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Sammanfattning  
Undersökningens syfte är att utifrån en diskursteoretisk ansats beskriva och analysera bakgrunden till Norrköpings folkparks tillkomst samt 
folkparksstyrelsens uppfattning om den ideale besökaren under slutet av 1800-talet. Granskningen görs med utgångspunkt från frågorna: 
med vilka argument resonerade folkparkens styrelse att parken skulle byggas, vad kan man utifrån denna argumentation utläsa om 
folkparkens funktion och vem var den ideale besökaren enligt folkparksstyrelsen? De resultat som framkommit vid analysen bör ses som 
tolkningar gjorda utifrån Foucaults teorier om disciplinering och makt. 
 
Folkparken var under slutet av 1800-talet en social arena för disciplinering av arbetare. Folkparkens utformning i kombination med 
tillkomsten av ordningsregler och övervakning kan i det här sammanhanget bl.a. ses som ett led i arbetet med att förändra besökarnas 
beteende. Borgerlighetens förhoppning var att genom disciplinering utifrån de fastställda reglerna för korrekt beteende skapa 
ordningsamma, flitiga och tidsmedvetna arbetare. Detta gjordes delvis i syfte att höja fabrikernas effektivitet och kvalitén på den tid som 
arbetaren sålde till företagen. 
 
Borgerligheten sökte även förändra besökarnas relation till naturen och indirekt till nationen genom att skapa ideala förutsättningar för 
upplevelser och konsumtion av den genuint svenska naturen. Disciplineringen i folkparken skedde parallellt med indoktrineringen av det 
genuint svenska i andra sammanhang. I skolan förmedlades bilden av den svenska naturen via dikter, bilder, konst och sång och 
understödde upplevelserna i folkparken. Förhoppningen var att dessa erfarenheter skulle öka arbetarnas fosterlandskärlek och indirekt 
förbättra arbetarnas relation till nationen och borgerligheten. 
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Inledning 
Den 13 augusti 2005 uppmärksammade Östgöta Correspondenten att folkparken fyller 100 år. 

Det var år 1905 som Folkparkernas centralorganisation (FPC) bildades i Sverige och 

folkparker började byggas. Lars Åbom, reporter för Corren, framställer folkets parker som 

en ”arbetarklassens plattform för politisk kamp och agitatoriska möten”.1 Åbom skriver 

vidare hur dessa parker utvecklades till en viktig mötesplats för ”underhållning och social 

samvaro”.2 Dock minskade de politiska manifestationerna under första hälften av 1900-talet, 

samtidigt som musik, teater och dans fick en mer framträdande betydelse för dessa parker. 

Folkets parker blev samlingspunkter för kulturellt utbyte och social gemenskap.3

 

Den första parken för folket, folketspark, öppnades 1893 i Malmö. Två år senare 

färdigställdes Norrköpings folkpark. I det här sammanhanget är det viktigt att klargöra 

skillnaden mellan folkets parker och Norrköpings folkpark. Folkets parker tillkom på 

arbetares initiativ i syfte att skapa en arena för olika former av politisk verksamhet, 

strejkmöten, socialistiska föredrag och 1 maj-demonstrationer.4 Norrköpings folkpark 

däremot tillkom på borgerligt initiativ med det uttalade syftet att erbjuda stadens invånare 

frisk luft och grönområden under en period där trångboddhet och dåliga hygieniska 

förhållanden hörde till vanligheten.5 Stadens arbetare fick möjlighet att vila ut efter 

arbetsdagens slut och på lediga dagar. Detta var officiellt parkens huvudsakliga funktion. 

Dock antyder reglerna och tidpunkten för anläggandet av folkparken i Norrköping andra 

bakomliggande motiv.6 Skillnader i upphovsmännens bakgrund och grupptillhörighet 

resulterade för Norrköpings folkparks del i uteblivna politiska manifestationer och fester. 

