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Inledning 
 
Norrköpings evenemangshistoria hade sin  början i det sena 1800-talet med 

landtbruksmötena. Landtbruksmötena var vad vi idag skulle kalla för en slags marknad. Man 

ställde ut sina produkter och djur för både försäljning och allmän åskådning. En marknad som 

skulle kunna jämföras med dagens karneval i Norrköping. På karnevalen träffas människor 

och delar kunskap och varor byter ägare. Men steget mellan landtbruksmöte och karneval är 

stort och mycket har hänt i Norrköpings kulturevenemangshistoria sedan dess. 

 

Syftet med undersökningen är att studera Norrköpings evenemangshistoria men även utreda 

syftet med ett kulturevenemang. Problemställningarna fokuserar kring intresse och mål med 

ett evenemang, främst ur ett arrangörsperspektiv. Undersökningen diskuterar även 

moderniseringens betydelse och påverkan på samhället. Har moderniseringen påverkat 

evenemangen och har evenemangen använts för att presentera det som moderniseringen förde 

med sig? Undersökningen syftar även till att svara på om ett evenemang består av olika 

element och vilka de i sådana fall är.  

 

Uppsatsen börjar med att presentera syfte och frågeställningar och övergår sedan till en 

historisk tillbakablick av Norrköpings historia. Här förklaras också begreppet evenemang och 

dess betydelse. Den tidigare forskning som gjorts inom fältet och det som lästs inför 

undersökningen diskuteras i följande avsnitt. I metodavsnittet förklaras hur undersökningen 

genomförts. En kartläggning av Norrköpings evenemang har gjorts och sedan har sex exempel 

för djupare stud ier valts ut. De evenemang som valts ut är; Lantbruksmötet 1897, Konst och 

Industriutställningen 1906, Stadsutställningen NU 64, Miljöinriktade DU 71, Karnevalen 

1984- och segelfestivalen Sail Norrköping 2001-. I den teoretiska utgångspunkten berörs 

moderniseringsprocessen och teorier kring världsutställningarna. Kulturarvet och den 

kulturella hegemonin presenteras och diskuteras också. I resultatredovisningen presenteras 

den empiriska undersökningen. Det empiriska materialet består av arkivstudier av olika 

evenemang. I nästa avsnitt analyseras det empiriska materialet utifrån de teoretiska 

perspektiven och teorin hjälper till att förklara och ge empirin innebörd. Uppsatsen avslutas 

med en slutsats där frågeställningarna besvaras och diskuteras. 
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Syfte/Frågeställningar 

Syftet är att undersöka evenemangskulturens historia i Norrköping men även att utreda syftet 

med ett evenemang. Uppsatsen syftar också till att undersöka arrangörernas intresse och mål 

med ett evenemang samt publikens behov utifrån olika moderniseringsteorier. Uppsatsen vill 

även undersöka om evenemangen består av några grundläggande element. Element som kan 

tänkas vara återkommande i samtliga evenemang. Element som internationalisering, 

bildningstanken, behovsrelationen men även politiska och ekonomiska element. Vidare syftar 

uppsatsen till att diskutera moderniseringens betydelse och påverkan på samhället. 

Fokuseringen ligger i att göra en kartläggning av Norrköpings evenemangshistoria samt att se 

om moderniseringen av samhället påverkat evenemangshistorien. De frågor som jag ställer 

mig i uppsatsen är: 

 

• Kan Norrköpings kulturevenemangshistoria ha påverkat hur staden är som 

evenemangsstad år 2002? 

• Har moderniseringen påverkat evenemangen och har evenemangen använts för att 

presentera det som moderniseringen förde med sig? 

• Kan moderniseringen av samhället påverkat evenemangens form och funktion? 

• Vilka målsättningar finns med ett evenemang?  

• Finns det några grundläggande element som ett evenemang består av? 

• Finns det något samhällsintresse/behov av ett evenemang? 
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Bakgrund/Tidigare Forskning 

För att lättare kunna förstå uppsatsens resonemang om Norrköping kommer en kort historisk 

sammanfattning, (från sekelskiftet 1900) om staden presenteras. Evenemanget och dess 

innebörd och funktion kommer också presenteras för ökad förståelse för uppsatsen.  

 

Norrköpings historia 
 
År 1906 var Norrköping fjärde största stad i Sverige. Staden hade mycket bra 

kommunikationer både till lands och till sjöss men i första hand bra tågförbindelser. 

Norrköping har Motala ström att tacka för sin uppkomst. Staden blev genom den en känd 

marknadsplats och en bra utgångspunkt för sjöfart. År 1906 var Norrköping den näst största 

hamnstaden i Östersjön. 1  

 

Befolkning och boende  

Norrköpings befolkning har tredubblats under 1900-talet, men även om det låter mycket är det 

inte det jämfört med andra städer i landet. Norrköping kände inte av urbaniseringen så mycket 

och under de första 20 åren på seklet hade staden en svag tillväxt. Det var inte förrän på 1940 

och 50 talen som tillväxten satt fart. Tillväxten ökade då men har sen nästan stått stilla sedan 

1960-talet. Norrköping är en invandrarstad och både arbetskraft- och flyktinginvandringen var 

omfattande under 70-talet.2  

 

1914 var Norrköping mycket trångbott. Människor bodde dåligt och hyrorna var mycket höga. 

Det var vanligt att en familj delade på ett rum och kök. Bostadsfrågan ansågs vara en privat 

angelägenhet, inte politisk. Att bo nära arbetet var viktigt under den tiden. 3Ända fram till 

1960-talet var bostadsstandarden dålig i Norrköping och under samma decennium startade 

man miljonprojektet. Projektet innebar att det skulle byggas 100 000 moderna lägenheter och 

bostadsbristen och den låga standarden skulle bort. Bandet mellan bostad och arbete bröts och 

människor bodde oftare längre ifrån sina arbetsplatser.4 Under 1970-talet stod ”ringarna” i 

Navestad färdiga, de kom att bli omdebatterade under många år. Från miljonprogram till 

                                                                 
1 Förvaltningsutskottet för 1906 års Konst och ind. Uts (1906) Norrköping och dess omgivningar Norrköping 
s.1-8 
2 Nilsson, Hans (2000) Norrköpings historia 1900-talet Oskarshamn s14 
3 ibid s25,26,36 
4 ibid s.10,72 
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miljöprogram när delar av stadsdelen Hageby byggdes om till miljövänliga bostäder. Under 

början av 1990-talet var det innerstadens tur att få ett ansiktslyft.5 

 

Arbete och utbildning 

Norrköping har haft tre industrialiseringsprocesser. Den första på 1600- och 1700-talet då 

textilindustrin lokaliserades till Norrköping. Den andra förknippas med mekaniseringen och 

massproduktionen. Den tredje pågår nu och bygger på vetenskap, bioteknik, datorer, robotar 

och ny informationsteknik.6  

 

1900-talet har haft växlande konjunkturer. Fram till första världskriget präglades Norrköping 

av optimism och ekonomisk tillväxt. Den bröts av kriget och 20- och 30-talet blev decennium 

av hög arbetslöshet och omstruktureringar. Efter 1945 och andra världskriget fick Norrköping 

en kraftig tillväxt och högkonjunkturen höll i sig fram till 1970. Redan på 50-talet tvingades 

många textilföretag lägga ner. Norrköping var Sveriges främsta textilstad från 1800 –talet till 

1900-talets början. Även pappersindustrin var stor i Norrköping. Den etablerade sig tidigt och 

Fiskeby är det äldsta pappersbruket i staden, men även Holmen är en stor pappersindustri 

idag. Elektroniken har också varit stor i Norrköping. 1939 startade Philips sin verksamhet här, 

men även stora Ericsson etablerade sig i Norrköping under textilkrisen i början av 60-talet. 

1971 var ett viktigt år, nedläggningen av textilindustrin hade bidragit till att fem statliga verk 

utlokaliserades från Stockholm till Norrköping. Det inleddes som en förändrad 

sysselsättningsstruktur. SMHI, Luft och sjöfartsverket Migrationsverket  och 

Kriminalvårdsstyrelsen var de verk som flyttades till Norrköping. 7 

 

Utbildningen i Norrköping har ökat under hela 1900-talet. Under första halvan av seklet var 

utbildning främst för de rika men idag är inte ekonomin ett hinder. Norrköping har en stor 

bredd gällande yrkesutbildningar och under 60 -och 70-talet kom en utbildningsexplosion. 

Det skapades nya skolor och det gjordes omstruktureringar inom skolväsendet. Under 60-talet 

utspelades en kamp mellan Norrköping och Linköping om vem som skulle få universitetet till 

staden. Städerna ingick ett samarbete och Linköping fick universitetet. 1995 infriades 

samarbetet och Campus Norrköping bildades. 8 

 

                                                                 
5 Nilsson, Hans s.81.92 
6 ibid s94 
7 ibid s. 96-114 141 
8 ibid. s.198 f 
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Politik och demokrati 

Den var efter första världskriget som Sverige demokratiserades. Innan kriget rekryterades 

nästan alla kommunpolitiker från medel- och överklassen. Det var en klar högerstyrning i 

staden. Yrkestitlar var viktigare än partisympatier. Inte förrän på 1970-talet började 

partibeteckningar synas i protokollen. 9  

 

Under större delen av 1900-talet hade Norrköping två partisystem högern och 

socialdemokraterna. Andra partier har haft kortare glansperioder. Det har  länge funnits en 

rivalitet mellan Norrköping och Linköping. Arbetarstaden mot ämbetes- och 

tjänstemannastaden. Norrköpings tidningar mot Östgöta Correspondenten. En viktig fråga har 

varit att utveckla Norrköpings näringsliv. I 1988 års val fördes frågan om införandet av 

kommundelsnämnder, frågan ledde till beslut och blev en stor reform. Den dystra 1990-talet 

kommer säkerligen gå till historien. Under hösten 1990 hade Norrköping ett rejält underskott 

och den kommunala politiken handlade under 90-talet om att spara och skära ner. Skola och 

omsorg var de som drabbades hårdast.10 

 

Vård och omsorg 

Fattigvården utgjorde länge samhällets grundläggande hjälpform. I slutet av 1800-talet var 

Norrköping med i Landstinget i några år men gick sedan ur. Utvecklingen av sjukvården var 

fram till 1967 en lokal angelägenhet, efter 1967 återinträdde Norrköping i Landstinget. 60-

talet blev brytpunkten för den sociala sektorn. Synen hur problemen skulle lösas förändrades 

och nya arbetsmodeller började användas. Missbruket av narkotika kom till Norrköping på 

60-talet och då kom de nya metoderna till användning. På 60-talet byggdes hemtjänsten ut och 

expanderande. Utbyggnaden av barnomsorgen skedde på 70-talet.11 

 

Under 1900-talet har Norrköping genomgått en mängd förändringar men staden har även stått 

värd för en mängd olika evenemang. Men vad är egentligen ett evenemang och vad bör det 

bestå av? För att förstå vad ett evenemang är förklaras begreppet  och dess betydelse.  

 

 

 

                                                                 
9 Nilsson, Hans s.231f 
10 ibid s.271, 298f, 310, 332, 340 
11 ibid s. 358f, 361-381 
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Vad är ett evenemang? 
 
Ett evenemang eller engelskans översättning ”special event” är enligt evenemangsforskaren 

Elisabeth Wiersma en del av en kommunikationsplan som förut enbart inkluderade det 

skrivna meddelandet, radio, tv etc. Evenemanget är unikt på så sätt att det har möjligheten att 

erbjuda människor av lika intressen att ”bygga relationer”. Hon definierar ett evenemang på 

ett mycket träffande sätt ”events are tools to reach specific goals and objectives”.12 

Definitionen i sin enkelhet är träffande på så sätt att alla evenemang har bestämda syften och 

mål som evenemanget ämnar att uppfylla. Ett evenemang bör enligt Wiersma även innehålla 

vissa delar för att vara framgångsrikt. Evenemanget bör se till att det finns möjligheter att 

skapa relationer med deltagare och besökare, det bör skapa spänning och publicitet, ha en 

specifik målgrupp, lösa eller illustrera ett problem och åstadkomma specifika problem. 

Evenemanget bör även kommunicera meddelanden och känslor men som kontrast även 

underhålla och paketera nöjet i evenemanget.13 Bonnie Festin på stadsmuseet i Norrköping 

har ett liknande men mer konsist sett att definiera ett bra evenemang på, evenemanget bör 

beröra besökaren och göra henne delaktig i vad som händer på arenan för evenemanget.14 De 

här kanske självklara elementen om vad ett bra evenemang ska innehålla enligt dessa två är 

inte lika självklara i praktiken som de verkar. Många av de mindre lyckade evenemangen 

visar sig brista i någon eller några av ovanstående punkter.  

 

Evenemang finns i många olika format: konferenser, firanden, välgörenhetsinsamlingar, 

sportevenemang, festivaler, sociala sammankomster, ceremonier, konstrelaterade 

framträdanden, prisutdelningar, nyproduktintroducering och liknande evenemang. 

Utmaningen med ett evenemang är att skapa succé genom att använda alla resurser från 

ekonomiska medel till arrangörernas tid och talanger. Succén är resultatet av tusentals detaljer 

som klaffar.15 Enligt Wiersma finns det ett par saker som alltid fungerar i ett lyckat 

evenemang; bra mat och dryck, lekar, underhållning, tävlingar och kreativitet. 16 
 

 

 

 

                                                                 
12 Wiersma, Elisabeth, 2000Creative Event Development, (Tex, cop) s.9 
13 ibid s.9 
14 Samtal med Bonnie Festin utställningsintendent vid Norrköpings Stadsmuseum 011031 
15Wiersma, Elisabeth s. 6 
16 ibid s. 28f 



    
 

 
 

10 

Forskningsöversikt 
 
Det har funnits vissa svårigheter att hitta litteratur som passar till undersökningen. Den 

forskning som finns kring evenemangskulturen är mycket begränsad och fokuserar ofta på 

tillämpningen av ett evenemang. För att hitta någon litteratur som förklarar eller går att knyta 

an till min undersökning har en mängd litteratur i olika genrer lästs. Litteraturen har även i 

flera omgångar fått kompletterats och utökats för att hitta en helhet som styrker 

undersökningen. Resultatet är en bredd av olika infallsvinklar som på olika nivåer och sätt 

förklarar och knyter an till undersökningen.  

 

Som nämnts ovan är evenemangskultur som forskningsområde relativt svårarbetat. Den 

forskning som bedrivits om evenemangskulturen eller engelskans ”mega events och ”special 

events” fokuserar till stor del kring produktion och genomförande av ett evenemang. En ny 

bok skriven av evenemangsforskarna Ian, Allen och Johnny Mcdonell och William O´Toole 

är ”Festival and special event management”. Bokens fokusering ligger på att guida läsaren 

igenom hur man på ett bra sätt arrangerar och producerar ett evenemang. Annan forskning 

som är aktuell fokuserar kring samma ämne, ett exempel är ”Event management and event 

tourism” av evenemangsforskaren Donald Getz. Slutsatsen av evenemangsforskningen är att 

mycket forskning har bedrivits med fokusering på hur ett evenemang är uppbyggt och hur 

man som arrangör planerar och producerar ett evenemang. Mycket av litteraturen bifogar även 

checklistor och övningsexempel som man kan använda sig av innan man börjar arbeta med 

evenemang ”på riktigt”. Kulturforskaren Johan Fornäs har skrivit artikeln 

”Upplevelseproduktion i händelsernas centrum” i antalogin Passager som har givit en 

intressant ingång till evenemangskulturen. Den beskriver hur evenemanget kan ha andra 

syften och mål en det som besökarna uppfattar. Men även hur upplevelsen blir fokuseringen i 

evenemanget. Den beskriver olika evenemang i ett köpcentrum och vad de har var utformning 

och inverkan. Boken behandlar bland annat evenemangens syfte att nå en högre konsumtion, 

ekonomisk och politisk profit. 

 

För att djupare tränga in i evenemangsforskningen har litteratur om enskilda evenemang lästs 

De enskilda evenemang som det bedrivits forskning om och som kunde vara av intresse för 

undersökning var bla. undersökningar om medeltidsveckan på Gotland. Etnologen Lotten 

Gustafssons artikel i Kulturella Perspektiv från 1995 ”Den förtrollade zonen, Leken som 

möjlighet och fara under medeltidsveckan” är en bra utgångspunkt. Där diskuterar hon hur 
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sinnena blir en väg till det förflutna och för att nå den äkta känslan i evenemanget behövs en 

ingång. Ingången kan hjälpa oss att röra oss fritt mellan utopi och verklighet. Två exempel på 

uppsatser som skrivits om evenemangskulturen är; ”Festivaler och evenemang”. Elin 

Strandlind C-uppsats. ”Att skapa ett attraktivt turistevenemang – en sociologisk studie om 

medeltidsveckan, ett kulturhistoriskt evenemang i en tid som vår”. Uppsats i sociologi C av 

Jonna Fischer och Josefin Köhlin. Alla uppsatser skrivna vid Visby universitet. Lotten 

Gustafsson arbetar även i skrivande stund med en avhandling om Medeltidsveckan som 

beräknas var färdig i höst. Forskaren Cecilia Fredriksson har skrivit om varuhuset EPA och 

dess framgångar. Hon diskuterar att EPA var ett produkt av moderniseringens framfart och 

hade syften som innovatör, lärosal och mötesplats precis om många evenemang och 

utställningar. Det finns vissa problemställningar som de enskilda evenemangen har 

gemensamt. Evenemangen har ofta en bildande roll men evenemangen fungerar även som en 

flykt från vardagen och ger möjlighet till bildning och underhållning samtidigt. 

  

I Anders Ekströms avhandling ”Den utställda världen” finns många bra utgångspunkter som 

är jämförbara med ett evenemang. Avhandlingen  fokuserar på de stora utställningarna på 

1800-talet men lägger även stor vikt på världsutställningen i Stockholm 1897. Avhandling 

behandlar även grundligt moderniseringen och den industriella utvecklingens påverkan på 

1800-talets utställningar. Även i Ekströms avhandling är de återkommande 

problemformuleringarna vilken roll och betydelse evenemanget har haft. Ekströms avhandling 

fokuserar även på moderniseringens betydelse för evenemangens form och innehåll. Ekström 

hävdar även i sin avhandling att de stora utställningarna kan ha skapas med hegemoniska 

ambitioner. Hegemonin är i uppsatsen ett betydelsefullt begrepp. Att besitta hegemoni är att 

ha makten att formulera de frågor, problem och värdehierarkier som sätter ramarna för ett 

samhälles livsnorm. Att besitta hegemonin och vad det innebär diskuterar Ekström utifrån de 

stora utställningarna. Antonio Gramsci som myntade begreppet har en mer generell bild av 

hegemonin medan Ekström har fokuserat på de delar som utställningarna kan ha skapats 

utifrån.  

 

För att närmare förstå hur moderniseringen kan ha påverkat evenemangshistorien har olika 

moderna samhällsteorier och moderniseringsteorier studerats. Johan Fornäs skriver i 

”Cultural theory and late modernism” om modernitetens tre olika dimensioner. Han 

diskuterar olika nivåer, perioder och användning av moderniteten som ger ett något ytligt men 

övergripande grepp om moderniteten. Gorm Harste, ”Postindustrialism, kulturkritik och 
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rikssamhälle”, diskuterar postindustrialism, begreppet och vad det innebär. Industrialismen är 

en av de viktigaste delarna av moderniseringen och behöver diskuteras för att förstå det 

postmoderna samhället. Poul Peder Pedersen, ”En postmodern nutid?”, diskuterar vidare 

kring det postmoderna begreppet och kring den postmoderna kulturen. Anthony Giddens 

resonerar även han om moderniteten och postmoderniteten och dess följder. Hans 

diskussioner är mer djupgående och analyserande än ovanståendes men deras resultat är de 

samma; att vi inte ännu lever i ett postmodernt samhälle men vi ser hela tiden glimtar av nya 

levnadssätt och sociala organisationsformer. Giddens förklarar även modernitetens fyra 

institutionella dimensioner som inte är jämförbara med Fornäs  tre dimensioner men som ändå 

kompletterar varandra för en bättre förståelse av moderniseringen och dess följder.  

 

Moderniseringsprocessen oavbrutna nybildning av kulturformer tränger inte bara bort äldre 

kulturstoff utan skapar också förändringsmedvetande mot vilket kulturarvet kan framträda. 

Om kulturarvet och dess omvandling och innebörd diskuterar Jonas Anshelm i 

”Modernisering och kulturarv”. Han anser att omvandlingen av kulturarvet kan ses som en 

spegling av moderniseringsprocessen. Anshelms diskussioner om kulturarvet bidrar till en 

intressant fördjupning av hur kulturarvet kan ha minskat motståndet till moderniseringen. Ett 

konkret exempel på vad moderniseringen har fört med sig och hur den har ökat människors 

intresse för kulturarvet.  

 

Den studie som uppsatsen tar upp skiljer sig från det som tidigare gjorts. Det finns en mängd 

teorier och studier kring modernism och postmodernism men ingen av litteraturen har 

undersökt moderniseringens förhållande till evenemangshistorien. Inga studier har heller visat 

på hur moderniseringen och evenemangen tillsammans möjligen kan ha påverkat en stads 

utveckling och hur den är som evenemangsstad idag. Inga studier har heller gjorts av 

Norrköpings evenemangskultur. Det finns ingen sammanfattande kartläggning som 

undersöker Norrköping som evenemangsstad. Här är min undersökning unik. 
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Metod 

Design  
 
Undersökningens upplägg består av tre empiriska delar; litteraturstudier, arkivstudier och 

intervjuer. Det insamlande empiriska materialet har målet att redovisa evenemangens 

innehåll, syfte, målgrupp, arrangör och finansiärer. Intervjufrågor och insamlingen av 

arkivmaterial har utgått från de målen. Arkivstudierna är undersökningens viktigaste material. 

För att kunna sammanställa en så komplett fakta om utställningen från 1906 som möjligt 

krävdes en komplettering av en nyare källa som är sekundär. Tydliggöras bör att På jakt efter 

en utställning skriven av Höjer är en sekundärkälla.  

