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Vad skrattade människor 

åt i Stockholm på 1860-

och 70-talen?  

Ett exempel på populär 

humor finner man i den 

tidens skämttidningar. Den 

mest kända och långlivade 

av dessa tidningar var 

Söndags-Nisse. Tidningens 

kom ut i Stockholm varje 

söndag från 1862 till 1924. 

Bildskämt, inte helt olika 

vår tids seriestrippar var ett 

regelbundet inslag i 

Söndags-Nisse.  

 

Många av skämten handlar om dåtidens aktuella händelser och är därför svårbegripliga för oss 

idag. En del av personerna i bildskämten är kanske karikatyrer av dåtida kändisar som vi inte 

känner till idag. Samtidigt är vissa ämnen ganska tidlösa. Fylleskämt, som det till höger här 

ovan, kan nog de flesta förstå även idag. 

 

Vad kan vi lära oss om 1800-talets Stockholm genom att studera Söndags-Nisses skämt? En 

hel del faktiskt! Söndags-Nisse lästes av många och säger därför mycket om vilka skämt som 

gick hem inom en bred allmänhet. Samtidigt ska man vara medveten om att skämten skapats 

av män från den övre medelklassen. Tidningens huvudsakliga målgrupp bestod även den av 

män. Bildskämten i Söndags-Nisse kan därför sägas spegla den gruppens attityder och 

värderingar, även om de naturligtvis säger allra mest om upphovsmännens syn på saker och 

ting. 
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Gå in på www.stockholmskallan.se och skriv ”bildskämt” i sökfältet. Bläddra runt bland 

bildskämten från 1866 och 1878. Du får klistra och klippa hur du vill med 1866 och 1878 års 

Söndags-Nisse-bilder. De är upphovsrättsfria eftersom upphovsmännen har varit döda i mer 

än70 år. 

1. Hitta exempel på nedanstående sorters skämt och förklara varför de passar in på 

nedanstående beskrivning: 

A) Lyteskomik 

B) Skämt som är nedsättande mot kvinnor 

C) Skämt som är nedsättande mot män 

D) Skämt som är nedsättande mot en viss folkgrupp 

E) Skämt som är nedsättande mot en viss yrkesgrupp 

F) Politisk satir 

 

2. Humorn speglar sin tid och är ofta extra rolig om den säger något vasst om just det 

samhälle man nu lever i. Men är all komik ”färskvara” eller finns det humor som har 

ett längre ”bäst-före-datum”? Vilka sorters skämt och vilken typ av komik tror du har 

en längre livslängd? 

3. Välj ett bildskämt du tycker är bra eller intressant. Gör en egen version av bildskämtet 

– fast nu utspelar sig handlingen i 2010-talets Stockholm. 

4. Är du kritisk mot något i skolan eller samhället? Finns det någon regel, lag eller 

samhällsföreteelse som är rent av löjlig? Gör ett bildskämt i Söndags-Nisses stil som 

tydligt visar hur löjligt det är!  

 

Svårt hitta bildskämten? Här är ett par direktlänkar: 

1866: 

http://www.stockholmskallan.se/sv/Soksida/?ft=bildsk%c3%a4mt&time=3:1866%7c%7c&ta

b=image&p=1  

1867: 

http://www.stockholmskallan.se/sv/Soksida/?ft=bildsk%c3%a4mt&time=3:1878%7c%7c&ta

b=image&p=1  
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A) Jämför ett urval av Söndags-Nisses bildskämt med valfri modern humorserie. 

Skillnader och likheter? 

B) Studera bildskämten utifrån ett genusperspektiv. Vad ger de för bild av kvinnor och 

män? Hur skildras relationen mellan män och kvinnor i bilderna? Jämför med hur 

kvinnor och män skildras i någon amerikansk filmkomedi, t. ex någon av Walt 

Disneys filmer. 

C) Skriv en debattartikel om något du är kritisk mot i samhället. Gör ett bildskämt som på 

ett effektivt sätt illustrerar din poäng. 

D) Modeintresserad? Studera kläderna på bilderna och beskriv dåtidens mode! Jämför 

med idag. Några av bilderna skämtar även med modet och om damers klädintresse. 

Vad säger det om synen på kvinnor och mode? Hur kritiseras den så kallade 

modehetsen idag? 

 

Svårt hitta bildskämten? Här är ett par direktlänkar: 

1866: 

http://www.stockholmskallan.se/sv/Soksida/?ft=bildsk%c3%a4mt&time=3:1866%7c%7c&ta

b=image&p=1  

1867: 

http://www.stockholmskallan.se/sv/Soksida/?ft=bildsk%c3%a4mt&time=3:1878%7c%7c&ta

b=image&p=1  
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