervju med Jeanette Malm i bilaga 8:2. 
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5. Slutsats 

 

Vykort och målningar med Stockholmsmotiv har enda sedan 1500-talet intresserat sig för att 

avbilda stadens ”tillgångar”. Vattnet som omringar Stockholm har i mycket hög grad fungerat 

som ett verktyg för att marknadsföra staden. Med syfte att framhäva Stockholm som en 

mäktig stad i tider då krig med grannländerna var aktuella, har vattnet varit ett sätt att 

”positionera” Stockholm som en stark geografiska position, till synes optimal för både krig 

och handel. När Stockholm har avbildats i målningar och vykort de senaste 500 åren har 

närhet till vatten varit ett gemensamt inslag i samtliga bilder. I dagens vykort fungerar vattnet 

som ett verktyg att marknadsföra Stockholm som en intressant turistdestination. 

Vykortsförlagen menar att närheten till vattnet i stadskärnan är något besökare upplever som 

unikt.104  

 

En likhet i hur Stockholm har avbildats genom århundradena i målningar och vykort är att de 

har haft som syfte att lyfta fram de positiva egenskaperna och att ”uppvärdera” och försköna 

staden. Med start under Gustav Vasas tid ville kungen bättra på sanningen genom att avbilda 

de viktigaste byggnaderna som var överlägset störst för att signalera makt. Bebyggelsen av 

hus på malmarna runt stadens stadskärna under 1600-talet blev kraftigt överdriven i de 

visuella skildringarna. Husen såg ut att växa ovanpå varandra på grund av sin täta placering 

och överdrift sett till antal. 1700- och 1800-talens Stockholm får anses vara relativt korrekt 

återgivet i de visuella skildringarna. Under 1900-talets första decennier förfinades ofta 

vykortens färger i förlagens bearbetning. Koloreringen som utfördes i efterhand gjorde ofta att 

färgerna blev starka och klara. Det vatten som rann genom Stockholm kunde bli tilldelad 

samma klarblå färg som i Medelhavet.105 Dagens vykort genomgår också en bildredigering 

som innebär att till exempel moln på himlen redigeras bort för att bilden istället ska visa upp 

en klarblå himmel. 

 

Ett element i vykort som har kommit tillbaka under 2000-talet är att avbilda staden ovanifrån. 

Målningarna mellan 1500- och 1700-talet använde ofta en hög blickpunkt som gjorde att 

betraktarna kunde se en övergripande helhetsbild av staden sett ovanifrån. Perspektivet och 

proportionerna som användes i målningarna bidrog till att staden såg både större och mer 

välutvecklad ut än vad den egentligen var. Kungen och kyrkan hade en stor påverkan på 

 
104 Se intervju med Jeanette Malm i bilaga 8:2 

105 Se bildbilaga figur 25. 
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staden vilket ofta syntes i målningarna då deras respektive byggnader, Slottet, Försvarstornen 

och Kyrktornen, ofta var avbildade som överlägset störst samt att de blev tilldelade mest 

detaljrikedom. Användandet av höga perspektiv försvann under 1700-talets slut vilket gjorde 

att vyerna kan tolkas som mer trovärdiga. En anledning till att trenden med höga blickpunkter 

har kommit tillbaka är för att turister som besöker Stockholm efterfrågar bilder som ger en 

helhetsbild över staden.106 

 

 

En stor förändring som har skett i framställningen av Stockholm som motiv är användningen 

av människor i bilderna. I de tidiga avbildningarna från 1500-talet syntes väldigt få 

människor. Under 1700-talets slut inkluderades fler människor samt även under 1800-talet. 