 

Att undersöka Norrköpings evenemangshistoria kräver en historisk tillbakablick och 

stadsarkivet är den institutionen som kan bistå med sådant material. Den empiriska 

undersökningen är enbart gjord på Norrköpings evenemangshistoria. Det är Norrköping som 

evenemangsstad och hur staden i förhållande till evenemangen har utvecklats som är av 

intresse för uppsatsen. För att få en överblick över evenemangshistorien i Norrköping har det 

gjorts en kartläggning över alla evenemang i Norrköping. Kartläggningen är viktig för studien 

för att få en överblick på vad som hänt i staden och för att inte några evenemang ska 

åsidosättas innan de studerats närmare. Evenemangshistorien visade sig ha sin början i slutet 

av 1800-talet och sex exempel har valts ut från 1800-talet till idag. Det förefaller omöjligt att 

undersöka alla evenemang som genomförts i Norrköping så sex exempel som representerar 

historien har valts ut. De evenemang som uppsatsen kommer behandla är; Landtbruksmötet, 

Konst och Industriutställningen 1906, Stadsutställningen NU 64, DU 71, Karnevalen och 

segelfestivalen Sail Norrköping Exemplen representerar olika form och innehåll i de 

evenemang som Norrköping haft sen evenemangens början, och anses därmed kunna belysa 

kulturevenemangens historia. Innehållet och teman som hittas i evenemangshistorien tar upp; 

teknikens intrång i samhället, evenemanget som folkfest, som bildande institution, länk till 

historien och sång, dans och musik. Empirin förhåller sig direkt till problemställningen då den 

syftar till att undersöka evenemangshistorien. 

 

Det empiriska materialet består förutom arkivstudier av två intervjuer. Intervju med Leif 

Hallberg, karnevalsgeneral utgör empiri om karnevalen i Norrköping. Leif Hallberg har 

arbetat med karnevalen sedan dess början och är väl insatt i evenemanget och dess bakgrund. 

Den andra intervjun gjordes med Anders Gummesson, projektledare för Sail Norrköping. 
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Gummesson ansågs vare den mest lämpliga för intervjun då han bär huvudansvaret för 

evenemanget. Sail Norrköping är ett nytt evenemang i Norrköping och stadsarkivet hade inget 

material om evenemanget. Det empiriska materia let om Sailet grundar sig främst på intervjun 

samt studier av protokoll.  

 

Som nämnts tidigare har det funnits vissa svårigheter med litteraturstudierna. Forskning som 

rör evenemangskulturen är begränsad och fokuserar kring tillämpningen av ett evenemang. En 

mycket bra inspirationskälla var Anders Ekströms Den utställda världen som gav idén till att 

studera evenemang utifrån olika moderniseringsteorier. Då det finns en mängd olika 

moderniseringsteorier har jag valt att titta närmare på Anthony Giddens och Johan Fornäs 

teorier. De gav en bra utgångspunkt och visade sig kunde kopplas bra ihop med 

evenemangshistorien. Moderniseringsteorierna har kompletteras med annan närliggande 

forskning som till exempel Jonas Anshelms Modernisering och kulturarv.  

 

Material 
 
Det empiriska materialet som studien grundar sig på består som tidigare nämnts av både 

arkivstudier och intervjuer. Arkivmaterialet är hämtat från Norrköpings stadsarkiv. 

Arkivmaterialet består främst av mötesprotokoll, förvaltningsutskott och programkommittéers 

rapporter. Protokollen och rapporterna är från både före, under och efter evenemangen. 

Material kring evenemanget DU 71 är hämtat från tidningsartiklar, försök att hitta protokoll 

och rapporter har gjorts med inga sådana dokument är sparade. Tidningsurklippen kommer 

främst från dagstidningar, såväl lokala som regionala. Två intervjuer (samma som 

ovanstående) utgör även en del av det empiriska materialet. Intervjuerna har gjorts utifrån 

målen och delar av intervjuerna ingår i materialet. De borttagna materialet är det som inte 

besvarar frågorna och där personliga åsikter speglas hårt. Bortfallet av det materialet har 

sannolikt inte påverkat det färdiga materialet.  

 

Materialet blir på grund av dess olika karaktär, protokoll vs tidningsartiklar och intervjuer inte 

likvärdiga. Man kan inte jämföra ett protokoll med en personlig vinklad tidningsartikel eller 

intervju. Protokoll och likande material kan vara mer exakta och rättvisa men det behöver inte 

betyda att det andra materialet är felaktigt. Tidningsartiklar och intervjuer kräver däremot en 

djupare analys för att tränga under ytan och se fakta. Men även för att man inte ska förblindas 

av de personliga vinklar som det materialet har. Man bör ställa sig mer kritisk till ett sådant 
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material för att komma så nära verkligheten som möjligt. Givetvis är dock dokument i form 

av protokoll och möten mer direkta och korrekta än det andra materialet. Slutsatsen av 

studiens material är en blandning av dokument med olika värderingar lagda till dem. 

Materialets olika karaktär har gett empirin en bred bild av de olika evenemangen, från både 

ett arrangörs och utomståendes perspektiv.  

 

Undersökningens genomförande 
 
Insamlandet av arkivmaterial på stadsarkivet har gjorts i flera steg. Efter flera samtal med 

personalen på stadsarkivet hjälpte de mig att leta fram allt tänkbart material som ingick i 

evenemangshistorien. Under cirka två veckor gjordes kartläggningen över vad som fanns 

dokumenterat om evenemangen i Norrköping. Efter en genomgång och sammanställning av 

materialet gjordes urvalet av de sex exemplen. Insamlandet av materialet för de sex exemplen 

gjordes i två steg. En insamling i anslutning till kartläggningen och sedan gjordes en 

komplettering och kontroll av källorna några månader senare.  

 

Kontakt med intervjupersonerna togs på ett tidigt stadium och flera samtal på telefon gjordes 

innan en tid för intervju bokades in. Intervjuerna varade en timme vardera och utfördes på 

intervjupersonens arbetsplats. Under intervjun gjordes anteckningar och intervjun hade mer 

formen av ett samtal  än som en fråga/svar intervju. Uppsatsens författare var den som 

kontaktade och utförde intervjuerna. 

 

Bearbetning och analys 
 
Intervjuerna sammanställdes med det arkivmaterial som insamlandet resulterat i. En 

bearbetning av det empiriska materialet har gjorts och sammanställts så att de mål som 

tidigare nämnts presenterats i sammanställningen. Även den litteratur som lästs har värderats 

och sammanställts . Värderingen av litteraturen har gjorts utifrån vad som kan användas för 

att förklara och förstå det empiriska materialet. De teoretiska utgångspunkterna i litteraturen 

har sedan använts för att förstå och analysera det empiriska materialet. Det teoretiska 

materialet har även används för att kroka upp det empiriska materialet och för att hitta rätt i 

det. Analysen utifrån de teoretiska perspektiven av det empiriska materialet har sedan lett till 

intressanta resultat och diskussioner.  
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Teoretisk utgångspunkt 

Industriella genombrottet och samhällets modernisering 
 
Under 1800-talet som var en mycket omvälvande tid ägde förändringar rum som i grunden 

omstöpte villkoren för allt mänskligt och samhälleligt liv. Anders Ekström menar också i sin 

avhandling ”Den utställda världen” att livsrummets modernisering inte bara bestod av en 

radikal omvandling av de materiella villkoren utan även uppkomsten av nya sociala strukturer 

av nya attitydmönster och en ny symbolvärld. På de stora utställningarna illustrerades den 

omtumlande förnyelsens olika aspekter.17 Under sena 1800-talet intog 

kommunikationsutvecklingen en nyckelposition i Stockholms modernisering. Telefonen, 

elektricitet, cykeln, bilen och tåget var nymodigheter som blev betydande för 

industrialiseringen och världsutställningarna. 

 

Emellertid fanns en kluvenhet, inte dominerande men ändå krypande oro i den sena 1800-tals 

kulturen. Den hastiga samhällsomvandlingen gav upphov till en utbredd osäkerhet kanske 

även identitetskriser enligt Ekström i bland annat synen på och attityder till människan, 

naturen, nationen och moralen framkommer tvetydigheter. Dessa underströmmar anser 

Ekström ha gett kulturmiljön dess prägel men den påverkar inte i huvudsak tron på förnuftet, 

framsteget och utvecklingen. 18 

 
Varje historisk epok kan beskrivas ha en form av övergångsskede, ett möte mellan gammalt 

och nytt. Ekström menar att det historiska förloppet inte visar några abrupta brott utan snarare 

en finmaskig väv där inte alla trådar brister samtidigt utan det blir en långgående process. Han 

skriver även att i vissa skeden av historien sker detta kontrastrikt, Sverige på sena 1800-talet 

är en sådan tid. Det industriella genombrottet på 1800-talet medförde en reaktion av varje del 

av människans tillvaro. I människors tankar fick upplysningsarvet större utrymme och vad 

Ekström kallar en vetenskaplig anda blev allt mer dominerande. Människans förnuft och 

förmåga hyllades i allt högre grad. Tron på ett oavbrutet framåtskridande växte sig starkt. 

Denna process benämner Ekström som samhällslivets modernisering. Den moderna 

människan, uppfylld av allt som hörde moderniseringen till föreföll sig leva mer i framtiden 

än i samtiden. Vilket låter motsägelsefullt när modern syftar till det som händer i nuet.19 

 

                                                                 
17 Ekström, Anders ”Den utställda världen” (Laholm 1994) s.63 ff 
18 ibid s.101 
19 ibid s.219-220 
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Moderniseringens framfart under 1800-talet med den industriella, vetenskapliga, tekniska och 

kulturella förändringen har säkerligen påverkat samhället. Moderniseringen skapade utan 

tvivel en osäkerhet i det gamla svenska samhället som bestod av en trygg ordning. Det nya 

samhället tog fart och rörligheten och kommunikation påverkade samhället mycket, samhället 

blev intensivare med ett högre levnadstempo. Den här förändringen som moderniseringen bar 

med sig oroade säkert många människor och skapade osäkerhet i hela samhället. Människorna 

kände ett behov av ny ordning, kunskap och definitioner på allt som moderniseringen förde 

med sig. 20 

 

Vid sekelskiftet 1900, hade det gamla bondesamhället allt mer fått ge vika för ett nytt 

samhälle vars näringar baserades på industrin. Det medförde stora förändringar i livsmönstret 

för människorna.21 I och med den moderniseringen började en stor befolkningsomflyttning i 

landet. 1848 till 1945 kallas för urbaniseringens revolution. Människor flyttade från landet in 

till städerna där de olika förändringarna som moderniseringens fört med sig erbjöd arbete för 

människorna. 22 Befolkningsomflyttningarna gav människorna nya insikter om förhållanden 

som de tidigare inte känt till.23  

 

De stora utställningarna 
 
När den första stora industriutställningen egentligen ägde rum råder en traditionell strid om i 

alla fall om man läser Anders Ekström avhandling om världsutställningarna.24De olika 

förslagen inrymmer åren 1683 till 1798. Man han fastslår ändå att den första serien av 

världsutställningar anordnades i England. England var nationen som gick i spetsen för 

Europas industrialisering. Englands ledande ställning i den europeiska industrialiseringen 

kom på olika sätt att genomsyra den fortsatta utställningshistorien. 1798 inleddes en serie 

organiserade utställningar i Frankrike som kom att bli stilbildande för 1800-talets utställningar 

och det var i Frankrike 1798 som idén med återkommande evenemang vann förankring.25 

Utställningshistorien gick vidare under 1800- och 1900-talet och det var i Paris 1937 som den 

sista världsutställningen gick av stapeln. 26 

 

                                                                 
20 Eksröm, Anders s. 
21 Giddens, Anthony s. 126 
22 Senett, Richard (1994) Flesh and stone Norton and company New York s.320 
23 Giddens, Anthony s. 126 
24 Ekström, Anders s.22 
25 ibid s.22ff 
26 ibid s.57 
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Utställningarnas syfte var att presentera det senaste av framförallt teknisk och industriell 

utveckling. Men det var även andra områden som tilldelades utrymme i utställningen. 

Ambitionen var att kulturen skulle representeras i sin helhet. Tyngdpunkten låg alltså enligt 

Ekström på teknik och industri och då var utställningarna i hög grad inspirerande till fortsatt 

utveckling och stimulerande konkurrens inom dessa områden. Det var en tävling som ansågs 

vinstgivande i både ekonomiskt och civilisatoriskt avseende.27 De stora utställningarna 

lockade en mängd människor och utställningarna blev på flera sätt en internationell 

mötesplats för olika kulturer. Ekström skriver även om utställningarnas bildningssyfte, det var 

de stora massorna som skulle bildas, fostras och civiliseras. Den fostrande aspekten ville man 

även skulle leda till en ökad konsumtion för besökarna, speciellt i den här tiden då varuflödet 

ökade explosionsartat. 28 De stora utställningarna kan enligt Ekström även ses som ett område 

som växer upp med arenor, kommunikationer, särskilda byar för företag och deltagare. 

Utställningen växer till en eget område med eget utbud av varor, souvenirer och förlustelser.29 

 

Kulturell hegemoni 
 
Antonio Gramsci är upphovsmannen till begreppet hegemoni. Det är texter från hans fängelse 

vistelse som ”Prison notebooks” grundar sig på. Det är svårt att veta Gramscis intentioner 

med anteckningarna. I vissa texter använde han inte vissa ord för att de ådrog för mycket 

uppmärksamhet, han använde istället synonymer som gjort texterna svårtolkade och 

svåröversatta.30 I uppsatsen kommer Ekströms tolkning av hegemonin i förhållande till 

världsutställningarna användas för att senare appliceras på evenemangen. Ekström använder i 

sin avhandling begreppet hegemoni och menar att utställningarna under 1800- talet kan han 

anordnats med vad som skulle kallas hegemoniska ambitioner. Begreppet hegemoni är i hans 

mening ett svårt och mångtolkat begrepp, men han anser att det i hegemonibegreppet finns en 

ingång till ett perspektiv och tolkningsmodell som kan inspirera förståelsen av 

utställningshistorien. Han förklarar begreppet så att hegemonin inte bara motsvarar det 

dominerande tänkandet, utan också rådande normer, attityder och förhållningsätt. Att besitta 

hegemoni är att ha makten att formulera de frågor, problem och värdehierarkier som sätter 

ramarna för ett samhälles livsnorm. Hegemonin anger därmed en riktning, den pekar ut ett sätt 

att uppfatta och förhålla sig till världen och framträder med anspråk att motsvara en kollektiv 

vilja. En maktkamp som äger rum inom ”det civila samhället” är en viktig utgångspunkt för 

                                                                 
27 Ekström, Anders s.58 
28 ibid s.59 ff 
29 ibid s. 61 
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definitionen av hegemonibegreppet. Maktutövningen kännetecknas av en vägledande eller 

riktningsgivande ambition och syftar till att vinna samtycke och enighet kring en viss 

uppsättning idéer och värderingar. Hegemonins strävan är att behärska det civila samhället. 

Den strävan kompletterar den tvingande makt som karaktäriserar ”staten” och ”det politiska 

samhället”. Hegemonibegreppet kan på så vis enligt Ekström ses som ett verktyg att studera 

maktförhållanden som de kommer till uttryck vid sidan av de samhälleliga institutioner som 

maktanalysen vanligen fokuserar på. Hegemonibegreppet omskapas oavbrutet, möter 

opposition, gör omvärderingar och modifieringar. Den hegemoniska maktutövningen 

förutsätter att man kompromissar och är tillmötesgående. Det stärker hegemonin om inte 

hierarkins yttersta grund rubbas. Den hegemoniska maktutövningen är också en fråga om 

pedagogiska förhållanden och då anser Ekström att man talar om en högre grad av strategi. 

Fostran i hegemonins anda är en viktig roll i försöken att uppnå samtycke och enhetlig 

nationell vilja.31 

 

Hegemonins spelplats är det offentliga rummet. Det handlar enligt Ekström att vinna kampen 

om det offentliga rummet, behärska det och skapa och utvidga det i syfte att befästa en 

särskild ordning. Ekström skriver också att den tilltagande rörligheten och offentlighetens 

utvidgning genom moderniseringen ger mer utrymme åt hegemonins förmedlig. Ekström 

menar även att utställningarna är som ett offentligt rum med syfte att var öppna för alla och 

göra allt synligt för en oberoende och saklig bedömning32 

 
Moderniteten, utopin och upplevelsen 
 
I Norrköpings evenemang såväl som i ett köpcentrums evenemang kan evenemangen sättas in 

i ett upplevelseindustriellt perspektiv. Johan Fornäs artikel ”Upplevelseproduktion i 

händelsernas centrum” i antologin Passager beskriver hur upplevelserna utmanar gränserna 

mellan marknad/kommun och kultur. I köpcentrat är upplevelserna aldrig målet i sig för 

centrumets olika företag, utan ett medel för att öka kundtillströmning och köplust. I 

köpcentrumet handlar det om att sälja upplevelser till de upplevelsesugna konsumenterna 

själva och göra det till händelsernas huvudsak.33 Köpcentrats evenemang marknadsförs ofta 

med orden ”årets upplevelse”, ”enorm”, ”folkfest” etc. Med den definition anser Fornäs att ett 

evenemang behöver vara iögonfallande annorlunda, ett unikt avbrott i vardagen. Evenemanget 

                                                                                                                                                                                                           
30 Gramsci, Antonio (1971) Selections from the prison notebooks Unwin Brothers limited London  
31 Ekström, Anders s.211 ff 
32 ibid s.214 
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ska ge möjligheter till egen aktivitet i ett festligt socialt samspel med andra i ett stort kollektiv 

av folkmassor.34 Men när vissa kommersiella evenemang marknadsförs i termer av folkfest 

verkar det knappast längre ha att göra med någon historisk nostalgisk folklighet, utan tycks 

betona att det blir mycket folk och ges tillfälle till trängselmingel.35 I vissa evenemang i 

köpcentrumet utmanas gränserna mellan sfärerna marknad/kommun och kultur. Kulturen 

framstår här inte som någon autonom verksamhet utan vävs in i andra aktiviteter och används 

som medel för att uppnå politiskt stöd/framgång eller ekonomisk profit.36 

 
För att nå den genuina upplevelsen måste människan komma under ytan och det är endast 

åtkomligt när man bryter med den egna vardagen. Den genuina upplevelse som Lotten 

Gustafsson menar här är den i lekens värld under medeltidsveckan i Visby. 37Hon beskriver 

hur platsen och deltagarna blir bärare av en kontinuitet som i sig borgar för evenemangets 

genuina karaktär. För att nå äktheten kan man se drömmen som en tidsresa, historien som ett 

dolt men närliggande rum, som vi skulle kunna röra oss fritt in i och ut ur om vi bara hit tade 

ingången. 38 Idealbesökaren lever sig in, ser, känner, luktar osv. Sinnena blir enligt Gustafsson 

en väg till det förflutna.39 

 
Varuhuset EPA var funktionellt, modernt och framförallt ett varuhus för alla och envar. Det 

tjänade som mötesplats, innovatör och lärosal. För vardagskonsumenten blev EPA en 

oundgänglig källa för drömmar om ett modernare liv så skriver Cecilia Fredriksson om 

sextiotalets fenomen. 40.Målet var att ge den förbipasserande ett bestående intryck. Varuhuset 

hade en civilisatorisk funktion samtidigt som man talade om en ny form av lössläppthet. Att 

sammanlänka konsumtion med förförisk inredning, tekniska nyheter och ett löfte att inte 

behöva köpa något. Att gå på EPA kunde enligt Fredriksson bli ett lustfullt inslag i vardagen. 

Fredriksson säger sig också kunna tala om hemligheten bakom framgången till EPA. Den låg 

väl förborgad i modernitetens oundvikliga framryckning och ville man vara delaktig i den nya 

tidens anda var EPA en utmärkt arena för detta.41 

 

                                                                                                                                                                                                           
33 Fornäs, Johan ”Upplevelseproduktion i händelsernas centrum” ur Passager s (Nya doxa Falun 2002).368-369 
34 ibid s.371-372 
35 ibid s.379 
36 ibid.s. 390 
37 Gustafsson, Lotten Den förtrollande zonen s.(ur Kulturella perspektiv 2) 
38 ibid s.4 
39 ibid s.4 
40 Fredriksson, Cecilia Den folkliga modernismen (Kulturen en årsbok) s.196-197 
41 ibid s.196-197 
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Utställningarna stod i uppenbar kontrast till den vardagliga erfarenheten enligt Ekström. Han 

skriver att utställningen var som en utopisk drömvärld, en glimt av en framtida tillvaro.42 Den 

industriella genombrottsepoken frambringade ett nytt konsumtionsmönster hos människorna. 

Ekström skriver att bildningssyftet i denna tolkning var att fostra publiken i den nya tidens 

konsumismiska ideologi. Man vill göra människorna delaktiga av en kultur och livshållning i 

vilket ett överflöd av nyproducerade ting spelar en avgörande roll.43 

 

Ekström anser även att utställningen kan ses om en konsumentskola där besökarna kan 

beundra och fängslas av varumontrarnas innehåll. Besökarna upplevde montrarnas innehåll 

som en avlägsen ouppnåelig dröm. Besökarna var utestängda från omedelbar konsumtion. 