 

Ordningsregler upprättades för folkparken av styrelsen i samband med att den blev tillgänglig 

för allmänheten (Se ordningsreglerna i sin helhet i bilaga 1).7 Vårt beteende har påverkats och 

påverkas fortfarande av normer, ordningsregler och reglementen i olika situationer och 

kontexter. Människor har i olika utsträckning, mer eller mindre medvetet styrts, av dessa 

                                                 
1 Lars Åbom, ”Folkhemmets egen mötesplats”, Corren, 13 augusti 2005, Del. C, s. 2-3. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ann Mari Engel, Teater i Folkets Park 1905-1980, Arbetarrörelsen, folkparkerna, och den folkliga teatern – 
En kulturpolitisk studie (Stockholm: Akademilitteratur, 1982), 165-167. 
5 NSFH (Norrköpings Stadsfullmäktiges Handlingar), 13/10 1893, No 53. 
6 NSFH, 9/4 1895, No 14. 
7 Ibid. 
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ordningar som har skapats och med tiden omformats i konflikt mellan grupper.8 Norrköpings 

folkpark, som offentligt rum, har sedan dess tillblivelse delats av människor med olika 

kulturell och social bakgrund. 

 

Skilda värderingar och idéer har resulterat i konflikter mellan styrelsen och besökarna även i 

andra sammanhang bl.a. i fabriker och skolor. Med tillträdet till folkparken följer precis som i 

fabriker och skolor vissa krav på korrekt beteende. Styrelsen upprättade ett antal villkor och 

skapade därmed en norm som besökaren tvingades rätta sig efter. 

 

Därmed blir folkparken som social domän, med en struktur skapad av en grupp för en annan, 

intressant att närmare studera. Inte minst för att det är ett utmärkt exempel på ett fenomen som 

jag tror förekommer även i andra delar av samhället bl.a. i skolan, fabriker, sjukhus, fängelser 

etc. Genom fokus på en avgränsad social domän belyses även idéer och föreställningar som 

låg i tiden och som den dominerande gruppen/styrelsen medvetet eller omedvetet anammade 

och påverkades av i sina val av åtgärder i samband med utformandet av folkparken och dess 

reglementen. 

                                                 
8 Marianne Winter Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund: Studentlitteratur, 
2000), 54. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att utifrån en diskursanalys beskriva och analysera bakgrunden till 

Norrköpings folkparks tillkomst samt folkparksstyrelsens uppfattning om den ideale 

besökaren i Norrköping under slutet av 1800-talet. 

 

1. Med vilka argument resonerade folkparkens styrelse att parken skulle byggas? 

 – Vad kan man utifrån denna argumentation utläsa om folkparkens funktion? 

2. Vem var den ideale besökaren enligt folkparksstyrelsen? 
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Avgränsning 
Studien tar sin början år 1893 i samband med initiativtagaren John Philipssons motion till 

stadsfullmäktige och förslaget om att anlägga en park i direkt närhet till staden.9 

Undersökningen sträcker sig fram t.o.m. år 1895.10 Efter år 1895 och färdigställandet av 

folkparken upphör i Stadsfullmäktiges handlingar alla upplysningar om folkparken med 

avseende på ordningsregler, övervakning etc.11 Den 21 juni 1895, i och med anställandet av 

en parkvakt och utformandet av riktlinjerna för detta arbete, upphör även i 

promenadstyrelsens handlingar referenserna till folkparken.12 Av denna anledning kommer 

undersökningen att fokusera på åren 1893-1895, huvudsakligen de år som föregår folkparkens 

färdigställande.  

 

Den diskursteoretiska analysen kommer att utgå ifrån ett borgerligt perspektiv. Detta till följd 

av att korrespondensen ägde rum mellan olika borgerliga aktörer och institutioner under slutet 

av 1800-talet (stadsfullmäktige och styrelsen för stadens promenader och planteringar). 

Besökarnas syn på den diskussion som fördes om folkparkens utformning med avseende på 

ordningsregler och övervakning framkommer inte i dessa handlingar. 

 

Slutsatserna liksom undersökningens innehåll har i hög grad påverkats av valet av teori och 

metod. Foucaults diskursanalytiska teorier resulterar i en tydlig avgränsning. Enbart de 

aspekter som teorin riktar fokus mot kommer att beskrivas och analyseras bl.a. disciplinering, 

legitimitetsskapande arbete, utestängningsmekanismer etc. 