Det är främst inom vykortens motiv under 1900-talets början som människor är inkluderade i 

nästintill varje bild. Vid denna tid klippte till och med retuschörer in människor i efterhand i 

bilderna för att vykorten skulle se mer intressanta ut. Utgivarna av vykort insåg efter 1920-

talet att människornas kläder avslöjade bildernas datering, vilket gjorde korten svårare att 

sälja under en lång period. I dagens vykort är människor nästan helt uteslutna från 

Stockholmsmotiven. Vykortsförlaget Lange Kort AB menar att kläderna som snabbt gör att 

bilderna ”åldras” samt människors integritet är faktorer som gör att vykortsförlagen inte 

inkluderar människor i de vykort som säljs i nutid.107 En anledning till att människor 

förmodligen inte hade något emot att vara med på bild förr i tiden var att kameran kring 1900-

talets början var ett nytt spännande föremål 

 

De motiv och miljöer som används mest frekvent i avbildningen av Stockholm är de platser 

som är placerade vid vatten. Södermälarstrand, Skeppsbron och Riddarholmen är exempel på 

sådana miljöer som har fått extra mycket uppmärksamhet bland vykortsförlagens motivutbud. 

Tillsammans med Stortorget och flygfotografier som visar Stockholm sett ovanifrån är dessa 

motiv de mest populära. Stockholms Stadshus och Kungliga Slottet är två kända motiv som 

förekommer frekvent hos vykortsförlagen men de är trots detta inte de mest uppskattade eller 

mest sålda. Detta är kanske ett av de mest oväntade resultaten av min undersökning. 

 

Ifall jag skulle undersöka ämnet ytterligare vore turistperspektivet intressant för en längre 

studie. Med enkäter och intervjuer skulle man kunna fördjupa sig inom ämnet och ta reda på 

 
106 Se intervju med Jeanette Malm i bilaga 8:2. 

107 Se intervju med Jeanette Malm i bilaga 8:2. 
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vilka skillnader och likheter det finns mellan hur en turist upplever Stockholms stadsmiljö 

jämfört med en lokalinvånare eller en konstnär som arbetar med Stockholmsskildringar. 

 

6. Sammanfattning 

 

Den här uppsatsen undersöker likheter och skillnader i Stockholmsmotiv som förekommer i 

äldre avbildningar och i vykort. Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt bilden av 

Stockholm har förändrats över tid. Detta görs med hjälp av frågeställningarna: Hur har 

Stockholm avbildats de senaste 500 åren? Har det skett en förändring i framställningen av 

Stockholmsmotiven? I så fall: Vilka skillnader och likheter finns det i bilderna av Stockholm 

från 1500-talet? Vilka motiv och miljöer används mest frekvent i avbildningen av Stockholm 

under olika tider? 

 

Det material som analyseras är begränsat till en tidsperiod som sträcker sig från 1500-talet till 

vår samtid. Både målningar och vykort undersöks. Bildmaterialet är hämtat dels från 

vykortsförlagens egna hemsidor men främst från böcker om ämnet. De äldre avbildningarna 

och vykorten är väl dokumenterade i olika samlingsverk där respektive författare själva bidrar 

med information om verken. Denna dokumentation har varit användbar som bakgrunds- och 

källmaterial för den här uppsatsen. För att få jämförbar information om samtida målningar 

och vykort har uppsatsen löpande genomfört intervjuer gjorts med personer verksamma inom 

vykorts- och turistbranschen. 

 

I bilderna av Stockholm har olika ”markörer” eftersökts som kan vara användbara för att 

identifiera skillnader och likheter i bilderna. Dessa markörer kan vara färg, perspektiv, 

proportioner, miljöer och människor för att nämna några.  

 

Efter att undersökningen och dess resultat lagts fram följer en diskussion som ger uttryck för 

egna tankar och spekulationer. Diskussionen diskuterar hur den kungliga makten och kyrkan, 

enligt min uppfattning som uppsatsförfattare, hade ett stort inflytande på staden, vilket tas i 

uttryck i avbildningarna av Stockholm. Det bildspråk som användes i de äldre avbildningar 

som föreställer slottet och kyrkan tenderade att framhäva dessa byggnader som större och 

mäktigare än de troligen var. Enligt min bedömning användes propaganda i de visuella 

avbildningarna av Stockholm på grund av att de styrande i landet ville framställa Stockholm 
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som en stark makthavare. I diskussionen skriver jag även om människornas roll i bilderna av 