Utställningens varumontrar blev en kontrast mellan vardag och fest, men i utvecklingens 

förlängning skulle varorna bli tillgängliga även för de som på utställningen 1897 fick nöja sig 

med att betrakta dem. Drömmens uppfyllelse, utopin hägrade i framtiden. Det var 

utställningens löfte till publiken. 44 

 
Evenemangens arrangörer 
 
Under världsutställningen i Stockholm 1897 bestod utställningsorganisationen av ledamöter 

med olika ”titlar”. De var antingen högutbildade, hade erfarenhet från studier utomlands, 

militär bakgrund eller flera av dem kombinerande. Det fanns flera genomgående drag för 

organisatörerna. Ekström hävdar att under 1800-talets slut stod ledamöterna i centrum för 

Sveriges industriella och offentliga liv. De var uppmärksammade i pressen och det målades 

upp en bild av dem som driftiga, initiativrika män i lysande karriärer. Man betonade även 

deras insatser i ett fosterländskt perspektiv. Man ansåg att deras verksamhet kom hela 

nationen till del. Ekström skriver att männen målades upp som människor med nya och 

progressiva krafter med allt större betydelse i det moderna samhället. Han påpekar även att 

bakom industrialtisternas/arrangörernas sociala engagemang fanns också andra motiv. Runt 

sekelskiftets socialpolitiska diskussion var bland annat åsikten att reformer var nödvändiga för 

att öka produktiviteten aktuella. Ekström klargör även att de flesta av 

utställningsorganisatörerna hade framgångsrika industriella karriärer och vid sidan av hade de 

även politiska uppdrag. Ekström ger ett exempel, Axel Swartling som året efter utställningen 

                                                                 
42 Fredriksson, Cecilia s.205 
43 ibid s. 208 
44 ibid s.208 ff 
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blev vice talman och fem år senare blev talman. Han omtalades även som 

statsministerkandidat 1905.45  

 

Industrialtisterna/arrangörerna till utställningen 1897 hade intresse att komma i besittning av 

äldre värden, sociala attribut samtidigt som ett kungligt intresse för den materiella 

utvecklingen tilltog. Detta beskriver Ekström som den hegemoniska dynamiken och dess 

inslag av försonade kompromisser. Sammansmältningen av dess tendenser anser Ekström 

bildade grunden för en dominerande och offentlig kultur.46 

 

Behovet av bildning 
 
Enligt Ekström motiverades 1800-talets utställningar av en fostrande, bildande och 

mobiliserande strävan. Det gällde att få publiken i nivå med kulturutvecklingen och skapa 

samtycke kring det industriella projektet. Ekström beskriver två olika bildningsideal; det 

materiella med inriktning på naturvetenskap, teknik och världsliga kunskaper. Det är ett 

praktiskt och nyttoinriktat bildningsideal med förankring i upplysningen. Det andra 

bildningsidealet var nyhumanistiskt och förbundet med den romantiska idésfären. Man 

betonade ofta att det var bra att förena de båda bildningsidealen i utställningen för att tona ner 

den kritik som sågs vara ett uttryck av en materialisering av kulturen. 47 

 

Människan skulle förfinas genom konstens bidrag till industrin och de perspektiv som 

utgjorde de här tankarna skriver Ekström var den andliga och materiella tonen. Människans 

behov förändrads i takt med civilisationens framfart och omvänt krävde det nya samhället en 

ny människa och allmänheten måste därför bildas. I den allmänna utställningshistorien är 

intresset för arbetarklassens bostadsförhållanden och hemmiljö ett återkommande tema. I 

otaliga montrar presenterades reformförslag i stort och smått, i modellhus etc. Tanken var 

tydlig; den materiella omgivningen gav människan hennes prägel. De vardagliga miljöerna 

som ställdes ut skulle ge yttre och inre skepnad åt en människa av modernt snitt. De skulle 

enligt Ekström fostra publiken i riktning mot en viss värdebildning, smak och livsstil.48 

 

 

                                                                 
45 Ekström, Anders  s.223 ff 
46 ibid s.228 
47 ibid s.233 ff 
48 ibid s. 254-255 
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Populariseringen av evenemangen 
 
Vid 1800-talets slut fick reklamen en ökad betydelse i samhället. En utställning som 

världsutställningen 1897 kan liknas vid en jätteannons för så väl den arrangerande nationen 

och staden som de enskilda utställarna.49 En utställning var i sin helhet enligt Ekström ett 

försök till popularisering. Att på ett så intresseväckande sätt som möjligt presentera den 

vetenskapliga, tekniska och industriella utvecklingen. På 1800-talets utställningsfält var 

ambitionen att åskådliggöra och entusiasmera framträdande. Populariseringen kretsade ofta 

kring det senaste inom vetenskap och teknik. Ibland kunde nöjesutbudet ”grumla” 

populariseringens informativa syfte, men ofta kunde nöjesutbudet motsvara den uppgiften. Ett 

exempel på ett sådant nöjesutbud är den rörliga trottoaren som presenterades vid 

Parisutställningen 1900. Den mekaniska rörelsen var då ett bärande inslag i nöjeskulturen. 50 

 

Organisatörerna för Stockholms världsutställning 1897 hade som Ekström skriver syftet klart 

med utställningen, de ville fostra och bilda besökarna. Under sekelskiftet var det många 

kritiker som ansåg att utställningarna spelat ut sin roll som allmänna bildningsinstitutioner 

och urartat till en plats för förströelse, lättja och kommersialism. Nöjesutbudet kom i konflikt 

med bidningssyftet.51 

 

Ekström skriver vidare att nöjesutbudet i utställningarna inte fick urarta för de hade ett behov 

att fylla. Ett behov av omväxling och attraktionskraft som kunde komma den övriga 

utställningen till godo. Det här är enligt Ekström ett vanligt försvar för nöjesutbudet, att det 

fungerade som lockbete och drog till sig publik. Därigenom blir besökarna medvetet eller inte 

mottagliga för utställningarnas högre syften. Nöjena fick enligt Ekström även annan positiv 

effekt som klassutlämnande och demokratiskt element i utställningen. Vid 1897 års 

utställningen samlades alla, från tjänstefolk till direktörer vid dansbanan. Utställningen blev 

en form av mötesplats av stor social kulturell och internationell vidd. 52 
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50 ibid s.250-252, 260 
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I den ömtåliga diskussionen om bildning och nöjesutbud rör sig enligt Ekström frågan om 

huruvida utställningarnas uppgift gällde bildning eller endast förströelse och ekonomisk 

vinning. Ser man på utställningshistoriens retorik, utbud och syftning kan onekligen 

utvecklingen mot det lättsamma och det ekonomiska urskiljas. Bildningsidealismen fick enligt 

Ekström svårare att göra sin röst hörd mellan berg och dalbanor och annonspelare.53 

 

Nationalkänslan 
 
Den stora utställningen i Stockholm var arrangerad, upplevdes, firades och skulle bli 

ihågkommen som en storartad nationalfest. Precis som under utställningen och 1800-talet 

menar Ekström att det fanns en äldre patriotism vs en nyare nationalkänsla. Det traditionella 

fosterlandskänslan beskrivs som tillbakablickande vid sidan av de storslagna minnena ur det 

förflutna i första hand knuten till Kungen och Drottningen. De nationella stämningarna vid 

sekelskiftet tog däremot andra uttryck. En ny och friskare känsla för den inhemska naturen 

tematiserad i måleri och litteratur. Ett intresse för folksjälen och de folkliga traditionerna 

fanns också.54 

 

Ekstöm menar även att besökarna skulle känna delaktighet i vad som visades upp och bringas 

entusiasm inför det industriella projektet. De skulle förenas i tanken att en fortsatt utveckling 

längs de båda materiella och idémässiga linjerna som utställningsstäderna illustrerade var en 

gemensam angelägenhet. Publiken fick genom det här en smickrande och oersättlig position i 

den stora utvecklingskampen. Tanken att vinna nationell enighet och samling omfattade också 

mer allmänt det samhällsideal och de idéer som utställningarna representerade. 

Presentationerna av den tekniska och industriella utvecklingen, firandet av naturvetenskapen, 

det mänskliga förnuftet och illustrationer av civilisationens segertåg genom världen sökte 

enligt Ekström publikens entusiasm, instämmande och bekräftelse. Genom förnuftstron, 

framstegsideologin och utvecklingstänkandet som var den idémässiga grund som utopin enligt 

Ekström skulle förverkligas igenom.55  
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53 ibid s263 
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Svenskarna hade som Ekström skriver  en oförmåga att framhålla sitt eget lands förtjänster till 

skillnad till den överdrivna beundran för det utländska, som visades på utställningarna. Som 

en lösning på det problemet men framförallt för att markera samhörighet i en tid av hastig 

förändring konstruerades under 1800-talet senare decennier ett stort antal symboler och 

traditioner i syfte att markera det.56 

 

Traditioner, skriver Ekström är ofta medvetet konstruerade för mer eller mindre 

väldefinierande och maktlegitimerade syften. En traditions innebörd och funktion kan 

dessutom skifta från en tid till en annan som resultat av ett strategiskt omskapande. Vid sidan 

av maktaspekten är ( kanske även sammanlänkad med ) den konstruerade traditionens uppgift 

att markera samhörighet.57 På utställningsplatserna skulle den nationella identiteten inte bara 

stärkas bland en inhemsk publik. Nationen blev även en vara att sälja till dem som kommit 

resande från andra länder. Det här kommunikativa genombrottet är en viktig bakgrund till 

förståelsen av nationalismen, men även utställningarnas innebörd och funktion. 58 

 
 

Modernitetens tre dimensioner 
 
Moderniseringen associeras med en serie av historiska processer på olika nivåer, från 

ekonomi och politik till kultur. Industrialiseringen, urbaniseringen, demokratiseringen, 

civiliseringen är några av de processerna. 59 

 

Det finns enligt Johan Fornäs minst tre dimensioner av moderniteten.  

 

• Horisontellt, finns en temporär dimension av stadier (phases)av den moderna eran. Den 

tidiga, höga och sena.  

• Sidled, finns det en dimension som separerar olika metoder eller användningar (mode) av 

moderniteten. Modernisering, modernitet och modernism.  

• Vertikalt, finns det en serie av nivåer eller aspekter (levels) av moderniteten. Social, 

kulturell och subjektiv. 

 

                                                                                                                                                                                                           
55 Ekström, Anders s. 268 
56 ibid s.273-274 
57 ibid s.274 
58 ibid s.274 
59 Fornäs, Johan (1995) Cultural theory and Modernity The Cromwell Press London s.18 
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Genom att hålla dessa dimensioner ifrån varandra gör man det möjligt att använda idéer från 

olika diskurser, discipliner och riktningar till en mer flerdimensionell teori om moderniteten. 
60 

 

Horisontellt 

Längs med den horisontella dimensionen säger Fornäs att det är uppenbart att moderniteten 

inte är ett homogent block, separerat från ”förmoderniteten” med en skarp gräns. 

Moderniteten har en lång historia och förhistoria genom olika stadier. Det är inte möjligt eller 

nödvändigt att ge modernismen ett födelsedatum. Modernismen är inte den första eller enda 

processen i den mänskliga historien men moderniseringen är en epok då förändringarna var 

intensiva.61 Man kan hitta spår av modernismen långt bak i historien. Beroende på land och 

perspektiv kan man lokalisera när förmodernismen blev modernism och det var någon gång 

mellan 1500-1800 talet. Det moderna genombrottet signaliserades genom industrialismen och 

Franska revolutionen på 1700 talets slut. I ett västerländskt perspektiv var den höga eller sena 

stadiet av moderniteten etablerad runt år 1900.62  

 

Efter andra världskriget kom modernismen in i en nytt stadie och mycket tyder även på att 

den kom in i ett andra stadie på 1960-talet. Många av de sociala och kulturella former som 

tidigare hade setts som moderna började nu ifrågasättas av den fortsatta processen själv. Den 

här nya perioden och de senaste årtiondenas perioder kallas ibland för postmodernism. 63 

 

Moderniteten är reflexiv på sig själv. Vad som var nytt igår, blir gammalt idag och kan bli 

raderat av ännu nyare moderna krafter imorgon. Senare stadier av moderniteten löser upp inte 

bara förmoderna livsformer utan även moderna former som i tidigare stadier skapades genom 

kompromisser mellan gamla och nya tendenser. Det här skapar ett komplext mönster med 

förvånande sidospår och kontrastrika mellanliggande stadier av moderniteten. 

Moderniseringsprocessen har olika form och olika hastighet i olika geografiska och sociala 

områden. 64 

 

                                                                 
60 Fornäs, Johan s. 32 
61 ibid s. 32 
62 ibid s. 34 
63 ibid s. 35 
64 ibid s32-33 
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Sidled 

Modernisering, modernitet och modernism kommer enligt Fornäs från olika teorier. Dessa 

termer används på många olika sätt. Modernism är inte en epok utan en heterogen grupp av 

sätt att reagera och sätta sig i relation till processerna och staten i presentationen av sociala 

och kulturella händelser. Moderniseringen summerar upp processerna som leder till 

moderniteten som stat eller förutsättning. Moderniseringen är processen. Moderniteten är 

skicket, tillståndet, framläggningen eller presentationen. Modernismen ”är” händelserna som 

är en respons av presentationen. Moderniteten är både ett steg och fas i historien. 

Människorna lever i moderniteten och deras liv karaktäriseras av moderniteten. 65  

 

Moderniteten rör sig, förändras och utvecklas i olika riktningar. Riktningarna är inte bestämda 

i förväg. Människorna är inte hjälplösa offer för moderniseringen. De är individer som 

reagerar och skapar sin egen framtid genom de förändringar som sker men som de inte kan 

styra. Moderniteten är mer en produkt av människan än av ödet.66 

 

Vertikalt 

Objektiv nivå, teknisk, politisk och ekonomisk. Den tekniska nivån inkluderar 

industrialismen, datorutvecklingen men även uppfinnandet och spridningen av jordbruk, 

fabriksarbete, krigsföring, information, kommunikations och teknikutveckling. Den 

ekonomiska moderniseringen inkluderar ett privat ägande av mark och produktion. Men även 

en generell men uppdelat lönearbete som skapade en modern och växande kapitalistisk 

världsmarknad. Politisk innefattar moderniseringen formandet av ett globalt nätverk av 

nationer. Dessa nätverk eller processer som formas gör det möjligt för särskilda demokratiska 

procedurer att lyckas. Men Fornäs menar att de även skapar  en stark och kanske farligt 

redskap för kontroll och övervakning. 67  

 

Subjektiv nivå, moderniseringen påverkar även människorna psykologiskt och kroppsligt. 

Moderniseringen påverkar och förändrar det sociala mönstret.  Den intersubjektiva nivån, kan 

delas in i två undergrupper socialt och kulturellt. Den sociala moderniseringen av normer, 

grupper, relationer och interaktiva former. Den kulturella moderniseringen av meningsfulla 

symboliska former i estetik och konstnärliga utövningar. 68 
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67 ibid s. 42-43 
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Postindustrialism och postmodernism 
 
För att ytterligare förstå moderniseringen bör industrialismen eller främst postindustrialismen 

diskuteras då industrialismen är en viktig del av moderniseringen. Daniel Bell är en av dem 

som präglat de senaste decenniernas diskussioner om vilka tendenser som styr moderna 

samhällen. Det var även Bell som slog fast begreppet ”postindustrialism”. 69 De som hävdar att 

samhället håller på att träda in i en postindustriell era hävdar att övergången från 

industrisamhället till ett postindustriellt samhälle är lika markant som övergången till 

industrisamhället. Postindustrialism får mening när det jämförs med vad som utmärker ett 

industrisamhälle och ett förindustriellt samhälle. Tex. inom teknologin var det råmaterial i det 

förindustriella samhället industriell energi och i det postindustriella information. 70  

 

Termen post visar på osäkerhet i begreppet eftersom det inte anges med ett eget namn. 

Termen post betecknar en övergång. I den industriella revolutionen kan den första övergången 

beskrivas från betydelsen som ångmaskinen fick till andra övergången, uppfinnandet av 

elektricitet och bensinmotorn kring sekelskiftet. Den tredje övergången skedde med den 

mikroelektroniska utvecklingen som är knutet till informationssamhället. 71 

 

Det postmoderna, det annorlunda eller det som kommer efter det moderna. Innan man kan tala 

om postmodernism måste man bestämma vad det moderna står för. Begreppets betydelse 

varierar. 72 Postmodernism är enligt Anthony Giddens ett begrepp för stilar eller rörelser inom 

litteratur, måleri, skulptur och arkitektur. Postmodernism handlar om aspekter av den estetiska 

reflektionen kring modernitetens natur. Postmodernitet säger Giddens innebär att den sociala 

utvecklingens bana för oss bort från modernitetens institutioner och mot en ny och 

välavgränsad social ordning. Giddens säger även att postmodernismen kan uttrycka en 

medvetenhet om en sådan övergång, men den visar inte att den verkligen existerar.73  

 

 

 

 

                                                                 
69 Harste, Gorm (1999) ”Postindustrialism, kulturkritik och rikssamhälle”. I: Andersen, H och Kaspersen, L-B 
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70 ibid s. 460 f 
71 ibid s. 462 
72 Pedersen, Poul Peder (1999) ”En postmodern nutid?”. I: Andersen, H och Kaspersen, L-B Klassiska och 
Moderna samhällsteorier Studentlitteratur Lund s. 484 
73 Giddens, Anthony (1996) Modernitetens följder Studentlitteratur Lund s. 49 
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Giddens säger att det knappast finns någon idag som identifierar termen postmodernism med 

det som det en gång var allmänt accepterat som. Postmodernitet skulle nämligen betyda; att 

kapitalismen avlöses av socialismen. Att detta påstående har avvisats har lett till diskussioner 

om modernitetens möjliga upplösning. Giddens säger, att tala om postmoderniteten som det 

som övervinner moderniteten verkar förutsätta just det som deklareras vara omöjligt (nu), 

nämligen att ge historien stadga och sammanhang och peka ut vår plats i den. 74  

 

Modernitetens institutionella dimensioner 
 
Giddens menar att vi ännu inte lever i ett postmodernt socialt universum. Men vi kan se mer 

än bara några glimtar av nya levnadssätt och sociala organisationsformer som avviker från 

dem som de moderna institutionerna gett upphov till. Moderniteten består av fyra 

institutionella dimensioner kapitalism, övervakning, militär makt och industrialism. För att 

förstå vad det är som avviker från dem när vi närmar oss postmodernismen måste 

dimensionerna diskuteras.75  

 

Kapitalism, är ett system för varuproduktion som är centrerat kring relationen mellan privat 

ägande av kapital och egendomslöst lönearbete. Denna relation utgör huvudaxeln i 

klassystemet. Den andra dimensionen är övervakning av underordnade befolkningsgruppers 

aktiviteter inom den politiska sfären och kontroll över informationsspridning. Den militära 

makten har kontroll över våldsmedlen. Ett framgångsrikt monopol på våldsmedlen inom 

definierade territoriegränser är utmärkande för den moderna staten. Den militära makten har 

även ett särskilt band till industrialiseringen. Krigets industrialisering innebär en radikal 

förändring av krigets karaktär (ex. uppkomsten av kärnvapen). Den fjärde dimensionen 

industrialismen, innebär användningen av icke levande materiella kraftkällor i produktionen 

av artiklar kopplat till maskineriets centrala roll i produceringsprocessen. Industrialismen 

påverkar inte bara arbetsplatsen utan också transporterna, kommunikationerna och livet i 

hemmen. 76  
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75 ibid s. 55,62 
76 ibid s. 59-61 



    
 

 
 

30 

Den moderna industrin som formats av alliansen mellan vetenskap och teknologi förvandlar 

naturens värld på sätt som tidigare generationer aldrig hade kunnat föreställa sig. I de 

industrialiserade områdena lever människor i en människoskapad miljö. Moderniteten 

utvidgar arenorna för personligt självförverkligande och trygghet i stora delar av vardagslivet. 

Vi lever enligt Giddens för närvarande i en period av högmodernitet. Man kan se konturerna 

av en postmodern ordning och det finns viktiga institutionella trender som antyder att en 

sådan ordning kan bli verklighet. Ett postmodernt system kommer att vara institutionellt 

komplext, en rörelse bortom moderniteten i var och en av modernitetens fyra dimensioner. 77 

 

När det gäller övervakning och administrativ makt är trenderna mot postmodernismen ganska 

tydliga. I en stat leder intensifieringen av övervakande av verksamheter till ökade krav på 

demokratisk deltagande. Om en stat kallar sig demokratisk finns det alltid en procedur för att 

dra in medborgarna i styret, även om delaktigheten i praktiken är minimal. Varför man vill få 

in medborgarna i styret förklarar Giddens med att man upptäckt att ett effektivt styre kräver 

befolkningens aktiva samtycke som inte var möjligt eller nödvändigt i förmoderna stater. 

Demokratiskt deltagande kan finnas tex. på arbetsplatsen eller i lokala sammanslutningar.  

Teknologin kan däremot aldrig göra framsteg mot någonting eftersom den knuffats framåt 

bakifrån. Moderniteten syftar på institutionella omvandlingar som har sitt ursprung i 

västvärlden. Moderniteten är ett västligt projekt. Avslutande menar Giddens att 

globaliseringen är och blir en genomgripande följd av moderniseringen. 78  

 
 
Postmodern kultur 
 
Vad händer om kulturen blir postmodern? Forskaren Scott Lash har en teori om att den 

postmoderna kulturen till huvudsak är figural (bildlig). Det innebär att den skapar betydelser 

genom att ställa samman tecken från vardagslivets skiftande sammanhang istället för att dyrka 

rena formella former. I den figurala kulturformen är kulturprodukternas effektfulla påverkan 

mer avgörande än deras mening och betydelse. I det moderna är ord och begrepp viktigare än 

bilder.79 Den figurala postmoderna kulturformen undersöker verklighetens själva karaktär 

                                                                 
77 Giddens, Anthony s. 63,136,152 
78 ibid s. 156-163 
79 Pedersen, Poul Peder (1999) 490 
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med hjälp av visuell och mångtydig meningsbildning. Den moderna handlar om huruvida 

kulturprodukten blottlägger verkligheten på ett exakt sätt med hjälp av ord och begrepp.80 

 

Den postmoderna kulturen vill få oss att uppslukas av bilderna i en intensiv känslomässig 

fascination. I en postmodern kultur ska inte publiken förhålla sig analytiskt. Den 

modernistiska kulturen vill däremot skapa logiska sammanhängande berättelser. Det finns två 

stora skillnader mellan den postmoderna kulturen och den moderna kulturen. Den moderna 

kulturen vill att man ska dyrka historien och se sammanhanget. Den postmoderna vill att man 

ska dyrka bilderna. Den moderna kulturen vill också att man ska representera verkligheten på 

ett troget sätt medan den postmoderna kulturen vill se verkligheten som ett huvudproblem. 81 

 
Modernisering och kulturarv 
 
Att kulturen ser annorlunda ut mellan övergången från modernt till postmodernt är en del av 

modernisseringsprocessen. Processen oavbrutna  nybildning av kulturformer tränger inte bara 

undan äldre  kulturstoff den skapar också en fond av förändringsmedvetande och historiesyn 

mot vilken kulturarvet kan framträda som en särskild värdekategori. Att kulturarvet är en 

medveten värdekategori och föremål för politisk debatt och särskild förvaltning är en modern 

företeelse. Omvandlingen av kulturarvets innebörd, politiska agenda och förvaltningsformer 

kan därför enligt Jonas Anshelm ses som en spegling av moderniseringsprocessen. 82 

 

Uppgiften att rädda kulturarvet från en utdöende bondekultur och förnyande ansträngningar 

medförde runt sekelskiftet 1900 en våg av förstärkt intresse i kulturdebatten. Kulturarvet 

framstår enligt Anshelm inte längre som det stoff den nationella framtiden skall byggas vidare 

på utan som spillror av det förgångna. I bästa fall kan kulturarvet tjäna som kompasser och 

minnespunkter. Vidareförandet och vårdandet av visst kulturstoff kunde kring sekelskiftet 

även minska motståndet mot moderniseringsprocessen. Om vissa kulturmiljöer bevaras och 

görs tillgängliga för medborgarna kan det underlätta en hastig omdaningsprocess på andra 

områden av samhällslivet. Bruket av kulturarvet kan enligt Anshelm komma att fungera som 

ett slags smörjolja i systemet, genom att det förhindrar uppkomsten av förändringsmotstånd. 