 

Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori utvecklades med utgångspunkt från 

Foucaults teorier och kommer i denna undersökning att bli den metod utifrån vilket analysen 

görs. Vid valet av diskursanalytisk metod valdes den kritiska diskursanalysen och 

diskurspsykologin bort. Valet av Laclau och Mouffes diskursteori gjordes med utgångspunkt 

från hur väl Foucaults teori kompletterar diskursteorin och arbetets valda syfte. 

                                                 
9 NSFH, 17/9 1893, No 53. 
10 Bihang till NSFH, 3/9 1895, § 8. 
11 Bihang till NSFH, 21/10 1893, § 13. 
12 HNSPP (Handlingar rörande Norrköpings Stads Promenader och Planteringar 1856-1898 – Styrelsen för 
stadens promenader och planteringar), 21 juni 1895, A:1. 
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Teori och Metod 
Teori och metod delen kommer att inledas med en kort beskrivning av diskursbegreppet. 

Därefter följer, under rubriken Disciplinering och makt, en beskrivning av det teoretiska 

underlag som ligger till grund för denna undersökning. Michel Foucaults teorier i Diskursens 

ordning kommer att ses i förhållanden till Sven-Åke Lindgrens och Mats Börjessons 

tolkningar. Lindgren lägger bl.a. fokus på Foucaults syn på sociala praktiker och de processer 

som upprätthåller dessa. Börjesson har en liknande utgångspunkt och beskriver hur olika 

strukturer befästs och legitimeras. Både Börjesson och Lindgren lyfter fram institutionernas 

betydelse för upprätthållandet av ordningen. 

 

Under avsnittet Diskursteori redogörs för Laclau och Mouffes diskursteori utifrån Marianne 

Winter Jørgensen & Louise Phillips tolkning. Laclau och Mouffes diskursteori skapades med 

utgångspunkt från Foucaults teorier. Jørgensen och Phillips bidrar, utöver en tolkning av 

Laclau och Mouffes diskursteori, med en vidareutveckling av den praktiska tillämpningen i 

samband med en diskursanalys. Den unika kombinationen av diskursteori och praktisk 

tillämpning gör deras bok Diskursanalys som teori och metod idealisk som utgångspunkt vid 

diskursanalysen. Läsaren kan i min undersökning vidare utgå ifrån att alla referenser till 

Jørgensen och Phillips i samband med redogörelsen av diskursteorin är tolkningar av Laclau 

och Mouffes diskursteori. Vid undantag från denna regel kommer detta tydligt att framgå. 

 

Därefter följer en redogörelse av det material som i denna studie är föremål för 

diskursanalysen. Avsnittet avslutas med en beskrivning av arbetets tillvägagångssätt. 

 

 

Diskurs 
Enligt Foucault ingår all betydelseskapande praktik – sociala handlingar, yttranden, texter etc. 

– i begreppet diskurs.13 I Textens mening och makt menar Göran Bergström och Kristina 

Boréus att det inom varje enskild diskurs ingår ett regelsystem som medlemmarna inom en 

diskurs måste förhålla sig till, den erkänner vissa sanningar och förkastar andra.14 Jørgensen 

och Phillips definierar begreppet diskurs med orden ”diskurs är ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”.15 Det sätt på vilket människor talar om 

                                                 
13 Michel Foucault, Diskursens ordning (Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposium, 1993), 57. 
14 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys 
(Lund: Studentlitteratur, 2000), 225. 
15 Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 7. 
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världen skiljer sig mellan olika grupper i olika sammanhang. Inget synsätt eller diskurs är mer 

eller mindre objektiv. Sanningar skapas inom respektive diskurs. Enligt min mening finns det 

ingen konflikt mellan dessa tolkningar och är sammantagna en god beskrivning av begreppet 

diskurs. Det är denna förståelse av begreppet diskurs som vidare kommer att åsyftas i 

undersökningen. 