Stockholm i vykort och att de kring 1900-talets början figurerade flitigt i kamerabildernas 

vykort. En anledning till att människor förmodligen inte hade något emot att vara med på bild 

var att kameran kring 1900-talets början var ett nytt spännande föremål. Att människor är helt 

uteslutna från dagens vykortsbilder är för att vykortsförlagen med hänsyn till människors 

integritet väljer att inte inkludera personer i sina vykort. Jag gör även en utläggning i 

diskussionen om att de höga blickpunkter som var vanligt förekommande under 1500- och 

1600-talet i målningar, har kommit tillbaka under 2000-talet i vykorten. Enligt Lange Kort 

AB är ett av de mer populära motiven bland turister flygfoton som ger en helhetsbild av 

Stockholm, vilket är en anledning till att de höga blickpunkterna återigen har blivit vanligt 

förekommande. 

 

I slutsatsen svarar jag på frågeställningarna och konstaterar att det har skett en förändring i 

hur Stockholm har avbildats. Människor har försvunnit från vykorten dels på grund av att 

kläderna avslöjar dateringen på bilderna vilket gör de svårare att sälja, men också för att 

vykortsförlagen i dagens vykort värnar om människors integritet.  

 

Ett element i avbildningarna som har varit ständigt närvarande genom alla århundraden är det 

vatten som omringar Stockholm. Vattnet har i de äldre konstbilderna fungerat som ett sätt att 

”positionera” staden som optimal för både krig och handel. I dagens bildvärld är vattnet i 

Stockholm ett användbart verktyg för att marknadsföra staden till turister. En likhet i hur 

Stockholm har avbildats i målningar och vykort sedan 1500-talet till idag är att 

avbildningarna ofta har förskönats för att lyfta fram Stockholms positiva egenskaper. I äldre 

avbildningarna från 1500- och 1600-talet kunde byggnader bli oproportionerligt stora, ofta 

med syfte att framhäva kungliga slott och kyrkor. Vykort från 1900-talets början kunde bli 

tilldelade onaturliga, exotiska färgsättningar i bearbetningen där vattnet är lika klarblått som 

Medelhavet. Att försköna sanningen på det sättet är fortfarande aktuellt idag då 

vykortsförlagen retuscherar bort grå moln på bildernas himmel för att istället visa upp en 

klarblå himmel. 

 

Ett oväntat resultat i min undersökning är att Stockholms Stadshus och Kungliga Slottet som 

förekommer frekvent i vykortsförlagens utbud, inte är de som säljer mest i butikerna. De 

motiv som förekommer mest frekvent i utbudet av vykort med Stockholmsmotiv är 

Södermälarstrand, Skeppsbron och Riddarholmen. Gemensamt för samtliga motiv är deras 
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placering vid vatten, en egenskap som turister värdesätter högt. Utöver dessa miljöer är 

Stortorget i Gamla Stan ett av de motiv som säljs mycket i butikerna. Även flygfotografier 

som visar Stockholm sett ovanifrån tillhör de mest populära. 
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Figur 1. 1642. Förvaras på Kungliga Biblioteket. 
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Figur 2. 1733. Petrus Tillaeus. Koppargravyr. Förvaras på Stockholms Stadsarkiv. 

 

 
 

Figur 3. 1819. ”väggvisar i Stockholm”. Kartguide för resande till Stockholm. Okänd 

upphovsman. Förvaras på Stockholms Stadsarkiv. 
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Figur 4. 1866. Lindhagenplanen. Albert Lindhagen. Generalplan för Stockholm. 

 

 
 

Figur 5. 1928. Cohr´s karta över Stockholm. Upprättad efter den svenske kartografen Edvard 

Cohrs. 
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Figur 6. 1996. 

 

 
 

Figur 7. Vädersolstavlan. 1535 Urban Målare. Kopierad av Jacob Elbfas 1636. Storkyrkan. 
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Figur 8. Informationstavla om Vädersolstavlan på Medeltidsmuseet i Stockholm 2019. 