Detta bruket av kulturarvet har en legitimerande funktion. 83 

                                                                 
80 Pedersen, Poul Peder (2001) ”En postmodern nutid?”. I: Engdahl, O Modern sociologisk teori  
Studentlitteratur Lund s. 330 
81 Pedersen, Poul Peder (1999) s. 490 f 
82 Anshelm, Jonas (1993) Modernisering och kulturarv Stockholm Stehag Stockholm s. 9 
83 ibid s. 12, 21 
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I Norrköping skyndar man nu att sätta industriarbetet på museum så som man vid sekelskiftet 

skyndade sig att fösa in en utdöende jordbrukskultur  i fornlagret. Efter att ha betraktas som 

de traditionella kulturvärdenas stora förstörare är det nu ironiskt nog industrialismens tur att 

adlas till kulturminne.84 

                                                                 
84 Anshelm, Jonas s. 33 
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Resultatredovisning 

Redovisningen av resultatet börjar med en kartläggning över Norrköpings evenemang. 

Norrköpings olika evenemang från dess början på slutet av 1800-talet kommer kortfattat att 

genomgås. Från kartläggningen kommer de sex exempel att beskrivas närmare. Dessa 

kommer att presenteras djupare med en mer heltäckande genomgång. 

 
Norrköpings evenemang genom tiderna 
 
1806 hade de Svenska Landtbruksmötena sin början i Sverige. Norrköping hade sitt första 

möte 1876. Landtbruksmötena var en form av utställning där människor från olika städer och 

länder kom för att ställa ut sina djur men även för att deltaga i olika tävlingar innehållande allt 

från husslöjd och binäringar till redskap och maskiner. Landtbruksmötena var också en form 

av vad vi idag skulle kalla för marknad. Deltagarna ställde ut sina produkter för båda 

försäljning och allmän åskådning.85 En marknad som skulle kunna jämföras med dagens 

karneval i Norrköping. På Norrköpings karneval träffas människor och delar kunskap och 

varor byter ägare.  

 

Norrköping hade sitt andra landtbruksmöte i samband med Konst och Industri utställningen 

1906. Det evenemanget kom att bli ett av de största och mest uppskattade evenemangen i 

Norrköpings historia. Konst och Industriutställningen var en mycket omfattande utställning 

som innehöll många av den nya industriella verksamhetens nymodigheter. Men arrangörerna 

ville också uppmärksamma hantverksarbetet för att det inte skulle komma i skymundan när 

tekniken gjorde sitt intrång i samhället. Utställningen innehöll även en stor del underhållning 

tex. sång, musik, komiker och en jättelik kortege.86 

 

Barnens Dagsförening har haft många olika tillställningar sedan början av 1900-talet. Barnens 

Dag är ett välgörenhetsevenemang och ett populärt inslag. Barnens Dag finns i hela landet i 

olika städer på olika tider. Syftet är att främja barns och ungdomars vård och fostran. 87 20 

hantverkares utställning 1939 var en utställning som enbart hade utställningar det vill säga det 

fanns inga artister eller andra nöjesinriktade delar i utställningen. Utställningen arrangerades 

av Nermans konsthall som hade bjudit in 20 hantverkare. Evenemanget slutade med förlust.88 

                                                                 
85 ”Katalog över Svenska Ladtbruksmötet i Norrköping 1876” Norrköpings tidningars AB 1876. 
86 Förvaltningsutskottet (1906) Norrköping och dess omgivningar  s.20 
87 Styrelseberättelse 540223 550429 
88 Redovisning, inkomster, utgifter. Skriftlig sammanfattning 1939-09-20 
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Hantverkets dag 1944, var ett evenemang som anordnades i hela Sverige och en söndag i 

september var det Norrköpings tur. Hantverkets dag bestod av en utställning i stadshuset, som 

visade lärlingsutbildnings olika stadier, olika hantverksalster och givetvis gammalt hantverk. 

Under dagen var det försäljning, utlottning, sång och musik som stod på programmet. Här 

ville man uppmärksamma medborgarna på hantverket och medlemmarna i 

hantverksföreningen ombads göra sin insats för att sprida kunskap om hantverkshistorien. 89 I 

samband med utställningen utformades även ett förslag till ett permanent utställningscentrum 

i Norrköping. Norrköping ansågs ha ett mycket bra geografisk placering som centrum för 

passage genom Sverige.90 1951 anordnades en kulturmässa i Norrköping. Temat för 

utställningen var 1700-tal och idén var att ställa besökaren i kontakt med något av den värld 

som är knuten till 1700-talet. Temat presenterades genom fyra olika delar teater, konserter, 

utställningar och föredrag. Här kunde man på ett lättsamt sätt ta del av 1700-talet på det vis 

som passade besökaren bäst. Arrangör var ett arbetsutskott som bestod av stadsfullmäktige, 

borgmästare, bankdirektör, teaterchef, kapellmästare med flera. Museumen deltog aktivt i 

evenemanget.91 

 

NU 64 var ett storevenemang i Norrköping och syftade till att ge svar på de frågor samhällets 

medborgare ställde sig inför den snabba tekniska, vetenskapliga och kulturella utvecklingen.92 

Sju år senare var det den miljöinriktade riksutställningen DU 71 som ägde rum i Norrköping. 

I utställningen sattes människan i centrum och arrangörerna diskuterade människans roll i 

samhället.93 Musiken har alltid var viktig och två evenemang arrangerade av 

symfoniorkestern i Norrköping; Svensk musikvår 1980 och Nordisk dirigenttävling 1981 stod 

på programmet under de första två åren av åttiotalet. Här stod musiken i centrum för att få ut 

kulturen till folket. Svensk musikvår bestod av två orkesterkonseter, två kammarkonserter, 

orgelkonsert, multimediakonsert och skolkonsert.94Nordisk dirigenttävling var en tävling för 

unga dirigenter runt om i Norden. Nordiska kulturfonden var den främsta bidragsgivaren. 95  

 

 

 

                                                                 
89 Cirkulär 118 till Hantverkets förening  från Jan Otto Modig 1944-07-21 
90 Konfidentiellt från förste stadssekreterare Lars B Elgh, Rådhuset 1964-11-06 
91 Information och historia bakom utställningen. Häfte, beskrivning om utställningen. Östergötlands dagblad 
1951 
92 Programkommitténs rapport  Nu 1964 
93 Skånska dagbladet 1970-11-04 
94 Protokoll 1979-05-30 
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Några år senare 1984 firade Norrköping 600 år med en stor folkfest där evenemang efter 

evenemang avlöste varandra. Firandet varade under ett helt år och bestod av allt från 

konstutställningar till fackeltåg till rally till konsert med Carola. Året efter, 1985 anordnades 

”Meet Britian in Norrköping” som ett följdevenemang till 1984 års firande. Evenemanget 

arrangeras av Norrköpings kommun i samarbete med näringslivet, handeln och olika 

föreningar och organisationer i Norrköping. Under evenemanget visades en brittisk 

frimärkssamling, brittisk konsert, flottbesök från England och även restauranger erbjöd 

speciell mat och dryck under evenemanget. Norrköpings stad, butiker, varuhus utsmyckades 

och hela staden blev brittisk. Samma år anordnades internationella veckan som en fortsättning 

på Norrköping 600 år där internationella relationer stod i centrum. Från 1984 i anslutning till 

Norrköpings 600 års firande och fram till idag år 2002 har karnevalen varit ett återkommande 

inslag i Norrköping. Karnevalen är ett evenemang för alla där kultur och nöje kombineras till 

en jättelik folkfest.96  

 

Kulturnatten i Norrköping även det ett årligen återkommande evenemang där invånare lockas 

ut på gatorna för att ta del av utställningar, sång, musik, konst, teater, dans och mängder av 

andra arrangemang. Ett evenemang som utspelar sig på Norrköpings gator, restauranger, 

museum och ateljéer.97 Sensommaren 1998 anordnades evenemanget ”Sanna Drömmar” vid 

strömmen kring industriområdet. Evenemanget bestod bl.a. av en vandring i 

industrilandskapet och ett ljusspel. Sommaren 2001 var det premiär för Sail Norrköping en 

del av Baltic Sail. En segelfestival med syfte att bevara och utveckla traditionsseglandet i 

Östersjön. En festival där segelfartyg kommer till Norrköpings hamn men som även erbjuder 

uppvisningar och arrangemang i maritim anda. 98 

 

Norrköpings evenemangshistoria visar ett stor bredd och mångsidighet och har sedan 

sekelskiftet arrangerat en mängd intressanta evenemang. För att mer konkret beskriva hur 

evenemangen har sett ut genom tiderna kommer nu några av ovanstående evenemang 

presenteras och diskuteras mer ingående.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           
95 Brev från Norrköpings orkesterförening till kommunfullmäktige 1981-04-28 
96 Intervju Leif Hallberg 011206 
97 Samtal med institutionen för Ärvd kultur i Norrköping 
98 Sail news informationsutskick 020301 
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Sex evenemang i Norrköping 
 

Landtbruksmöten 

Landtbruksmötet och tillhörande utställningen öppnade i Norrköping 30 juli 1876 och då 

visades djuren upp.99 Utställningen bestod av tre stora delar varav den första, katalog 1 

innehöll alla djur. Här presenteras utställningsföremålen, prisdomare och tävlingspriserna. 

Djuren delas in i olika avdelningar; nöt, får, svin och smådjur efter det blir de åldersindelade 

och utställningen kan börja. Kor ej över 12 år samt tjur 1-2 år är exempel på 

utställningskategorier.100 Den andra stora delen av utställningen katalog 2 bestod av 

ladugårds, åkerbruks och jaktprodukter. Här visades modeller, ritningar och kartor men även 

husslöjd och binäringar. 101 I den sista delen av utställningen, katalog 3 visade man upp 

redskap, maskiner, skogshushållning, fiske och trädgårdsprodukter.  

 

Norrköping fick återigen äran att stå värd för ett Landtbruksmöte, året var då 1906 och mötet 

hölls mellan den 2-8 juli. Det var det tredje mötet som var i Norrköping och var lite speciellt 

då man hade det i samband med den stora Konst och Industriutställningen 1906. Man valde 

att lägga mötet i samband med utställningen men det var fortfarande två helt skilda 

evenemang. 102 Utställningen var öppen såväl för svenska som utländska utställare men de 

utländska utställare kunde ej vinna några prispengar utan endast få diplom. På mötet 

diskuterades även att samtliga hushållningssällskap bör ha ett visst intresse att medverka till 

möjliggörande av dessa för jordbruket så nyttiga tävlingar, och de nämnda ombuden ansåg att 

samtliga sällskap borde mer allmänt än hittills bidraga till möteskostnaderna. Mötet 1906 hade 

en kostad av 335 000 kronor. 103  

 

I samband med Landtbruksmötet var det många festligheter som ägde rum. Prisdomarna som 

var ett viktigt inslag i utställningen bjöds på en supé. Det anordnades kapplöpningar och det 

var även en bal på stadshuset där 200 personer närvarade. En kunglig lunch och en festmiddag 

för hedersgäster och kungligheter anordnades. Ett ”gardenparty”, utflykter med ångbåt och 

                                                                 
99 ”Förhandlingar vid Svenska Landtbruksmötet i Norrköping 1876” Norrköpings tidningars AB 1877. S.9-14 
100 ”Katalog över Svenska Ladtbruksmötet i Norrköping 1876” Norrköpings tidningars AB 1876. S.5-7 
101 ibid S.7-30 
102 ”Berättelse öfver Svenska Landtbruksmötet i Norrköping 1906” Stockholm Ivar Haeggströms boktryckeri AB 
1907  S.3 
103 ibid S. 4-5 
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kungliga regementets musikkår var också delar av de festligheter som hölls i samband med 

Landtbruksmötet 1906.104 

 

Konst och Industriutställningen 1906 

Den stora Konst och Industri utställningen 1906 var en omtalad utställningen och 

Norrköpings historiekommitté hade sin egen teori om varför den blev så populär. De ansåg 

nämligen att kulturoptimismen och den industriella expansionen satte sina spår i 

världsutställningen i Stockholm 1897 och att samma motiv tillsammans med 

lokalpatriotismen resulterade i Konst och Industriutställningen 1906.105 Initiativet till 

utställningen 1906 togs av Norrköpings Fabriksförening och Hantverksföreningen. En 

centralkommitté utsågs på 40 personer men även ett förvaltningsutskott utsågs. Axel 

Swartling utsågs till förvaltningsutskottets ordförande.106 Redan 1903 började arbetet att ”slå” 

Stockholm som var värd för världsutställningen 1897. Utställningen hölls på ett väldigt stort 

område men centrerades kring Syltenberget. Konst och Industriutställningen varade i tre och 

en halv månad från 1 juni till den 15 september. Utställningens syfte var att ha en bildande 

och fostrande uppgift, och sågs som en läroanstalt. Utställningen bestod av fyra signum: 

 

• Utmanande modern arkitektur 

• Uppvisa teknikens senaste underverk 

• Modern konst 

• Folkfest107 

 

Som Ulf och Magnus Höjers studie om utställningen 1906 beskriver satte jugendarkitekt Carl 

Bergsten endast 26 år gammal en djärv prägel på utställningen och tänjde på gränserna. 

Utställningen beräknades ha haft cirka 350 000 besökare, värt att notera är att det endast 

bodde 45 000 invånare i Norrköping 1906.108 1 krona för de stora och 50 öre för de små var 

priset för att ta del av den 100 000 kvm stora utställningsområdet. Utställningen hade öppet 

från tidig morgon till sen kväll.109  

                                                                 
104 ”Berättelse öfver Svenska Landtbruksmötet i Norrköping 1906” Stockholm Ivar Haeggströms boktryckeri AB 
1907  S.276-282 
105 Norrköpings stads historiekommitté, ”Norrköpings historia V tiden 1870-1914” S.103-105 Kungliga 
boktryckeriet P.A Stockholm 1972 
106 Förvaltningsutskottet för 1906 års konst o ind. uts . Norrköping och dess omgivningar 1906 s. 12 
107 Höjer, Magnus och Ulf (1996) 1906 På jakt efter en utställning. Västervik  
108 ibid 
109 Förvaltningsutskottet s. 16 
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Budgeten låg på 443 000 kronor och pengar var av stor betydelse, man skulle gå med vinst på 

utställningen. Mat och dryck är det som försörjt utställningen. Den var inte bara för den 

elegantare publiken utan även för den ”stora massan”. Men framförallt skulle man ha roligt, 

uppleva allt från konst till teater. Utställningen var en fest! 110 

 

Marknadsföring och reklam förstod arrangörerna var av stor betydelse och man anlitade 

Albert Engström som fick måla en stor affisch som skulle marknadsföra utställningen, hela 

500 kronor per affisch tog han betalt men arrangörerna ansåg att det var väl investerade 

pengar. Arrangörerna såg även till att ta väl hand om pressen så att de skulle skriva positiva 

artiklar och att utställningen därigenom skulle få gratis publicitet. Man bjöd på mat och dryck 

och såg till att de var nöjda och belåtna. 111 

 

Det var 850 anmälda nummer till utställningskatalogen och utställningen resulterade med hela 

1000 nummer. Arrangörerna rådde besökarna att ta sig tid till flera besök och inte stöka undan 

allt på en dag. I den här mycket omfattande utställningen kunde alla finna något som fångade 

intresset, för att nämna en del av vad som fanns utställt:112 

 
• Målningar 
• Statyer i gips, marmor, terrakotta 
• Resor i Norrköpings omgivningar/ Utfärder av olika slag 
• Lantmäteri, kartor, instrument, redskap 
• Medeltida föremål från kyrkor 
• Jaktutställning/Hantverksutställning 
• Mosskulturutställning/Trädgårdsutställning 
• Fotografisk utställning 
• Enorm konstsamling och utställning 
• Försäljning av utställarnas produkter 
 

Men att roa sig och ha trevligt var även en stor del av utställningen. Man kunde hitta 

akrobater, ”negerkomiker”, militärtorkestrar, operasångare, teater, mängder av mat och dryck. 

Utställningen hade även ett tivoli som var mycket uppskattat. Då ”supande” var något av en 

tradition fanns det ett stort utbud av mat och dryck i alla former. Även en speciell 

Sofiabakelse bakades för utställningens skull.113 ”Hultet” var det som var populärast på 

utställningen. Hultet var uppbyggt som Skansen fast i miniatyr. Det var en östgötastuga med 

                                                                 
110 Förvaltningsutskottet s. 19  
111 På jakt efter en utställning s.25 
112 Förvaltningsutskottet s. 12 
113 På jakt efter en utställning 
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tillhörande ladugård, folkdans och mycket mer. Den 30 juni var det den svensk-amerikanska 

dagen då man tillfälligt återförde utvandrare för att deltaga i festligheterna. En stor kortege 

gick ner för Drottninggatan, det liknade vår dags karneval. Kortegen utannonserades som en 

kommersiell och kulturell parad. Det fanns humoristiska inslag, vagnar, fanbärare, 

frihetsstaty, indianer och cowboys, olika föreningar och reklamvagnar som deltog i 

kortegen. 114 

 

Genom den här omfattande Konst och Industriutställningen kom Norrköping att få stor 

publicitet och bilden av den vackra arbetarstaden spreds. Höjers tror även att utställningen kan 

ha lett till det idag betydande konstmuseet i Norrköping. Arkitekt Carl Bergsten som satte sin 

prägel på utställningen genom sitt arbete fick stor betydelse. Utställningsbyggnaderna blev 

prisade för sin skönhet och djärvhet och dess arkitektur kom sen att pryda Norrköpings stad. 
115 

 

Efter den omfattande och populära utställningen 1906 hade Norrköping många mindre 

evenemang i staden. Men det var inte förrän nästan 60 år senare som man satsade stort igen. 

Det var året 1964 som en stor utställning i klass med 1906 års Konst och Industriutställning 

tog form i Norrköping 

 

NU 64 –stadsutställning 

NU 64 utställningen var en idé efter Konst och Industriutställningen 1906. Invigningen hölls 

den 26 juni och utställningen varade till den 19 juli. Utställningsområdet under NU 64 är 

dagens Himmelstalundsområde. Syftet med utställningen var att ge svar på de frågor 

människor ställer sig inför den snabba utvecklingen inom, vetenskap, teknik och kultur. 

Utställningen hade en huvudarrangör, Nordiska mässor, som ansvarade för allt inom 

utställningsområdet. Det fanns även en utställningskommitté som bestod av representanter 

från Nordiska mässor och enskilda personer från Norrköpings stad. Personerna som ingick i 

kommittén var direktörer och personer med liknande status. Utställningskommittén var 

ansvarig för de olika kringarrangemangen i staden. Utställningskommittén i sin tur bestod av 

olika underkommittéer som ansvarade för olika programdelar. Stadsutställningen NU 64 

bestod följaktingen av många olika programdelar bland annat:116 

                                                                 
114 Förvaltningsutskottet s17,20 
115 Höjer Magnus och Ulf  ”1906 På jakt efter en utställning” Västervik 1996 
116 Programkommitténs rapport  för Nu 1964 s. Inledning + s. 1 



    
 

 
 

40 

• Landstingets utställning 
• Museerna och deras utställningar 
• Stadsteatern på brunnssalongen 
• Nöjesfält 
• Kungabesök 
• Lördagsnatt - dans till fem olika orkestrar 
• Djurparad 
• Gudstjänst 
• Modevisning 
• Konserter, jazz, musikkårer 
• Ponnytävlingar 
• Bostadsutställning 
 

År 1962 gick förfrågningar ut till 600 organisationer i Norrköping om deras intresse att 

deltaga i utställningen och konferenser som kunde läggas i anslutning till den. Arrangörerna 

ansåg att det borde finnas stora förutsättningar att förlägga konferenser i staden både  under 

och efter utställningen. Tack vare den publicitet som NU 64 kom att få genom evenemanget. 

Programkommittén skickade även ut en skrivelse till hushållen i Norrköping. I skrivelsen 

uppmanade man att bjuda in släktingar och vänner till utställningen. Med skrivelsen bifogade 

man också ett antal färgglada vykort som hushållen kunde använda sig av. 117 

 

Ledstjärnan i kommitténs arbete var att göra staden så attraktiv som möjligt. Ledmotivet i 

arbetet var att få stadens invånare PR sinnade för den egna staden och ta vara på Norrköpings 

resurser. Kommittén ansåg även att det från de kommunala myndigheternas sida bör ha 

funnits pådrivande krafter för att göra Norrköping attraktivt inte minst för stadens egna 

invånare. 118Arbetet att göra staden attraktiv ledde till en mängd spännande evenemang från 

pensionärsfestival till polisens dag. 

 

Pensionärsfestivalen under NU 64 var ett stort arrangemang och syftade till att presentera vad 

den aktiva pensionärsgruppen i Norrköping arbetade med. Festivalen hade en 100m2 stor 

monter med mängder av artister. Pensionärsföreningar i hela landet bjöds in och hela 16 000 

pensionärer kom. Mycket frivilligt arbete, gåvor, kostnadsfria medverkanden av artister ledde 

till ett lyckat arrangemang ur alla perspektiv.119 

 

 

                                                                 
117 Programkommitténs rapport  för Nu 1964 s. Inledning 5 
118 Skrivelse från programkommittén 1964-09-30 
119 Programkommitténs rapport s. 6-7 
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DÅ 06, ett delevenemang som syftade till att skapa ett nöjesarrangemang i 1906 års stil. Barn 

gladdes åt att åka på en karusell från mormors tid. Evenemanget blev inte så lyckat då det bröt 

stilen mot de moderna tivoliinslagen. Några av de moderna tivoliinslagen kunde besökarna 

hitta på marknadsaftonen. Marknadsaftonen lockade 40 000 personer ut på gatorna. 

Arrangörerna stängde av Drottninggatan, Hospitalsgatan och Kungsgatan, för att ge plats för 

nöjen av olika slag. Vissa affärer hade under kvällen rekordhög omsättning. 120 

 

Polisens dag var ett av de evenemangen som drog mest publik. Programkommittén lämnade 

ekonomisk garanti till poliskammaren som arrangerade evenemanget. Polisens dag bestod av 

sång och musik och mängder av uppvisningar. Som besökare kunde du ta del av bovjakter, 

hund- och helikopterjakter och uppvisningar. En imponerande dag. 121 

 

NU 64 utställningen hade 410 000 besökare och den siffran säger att evenemanget gick med 

goda ekonomiska resultat. Diskussioner om den ekonomiska vinsten och ekonomin generellt 

är frekventa i protokoll från utställningen. Nordiska mässor stod för alla ekonomiska 

förpliktelser och Norrköping som medarrangör var befriad från alla ekonomiska 

åtaganden. 122. NU 64 utställningen fick stor publicitet av media och kallades för 

”storevenemanget i Norrköping”. Pressen kallade även evenemanget för en ”reklamgrunka” 

för staden. Utställningen avslutades med fyrverkerier och med en total nota på 12 miljoner.  