 

 

Disciplinering och makt 
Michel Foucault uttrycker i Diskursens ordning, installationsföreläsning vid Collége de 

France, att utestängningsprocedurer inom olika diskurser är vanliga. Han skriver vidare att 

förbudet är den utestängningsmekanism som är vanligast och mest bekant för människor. En 

individs beteende och möjlighet att uttrycka sina åsikter, verbalt eller genom handling, 

regleras.16 Ordningsreglerna för besökarna av Norrköpings folkpark under slutet av 1800-talet 

kan i det här sammanhanget ses som ett försök att kontrollera människor i syfte att garantera 

den rådande ordningen och etablera styrelsens syn på omvärlden och folkparkens funktion.17 

De sanktioner som följer på överträdelser av dessa regler kan betraktas som del i en 

utestängningsprocedur. Yttranden eller sociala handlingar som inte överensstämmer med den 

fastslagna normen förkastas. Med tillträde till olika sociala domäner, t.ex. folkparken, följer 

vissa villkor eller förväntningar som besökaren tvingas att underordna sig. Tydligt fastställda 

normer, bl.a. i form av ordningsregler, möjliggör enligt min mening ett legitimt ifrågasättande 

av besökarens beteende/sociala handling och som enligt Foucault aktiverar olika 

förkastelsemekanismer när det avvikande beteendet inte överensstämmer med den norm som 

har fastlagts av den dominerande diskursen.18

 

I antologin Moderna samhällsteorier skriver Sven-Åke Lindgren under avsnittet Michel 

Foucault och sanningens historia ”Den normaliserande sanktionen [...] befordrar eller 

degraderar och den åstadkommer detta genom att för det första relatera handlingar till en 

norm, för det andra skilja ut individerna med normerna som utgångspunkt”.19 Enligt min 

tolkning av citatet resulterar handlingar som inte överensstämmer med de normer som 

dominerar inom ett givet sammanhang i konsekvenser i form av belöningar eller 

bestraffningar. Avvikare skiljs tydligt ut genom att en handling ses i förhållande till en norm. 
                                                 
16 Foucault, Diskursens ordning, 7. 
17 NSFH, 9/4 1895, No 14. 
18 Foucault, Diskursens ordning, 30. 
19 Sven-Åke Lindgren, ”Michel Foucault och sanningens historia,” in Moderna samhällsteorier, Per Månson 
(red), (Finland: Bokförlaget Prisma, 2004), 359. 

 6



Överensstämmelsen mellan handling och norm avgör följden av en handling och därmed om 

man kommer att betraktas som normal eller avvikare av den grupp eller de aktörer som 

accepterar de normer som används i jämförelse med de handlingar som bedöms.20

 

I boken Diskurser och konstruktioner skriver Mats Börjesson att sociala handlingar och andra 

ritualer skapar legitimitet för den rådande strukturen och befästs inte minst genom tillkomsten 

av olika institutioner.21 Denna förståelse överensstämmer enligt min mening med Foucaults 

syn på institutioner, inrättningar som stödjer sanningar och upprätthåller strukturer och som 

genom den praktik dessa institutioner genererar leder till en regelbunden bekräftelse av den 

rådande ordningen.22 Inrättandet av parkvakt i samband med folkparkens tillkomst kan ses 

som ett försök att upprätthålla och skydda de normer och värderingar som styrelsen värnade 

om under slutet av 1800-talet i Norrköping och därmed skapa legitimitet för de styrandes 

diskurs.23  Foucault skriver vidare att ett visst mått av tvång är oundvikligt i samband med 

institutionernas vidmakthållande av den ordning, de värderingar och normer, som den 

dominerande diskursen önskar bevara och befästa. Foucault menar att institutionerna utövar 

en tvingande makt över andra diskurser. Människor kan i vissa sammanhang tvingas 

undertrycka sina värderingar och det sociala beteende som dessa ger upphov till, till förmån 

för den dominerande diskursens syn på korrekt beteende.24

 

Inom varje diskurs existerar tydliga föreställningar om vad som är sant eller falskt. Foucault 

menar i Diskursens ordning att erkännandet av en sanning utesluter alternativa synsätt.25 

Börjesson skriver utifrån en tolkning av Michel Foucault, att sambandet mellan makt och 

vetande är nära sammanknutet eftersom kunskapen eller sanningen upprätthåller de rådande 

föreställningarna. Diskurserna utgör de ramar utifrån vilket en person kan förstå världen och 

bestämmer även de sanningar som råder inom denna. I detta sammanhang lyfter Foucault 

fram begreppet sanningsregimer, det sätt på vilket vi talar om och förstår verkligheten och de 

människor som är en oundviklig del av denna. Diskurserna har en begränsande inverkan och 