  

 

Figur 9. Podcast Historia.Nu avsnittsbeskrivning #19 Gustav Vasas känsla för propaganda 
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Figur 10. Blodbadstavlan. Kopia med kopparstick av Dionysius Padt-Brugge från 1676. 

 

 

Figur 11. Motivbeskrivning Blodbadstavlan 2019. Archive.is. Hämtad 16 december 2019. 
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Figur 12. So-rummet om Stormaktstiden i Sverige. Hämtad 16 november 2019. 

 

 

Figur 13. Wikipedia om ”Suecia antiqua et hodierna”. Hämtad 15 november 2019. 
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Figur 14. Suecia antiqua et hodierna. Kopparstick 1669 av Adam Perelle (1640-1669) efter 

teckning av Erik Dahlberg (1625-1703). Kungliga Biblioteket. 

 

 

 

Figur 15. So-rummet om frihetstidens Sverige. Senast uppdaterad 3 november 2019. Hämtad 

10 november 2019. https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden/frihetstidens-

sverige.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden/frihetstidens-sverige
https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden/frihetstidens-sverige
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Figur 16. Kopparstick av J Mynde ca 1723. Källa: Stockholm - Fem sekler genom 

konstnärens öga, Nils-olof Olsson. 

 

 

Figur 17. Utsikt från Mosebacke. 1787. Oljemålning av Elias Martin. Nordiska Museet. Foto: 

Digital Museum. 
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Figur 18. Karl XIV Johans hyllning. 1824, J Cederholm. Källa: Stockholm – Fem sekler 

genom konstnärens öga.  

 

 

Figur 19. Utsikt över Slussen. Oljemålning 1898, Carl August Tholander. Stockholm 

Stadsmuseum. 
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Figur 20. Gråväder över Slussen och Riddarfjärden, oljemålning, 1945. Axel Nilsson. Källa: 

Stockholm – Fem sekler genom konstnärens öga. 

 

 

Figur 21. Stockholm Reflections. Copyright leslie Gerry 2019. www.Lesliegerryeditions.com 
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Figur 22. Munkbron vid vårfloden 1904. Sida 15, En vykortsvandring genom Stockholm 

1900–1925, Tommy Broomé. 

 

 

Figur 23. Källa: Hälsning från Kungliga Huvudstaden, s. 39. Mats Wickman. 
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Figur 24. Stockholm, Berns Salonger. Datering okänd. Vykortsmuseet.se 

 

 

Figur 25. Järnvägsbron och Stockholm Stads badinrättning. Källa: Vänersborgs Museum. 
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Figur 26. Stockholm från Mosebacke. Datering okänd. Källa: Gamla Stockholm i ord och 

bild, s. 6. 

 

Figur 27. Nordens Venedig. Källa: http://josephzohn.blogspot.com/2018/06/dagens-

venedig.html. Hämtad 15 november 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://josephzohn.blogspot.com/2018/06/dagens-venedig.html
http://josephzohn.blogspot.com/2018/06/dagens-venedig.html
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Figur 28. Gondoler under Konstutställningen 1909. Källa: 

http://www.abm.se/leopolds/Vykort.Sth.Utst.1909.html. Hämtad 15 november 2019. 

 

 

 

Figur 29. Riddarholmen. Källa: En vykortsvandring genom Stockholm 1900–1925, s.20. 

Tommy Broomé. 

 

http://www.abm.se/leopolds/Vykort.Sth.Utst.1909.html
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Figur 30. Kungliga Slottet. Datering okänd. Vykortsförlag Harald Olsen. Källa: Hälsningar 

från kungliga huvudstaden, s. 81. Mats Wickman. 

 

 
 

 

Figur 31. Alternativ bild på Kungliga Slottet från Skeppsholmen. Källa: Famgus Vykort. 
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Figur 31. Alternativ bild på Kungliga Slottet från Skeppsholmen. Källa: www.ettbud.se. 