 

Den moderna tekniken som presenterades på utställningen kunde producera nästan allt, bilar, 

inlärningsmaskiner mm. Kunden bestämmer själv vad som ska tillverkas efter vad plånboken 

ger. Den stora drömmen var densamma, ett eget hus. Människor tvingades göra uppoffringar 

för att få drömmen realiserad.123 Det skulle inte ta många år innan man presenterade ett nytt 

bostadsprojekt i Norrköping. Villor i olika storlekar till humana priser. År 1971 under DU 71 

utställningen blev villautställningen en av de populäraste inslagen i hela evenemanget. 

Utställningen hade givetvis mer att erbjuda men just möjligheten att köpa eget hem var det 

som flest besökare visade intresse för.  

 

                                                                 
120  Programkommitténs rapport s. 7-9 
121 ibid s. 10 
122 Ekonomisk redovisning 1965-04-20 
123 Utställningsprogram 1964 
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DU 71 miljöinriktad riksutställning 

DU 71 var en miljöinriktad riksutställning i Norrköping den 1 till 18 juli 1971. Utställningen 

presenterar statliga verk, organisationer, företag och vad man uträttar på miljöområdet. Syftet 

var att föra ut miljödebatten från expertkretsarna till begriplighet för människor.124  Arrangör 

för utställningen var Nordiska mässor precis som under 1964 års utställning.125 Utställningen 

presenterades i ett stort format i bland annat mässhallarna i Norrköping. Utställningen satte 

individen i centrum och byggde på att man kan sätta sig själv i fokus i alla områden. 

Utställningen berörde olika teman bland annat: 

 
• DU på sjön - båtsport 
• DU pensionär – resa till Kolmården 
• DU motionär – kampanj friskvård 
• DU och skogen – skogsbruk och skötsel 
• DU på jobbet – arbetsmiljö 
• DU 71 - storbröllop 12 par vigs i hembygdsanda 
• DU konsument 
• DU i trafiken – arbete med polisen trafikmiljö trafikvett 
• DU östgöte – igår, idag imorgon 
• DU amatör – tävlingar amatör och hobbyintressen 
• DU 71 flyguppvisningar och fallskärmshopp 
• DU 71 Värdinna för evenemanget  
• DU i natt - stor succé musik, dans, teater och kultur 
• Stor bostadsutställning i Lindö 
• Stort artistuppbåd, uppvisningar framträdanden av kända profiler 
• Nöjesfält och dans på flera banor. 
• Miljödebatter och andra likande tillställningar126 
 

Utställningen fick mycket kritik på grund av att den ansågs vara pytt i panna, en för stor 

kompott av för mycket. Det stora fiaskot var publiktillströmningen, beräkningar visar att 

endast 200 000 besökare såg utställningen. Det är även oklart om redovisning av 

publiksiffrorna var ärliga. Det fanns många frågetecken kring evenemanget. Även utställarna 

var missnöjda med DU 71 och ville lämna utställningen på grund av den dåliga 

publiktillströmningen. 127 Till de debattmöten som anordnas var även publiken liten, 

arrangörerna skyller på värmen och att evenemanget fick en för seriös framtoning. En av 

miljödebatterna lockade endast 20 personer.128  

 

                                                                 
124 Skånska dagbladet 1970-11-04 och Nerikes Allehanda 1970-11-05 
125 Folkbladet 1971-06-30 
126 Norrköpings Tidningar 1971-07-01 
127 Norrköpings Tidningar 1971-07-05 1971-07-07 
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Det evenemanget som blev populärast och mest omdiskuterat var villautställningen i Lindö. 

Bostadssituationen hade börjat förändrats i Norrköping och nu ville allt fler människor bo i 

hus istället för lägenhet. 129 Du i natt var ett av delevenemangen som blev mycket uppskattat. 

Evenemanget lockade massor av människor fler än de som kommit på flera dagar 

sammantaget. Under kvällen och natten var det sång dans, underhållning och uppvisningar. 

Du i natt påminde något om det som idag är Kulturnatten i Norrköping.130 

 

Somrarna kanske var varmare förr om åren, för under de 18 åren som karnevalen har firats har 

inte publiken svikit en enda gång. Det var inte förrän augusti 1984 som den första karnevalen 

tog form i Norrköping men den har sedan dess varit ett årligt inslag.  

  

Karnevalen  

Karnevalen är i dag ett årligt inslag i Norrköping stad, och är forum för debatt. Både älskad 

och hatad när den närmar sig i augusti månad. Idén om karnevalen började redan 1980 då 

arrangörerna använde namnet ”gatufest” som ett arbetsnamn på det som kom att bli 

karnevalen. Tanken var att gatufesten skulle bli ett av inslagen i Norrköpings 600 års jubileum 

1984. Idén var att åstadkomma en gigantisk folkfest där det mesta var gratis och alla skulle 

finna anledning att deltaga. Syftet var även att öka samhörigheten i staden och att locka fler 

människor till Norrköping. Det tillsattes en projektgrupp som arbetade med gatufesten under 

tiden fram till augusti 1984 då festen skulle äga rum. Projektgruppen bestod av krögare och 

köpmän, ekonomin sköttes av köpmannaföreningen. Man valde augusti för att det fanns få 

evenemang avsatta för den månaden och man valde att ta det i samband med lön och i 

anknytning till helgen. Gatufesten skulle bestå av att slå världsrekord i att baka världens 

längsta tårta, 604 meter, och bjuda Norrköping på och sedan skulle en sambagrupp dansa och 

följas upp av 50 lastbilar med företag som spelade musik. Gatufesten blev enligt 

karnevalsgeneral Leif Hallberg en jättesuccé och kommunen valde att avsätta pengar för att 

behålla firandet till nästa år. 1985 var man tvungen att hitta på något annat i stället för tårtan 

så då införde man en loppmarknad som än i dag är ett inslag i karnevalen. 1985 inleddes även 

ett samarbete med Finland som gästade med olika sambagrupper, det här året inleddes även 

det som finns kvar idag som en av de populäraste delarna nämligen barnkarnevalen. 

Karnevalståget och barnkarnevalen var de mest populära och de aktiviteter som kommunen 

                                                                                                                                                                                                           
128 Folkbladet 1971-07-07 
129 Västervikstidningen 1971-03-05 och Folkbladet 1971-04-15 
130 Folkbladet 1971-06-30 och 1971-07-06  
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satsade mest på. Men på måndagen efter karnevalsfesten fick man ett ordentligt bakslag då 

tidningarnas första sista bestod av stora rubriker med kritik mot karnevalen som drog med sig 

fylleri och bråk ut på gatorna.131 De stora intäkterna kommer från Norrköpings kommun, 

sponsorer och de intäkter man får genom marknadsplatser, tivoli och liknande. En av de stora 

utgifterna var att hyra in sambagrupper som skulle delta i stora karnevalståget.132  

 

Karnevalen forsatte och 1986 tillsattes en ledningsgrupp om 14 personer samt en 

karnevalskommitté.133 Innehållet utökades från föregående år och på karnevalen 1986 fanns 

följande aktiviteter: 

 
• Barntåg 
• Stora karnevalståget 
• Tivoli 
• Marknadsstånd 
• Loppmarknad 
• Fyrverkeri 
• Disco i folkets park 
• Fyra olika scener med uppträdanden för alla åldrar134 
 

Det var många olika föreningar som stod bakom karnevalen 1986. Förutom kommunen bidrog 

Norrköpings skolor, Röda korset, studieförbund, pensionärsföreningar, restauranger och 

teatern till en lyckad karneval. Mycket av de projektansvarigas arbete rörde tillstånds och 

ordningsfrågor, även de tillstånd som rörde loppmarknaden tog upp mycket av tid för de 

projektansvariga.135Även det här året var alkoholen bland de yngre ett jätteproblem. Alltfler 

yngre drack sig fulla och kunde inte ta vara på sig själva. Socialnämnden ansåg att 

förhållandena under karnevalen va r helt otillfredsställande och att karnevalen inte skulle ha 

berättigande.136 Ledningsgruppen kommer även fram till i sin utvärdering att något måste 

göras för att minska fylleriet samtidigt som man föreslår att karnevalen skall utökas till en 

vecka.137 

 

 

 

                                                                 
131 Intervju Leif Hallberg, karnevalsgeneral 011206 
132 Bokslut 1985 
133 Adresslista 860320 Norrköpings stadsarkiv 
134 Karnevalskommittén protokoll 860610 samt 860618 
135 Karnevalskommittén protokoll 860818 860320 
136 Tjänsteutlåtande Socialnämnden 861031 
137 Ledningsgruppens sammanträde och utvärdering av karnevalen 1986, 861006 
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Karnevalen 1987 hade ett likande program som föregående år men med nyheten att 

Norrköpings fritidsgårdar var inbjudna att deltaga. Det var ett av sätten för att minska 

ungdomsbråken och fylleriet under karnevalsnatten. 138 Arrangörerna har även organiserat så 

det finns ”vuxna på stan” och att socialtjänsten är i tjänst under karnevalsnatten. Karnevalen 

skulle i år ha fyra scener med olika typer av underhållning och nyheten för i år var att det 

skulle finnas en dansbana med populärdans för vuxna. Det skulle även finnas möjlighet att 

köpa en platsbiljett till en åskådarläktare som skulle byggas inför karnevalståget. 

Karnevalstidningen gavs 1987 ut i 70 000 exemplar för att delas ut till Norrköpings hushåll.139 

 

Den 22 augusti var det dags för karnevalen 1988. Det här året var det samma aktiviteter som 

föregående år enligt det program som gavs ut då. Ett avtal med Christers nöjesfält skrevs med 

en garantiintäkt på 125 000 som skulle gå till karnevalskommittén. 140Det här året höjdes 

kvalitén på artisterna och därmed kostnaderna för karnevalen, tidigare år hade man satsat mest 

på lokala förmågor.141 

 

1989 års karneval, bestod av ett utökande av inhyrda sambagrupper som fick ersättning för att 

deltaga i karnevalen. Den loppmarknad som tidigare funnits utökas med en marknad som 

skulle pågå under fredagen och lördagen. Marknaden har blivit ett återkommande inslag i 

karnevalen. På markanden kan besökarna handla allt från sockervadd och t-shirts till cd-

skivor. En satsning för att aktivera ungdomarna gjordes och en scen med dans och musik 

anordnas.142 

 

Den sjunde karnevalen i raden 1990 går på rutin enligt Hallberg, karnevalskommittén satsar 

på samma planering som föregående år och personalen är densamma. Arbetet går smidigare 

och lättare. Scenerna ökas ut till sju stycken och man satsar på en direktsändning i radion. 143 

Det här året har man även antagit ett anbud från två entreprenörer med avseende att de ska 

ansvara för all försäljning av korv, glass, läsk mm.144 

 

                                                                 
138 Pressinformation 870525 
139 Karnevalskommittén sammanträde 870625 i Rådhuset §1och 3 
140 Avtal mellan Karnevalskommittén och Christers nöjesfält 880229 
141 Ledningsgruppens sammanträde 880125 
142 ibid 890519 
143 Sammanträde Karnevalskommittén och projektgrupperna 900807 
144 Brev från karnevalskommittén  
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De karnevaler från 1991 fram till idag går enligt Leif Hallberg, karnevalsgeneral, på ren rutin, 

projektgrupperna och karnevalskommittén vet vad som skall göras. De förändringar som 

gjorts är att entreprenörer tagit hand om den mesta försäljningen till skillnad från de första 

åren då olika småföretagare hade sin egen försäljning.  Man medverkar sen 1992 i Tomers 

reseguide för marknader och det var även detta år som karnevalsgudinnan introducerades. 

1993 provade arrangörerna även att utöka karnevalen med arrangemang på måndagen och 

onsdagen. 145 Karnevalen 1993 var även det året man introducerade SM i fyrverkeri som har 

kommit och blivit ett av de populäraste inslagen i karnevalen tillsammans med 

barnkarnevalen. Fyrverkerierna inleds med ett tal av någon anknuten till arrangörerna. 1994 

var Norrköpings karneval värd för Foundation of European Carnival Cities´ årskongress.146 

Åren 1995 och framåt har i huvudsak ägnats åt att utveckla arrangemangen under veckan så 

att helheten har blivit bredare och för att alla ska ha hitta något som faller i smak. Karnevalen 

har idag en familjevänlig form, och som besökare finner man ungdomsaktiviteter, mogendans, 

finkultur med symfoniorkester och teater mm.147 Idag räknar man med att karnevalen har 

cirka 250 000 till 300 000 besökare per vecka.148 1996  anlitade kommunen Hermelin research 

för att göra en marknadsundersökning om Norrköpings invånares inställning till karnevalen. 

Generellt visar undersökningen en positiv inställning till karnevalen. Äldre människor är mest 

negativa och de allra yngsta är mest positiva. Barnkarnevalen och fyrverkerierna är de mest 

omtyckta evenemangen. 149 

 

Karnevalen 1984 omsatte 400 000 kronor varav 50 % utgjordes av kommunalt bidrag. 

Evenemanget har under åren utökats både tidsmässigt och innehållsmässigt och det har 

påverkat den ekonomiska biten. Det kommunala bidraget ökades fram till 1996 till 675 000 

kronor och den totala omsättningen låg på cirka 2 100 000 kronor. I samband med detta ökade 

servicekostnaderna till cirka 250 000. Från 1997 sänktes kommunens kostnad till 300 000 

kronor för medel för marknadsföring och servicekostnaderna till 200 000 kronor. Karnevalens 

ekonomiska konsekvenser är svåra att fastställa men enligt Hermelin research150 ger 

karnevalsarrangemangen ett positivt ekonomiskt utfall.151 

 

                                                                 
145 Intervju Leif Hallberg 011206 
146 Undersökning om karnevalen i Norrköping, Hermelin Research, Rapport 056 1996 vecka 38 
147 Sammanställning Norrköpings Karneval stencil av Leif hallberg 
148 Intervju Leif Hallberg 011206 
149 Hermelin research 
150 Undersökning om karnevalen i Norrköping, Hermelin Research, Rapport 056 1996 vecka 38 
151  Sammanställning Norrköpings Karneval stencil av Leif hallberg 
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Sail Norrköping 

Sail Norrköping är sedan förra året medlem i Baltic Sail. Baltic Sail är ett samarbete mellan 

segelfestivaler i sex städer runt Östersjön. Förutom Norrköping deltar Karlskrona, Rostock, 

Gdansk, Helsingör och från i år även Lübeck/Travemünde i samarbetet. Organisationen har 

funnits sedan 1991 men det var först 2001 som Norrköping blev medlemmar. Varje stad 

arrangerar sin egen festival med en mängd olika aktiviteter. Evenemanget sträcker sig över 

fyra dagar i samband med helgen i slutet av augusti 2002. År 2001 var det premiär för 

evenemanget i Norrköping och man hoppas kunna fortsätta med det som ett årligt inslag. 

Samarbetet består av att alla städer ingår ett medlemskap i Baltic Sail och betalar årligen en 

summa på 5000 euro för medlemskapet. Det gemensamma samarbetet och budgeten går till 

marknadsföring av idén bakom Baltic Sail men även ett omfattande erfarenhetsutbyte.152  

 

Syftet med Baltic Sail är att arbeta för att bevara och utveckla traditionsseglandet i Östersjön. 

Men Sailet har även som mål att roa människor och gå med vinst så att man kan tjäna pengar 

på evenemanget. För att uppnå det målet arbetar sailet med olika delar, den främsta att få så 

många segelfartyg till Norrköping som möjligt. Många av fartygen är original och andra 

nybyggda med gammal teknik. Segelfartyg i olika storlekar kommer anlända till Norrköping 

under torsdagen. Under resten av helgen kommer det finnas möjlighet att åka dags, kvälls och 

lång kryssningar med fartygen i äkta maritim anda. Sailet erbjuder även en mängd 

uppvisningar från bland andra sjöräddningen men även jetski uppvisningar står på 

programmet. Det kommer att finnas möjlighet till bungy jump, aquagolf, tivoli och knallar 

självklart i maritim anda. Även sjöpolisen, kustbevakningen, sjöräddningen, brandförsvaret 

kommer ha enheter på plats i Norrköpings hamn. Även ett postjaktsmöte, postfartyg från olika 

länder kommer till sailet och aktiviteter kring dem anordnas. Även Blå tråden race kommer gå 

av stapeln i sommar 2002, det är ett samarbete mellan Karlskrona och Norrköping. Sailet 

avslutas på söndagen med en sjömansgudstjänst i ans lutning till att fartygen ger sig av. Det 

finns även restauranger och barer där man kan inta mat och dryck.153 Evenemanget äger rum 

vid Norrköpings hamn och området är avspärrat längs kajen. Alla aktiviteter äger rum i 

hamnbassängen och innanför det avspärrade området. Under några dagar bygger man upp ett 

helt område med maritim anknytning som ger en totalupplevelse av hav och sjöliv. 

 

                                                                 
152 Sail news informationsutskick 020301 
153 ibid 
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Medlemskapet på 5000 euro betalas av Destination Norrköping. Och resten finansieras av 

företaget Info Partner, som ägs av privatpersonerna Anders Gummesson och Peter Fagerstedt. 

Ägarnas stora intresse och passion för båt och sjöliv var startskottet till att man valde att satsa 

på evenemanget trots osäkra ekonomiska möjligheter. Hamnen är sailets största bidragsgivare 

och utan dem skulle inte sailet kunna genomföras. För medlemskapspengarna får Sailet 

gemensam marknadsföring med de har även fått 1000 Euro för att representera Baltic Sail på 

Sveriges största båtmässa ”Allt för sjön” i Stockholm år 2002.154 Sailet befinner sig i 

ekonomiska svårigheter då sailet 2001 gick med förlust. Det ger vissa problem då det är 

företaget som står för det mesta och inte kommunen som i övriga städer. Exempelvis stödjer 

Karlskrona kommun deras sail med en halv miljon kronor. År 2002 kommer man att ha 

underhållning men arrangörerna är osäkra på vilka artister man har råd med. I år 2002 har 

man också höjt inträdet till 30 kronor för att få in mer intäkter. Det stora problemet är att de 

flesta fartygen vill ha betalt i förskott. De största fartygen är väldigt dyra, så arrangörerna 

kommer istället för att satsa på några få stora fartyg ha cirka 15 mindre. Anders Gummesson 

säger att sailet är ett ekonomiskt risktagande. Kommunen kunde inte bistå med så mycket 

ekonomiska resurser som man räknat med och det försvårar sailets situation. Han menar att 

om inte kommunen sponsrar vill de förmodligen inte ha sailet i Norrköping och då vill heller 

inte invånarna ha det. Han menar att mycket hänger på kommunens engagemang och 

möjlighet till ekonomiskt bidrag. 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
154 Protokoll  Baltic Sail Committee meeting 011210 
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Analys 

Det industriella genombrottet och moderniseringen 
  
1800-talet var ett mycket omvälvande århundrade där många förändringar ägde rum. De 

materiella villkoren såväl som uppkomsten av sociala strukturer förändrade livet för 

människorna. Som en följd av industrialiseringen och industrins växande behov av arbetskraft 

började allt fler människor flytta från landsbygden till städerna. Den stora 

befolkningsomflyttningen och urbaniseringen kan vara en förklaring till det stora intresset för 

Lantbruksmötena i Norrköping och Sverige i slutet av 1800–talet. Jag kan tänka mig att det 

fanns en rädsla och oro för den modernisering som satt fart i Sverige och att vissa människor 

behövde och önskade efter något som bromsade upp den förändringen. Man var rädd för att 

den gamla kunskapen och traditionen skulle gå förlorad och att allt fler människor skulle ge 

upp lantbruksarbetet för att ge sig av till städerna och arbeta på fabrikerna. Människan visste 

inte längre sin plats i samhället. Kanske blev lantbruksmötena en uppskattning och hyllning 

för de som stannande kvar inom lantbruket och inte tog klivet ut i den nya världen. Det var 

troligtvis mycket viktig för de människor som livnärt sig på jordbruket att bevara en länk kvar 

till gamla kunskaper och traditioner. Under Landtbruksmötena visade människorna upp sina 

kunskaper inom jakt och fiske, åkerbruk men mest stolta var de kanske över att få visa upp 

djuren. På samma sätt som industrialiseringen gjorde lantbrukarna oroliga kan jag tänka mig 

att den övriga befolkningen kände oro och spänning och hade en mängd frågor inför 

förändringen. Den oron och de frågorna var ett startskott för både världsutställningen i 

Stockholm 1897 men även för Norrköpings utställningar 1906 och 1964. Både 

världsutställningen i Stockholm och utställningarna 1906 och 1964 syftade till att informera 

de samhälleliga medborgarna om den tekniska, vetenskapliga och kulturella utvecklingen. 

Utställningarnas uppgift var att svara på frågorna och lugna människorna inför utvecklingen.  

 

Kanske var det utställningarna som påskyndade en kommunikationsutveckling. Desto mer 

som utställningarna informerade ju mer ville människan veta och ha. Under 

världsutställningen 1897 låg fokus på Stockholm och Norrköping kan ha önskat att det var de 

som stod i fokus. Som fjärde största stad i Sverige kände man sig kanske förbisedd och ville 

möjligtvis utnyttja den nya kommunikationstekniken för att nå ut. Arrangörerna hade en 

önskan av att höja intresset för Norrköping och öka människors kunskap om staden och dess 

potential. Inte minst kan arrangörerna ha velat locka människor till Norrköping för att öka 

internationaliseringen och Norrköpings ekonomiska situation. Vissa delar i arrangörernas 
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handlade tyder på ett arbete för att nå ut till en både nationell och internationell publik. Under 

1906 års utställning hade utställningen 350 000 besökare och invånarantalet i Norrköping var 

endast 45 000. Att besökarantalet var så stort så kort efter världsutställningen kan bero på 

både ett stort medborgarintresse men även bra marknadsföring. 1906 års utställning 

fokuserade tydligt på att nå ut till människor. De använde sig både av Albert Engström som 

målade en affisch i marknadsföringssyfte för utställning, men de såg även till använda pressen 

på ett fördelaktigt sätt.  