påverkar vad som är tänkbart för medlemmar av olika diskurser – visar vilka 

handlingsalternativ, yttranden som är möjliga.26

                                                 
20 Lindgren, ”Michel Foucault och sanningens historia,” in Moderna samhällsteorier, Per Månson (red), 358-359. 
21 Mats Börjesson, Diskurser och konstruktioner – En sorts metodbok (Lund: Studentlitteratur, 2003), 34. 
22 Foucault, Diskursens ordning, 11. 
23 NSFH, 9/4 1895, No 14. 
24 Foucault, Diskursens ordning, 11-13. 
25 Ibid., 24. 
26 Börjesson, Diskurser och konstruktioner – En sorts metodbok, 34. 
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”Disciplinen är en kontrollprincip för diskursproduktionen.”27 Michel Foucault talar enligt 

min uppfattning om disciplinering som ett verktyg att reproducera de värderingar och normer 

som dominerar inom en diskurs i t.ex. ett specifikt sammanhang eller social domän t.ex. 

folkparken. Foucault talar om en reaktualisering av regler. Diskursens gränser, de 

begränsningar som råder vid en given tidpunkt i ett givet sammanhang, synliggörs i syfte att 

säkerställa den rådande ordningen inom diskursen genom t.ex. olika förbud, förordningar, 

etablerandet av inrättningar för övervakning etc.28 Sven-Åke Lindgrens menar, utifrån en 

tolkning av Foucaults teori om disciplinering att makt har en disciplinär funktion som 

genomsyrar stora delar av samhället. Människan utsätts för dessa disciplineringsförsök i 

många olika sammanhang. Karaktäristiska kännetecken för den disciplinära makten är bl.a. 

systembunden övervakning t.ex. över produktionsprocesser i fabriker. Folkparkens regleringar 

och övervakning i syfte att påverka människors beteende kan enligt resonemanget ovan ses 

som ett uttryck för en sådan kontroll.29

 

 
Diskursteori 
 
Sociala fenomen och strukturer 
Sociala fenomen kan enligt diskursteorin aldrig fixeras. De är föremål för en ständig kamp 

mellan olika intressen och grupper.30 Arbetarnas organisatoriska utveckling, utifrån Tage 

Lindboms förståelse av arbetarrörelsen i boken Den svenska fackföreningsrörelsens uppkomst 

och tidigare historia 1872-1900, skulle kunna belysa detta fenomen. Arbetarnas kamp för 

bättre arbetsvillkor drev fram en organisering av arbetare under perioden 1840-1900-talet. 

Bildningscirklar, självhjälpsorganisationer och arbetarföreningar skapades som motvikt till 

borgerlighetens dominans över arbetsvillkoren på arbetsmarknaden. Arbetarnas villkor och 

arbetsförhållanden inom fabrikerna blev i detta fall det sociala fenomen kring vilket 

kraftmätningen mellan arbetare och borgerlighet stod.31 Jørgensen och Phillips fastställer att 

sociala fenomen, som t.ex. definitioner eller föreställningar om hur ett samhälle eller en park 

ska förstås eller styras, ständigt förändras i den diskursiva kampen.32 Strukturer är 

                                                 
27 Foucault, Diskursens ordning, 25. 
28 Ibid., 26. 
29 Lindgren, ”Michel Foucault och sanningens historia,” in Moderna samhällsteorier, Per Månson (red), 359. 
30 Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 31. 
31 Tage Lindbom, Den svenska fackföreningsrörelsens uppkomst och tidigare historia 1872-1900 (Stockholm: 
Tidens Förlag, 1938), 11-12. 
32 Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 31. 
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kontingenta, de är tillfälliga och enbart en av många möjliga betydelser. Dock kan de 

tillfälligt fastställas på ett sådant sätt att de uppfattas som naturliga och självklara för de 

medlemmar som ingår i diskursen.33

 

 

Fixering av betydelser och artikulationer 
Inom olika sociala domäner existerar enligt Jørgensen och Phillips konkurrerande diskurser. 