Hämtad 16 november 2019. 

 

 
 

 

Figur 33. Stockholmskällan om Stockholms Stadshus. Hämtad 17 november 2019. 

Källa: https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/stockholmsplatser/stadshuset/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ettbud.se/
https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/stockholmsplatser/stadshuset/
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Figur 34. Slussen. Datering okänd. Källa: Hälsningar från kungliga huvudstaden, s. 79. Mats 

Wickman. 

 

 
 

Figur 35. Alternativa vykort på Stadshuset. Vykortsförlag Harald Olsen. Källa: En 

vykortsdröm, s. 21. Bosse Bergman. 

 

 



 65 

Figur 36. Sturegatan 1902. Källa: Hälsningar från kungliga huvudstaden, s. 67. Mats 

Wickman. 

 

 
 

 

Figur 37. Döbelnsgatan mot norr från hörnet av Markvardsgatan 1899. Området ”Sibirien”. 

Källa: Bilder från Stockholmsmalmar 1894–1912. Foto: Oscar Heimer. 
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Figur 38. Munkbrons torgstånd. Inklippt kvinna. Källa: En Vykortsvandring genom Stockholm 

1900–1925, s. 16. Tommy Broomé. 

 

 
 

 

Figur 39. Strandvägen. Inklippt kvinna. Källa: En vykortsvandring genom Stockholm 1900–

1925, s. 75. Tommy Broomé. 
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Figur 40. Stockholm sett från Kattgränd. Datering okänd. Vykortsförlag Harald Olsen. Källa: 

En vykortsdröm, s. 59. Bosse Bergman. 

 

 

 
 

Figur 41. Riddarholmskyrkan och Stadshuset i motljus. Bildrättigheter: Diomedia. Foto: Tor 

Måvestrand. 
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Figur 42. Stockholms Stadshus. Vykortsförlag Göran Brämming Gallery AB. 

 

 
 

Figur 43. Stockholms Stadshus i mörkblått kvällsljus. Vykortsförlag Göran Brämming 

Gallery AB. 
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Figur 44. Södermälarstrand. Vykortsförlag Lange Kort AB. 

 

 
 

 

Figur 45. Södermälarstrand. Olja på duk. Gabil Nassirov. Källa: Gabils_art@Instragram. 
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Figur 46. Riddarholmen. Vykortsförlag Upside AB.

 

Figur 47. Skeppsbron. Vykortsförlag Cindor AB. 
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Figur 48. Stortorget i Gamla Stan. Dagtid. Vykortsförlag Lange Kort AB. 

 

 

Figur 49. Stortorget i Gamla Stan. Kvällstid. Vykortsförlag Cindor. 

 



 72 

Figur 50. Korsningen Sveavägen/Odengatan 1903. Källa: Hälsningar från kungliga 

huvudstaden, s. 57. Mats Wickman. 
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Figur 51. Uppsatsens framsida. Vykort med vy över Södermalm sett från gamla Stan. Skapad 

1900. Foto: Bernhard Franke & Co.´s Förlag. Skapad 1900.  

Källa: https://stockholmskallan.stockholm.se/post/237. Hämtad 20 november 2019. 

 

 
 

 

 

 

 

8:2  Intervju med Jeanette Malm 6 november 2019. 

 

Hur väljer ni motiv? 

Oftast när man, om det är ett vykort som säljs i Stockholm, vill man ha nånting som verkligen 

är Stockholm, liksom. Gärna, det vi ser går mest är en vy till exempel. Gärna en flygvy eller 

nåt där man får med många hus, många platser. Det väl så vi tänker, och när man ska välja ut 

för ett vykort så får inte bilden vara för plottrig, den måste vara ganska tydlig för själva 

vykortet blir rätt litet. Så. Man har väl lärt sig lite efteråt, sen tänker man, åh, vi måste ha en 

bild på stadshuset för det är Stockholm men så har man kanske också lärt sig att Stadshuset 

inte är den byggnad som säljer speciellt mycket, och inte slottet heller. Däremot tycker många 

turister om Stockholm och med kanske lite båtar och sånt, det är nog Stockholm, vatten och 

båtar och gamla byggnader i Gamla Stan. 

https://stockholmskallan.stockholm.se/post/237
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Är det dom motiven som säljer bäst? 