 
Processen som sker mellan gammalt och nytt kan jämföras med Norrköpings 

evenemangshistoria. Processen hade sin början på Lantbruksmötena och i Konst och 

Industriutställningen 1906. Troligtvis medförde utställningarna en omvälvning av människans 

vardag när arrangörerna genom utställningarna, främst den 1906, undervisade om den nya 

tekniken och vad det industriella genombrottet förde med sig. I det övergångsskedet hängde 

Ekströms ”finmaskiga väv” samman utan några större brister utan bara små förändringar 

skedde. Med 1906 års framgångar var Norrköpings självförtroende starkt och staden var nöjd 

med sina insatser. Men Norrköping blev kanske uppfylld av den framgång som 1906 års 

utställning medförde, att man levde mer i framtiden än i nuet. Det var då som den finmaskiga 

väven sprack.156 Det tog förmodligen flera år innan tiden och utvecklingen hann ikapp 

människan. Men flera år senare kunde Norrköping återigen anordna en utställning, NU 64, 

som fokuserade på moderniseringen och den tekniska, kulturella och vetenskapliga 

utvecklingen. Det kan också ha varit så att människan och då främst arrangörerna för 

evenemangen föredrog att leva mer i framtiden. Arrangörerna strävade efter att göra 

förnyelser och hitta olika idéer och teman till evenemang som skulle kunna tillfredställa 

människans kommande behov och frågor. Under åren efter Konst och Industri utställningen 

hade Norrköping några mindre konst och kulturevenemang men inget i lika stor omfattning 

som 1906. Det var inte förrän 1964 som man hade kommit ikapp, moderniseringen och den 

tekniska, vetenskapliga och kulturella utvecklingen var i full gång. 60-talet var en tid av 

förändring och utställningen som syftade till att besvara de frågor medborgarna hade kring 

moderniseringen kom troligen i precis rätt tid. Processen fortsätter och den är säkerligen inte 

slut i och med NU 64, men den är säkert i ett nytt skede. Ett nytt skede med fokusering på att 

besvara frågor om den industriella utvecklingen men även att underhålla och roa. 

Pensionärsfestivalen och polisens dag kan mycket väl ha varit inslag i evenemanget för att 

tillfredställa nya och kommande behov hos medborgarna. 
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De stora världsutställningarna är inte alls olika de kulturevenemang som Norrköping stått 

värd för under 1900-talet Många av dem särskilt utställningarna 1906 och 1964 hade ett 

tydligt syfte att precis som de stora utställningarna presentera den nya tekniken. Arrangörerna 

för Konst och Industri utställningen 1906 och NU 64 hade även ett fostrande och bildande 

syfte precis som de stora utställningarna. Den fostrande aspekten ville arrangörerna under 

världsutställningarna skulle leda till ökad konsumtion för besökarna. Det kan även ha varit så 

i Norrköpings evenemang. Nya varor kom och visades upp på utställningarna speciellt under 

1906 och 1964. Nya varor och konst såldes under utställningen men pengar kom in på annat 

sätt också. Alla de nöjen från utfärder till teater fick man in pengar för.  

 

Utställningarna under 1800-talet kan ses som områden som växer upp med arenor, 

kommunikationer och särskilda byar för företag och deltagare. Utställningen växer till ett eget 

område med eget utbud av varor, souvenirer och nöjen. Att utställning enligt Ekström 

beskrivs som ett område som byggs upp med alla tänkbara faciliteter är nära jämförbart med 

ett nutida evenemang i Norrköping. Här byggs kortskitigt under några dagar en hel by i 

maritim anda, Sail Norrköping, upp. Evenemanget har allt; intresseväckande historia , fartyg 

att beskåda, men även underhållning, mat och dryck. Från ingenstans byggs ett helt område 

upp kring ett evenemang som varar några dagar för förlustelse, för att sedan helt plockas ner 

utan några spår av det som några dagar innan givit så många människor en plats att njuta, 

bildas och umgås. Även Hultet under utställningen 1906 byggdes upp som en by ur det 

förflutna. Här kunde besökarna ta del, minnas och känna hur en äkta östgötastuga och livet 

kring den tedde sig.  

 

Hegemonin 
 
En bra sätt att använda hegemonibegreppet kan vara när man studerar olika utställningar och 

evenemang. Norrköpings evenemang är inte arrangerade av samhälleliga institutioner utan 

arrangeras ofta helt eller delvis av kommunen. De har även arrangerats av andra för samhället 

betydelsefulla personer eller organisationer. Det kan vara så att kommunen som i 

evenemangen haft en stor eller mindre del inflytande besitter en form av makt. Arrangörerna, 

kommunen och evenemangskommittéerna, kan skapa makt för att kunna formulera frågor, 

problem och hierarkier som sätter ramarna för samhället. De kan skapa makten genom 

evenemanget och de kan även utnyttja den genom evenemangets utövning. I karnevalen där 

                                                                                                                                                                                                           
156 Se genomgång av teori s 17   
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kommunen är ensam arrangör kan det finnas en form av maktutövning som både är medveten 

och omedveten. Det kan vara så att med vetskap om att så stor del av Norrköpings befolkning 

deltar i karnevalen så passar man på att konstruera evenemanget på ett sådant sätt så 

kommunen får igenom frågor och problemställningar som de vill att invånarna ska leva och 

rätta sig efter. Exempelvis kan ungdomsfylleriet som har varit ett problem under många år i 

karnevalen vara ett problem som kommunen genom sin maktposition i evenemanget försöker 

sätta en ram för. En ram för hur samhället ska agera och förhålla sig till problemet. 

Kommunen i sin maktposition kan ange en riktning till hur man skall lösa problemet men 

även hur man skall förhålla sig och uppfatta sig till den frågan. Kommunen vill i detta ärende 

vinna samtycke i frågan som i det här fallet inte är särskilt svårt, men de vill även att 

människorna skall tycka som de i frågan om hur problemet ska lösas. Hegemonins strävan och 

i det här exemplet kommunens strävan, är att behärska samhället och få dem att agera och ha 

lika uppfattning i den fråga som de strider för.  

 

Den hegemoniska maktutövningen förutsätter enligt Ekström att man kompromissar och är 

tillmötesgående och det visar sig i några av Norrköpings evenemang. I Norrköpings 

evenemang kan nog kompromissandet varit ett måste med tanke på det enorma utbud och 

spridningsområde som utställningarna hade. Arrangörerna måste kompromissa och vara 

tillmötesgående med deltagarna i utställningen för att nå hegemoni och få alla deltagare och 

besökares samtycke.  Under NU 64 var arrangörerna väldigt noga med det. Till exempel när 

förfrågningar om deltagande i utställningen skickades ut till 600 organisationer i staden. Här 

bjöd man in företag för samarbete i utställningen. Att tidigt kontakta organisationer och där 

igenom troligtvis skapa  bra förutsättningar för att kompromissa fram ett förslag som båda 

parter accepterar, kan säkerligen varit gynnsamt för evenemanget. Även karnevalen har 

arbetat med att kompromissa och vara tillmötesgående. Med undersökningen (hermelin 

research)som gjorts om Norrköpings befolknings inställning till karnevalen, fick man bra svar 

på vad invånarna tyckte mer eller mindre om. Genom de svaren kunde kommunen i den mån 

det var möjligt förändra och komplettera karnevalen för att tillmötesgå önskemålen från 

invånarna. Arrangörerna måste i vissa fall även kompromissa med varandra. Ett sådant 

samarbete hade utställningen 1964. Där samarbetade Nordiska mässor med ett 

utställningskommitté med personer från Norrköping. De två delarrangörerna arbetade 

tillsammans fram en lösning på hur arbetsfördelningen skulle se ut. Arrangörerna 

kompromissade fram en tydlig arbets- och ansvarsfördelning. Man kan även anta att om 
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arrangörerna hittade ett bra och fungerande arbetsätt så skulle det leda till en väl genomfört 

och lyckat evenemang. Att kompromissa blir i utställningarna en förutsättning för en 

framgångsrik hegemoni och inte minst för ett framgångsrikt evenemang.  

 

Fostran i hegemonin är enligt Ekström en viktig roll i försöken att uppnå samtycke och 

enhetlig nationell vilja. Att fostra för att uppnå samtycke kan jag koppla ihop med föregående 

exempel om karnevalen och alkoholproblemet. Där försöker man på en pedagogiskt sätt att 

”fostra ungdomarna” genom att låta det finnas ”vuxna på stan” och att ha socialtjänsten på 

gatorna så att ungdomarna kan vända sig till dem. Men den främsta uppgiften är förmodligen 

att organisationerna ska kunna hjälpa och undervisa ungdomarna om alkoholens faror. I 

karnevalen vänder sig man säkert inte bara till de berusade som ofta är svårare att få kontakt 

med utan också de nyktra ungdomar som kan behöva fostras och få kunskap. I utställningen 

1906 var syftet att fostra och utbilda besökarna om den nya tekniken och utvecklingen. I en 

orolig tid av förändring kan det ha varit så att arrangörerna genom utställningens fostrande 

syfte ville skapa tillit och samtycke inför moderniseringen. Skapa en nationell vilja och tro att 

moderniseringen var för Norrköping och Sveriges bästa och inte någon  negativ förändring. 

 

Enligt Ekström är hegemonis spelplats  det offentliga rummet och det gäller att vinna kampen 

om detta. Nästan alla av Norrköpings evenemang har utspelat sig i det offentliga rummet på 

viktiga platser i staden. Vissa utställningar har varit på ett begränsat område tex. 1906 och 

Sail Norrköping. Men även om evenemangen är på begränsade ytor är områdena så stora att 

besökaren inte får känslan av att man är ”inspärrad” på ett område. Evenemangen utspelar sig 

ofta i de symboliskt viktiga offentliga rummen, det kan man se tydligt i både karnevalen och 

kulturnatten där arenan är stadens gator. Att moderniseringen kan ha påverkat utställningarnas 

möjlighet att få fler besökare till Norrköping visar sig bla. i Konst och Industriutställningen 

1906. Invånarantalet i Norrköping var 45 000 och hela 350 000 människor besökte 

utställningen. Det kan ha varit de nya möjligheterna till kommunikation som genom 

moderniseringen fördes i bruk. Norrköping ligger bra placerat till övriga delar av landet när 

det gäller tåg- och båtförbindelser. Det kan ha varit de möjligheterna som bidrog till den stora 

publiken. Stor publikströmning och utställningens stora område gjorde det möjligt för 

hegemonins förmedling.  
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Spridningen av attityder och idéer följer inte någon enkel vertikal rörelse ner genom 

samhällsskiktet Den ständiga pågående kampen om hegemonin, dess behov av 

tillmötesgående och kompromisser är enligt Ekström komplicerat. Applicerar man det på de 

olika evenemangen i Norrköping kan man se att ett evenemangs syften och mål inte är 

självklara eller går som ett rakt budskap från avsändare till mottagare. I 1964 års utställning 

var målet att informera besökarna om det vetenskapliga, tekniska och kulturella utvecklingen 

och det gjorde arrangörerna också. Men som utställningens innehåll visar hade man även en 

mängd kringarrangemang. Kanske för att tillmötesgå besökarna med en inte allt för allvarlig 

och stel information lättade arrangörerna upp utställningen med underhållning och 

uppvisningar. Utställningens syfte kan då ha grumlats något och inte vara ett enkelt budskap 

från avsändare till mottagare. Den spridning av idéer eller vad som kan vara politiska mål, är 

inte uttalade syften utan är ett resultat av  tillmötesgåenden och kompromisser. Kommunen 

eller hegemonins besittare använder evenemangets mångsidighet och bredd för att nå 

besökarna med det politiska budskapet som de lindat in i evenemangets olika aktiviteter. Det 

kan ha funnits olika former och nivåer av politiska mål. I Sail evenemanget kan ett politiskt 

mål vara att öka medborgarnas intresse och förståelse för Norrköpings hamn och vad den har 

och fortfarande betyder för staden. Hamnen är även den största bidragsgivaren för 

evenemanget. Det kan även vara så att de har som mål att bli uppmärksammade och öka 

besökarnas intresse och kunskap om hamn, sjöfart och dess arbete.  

 
Upplevelse och utopi 
  
Precis som i köpcentrumet är det troligen inte alltid upplevelsen som är arrangörernas mål och 

syfte med evenemangen. Vad som i köpcentrumet benämns som målsättning, 

(kundtillströmning och köplust) kan appliceras på såväl Konst och Industri utställningen 1906 

som Karnevalen. Under utställningen 1906 var maten och drycken en viktig inkomstkälla. 

Med alla de mängder av restauranger och caféer som fanns gjorde man rum för den mängd av 

människor som ville ta ett avbrott från utställningen för en lunch. Karnevalen och främst 

marknaden som hålls i samband med evenemanget lockar mängder av människor ut på 

gatorna. Arrangörerna vill genom marknaden få ut människor på gatorna och locka de som 

annars inte skulle ta sig till staden. Men det är också medvetna om att gör knallarna bra 

affärer är de nöjda och återkommer. Intäkterna från knallarna är ju en viktig del av 

karnevalens finansiering  
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Arrangörernas syfte kan även vara att få en mängd människor att komma till Norrköping som 

vanligtvis inte skulle komma till staden, precis som köpcentrumet vill locka mer kunder till 

centrumet genom evenemanget. Ett av  försöken att locka människor till Norrköping gjorde 

arrangörerna genom utskicket till hushållen i samband med NU 64. Här tog evenemanget 

hjälp av hushållen för att locka och bjuda in människor till staden via färgglada och personliga 

inbjudningar. Genom tillströmningen av människor till evenemangen kan arrangörerna ha 

velat uppnå ökad konsumtion för att staden ska få en skjuts i ekonomin. Det visar sig i de 

många avstängningar av gator i staden som gjorts till förmån av marknadsdagar. Både i 

karnevalen och NU 64 har vissa gator stängts av och resultatet av marknaden har visat en 

mycket hög konsumtion. Den utvärdering som gjorts på karnevalen visar bestämt att 

människor spenderar mer pengar under evenemangsveckan än under en vanlig vecka.   

 

Att sälja upplevelser låter befängt men är förekommande i många av evenemangen. Vissa av 

evenemangen i Norrköpings historia som tex. Utställningen 1906, DU 71 och Sail Norrköping 

tar inträde för att ta del av evenemanget. Då området i vissa fall är avskärmat så som Sailet 

har man även avgiftsbelagda aktiviteter inom området. Men även de båtutfärder i Norrköpings 

omgivning 1906 till de adrenalinkickar man kanske får om man betalar för att hoppa bungy 

jump på Sail Norrköpings evenemang. Arrangörerna säljer genom evenemangen sina 

upplevelser dels genom inträde men också genom de valbara aktiviteter som man kan ”köpa 

till”. Dessa aktiviteter kan kopplas samman med vad som i köpcentrumets anda beskrivs som 

en aktivitet i ett stort kollektiv av folkmassor.  

 

Om evenemangen är ett avbrott från vardagen eller ett stressande inslag kan diskuteras. Men 

arrangören för karnevalen, kommunen syftar tydligt till att ge människorna en folkfest och ett 

avbrott från vardagen. Karnevalen är full av aktiviteter i ett socialt samspel genom exempelvis 

den enorma folkfest med kringarrangemang som karnevalståget bjuder in till. Men som 

Fornäs157 menar; att när vissa kommersiella evenemang marknadsförs i termer av folkfest 

verkar det kanske inte längre ha att göra med någon historisk nostalgisk folklighet, utan tycks 

betona att det blir mycket folk och ges tillfälle till trängsel. Just den beskrivning stämmer in 

på karnevalsevenemanget som kan ha blivit för kommersiellt och festbetonat. Det kan även 

vara så att vissa tycker att evenemanget inte tar upp de kulturella bitar som finns utan 

fokuserar på folkfesten, försäljning och aktiviteter. Kanske kan det vara så att efter alla de år 

som karnevalen funnits har den utvecklats till något som arrangörerna inte tänkt sig från 
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början. Dagens karnevaler skiljer sig från de första på så vis att det nu handlar mer om öltält 

och kringliggande aktiviteter än det färgsprakande karnevalståg som det fokuserades på de 

första åren. Utvecklingen mot det lättsamma och ekonomiskt lönsamma visar sig i 

evenemangshistorien. Evenemangen hade från början ett bildningsideal som under årens lopp 

tonats ned. I dagens evenemang ser man en utveckling mot populariseringen och 

kommersialiseringen  och den kommer säkerligen hålla i sig. Både karnevalen och sailet har 

en lättsam vinkel på arrangemanget och de syftar båda till att nå ekonomisk lönsamhet. 

 

I vissa evenemang i köpcentrumet utmanas enligt Fornäs158 gränserna mellan sfärerna 

marknad/kommun och kultur. Kulturen framstår här inte som någon autonom verksamhet utan 

vävs in i andra aktiviteter och används som medel för att uppnå politiskt stöd/framgång eller 

ekonomisk profit. Under DU 71 evenemanget syns en tendens av detta då arrangörerna, 

statliga verk, organisationer och företag försöker genom evenemangets kulturella framlägg 

föra ut vad man uträttat inom miljöområdet samt föra ut miljödebatten till människorna. Här 

kan det vara så att arrangörerna försöker öka människornas intresse och kunskap för vad 

arrangörerna, Nordiska mässor kan uträtta. Arrangörerna och utställarna kan vilja få 

människorna att ta del av de tjänster och produkter som finns för ett positivt miljöarbete. De 

kanske även hoppas att de kommer att använda just utställarnas produkter och tjänster, så de 

kan göra en ekonomisk profit.  

 

För att uppleva den äkta känslan i evenemanget  eller nå den genuina känslan behövs en 

ingång. En ingång som kan precis som Lotten Gustafsson159 beskriver  hjälpa oss att röra oss 

fritt  mellan utopi och verklighet. Ingången tror jag många gånger kan vara upplevelsen i 

evenemanget. Norrköpings evenemang speciellt karnevalen har en tydlig sådan ingång till att 

uppnå den äkta känslan. Upplevelsen när publiken aktivt deltar i karnevalståget, utklädda och 

skramlandes i takt med en coca cola burk med ris i. Upplevelsen kan ta publiken med till 

rummet där allt är möjligt, där man lever sig in i, dansar och sjunger med i karnevalsyran som 

stiger i takt med trummorna. Här är det precis som i leken i Visby, platsen, deltagarna men 

även publiken som är viktiga för att den äkta upplevelsen skall infinna sig. Även den 

kroppsliga sinnliga erfarenheten framstår som en väg till djupare och mer direkt kunskap än 

intellektuellt reflekterande. Att använda sinnena för att hitta en väg till det förflutna är 

                                                                                                                                                                                                           
157 ”Upplevelseproduktion i händelsernas centrum” i Passager 
158 ibid 
159 Den folkliga modernismen 
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”Hultet” som var en del av utställningen 1906 ett bra exempel på. Hultet, ett skansen i 

miniatyr där besökarna kunde ta del av äldre traditioner och seder. Här kände, såg och luktade 

publiken på det som inte för allt för länge sen varit vardag för dem. Den här delen av 

utställningen var även en av de populäraste i hela utställningen. Även det moderna 

sailevenemanget får besökaren att leva sig in, känna men framförallt se de gamla fartygen 

som många faktiskt är original. Genom dagsutflykterna och de längre turer som erbjuds får 

besökarna en möjlighet till inblick hur det var att leva och arbeta på ett fartyg. Fartygen och 

vad de förmedlar sinnesmässigt blir vägen till det förflutna. 

 

Norrköpings evenemang har genom tiderna  troligen förändrades för att tillfredställa 

publikens behov av konsumtion som de trodde skulle hjälpa dem att nå utopin. Men drömmen 

gick inte i uppfyllelse för alla. Människorna upptäckte att drömmen förändrades och 

evenemangen idag har ofta lagt nivån på varorna och tjänsterna så de flesta ska ha möjlighet 

att  uppleva eller köpa med sig något från evenemanget. Varorna och upplevelserna är idag 

inte längre en ouppnåelig dröm för publiken. Under utställningen DU 71 och den populära 

bostadsutställningen i Lindö kan det ha varit många som kände att drömmen om ett eget hus 

var långt borta och man fängslades framför utställningen i beundran. Dagens karneval har 

marknadsknallar som säljer allt man kan tänka sig. Där är inte längre varorna lika ouppnåeliga 

eller ovanliga, de är anpassade till den moderna människan och den vardagskonsumtion man 

vant sig vid i den nya tiden. Varorna på markanden är heller inte lika ovanliga som de som 

man hittade i den tidiga utställningen 1906. Beundran över något nytt och spännande är svår 

att uppnå på karnevalsmarkanden där en vanlig försäljningsprodukt är CD skivan. Det kan 

också möjligen har varit en pojkdröm för någon att segla med ett äkta segelfartyg, den 

drömmen blir idag möjlig genom de segelturer som Sailevenemanget erbjuder. Dagens 

evenemang kan i takt med moderniseringen blivit en arena för tex. marknadsknallar och 

tivolin  att sälja mer eller mindre nyttiga prylar och upplevelser.  

 
EPA varuhuset funktion som mötesplats, innovatör och lärosal kan sättas i relation till ett 

evenemangs funktion. 160 Att utställningen 1906 precis som EPA var en källa för drömmar om 

ett modernare liv visar sig väl. I utställningen visade man upp de nya tekniska vetenskapliga 

varorna som inom en snar framtid fanns på markanden. Det kan ha varit så att besökarna 

bestämt sig för att inte köpa något precis som på EPA. Men det kan ha varit så att på EPA och 

under 1906 utställningen så lockades många människor att investera i saker som de innan de 
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besökte EPA eller utställningen aldrig skulle ha köpt. Utställningen eller snarare utställarna 

fick den ekonomiska vinst som förmodligen var ett av syftena till utställningen. På samma sätt 

som EPA var en effekt av moderniseringens framryckning kan det möjligen ha varit på 

samma sätt för utställningen 1906. Under den industriella moderniseringen uppstod frågor 

som samhället ville ha svar på och då skapades utställningen delvis för att svara på dessa 

frågor. Arrangörerna, fabriksföreningen och hantverksföreningen syfte var ju klart 

utställningen skulle bilda och fostra om den nya moderna tiden.  

 

I dagens evenemang som karnevalen och sailet kan man tänka sig att EPA:s idé om att 

sammanlänka konsumtion med förförisk inredning kan ha påverkat hur dagens evenemang ser 

ut och är uppbyggda. EPA var ju en sådan enorm framgång och blev enligt många en symbol 

för det nya moderna upplevelseköpcentrumet. På samma sätt kan både karnevalen och sailet 

vara ett upplevelseevenemang. I karnevalen är sammanlänkningen mellan konsumtion och 

inredning tydlig. Konsumtionen som nämnts tidigare är stor både när det gäller marknaden 

och loppmarknaden. Även mat och dryck konsumeras i stora mängder. ”Inredningen” i 

karnevalen  är möjligen karnevalståget och utklädnaden av så väl barn som vuxen. 

Sammanlänkning mellan den omfattade konsumtionen i form av marknad tillsammans med 

deltagarna och besökarnas utklädnad kan jämföras med EPA. Vare sig utklädnaden består av 

en fullmunderad sambadansare eller en rolig hatt  är sammanlänkning påvisad. Även Sailet är 

ett bra exempel då hamnen träder i en i total maritim inredning.  

 
 
Arrangörerna 
 
Utställningsarrangörerna har både i de stora utställningarna och i Norrköpings evenemang  

varit i fokus och även i viss maktposition. Det kan även ha funnits arrangörer som genom sin 

position velat uppnå särskilda ekonomiska och politiska mål. Det kan säkert gälla både 

enskilda personer som hela organisationer. Sailevenemanget har som mål att gå med 

ekonomiskt vinst men även främja östersjökulturen. Ännu har inte evenemanget gjort någon 

vinst men när och om de gör det så blir det i första hand de två ägarna Anders Gummesson 

och Peter Fagerstedt som får ett ekonomiskt tillskott. Kanske kan karnevalen som kommunen 

är ensam arrangör till ha vissa bakomliggande mål. Syftet med karnevalen är att skapa en 

folkfest för Norrköpings befolkning och det kan vara en form av ”muta” till invånarna. 

Kommunen avsätter stora summor varje år till evenemanget och kanske hoppas de på att det 

                                                                                                                                                                                                           
160 Fredriksson ”Den folkliga modernismen” 
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ska uppskattas så mycket att invånarna får ökat förtroende för kommunen och de folkvalda. 

Förhoppningen kan sedan vara att resultatet blir att de får sitta kvar vid makten i kommande 

val. Att arrangörerna under 1897s utställningen hade ekonomiska och politiska mål klargörs 

mycket bra i exemplet med Swartling. Det kan finnas liknande exempel och målsättningar i 

Norrköpings evenemang men att de inte är lika tydliga och att de framförallt inte omfattar en 

ekonomisk och politisk framgång i den utsträckning som arrangörspositionen ledde till under 

utställningen 1897. Axel Swartling var även ordförande i Fabriksföreningen som var 

arrangörer till Konst och Industriutställningen 1906 tillsammans med Hantverksföreningen. 

Swartlings karriär tog sannolikt fart i och med Världsutställningen 1897. Fem år efter 

utställningen blev han vice talman och några år senare alltså ordförande i Fabriksföreningen. 

Swartling som tidigare fått politiska framgångar till följd av utställningen kan ha haft som mål 

att utställningen skulle göra detsamma även denna gång. Kanske fanns det även fler män som 

Swartling som fick ekonomiska och politiska framgångar som följd till deras medverkande i 

olika evenemang.  

 

De reformer som gjordes under 1897 års utställningen kan ha varit nödvändiga både för 

produktiviteten och för att arrangörerna skulle kunna få möjlighet till en skjuts i karriären. 

Olika reformförslag kan även gynna de arrangörer som eventuellt besitter en lokalpolitisk 

position. De eventuella politiska och ekonomiska mål som fanns och finns i Norrköping var 

och är troligtvis inte uttalade syften. De eventuella följderna kommer som ett resultat av ett 

lyckat evenemang. Ett troligt politiskt mål för evenemangen kan vara som en del av 

evenemangen även har som syfte, locka fler människor till Norrköping. Precis som NU 64s 

ledstjärna var; att göra staden så attraktiv som möjligt och få invånarna PR sinnade för den 

egna staden. Det kan ha varit en bra start, för det kan vara så att tycker man inte om sin egen 

stad är det svårt att få hit fler människor. Evenemangen tex. karnevalen och sailet  lockar 

troligtvis en mängd människor till Norrköping, och förhoppningsvis kommer de inte bara för 

evenemanget utan stannar ett par dagar. Genom evenemangen lockar man människor hit 

genom de olika uppträdandena och uppvisningarna. Karnevalen lockar med ett storslaget 

karnevalståg och en marknad full av spännande inslag. Men det som lockar mest människor 

till staden och som bevisas i Hermelins undersökning är fyrverkerierna. Att börja med SM i 

fyrverkeri och därmed sprida ur fyrverkerierna över en vecka kan ha varit ett bra sätt för att 

locka fler människor till staden och få dem att stanna under hela karnevalen. Den turismen 

kan gynna staden så till vida att människorna som kommer till Norrköping tar del i andra 
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aktiviteter runt om i staden och även spenderar en hel del pengar som kommunen indirekt 

gynnas av.  

 

Bildningssyftet och populariseringen av evenemangen 
 
De två bildningsidealen, det materiella och det andliga kan man hitta spår av i Norrköpings 

evenemangshistoria. Under 1906 och 1964 års utställningar kan det ha varit det materiella 

bildningsidealet med tyngdpunkt på att bilda om den nya nyttoinriktade vetenskapen som 

dominerade. Under utställningarna var syftet för båda utställningarna väldefinierade och 

syftade till att fostra och bilda om samhällets utveckling och förändring. I utställningarna lade 

arrangörerna fokuseringen på tekniken och vetenskapen men man hade också underhållande 

inslag. Efter 1971 års miljöbildande utställningen tycker jag mig kunna se en utveckling bort 

från detta. Under karnevalen och sailet är inte evenemangen så inriktade på materiella frågor 

eller utveckling. Kanske ville arrangörerna ändra fokuseringen på moderniseringen och 

samhällets förändring som dominerat de senaste seklet. I karnevalen  kan besökaren knappast 

hitta något arrangemang som har med materiell bildning att göra. Karnevalen fokuserar 

istället på kulturen och att föra ut kulturen och ge besökarna en inblick i den. Under 

karnevalen hittat man kulturell bildning från sydamerikansk dans och musik, teater till 

artistuppträdanden.  

 

Att kombinera de två bildningsidealen kan enligt Ekström ha sina fördelar och man kan även 

knyta an den till den hegemoniska dynamiken. För att hegemonin ska vara framgångsrik 

måste den söka kompromisser och gå äldre traditioner och ideal till mötes. I dagens 

evenemang i Norrköping kan det vara så att man måste kompromissa mellan kulturen och 

nöjesutbudet för att nå framgång för evenemanget. Samhällets tekniska, vetenskapliga och 

kulturella utveckling kan ha gjort att kraven från publiken höjts och att evenemangen måste 

för att svara upp till dem kompromissa utvecklingsinformationen med en lättsammare 

nöjesvinkel. Den teknik och utveckling som moderniseringen förde med sig i början av 1900-

talet är inte attraktivt för besökaren idag utan besökaren vill kanske ha något mer och i en mer 

användarvänlig form. Att kombinera den kunskap som ett evenemang vill ge tillsammans 

något av den nya tidens teknik kan vara det optimala bildningssättet idag. Karnevalen kan 

möjligen har strävat efter det. De kombinerar nöjesfältet med att man senare under kvällen 

kan ta del av en kulturellt evenemang som exempelvis en teaterpjäs. Till sist är det besökaren 

som bestämmer men hon ges ändå möjligheten att ta del av både kultur och nöje. Kanske 
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behöver man även gå tillbaka i historien och knyta an till en gammal tradition för att den nya 

kunskapen ska mottas av besökaren. Sailevenemanget är ett bra exempel på hur man går äldre 

traditioner till mötes för att bilda publiken och nå framgång. I evenemanget lyfter fram det 

maritima kulturarvet, i form av fartyg, hantverk mm. Arrangörerna måste tillfredställa 

publiken genom både kultur, teknik, vetenskap och nöje. 

 

I Norrköpings evenemangshistoria visar det på att evenemangen har gått ifrån att vara  

bildande till att från 1970-talet vara mer behovsrelaterade. DU 71 utställningen satte 

människan i centrum och fokuserade på människan eller mer konkret Östergötlands 

befolkning. Människan kan under den tiden ha känt ett stort behov av bekräftelse och genom 

att sätta olika människors interessen i fokus uppnådde man det. I utställningen fokuserade 

man och hade teman kring bland annat; DU på sjön, DU pensionär, DU och skogen etc. Det 

kan ha lett till att Norrköping idag har många evenemang som syftar till att underhålla och 

tillfredställa människans behov av att ”uppleva en utopi”. Arrangörerna kan genom 

evenemanget velat stänga av omvärldens krav på de vardagliga uppgifterna så som jobb, 

pengar, barn mm. I karnevalen som kommunen vill ska vara en folkfest vill man att besökarna 

ska ha roligt, koppla av och inte tänka på de vardagliga bekymmerna. Under DU 71 och 

speciellt med bostadsutställningen i Lindö kan syftet ha varit att ställa individen i centrum. 

Det kan tänkas att man ville göra det för att efter 60- och 70-talets ”liberalism” fostra 

människan. Man kanske använde bostadsutställningen för att uppnå det. Idén från 1800-talens 

utställningar att man genom de vardagliga miljöerna som ställdes ut skulle kunna ge yttre och 

inre skepnad åt människan är intressant. Människan skulle fostras i riktning mot en viss 

värdebildning, smak och livsstil. I Lindöutställningen kan man ha velat fostra besökaren till 

att anamma det nytänkande, familjära och stilrena som utställningen visade. Människan skulle 

fostras till att vilja uppnå det lugna ”Svenssonliv” som bostadsutställningen uppmanade till att 

man fick om man bodde i ett sådant hus och område. Kanske fanns det hos människan ett 

omedvetet behov av att formas på nytt efter det frihetstänkande och handlande som 60- och 

70-talet utgjorde.  

 
Utställningen kommersialiseras ofta och blir en vara att sälja som skall locka besökare till 

utställningen. Det målet är ofta önskvärt i de evenemang som Norrköping stått värd för. 

Arrangörerna vill locka människor till Norrköping för att öka internationaliseringen och 

turismen i staden. Det kan man se i samtliga evenemang inte minst i karnevalen som bygger 

på att locka människor till staden och att de tillsammans ska bidra till en stor fest. Innan 
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karnevalen skickar kommunen ut en karnevalstidning till samtliga hushåll och man 

annonserar i Tomers reseguide för marknader. Man försöker på många sätt marknadsföra sig 

och annonsera om den kommande karnevalen. Det kan också vara så att eftersom att 

karnevalen funnits i många år så sprids ryktet mellan så väl besökare som knallar om 

Norrköpings karneval.  

 

Det nöjesutbud som fanns 1906 och 1964 kan ha varit ett sätt att popularisera den 

vetenskapliga, tekniska och industriella utvecklingen. Speciellt 1964 då syftet just var att 

informera om den tekniska, industriella och vetenskapliga utvecklingen. Utställningen visade 

upp den nya tekniken i form av maskiner och elektroniska saker som intresserade 

människorna. Precis som den rörliga trottoaren och den tekniken som den presenterade på 

Parisutställningen år 1900 gav det utställningen ett inslag av nöjeskultur. Många av de 

karuseller som fanns på utställningen presenterade säkerligen en ny teknik. NU 64 hade också 

ett nöjesfält skapat i stil med det nöjesfält som funnits på 1906 års utställning. Inslaget som 

hette DÅ 06 var inte särskilt populärt. Säkerligen var det så att den nya tekniken som 

presenterades genom nöjesfältet 1906 inte var så imponerande längre och därför ointressant 

för många 60 år senare. De nya nöjesfälten under NU 64 med fler tekniska möjligheter 

lockade besökarna mer. Nya imponerande karuseller gav besökarna en intensivare och mer 

mäktig upplevelse av nöjestekniken än vad DÅ 06 erbjöd. Efter 1964 kan populariseringen av 

Norrköpings evenemang ha grumlat det informativa syftet. Nöjesutbudet fanns kvar och 

utökades i många evenemang samtidigt som de informativa inslagen trappades ner. 

Nöjesutbudet blev viktigare. Det kan också tänkas att det inte i samma grad som 1906 och 

1964 behövdes en lika informativ presentation av den vetenskapliga, tekniska och industriella 

utvecklingen. Utvecklingen var heller inte lika kraftig efter 1964 som den var runt sekelskiftet 

då moderniseringen var på topp. Den successiva ökningen av nöjesutbudet efter 1964 kan 

även ha lett till att det i dagens evenemang ofta finns stora tivolin och liknade aktiviteter. 

Kanske kan en ny form av informativt nöjesutbud komma att visa sig i Norrköpings 

evenemang med tanke på den mikroelektroniska utvecklingen som är knutet till dagens 

informationssamhälle. Nutida arrangörer kan även ha ett primärt syfte att evenemanget skall 

vara en folkfest och jag tror tivolin och liknande aktiviteter bidrar till den känslan. Det kan ha 

lett till att nöjesutbudet har utvecklas och utökats och i första hand finns för att underhålla 

besökarna och inte ha ett informativt syfte som nöjesutbudet kan ha haft från början. 
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De evenemang som Norrköping stått värd för har ofta agerat som mötesplats och fest för 

människorna. Men det är bara karnevalen och Sailet som har syftet att evenemanget ska vara 

en folkfest. De andra evenemangen har andra syften med fungerar indirekt även som 

mötesplats och folkfest. Alla evenemang innehåller underhållning av olika form och mat och 

dryck räcker säkert  för att människor ska ha trevligt. Arrangörerna, dvs. oftast kommunen 

ville säkerligen att syftet skulle leda till att staden skulle bli mer sammanfogad och att de 

klasskillnader (som faktiskt fortfarande finns i samhället) skulle utjämnas. Kanske kan en 

demokratisk gemenskap uppnås när ”alla” invånare i Norrköping glada dansar och håller 

takten tex. i karnevalståget, oavsett om man är medelklass, arbetslös eller invandrare. Från 

sekelskiftets förlustelser till dagens nöjesfält, utvecklingen där emellan har nog varit 

oundviklig. Allt eftersom bildningsidealet fick svårt att göra sig hört och människorna 

intresserade sig mer och uppskattade nöjesutbudet på ett annat sätt än ur ett bildande 

perspektiv. Man kan ha resonerat så att det är bättre att människorna får komma till 

evenemanget och förlusta sig och samtidigt förhoppningsvis, medvetet eller omedvetet ta del 

av de primära syftena som evenemangen har. Det här förloppet kan bara ha utvecklats mer 

och det finns inte några tydliga spår från det forna bildningssystemen i dagens evenemang. 

Under Karnevalen och Sailet dominerar nöjesutbudet men man kan även finna kulturella 

arrangemang. Samtliga evenemang har vissa spår av nöjen fast i olika form. Från Hultets 

möjligheter till folkdans under utställningen 1906 till dagens bungy jump nere vid hamnen 

under Sailevenemanget. Båda evenemangen har i alla fall lockat en stor mängd besökare och 

bidragit till att människor tillsammans roar sig.  

 
 

Nationalism 
 
Det kan säkert ha funnits en oro och osäkerhet kring den förändring människan befann sig i 

runt sekelskiftet 1900. Människan hade säkerligen en mängd frågor och funderingar men de 

kan även ha känt ett visst motstånd till förändringarna. Konst och Industriutställningens  

innehåll kan ha hjälpt människorna att få svar på frågor och milda oron. Signumen att uppvisa 

den nya tekniken, informera och undervisa människan om industrialiseringen tillfredställde 

säkert ett visst behov. Men det viktigaste var kanske att göra utställningen till en folkfest där 

alla är välkomna och delaktiga i firandet av den nya moderna tiden.  
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Världsutställningen i Stockholm 1897 arrangerades och upplevdes enligt Ekström på många 

sätt som en nationalfest och det kan vara med det som utgångspunkt som Konst och 

Industriutställningen skapades. Norrköping kan ha velat att utställningen skulle bli en 

nationalfest men även bidra till ökat intresse och känsla för Norrköping. Staden fick genom 

utställningen möjligheten att visa upp sig och sina resurser och det gjorde säkert många 

invånare stolta. Det tydligaste inslaget i utställningen som kan ha syftat till att höja 

nationalkänslan var den svensk-amerikanska dagen. Till festligheterna hade man tillfälligt 

återfört utvandrare för att delta i en jättelik kortege liknande vår dags karneval. De olika 

utfärder och resor till Norrköpings omgivningar kan även ha medfört ökad känsla för staden. 

De nya moderna kommunikationerna gav besökarna möjlighet att upptäcka nya spännande 

sidor av Norrköping som de inte inte sett tidigare. 1906 kan ha varit startskottet till vad som 

sedan under 1900-talet utvecklades evenemangshistoria att vara stolt över. Under de större 

evenemang som Norrköping haft under 1900-talet har de allra flesta haft mycket bra 

besökssiffror och intresset har varit stort. Mycket talar för att om människorna uppskattar sin 

stad deltar de även aktivt i evenemangen. Norrköpings evenemang har haft ett stort aktivt 

deltagande och det kan betyda att invånarna tycker om och uppskattar sin stad och vad den 

erbjuder. 

 

Målet att vinna  nationell enighet och få publiken engagerad och entusiastisk var i de stora 

världsutställningarna tydligt. När Norrköping hade sitt första stora evenemang med 1906 års 

utställning, kan man ha arbetat efter samma grundläggande mål. Skillnaden var möjligen att 

Norrköping ville stärka nationalkänslan inte bara för Sverige utan speciellt för Norrköping. 

Man ville ge Norrköpings invånare anledning att engagera sig i sin stad och vara stolt över 

den. Det kan man se vissa tecken på i de evenemang som Norrköping haft under 1900-talet. 

Utställningen 1964 som var en stadsutställning, är ett exempel på det. Evenemanget fick stor 

publicitet i media och kallades för ”storevenemang i Norrköping”. Att bli omnämnd som en 

stad som kan arrangera ett storevenemang kan mycket väl ha gjort invånare engagerade och 

stolta över evenemanget och staden. 

 

Traditioner kan enligt Ekström ofta vara medvetet konstruerade för mer eller mindre 

maktlegitimerade syften. En konstruerad traditions uppgift kan även vara att tillsammans med 

maktaspekten markera samhörighet. Möjligtvis kan karnevalen var en sådan tradition. 

Karnevalens syfte är bland annat att skapa samhörighet och möjligen har även kommunen 

vissa maktlegitimerande syften. En sådan tradition i karnevalen kan vara SM i fyrverkeri. 
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Under tävlingen så samlas en stor mängd människor tillsammans nere vid strömmen för att ta 

del av fyrverkeriet. Ofta hålls ett tal som presenterar och nämner något kort om Norrköping, 

arrangörerna och den fantastiska karnevalen. Traditionen med fyrverkerierna markerar i allra 

högsta grad samhörighet men kanske finns det också en viss maktaspekt. Medan en mängd 

människor står  och väntar på att fyrverkerierna ska börja har talaren (ofta någon med 

kommunal anknytning) möjlighet att säga något som kan påverka eller styra in besökarna i ett 

visst tankesätt. Jag menar inte att han manipulerar besökarna men han har möjligheten att 

påverka när han vet att han har möjlighet att nå ut till en stor mängd människor. Möjligen 

finns det inte bara genom talet utan under he la karnevalen en idé att fostra publiken mot en 

viss värdebildning för att uppnå  hegemoni och markera och konstruera samhörighet för 

Norrköpings befolkning.  

 

Under världsutställningen 1897 skulle enligt Ekström inte bara den nationella identiteten 

stärkas utan nationen blev även en vara att sälja till dem som kom resande från andra länder. 

Det kommunikativa genombrottet hade stor betydelse för det syftet. Under Konst och 

industriutställningen 1906 kan man se hur arrangörerna arbetade för att sälja in Norrköping 

till såväl svenska som utländska besökare. De började med marknadsföring och satsade 

mycket pengar på reklamaffischer så att de skulle synas. Att arrangörerna även såg till att ta 

hand om pressen på ett bra sätt ledde säkerligen till positiva artiklar och fler besökare till 

utställningen. Karnevalen har som syfte att locka fler människor till Norrköping. Men precis 

som i början av seklet använder sig karnevalen av marknadsföring för att nå ut och locka 

besökare till evenemanget. 

 

Modernitetens tre dimensioner 
Uppsatsen har tidigare diskuterat moderniseringen och dess påverkan på världsutställningarna 

och evenemangen i Norrköping. Genom att sätta Norrköpings olika evenemang i relation till 

modernitetens tre dimensioner kan man göra en tolkning och analys av evenemangens 

förhållande till moderniseringen. 161 

 

Horisontellt finns det enligt Fornäs tre stadier, den tidiga, höga och sena modernismen. Det 

finns ingen skarp gräns mellan dem utan de har tillsammans en lång historia. Förmodernismen 

blev modernism mellan 1500-1800 tal och det var då som många av de stora utställningarna 

fanns runt om i världen. Det sena stadiet av modernitet kom till västerlandet runt år 1900, 
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samma tidpunkt då Landtbruksmötena och Konst och Industriutställningen var aktuella. Man 

kan säga att de första evenemangen i Norrköping var ett resultat av den sena moderniteten i 

moderniseringsprocessen. Modernismen kan ha kommit in i ett nytt stadie under 60-talet och 

det kan man se vissa spår av i evenemanget DU 71. Under den tiden började kulturella former 

som tidigare setts som moderna ifrågasättas. Kanske var det som hände under utställningen. 

Evenemanget satsade på att föra ut miljödebatten till begriplighet till människorna men 

människorna kan ha ifrågasatt syftet istället för att ta det till sig. Kanske var det nya stadiet av 

moderniteten som bidrog till mänskornas tveksamhet och ledde till att besökaretantalet var 

mycket lågt på många av de miljöknutna arrangemangen.  

 

Den tredje dimensionen är både objektiv och subjektiv. Objektivt  kan moderniseringen bära 

med sig tekniska, politiska och ekonomiska förändringar. De tekniska förändringarna kan man 

ta del av i både utställningen 1906 och 1964. Syftet för båda utställningarna var att informera 

om den nya tekniken och det gjorde på olika sätt. Subjektivt kan moderniseringen påverka 

människorna. Moderniseringen påverkar och förändrar det sociala mönstret. Det kan göra 

människor oroliga och kanske var det därför som arrangörerna till utställningen 1906 ville att 

evenemanget skulle var en folkfest. Kanske kunde en folkfest hjälpa och lätta oron inför 

moderniseringen.  

 

Postindustrialism och postmodernism 
 
Termen post betecknar en övergång. I moderniseringen och industrialiseringen finns det flera 

övergångar. Det postindustriella kan vara en del av det postmoderna och de kommer båda 

efter det moderna och industriella. Industrialiseringen är en del av moderniserings processen. 