Ja, det är vyer och det är Stortorget i Gamla Stan, Skeppsbron, kornhamnstorg, där man kan 

få lite silhuetter och vyer, det är dom som säljer bäst.  

 

Tror du att det har skett en förändring över tid i hur era motiv har sett ut? 

Ja det har det väl. Vi tog över företaget 2001 men jag vet ju hur vykorten såg ut förr, dom 

gamla som finns kvar. Där det har skett störst förändring är att vi bearbetar bilderna på ett 

annat sätt. Förut hade man en bild och lite moln på himlen, nu kanske dom bilderna är klarblå 

himmel om du förstår vad jag menar. Det är väl där som största förändringen har skett att 

även med en gammal bild kan vi göra rätt mycket, om det inte är massa människor med. 

 

För det har jag också undrat, varför tror du det har blivit ovanligare att ha med 

människor i bilderna? 

För det är ju grejen att då kan du se om en bild är lite gammal. På en byggnad ser du inte om 

den är 20, 10 eller 1 år gammal men har du då liksom människor med 80-tals kläder och lite 

så så är det alltid svårt att sälja. Sen så är vi ganska restriktiva med människor som vi inte 

känner till, dom kanske inte vill vara på ett vykort som säljs i 20, 10 tusen exemplar. 

 

Hur tror du att det hade sett ut i skillnaden om en kung hade beställt att ta fram ett 

motiv jämfört med om en oberoende fotograf skulle avbilda Stockholm? 

 

Ja vad skulle kungen vilja ha då… Tror du han skulle vilja ha nånting på slottet, eller dom 

här, ja han kanske hade velat ha nånting på dem här lite historiska byggnaderna, ja det finns 

slottet, Dramaten, operan lite sånna. Medans en turist som besöker Stockholm ser mycket 

vatten. Då har vi märkt att det faktiskt är sådana bilder som är väldigt populära som man 

verkligen ser vattnet på med båtar för det är inte många städer som har vattnet på det sättet 

som vi har där man kommer så nära inpå med båt också. Så jag tror turister tycker om det här 

med vatten nära. 

 

Om en turist bara fick ta med sig en bild hem från Stockholm vilken bild tror du de 

skulle ta då? 

Då hade de köpt flygfoto där dom får med ganska många byggnader och vatten och så.  
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Framtiden. Hur tror du att det kommer se ut då? 

Vi har faktiskt sett en ökning av försäljningen av vykort. Jag tror inte dock att dem skickas 

mer men däremot tror jag turister, man tar ju kort med sina kameror idag, men dom framkallar 

man ju sällan så jag tror turister köper med sig vykort hem som fotografier istället, men jag 

tror inte att dem skickar dem så mycket. Så ja tror nästan att det har blivit att man köper hem 

sina foton där man har varit. Sen har man sina foton på nära och kära också men i och med att 

man framkallar dom så sällan köper man med sig några bilder hem. Det är helt vad jag tror, 

jag vet inte men jag misstänker att det är så då vi har sett en ökning av försäljningen men man 

ska också komma ihåg att det har skett en ökning av turister. 

 

Har du nåt tips på någon man skulle kunna intervjua? 

Jättesvårt. Förut hade man mer kontakt med fotografer, idag, det är rätt sorligt men så är det 

faktiskt, vi köper våra bilder i stor utsträckning via du vet Iceblock och dom här liksom 

bildbankerna idag, så bilderna vi köper hem och har köpt hem sista tre åren är tagna av 

förmodligen en väldigt duktig hobbyfotograf. Så jag har ingen fotograf som jag kan 

rekommendera snabbt heller. Du får söka lite. Det finns otroligt många fritidsfotografer också 

som tar fina bilder.  

 

 

 

 

 

 

8:3 Intervju med Leslie Gerry 18 november 2019 
 

How did you choose your motives? 

 

I start with an interest in the architecture of an unfamiliar city and then the street life in that 

city. 

 

What motive do think represent Stockholm the best? 

 

The relationship between the buildings and water. There is a special light due to all the 

waterways. 

 

Do you think there is a difference in how a tourist see Stockholm compared to how a 

local see it? 
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As an artist and designer it is second nature to use my eyes. I deliberately limit my visit to 

only 2 weeks to record my initial reactions. It is that first exposure to a place which is so 

intense with fresh eyes and heightened senses, you see things locals are often unaware of, 

which fade on subsequent visits; I try to capture this intensity in my paintings.  

 

 

What do you think is the difference between your work and old paintings of Stockholm? 

 

Because I only use areas of flat colour in my paintings with no tone, they both have a retro 

and modern look. They also are quite graphic due to my background as a designer.  

 

 

 

8:4 Intervju med Filipp Mjod 12 november 2019 

 

How does your dad choose his motiv of Stockholm? 

He paint like only Gamla Stan, because it is old city. First it’s maybe the churches, different 

churches like Riddarkyrka, Storkyrka, and all this, panorama. I am from Tallin and in tallin, 

we also, you know, we don’t paint, how to explain, we don’t paint new city you know like 

mall of Scandinavia, you understand. So he paint Gamla Stan and all this little streets and 

maybe he make by himself the photos you know, sometimes I see him walking around, you 

can find many postcards also of important places like Riddarholmen, you can find postcards. 

 

That’s the thing because I am comparing new and old postcards and old and new 

painting of Stockholm. But if you were to say one painting that represents Stockholm, 

what would you have? 

 

Its very hard like that, I don’t know. Maybe panorama were you can see everything together 

in wide panorama. Riddarholmen maybe, but it’s not Gamla Stan, or it is I don’t know. 

Maybe Storkyrka also this view. Mårten Trotzig grand, that’s really, you know, it represents. 

Maybe Stadshuset but I don’t know, Stadshuset is maybe not so popular. Bridges and water. 

This represents also but some people don’t understand, if you know Stockholm, this 

Stortorget is popular. But in Estonia you can also see this houses, you know. This is very 

classic (Södermälarstrand). There is not one view. Not only one. Also this street, 

Västerlånggatan it’s very crowded you know, very interesting street for tourist.  

 

Do you think there has been a change over the last hundred years? 
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Maybe, I don’t know. But they are keeping the colours, you know, maybe they keep the same 

“färg” you know colour of the houses. The people are differently dressed you know, because I 

have some, not right now but I have at home like hundred years old of Stockholm. Different 

dress and horses maybe… how do they drive this horses…this… 

 

… Carriage 

 Yeah yeah yeah like this. Now to many cars you know. To many cars. And also, if you see 

my father he puts everywhere bicycle you know, this represent also Gamla Stan. In Estonia 

not so much , how to explain… If you leave your bicycle they will steal it like that, in 

Stockholm no problem, there is also bicycle. 

 

Your father is painting independently but what do you think would happened if the king 

of Sweden asked your dad to paint Stockholm. Do you think the king would want 

something else? 

 

I don’t know what king want. He is also, I have read, he is loving art, he is painting. Carl 

yeah?  

 

Yes Carl Gustav. 

 

Carl Gustav he paint also with watercolor and oils maybe, I don’t know, it depends. Maybe he 

wants King palace but we dont, you can not find King palace here , it is tourist place but its 

just a house you know, It’s not a church. This view is also good, you know stampen, this bar. 

I dont know what he want, the king. He can come here and lets speak.  

 

I have some old stuff by the way, it’s a copy. This is a copy of gammal etsning. Whats the 

difference? I don’t know. People, and ships. Different ships you can’t see this anymore. 

Maybe on the summer you can you see one or two.  
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