De som hävdar att samhället håller på att träda in i en postmodern era hävdar att övergången 

är lika markant som övergången till det moderna. Postmodernitet kan också innebära att den 

sociala utvecklingens bana för oss bort från modernitetens institutioner och mot en ny och 

välavgränsad social ordning. Att samhället ännu inte är inne i en postmodern tid kan ses i att 

dagens evenemang ännu inte påvisar någon markant övergång. Runt sekelskiftet 1900 anses 

den sena moderniteten vara etablerad och i 1906 års utställning kan man se en markant 

övergång. Utställningen visar en tydlig övergång av information och kunskap om ny teknik, 

kultur och vetenskap till besökarna. Utställningen medverkade även till ett högre medvetande 

om att ett nytt samhälle med ny teknik var  på väg att tas i bruk. Med utställningens signum 
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att visa upp modern arkitektur, konst mm markerades en övergång till det senmoderna. I 

Norrköpings evenemang finns det än så länge inget som markerar en övergång till det 

postmoderna. Kanske kan man se glimtar av den kommande postmodernismen men man kan 

inte säga att Norrköping befinner sig i en postmodernitet. Kanske försöker karnevalen skapa 

en ny och välavgränsad ordning genom att ge medborgarna frihet. Friheten som uppnås kan 

även hjälpa till att skapa förtroende för kommunen. Frihetens arena kan vara Norrköpings 

gator som under karnevalsveckan är avstänga och till förfogande för medborgarna.162 

 

Moderniseringens institutionella dimensioner 
 
Enligt Giddens kan man genom att studera de fyra institutionella dimensionerna och vilka 

avvikelser som finns mot dem i samhället se glimtar av postmodernismen. Norrköpings 

evenemang går att jämföras med dimensionerna med det finns också vissa avvikelser. När det 

gäller övervakning och administrativ makt är trenderna ganska tydliga. När det gäller 

övervakning och kontroll över informationsspridning är det något som flera evenemang i 

Norrköping använder sig av. Under de tidiga evenemangen 1906 och 1964 var syftet att sprida 

kunskap och information. Arrangörerna kontrollerade och bestämde vilken information som 

förmedlades i utställningen. Men i DU 71 och Karnevalen får både kontrollen av 

informationsspridning och den administrativa makten en annan karaktär. Tex. i DU 71 ville 

arrangörerna kanske både kontrollera informationen om miljödebatten samtidigt som man 

kanske ville öka besökarens aktiva deltagande i miljödebatten. I karnevalen kanske man vill 

öka engagemanget och intresset för staden hos befolkningen. Genom en stor folkfest som ökar 

samhörigheten kanske det demokratiska deltagandet höjs i frågor som rör Norrköping. 

Anledningen till att kommunen vill engagera medborgarna till demokratiskt deltagande kan 

vara att de hoppas att medborgarnas aktiva samtycke leder till effektivt styre. Och med 

kommunen som arrangörer kan man tänka sig att det är av stort intresse att bidra till ökat 

medborgligt engagemang och därigenom ökat effektivt styre i kommunen. 163 

 

Industrialiseringen som fjärde dimension innebär enligt Giddens användningen av materiella 

kraftkällor i produktionen som är kopplat till maskineriets centrala roll i 

produceringsprocessen. Industrialismen påverkar både transporter, kommunikationer och livet 

i hemmen. I de tidiga evenemangen visar utställningarna hur man använder de nya tekniska 

produkterna. Kommunikationer och ny arkitektur presenteras. Den nya tekniska, kulturella 
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och vetenskapliga utvecklingen påverkade människors liv såvä l i arbetet som privat. I dagens 

evenemang som Karnevalen och Sailet informeras eller presenteras ingen ny teknik eller 

vetenskap som direkt påverkar hem och arbete. Den nya teknik som besökarna kan ta del av är 

den som presenteras i form av nöjesattraktioner. Sailet är till och med snarare att delvis 

betrakta som historiskt tillbakablickande kanske nästan nostalgiskt. Berg och dalbanor  och 

bungy jump är relativ ny teknik och vetenskap men kanske inte direkt revolutionerande. 

Teknologin kan inte göra framsteg mot någonting eftersom den knuffats framåt bakifrån. 

Kanske hände så mycket inom tekniken då moderniseringen var som effektivast att det ännu 

inte finns något som knuffar dagens teknik framåt i någon högre hastighet. Kanske finns det 

alltså några avvikelser från dimensionerna i evenemangen som tyder på glimtar ur ett 

postmodernt samhälle.  

 

Postmodern kultur och kulturarvet 
 
Man kan till viss del analysera kulturutbudet i evenemangen utifrån att kulturen är figural 

(bildlig)164. Det visar sig tydligare i de sena evenemangen än i de tidiga att det finns vissa 

tecken på postmodern kultur i evenemangen. Den postmoderna kulturen vill enligt Lash att 

publiken skall uppslukas av bilderna i en intensiv känslomässig fascination. Publiken ska inte 

vara analytisk och den ska inte heller se helheten utan det räcker att tycka om och beundra 

enskilda delar. Att publiken fascinerades och uppslukades av bostadsutställningen i 

evenemanget 1971 bevisades genom det höga besökarantalet. Här är det troligt att besökarna 

fascinerades och beundrade det huset som bäst uppfyllde de krav som just den besökaren 

hade. Kulturen som representeras i det stora karnevalståget har i många år intresserat 

besökare. Besökssiffrorna visar på ett enormt intresse och det är kanske även troligt att 

besökarna uppslukas av de bilder som exponeras i det kulturellt varierande tåget. 

Karnevalståget  kanske även ger upphov till intresse för de olika delarna av tåget, besökarna 

behöver inte fascineras av helheten utan enbart en del av tåget. Olika besökare kan hitta delar 

som de uppskattar. Även i sailet så vill arrangörerna fascinera och intressera besökarna genom 

en mängd fantastiska fartyg. Gemensamt för de tre evenemangen är att man inte behöver 

analysera kulturen utan att det räcker med att bara var på plats och se och uppleva de olika 

bilderna som presenteras för besökaren. I de tidigare evenemangen hade kanske arrangörerna 

önskan att publiken skulle förhålla sig mer analytiskt och skapa sammanhang i den kultur som 

presenterades. Det har säkerligen att göra med innehållet i evenemangen. I tidiga 
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evenemangen låg fokuseringen på den nya kulturen som presenterades i samhällena och det 

kanske krävdes ett analytiskt förhållningsätt för att få ett logiskt sammanhängande förståelse. 

Generellt kan man kanske säga att de tidiga evenemangen hade en modern kultur medan de 

senare evenemangen visar tendenser till en mer postmodern kultur.  

 

Kulturarvet är Enligt Anshelm165 spillror av det förgångna. Landtbruksmötena under slutet av 

1800-talet kan ha varit ett försök att rädda kulturarvet hos en utdöende bondekultur. Även 

Konst och Industriutställningen 1906 kan mycket väl ha varit ett försök till att rädda det gamla 

kulturarvet. Precis som Anshelm menar kan vidareförandet och vårdandet av kulturarvet 

minska motståndet mot moderniseringsprocessen. Förmodligen var det därför som 

arrangörerna anordnade både Landtbruksmötet och Konst och Industriutställningen 1906 

samtidigt. Landtbruksmötet för att bevara och vårda bondekulturen och utställningen för att 

presentera ny kultur, vetenskap och teknik. Landtbruksmötet kan precis som Anshelm skriver 

ha fungerat som en smörjolja i systemet genom att framhäva det gamla kulturarvet förhindra 

uppkomsten av motstånd inför den förändring som pågick i samhället. 

 

Kulturarvet kan i bästa fall enligt Anshelm fungera som kompasser eller minnespunkter. En 

sådan minnespunkt kan i utställningen 1964 ha varit DÅ 06 som var ett dåtida nöjesfält från 

1906. Här försökte arrangörerna arrangera ett nöjesfält för att få människor att både minnas 

och för de yngre försöka förstå hur man roade sig för sextio år sedan. För den engagerade 

karnevalsbesökaren kanske karnevalen blir ett evenemang då han tänker tillbaka på dess 

början när Norrköping firade 600 år. Karnevalen kan komma att bli en minnespunkt för 

firandet av Norrköping som stad. I Sail Norrköping är det inte lätt att missa det kulturella 

budskapet. Evenemanget fokuserar på det maritima kulturarvet och arrangemanget presenterar 

många delar av kulturarvet. Både fartygen och det maritima hantverket visas upp. Kulturarvet 

har i Norrköpings evenemang tagit en större eller mindre plats. Alla evenemangen har dock 

ett visst kulturarv i sig.  
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Slutsats 

De stora utställningarna på 1800-talet, både i Europa och övriga världen, har blivit en arena 

för människor i olika sociala skikt att träffas. Syftet med utställningarna verkar ha varit att nå 

en så bred publik som möjligt, med det fostrande och bildande syftet som utställningarna 

hade. Evenemangen i Norrköping har även de ett syfte att nå så många människor som möjligt 

men även att bilda eller tillfredställa de behov som ställs av samhällets medborgare. Mycket 

visar på att de stora utställningarna som fanns på 1800-talet blev en förebild för kommande 

utställningar i både Sverige och övriga världen. Det finns en koppling mellan 1800-talets 

utställningar och Norrköpings evenemangshistoria Undersökningen om Norrköpings 

evenemangskultur visar tydligt hur evenemangen har inspirerats, lärt sig och använt sig av 

samma grundläggande element som de stora utställningarna för att nå ett lyckat resultat.  

 
Evenemanget – ett resultat av moderniseringen 
 
Världsutställningen 1897 var troligen ett svar på samhällets behov, som lovade att de skulle 

återinrätta tryggheten och strukturen i samhället genom utställningens bildande form. På 

samma sätt som 1897 var ett svar på den nya ordningen och nya definitioner som 

moderniseringen framkallat var Konst och Industriutställningen 1906 i Norrköping ett svar på 

moderniseringen. Norrköpings stads invånare med omnejd kan säkerligen ha känt ett behov 

att ytterligare få moderniseringens förändring förklarat för sig. Alla hade säkerligen inte 

chansen att besöka utställningen 1897 och den kanske inte heller svarade på alla de frågor 

som fanns. Norrköping kan då ha tagit beslutet att stå vä rd för ett eget evenemang för att 

tillgodose samhällets behov av svar på förändringen. Utställningen 1906 var en bra 

utställningen som säkerligen återskapade ordning och trygghet hos människorna efter den 

förändring som pågått och fortfarande pågick vid tiden för evenemanget. Norrköping som stad  

lyckades 1906 med att komponera i hop ett fantastiskt evenemang som inte bara gav publiken  

mycket utan även gjorde en fantastiskt insats för staden och lade en bra grund för framtida 

evenemang i Norrköping. Moderniseringen ligger till grund för världsutställningarnas existens 

och därmed utställningen 1906 och Norrköpings evenemangshistoria. Hade inte samhället haft 

den utvecklingen som den hade så skulle nog inte Norrköpings evenemang se ut som de gör 

idag.  
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Publikens intresse och hegemonin 
 
Under åren som gått från 1906 års utställning har människor ”fått” mycket från evenemangen 

så som folkfester och bildning. Människorna i Norrköping känner säkerligen att arrangörerna, 

i många fall kommunen satsar på staden och dess invånare och vill att de ska trivas och ha 

roligt i sin stad. Norrköping har visat sig vara en bra evenemangsstad med stor erfarenhet 

både tidsmässigt och innehållsmässigt. Under åren som gått har evenemangen behandlat olika 

teman som alla någon gång säkerligen har känt sig tilltalad till. Moderniseringen hade sin 

höjdpunkt på 1800-talets senare hälft men utvecklingen fortsatte in på 1900-talet men inte i 

samma fart. Arrangörerna för Norrköpings evenemang har varit väldigt uppmärksamma på att 

läsa av olika stadier i 1900-talets utvecklingsprocess och anpassat evenemangen med teman 

som berör och svarar på människors frågor i just det skedet. Genom att vara lyhörd för 

människors behov och intressen har kommunen som ofta varit arrangör kunnat besitta 

hegemoni och haft möjlighet att sätta ramar för hur de tyckt att samhället ska förändras och 

formas. Norrköpings evenemangsarrangörer har till viss del använt sig av hegemonin för 

behärska samhället och samtidigt kunna tillfredställa invånarna och svarat på deras behov och 

intressen. Som hegemonin kräver har tillmötesgåenden och omvärderingar tvingats gjorts av 

både evenemangens publik och arrangörerna.  

 

Norrköping som evenemangsstad 2002 
 
Intresset för kulturen tog sannolikt sin fart tack vare utställningen 1906 och där igenom ökade 

även kulturens status i Norrköping. Det har säkerligen på många sätt påverkat hur staden är 

som evenemangs stad i dag. Norrköping har ett stort utbud av ett flertal museer, Konst, Stads 

och Arbetetsmuseum är de största, de har på många sätt varit med och påverkat olika 

evenemang i Norrköping. Norrköping har även ett väl bevarat industriområde som påminner 

om den industriella utvecklingen men även berättar en historia om Norrköping som 

arbetarstad. Precis som Anshelm skriver är det kulturarvet som i skrivande stund håller på att 

institutionaliseras i Norrköping. Många av dessa kulturella institutioner skulle kanske inte 

funnits i Norrköping om inte kommunen och andra arrangörer satsat på kulturevenemangen. 

Evenemangen har säkert i sin tur intresserat och motiverat till införandet av dessa 

institutioner. Norrköpings evenemangshistoria och stadens intresse för kulturen har vuxit tack 

vare att Norrköping och kommunen har satsat på olika evenemang som utvecklar och 

tillfredställer de flesta människors olika behov av kulturen. Norrköping är känt för mer än 
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Kolmården idag och många människor kommer säkert för att delta i andra evenemang så som 

Karnevalen, Kulturnatten och nu även Sail Norrköping.  

 
Människornas behov 
 
Från moderniseringens framfart i samhället till idag finns ett behov av tillfredställelse från 

människan, detta behov har många gånger tillfredställts genom evenemangen. 

Undersökningen visar att människan alltid har haft ett behov att mätta vare sig det varit att 

skapa ordning efter moderniseringen framfart eller att människan haft ett behov av en kontrast 

till vardagslivet och behövde en drömvärld, en utopi, att glädjas i. Behovet har visat sig 

ändrats i takt med samhällets utveckling både teknisk, kulturellt och vetenskapligt. Idag finns 

det ett intresse från människan att såväl förlusta sig och ha trevligt i en folkfest som 

karnevalen eller nostalgiskt möta historien och kulturen och vårda den genom 

Sailevenemanget. Att intresset finns för evenemangen i Norrköping visar publiksiffrorna på. 

Men intresset av att i ett och samma evenemang kunna underhållas och ha roligt men 

samtidigt få med sig en gnutta historia och kultur har kanske ökat under 1900-talet. Kanske 

önskar medborgarna ett komplement till museerna, evenemangen är ibland svaret på den 

önskan. Samhället vill nog bildas på ett lättsammare sätt än vad vissa museer idag erbjuder.  

 

Evenemangets mål och syften 
 
De målsättningar som finns med kulturevenemangen i Norrköping kan man kan dela upp i två 

delar, dels den offentliga och dels de resultat som blir en effekt av den offentliga 

målsättningen. Den offentliga målsättningen för de tidiga evenemangen i Norrköpings 

evenemangshistoria var att man ville fostra och bilda besökarna samt att man ville informera 

dem om den nya utvecklingen som var en effekt av moderniseringen. De målsättningar som 

de evenemangen som hade sin början på 70-talet hade är annorlunda. Där fokuserade man på 

individen, man ville sätta människan i centrum och ge dem ett andrum från det stressiga 

moderna världen i och med evenemanget. Man ville också att evenemanget skulle vara en 

folkfest och mötesplats för människor, alla syften var för människans välbefinnande. 

Målsättningen var ofta att bara göra vardagen lite roligare. Som resultat av att människan mår 

bra, blir bildad och har roligt ökar ofta konsumtionen och tillströmning av andra människor 

som också vill ta del av det evenemanget. Den andra delen som är en effekt av det offentliga 

är publikens uppslutning och spontana samtycke. Det är det tydligaste tecknet på att 

arrangörerna har vunnen makt. Man har lyckats med hegemonin. Denna vunna makt öppnar 
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många dörrar. Dels möjligheten att påverka samhället politiskt beroende på vilka frågor eller 

intressen som är aktuella vid just det tillfället, samt att samtycket och engagemanget för 

evenemanget leder till en högre konsumtion, ekonomisk tillväxt och tillströmning av 

människor till Norrköping.  

 

Evenemangets sex element 
 
Vad är ett kulturevenemang och vad innehåller det är ingen lätt fråga att svara på då de flesta 

evenemang är som individer och är olika på många sätt. Undersökningen visar på att det finns 

vissa grundläggande element som ett evenemang består av. En av de kanske mest uppenbara 

elementen är att ett evenemang alltid är behovsrelaterat. Evenemangen skapas efter det 

behovet som samhället har, arrangörerna har visat sig vara mycket duktiga på att läsa av vilka 

behov som finns hos människan. Det behovsrelaterade elementet har ofta visat sig ligga nära 

med att evenemanget ska bilda. Många av de behov som funnits i samhället har varit att bli 

bildad, få information och vetskap om förändringar i samhället. Evenemangen har även visat 

sig vare en mötesplats och folkfest för besökarna. Vikten av att träffa nya människor, umgås, 

skratta och ha roligt tillsammans har visat sig vara av stor vikt för samtliga evenemang i 

Norrköping. Att det ska finnas tillgång till aktiviteter av olika slag allt från tivoli till marknad 

är i dagens evenemang är självklart inslag. Det har visat sig vara viktigt att evenemangen ger 

utrymme till möten och kommunikation mellan människor för att människan skall utvecklas 

och må bra. Internationaliseringen har varit en viktig del i alla evenemangen. Arrangörerna 

satsar på att locka människor till staden i samband med evenemanget och det för att öka 

internationaliseringen och turismtillströmningen till staden. Att öka tillströmningen av 

människor till staden är ett mål för arrangörerna i Norrköping. Kommer fler människor till 

Norrköping så sprids ryktet om den allsidiga staden som erbjuder sin stads befolkning och 

ditresande ett evenemang med mångsidiga arrangemang. Att ha makt och att besitta hegemoni 

har visat sig vara en användbar metod för att behärska det civila samhället och kunna styra 

frågor och problem som sätter ramarna för samhället. I de flesta evenemang ser man spår av 

olika sätt att använda makten, men den används ofta inte för att skada eller nedvärdera utan 

som en kompromiss mellan kommun och evenemangspublik för att kommunen ska vinna 

kampen om det offentliga rummet och kunna behärska det. Ekonomi och politik är de två sista 

elementen i ett evenemang. Ekonomin är en självskriven komponent och en förutsättning för 

genomförandet av ett evenemang. Många evenemang har ekonomiska svårigheter och blir 

begränsade på grund av ekonomiska aspekter. I ekonomi finns det även utrymme för vinst. 
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Många av evenemangen men inte alla fokuserar mycket på ekonomisk vinst. Att tjäna pengar 

på evenemangen är givetvis av yttersta intresse såväl om det är en organisation eller en 

enskild person som står bakom evenemanget. Att föra ut ett politiskt budskap via 

evenemanget eller att en enskild person gynnas i karriärstegen tack vare sin insats i 

evenemanget är några av de effekter som evenemanget ger politiken. Effekterna finns inte 

”dokumenterade” då politiska resultat inte är en målsättning för evenemanget utan blir en 

effekt av ett lyckat evenemang. Men det finns både enskilda individer och organisationer som 

fått politisk fördel genom sitt arbete i evenemangen. 

 

De olika elementen har olika inflytande och betydelse beroende på evenemangets karaktär.  

Det finns ingen grad av hur viktiga eller stora som elementen är eller bör vara för ett 

evenemang. Det har visat sig att de olika elementen har haft olika betydelse för evenemanget 

under århundradet som gå tt. Under 1906 års utställning låg fokus på bildningselementet 

medan arrangörerna idag fokuserar mycket kring folkfest och ekonomisk vinst. Norrköpings 

kulturevenemangshistoria och evenemangens element har påverkat hur Norrköping är som 

evenemangsstad idag 2002. Norrköpings evenemangshistoria och moderniseringen har haft 

stor betydelse för hur kulturen har kommit att växa och öka i betydelse, men framförallt hur 

den har presenterades i form av evenemang för besökarna. 

 

Evenemanget som samhällsfenomen 
 
Vad kan man säga om evenemangshistorien generellt under 1900-talet? De första 

evenemangen från utställningen 1906 och fram till DU 71 evenemanget hade en tydlig 

nationaloptimism. De hade även ett bildningsideal och evenemanget strävade ständigt framåt. 

Från evenemanget 1971 och fram till idag har vi fått en mer populariserad evenemangskultur 

men också ett mer populariserat samhälle. Karnevalen och Sail Norrköping är de tydligaste 

exemplen. De är av helt annan karaktär och har inte på samma sätt som de tidigare 

evenemangen samma framåtsträvan. De fokuserar på folkfesten och den ekonomiska vinsten 

och inte alls på samhällets modernisering och utveckling. I de tidiga evenemangen arbetade 

arrangörerna även efter att tillfredställa samhällets olika behov. Du 71 var en stor framgång, 

då arrangörerna tillfredställde människans behov genom villabygget i Lindö. Villabygget 

ledde även till en ytterligare modernisering av staden. Här använde man moderniseringens 

utveckling och kombinerade det med att tillfredställa människornas behov. Villautställningen 
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blev som tidigare nämnts lyckad och kombinationen att tillfredställa behov och använda 

moderniseringen visar sig framgångsrik.  

 

Under de tidiga evenemangen fanns det en slags konsensus om vart människan skulle ”gå”. 

Arrangörerna hade en tanke och idé om hur samhällets medborgare i enighet skulle möta 

framtiden och samhällets utveckling. Arrangörernas tanke uppbackades av människorna och 

de gick strävade gemensamt mot samma mål, att förstå och lära sig mer om moderniseringens 

effekter på samhället. Idag finns inte samma enighet. Kommunen bestämmer och föreskriver 

för samhällets invånare vad en folkfest är genom karnevalsevenemanget. Kommunen säger att 

de anordnar en folkfest och syftet är att öka gemenskapen i staden och bestämmer på så vis 

vad människorna ska tycka är folkfest och gemenskap.  

 

Allt efter DU 71 evenemanget och fram till idag har människan sakta kommit ikapp 

moderniseringen. Det är inte bara evenemangen som utvecklats utan hela samhället har blivit 

mer populariserat och kommersiellt efter moderniseringen. Jag har i evenemangen under 

1900-talet sett vissa tendenser till popularisering och kommersialisering och idag ser vi att 

hela samhäller lever i en mer kommersiell värld. Evenemangen precis som samhället 

fokuserar idag kring kommersialisering av staden och evenemanget men strävar även efter att 

höja och bibehålla gemenskapen i Norrköping. Evenemangen 1906 och 1964 var väldigt stora 

i omfång, både ytmässigt och besökarmässigt. Idag ser vi att evenemangen har blivit mindre i 

omfång, både storleksmässigt och i besökarantal. Trots att evenemangen har blivit mindre i 

anspråk har både de populistiska och de kommersiella inslagen blivit fler. Det visar på en 

tydlig utveckling åt ett mer kommersiellt samhälle. 

 

I samtliga evenemang visar det sig att kulturyttringarna är viktiga. I alla evenemang hittar 

man beroende på omfånget olika mängd av kulturinslag. Kulturyttringarna är viktiga inslag i 

så väl utställningen 1906 som i de maritima kulturinslag man kan hitta på Sail Norrköping. 

Trots populariseringen av samhället finns det uppenbarligen ett behov av kulturinslag såväl i 

evenemangen som i samhället. Trots Norrköpings många museum och kulturinstitutioner är 

intresset högt för de kulturyttringar som presenteras i evenemangen. 
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