Folkparken kommer i detta sammanhang att betraktas som en social domän, inom vilket olika 

grupper konkurrerar om rättigheten att fastställa dess funktion. Jørgensen och Phillips skriver 

vidare att diskurserna genom uteslutning av andra möjliga betydelser söker skydda det 

tillstånd som för tillfället råder. Detta sker genom att alternativa kombinationer av tecken 

förbjuds och att andra möjliga förstålelser av tecknens innebörd utestängs. Utestängning av 

alternativa betydelser är ett försök att skapa dominans för den egna världsbilden. I det här 

sammanhanget introducerar Jørgensen och Phillips begreppet element. Element är de tecken 

kring vilket det råder en splittrad uppfattning om. Elementen tolkas på olika sätt inom olika 

diskurser och är föremål för en diskursiv kamp där olika diskurser söker etablera den egna 

förståelsen. Det är en kamp om rätten för den egna uppfattningen att dominera.34

 

”Konkreta artikulationer reproducerar eller ifrågasätter de gällande diskurserna genom att 

fixera betydelsen på bestämda sätt.”35 Jørgensen och Phillips menar vidare att varje 

artikulation, muntliga eller skriftliga uttryck, sociala handlingar, materiella förutsättningar 

såsom landskapsarkitektur, mode etc., påverkar diskurserna genom att bekräfta eller 

ifrågasätta de uppfattningar som råder. Styrelsens beslut att införa ordningsregler för besökare 

av folkparken kan ses som en artikulation som skapats i syfte att stärka styrelsens diskurs. En 

social handling som leder till en överträdelse av ordningsreglerna kan utifrån besökarnas 

perspektiv betraktas som en motartikulation med stöd i en diskurs som på ett påtagligt sätt 

skiljer sig från styrelsens. Bekräftelser reproducerar diskurserna och ifrågasättanden skapar en 

obalans som diskurserna söker att stabilisera genom uteslutning av den aktuella artikulationen 

eftersom den inte överensstämmer med de rådande föreställningarna. P.g.a. att diskurserna 

aldrig fullt ut kan etablera en fast betydelse, enbart tillfälliga, förs en ständig kamp mellan 

diskurser. Dock söker alla diskurser att uppnå acceptans för den egna synen på världen.36

                                                 
33 Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 32. 
34 Ibid., 33-35. 
35 Ibid., 36. 
36 Ibid. 
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Genom artikulation av de osäkra elementen får de olika diskurserna möjlighet att vinna gehör 

för den egna uppfattningen och minska alternativa uppfattningar/definitioner av elementen. 

Detta, menar Jørgensen och Phillips, sker genom att olika element binds samman med andra 

tecken, värden eller moment för att klargöra elementets mening utifrån den egna diskursens 

perspektiv, i förhoppning om att etablera entydighet.37 Rekreation är ett element kring vilket 

det under slutet av 1800-talet rådde oenighet. Olika grupper, arbetare, borgare, kvinnor, barn 

etc. hade olika uppfattningar om vad rekreation var och kämpade därmed för rätten att få de 

egna föreställningarna om rekreation uppfyllda genom att relatera sociala handlingar eller 

tecken/moment till elementet rekreation. Enligt historikern Björn Horgby uppfattade en del 

grupper inom arbetarrörelsen rekreation som nära sammanbundet med sång, musik och 

alkohol (moment). Denna uppfattning konsoliderades genom att upprepade gånger artikulera 

(all betydelseskapande praktik) denna betydelse av elementet rekreation genom t.ex. social 

handling.38 Arbetarnas uppfattning och beteende (sociala konsekvenser) skiljer sig från t.ex. 

den borgerliga gruppens beteende. Ordet rekreation får därför sin bestämda betydelse inom 

olika diskurser och resulterar i skilda sociala konsekvenser som ofta ger upphov till konflikt 

mellan diskurserna. Alla diskurser är tillfälliga tillslutningar av betydelser. Olika moment 

riskerar ständigt att omvandlas till element när en alternativ förståelse presenteras genom 

artikulation och ifrågasätter den rådande tolkningen.39

 

 

Material 
 
Otryckta källor 
Stadsfullmäktige protokoll från Stadsarkivet i Norrköping utgör grunden för den 

diskursteoretiska analysen. Protokoll från åren 1893-1895 kommer i huvudsak att utgöra 

underlag vid granskningen. Utöver motioner finns beslut som rör olika aspekter av 

Folkparkens tillblivelse. I materialet är det främst korrespondensen mellan, initiativtagaren till 

Folkparken, John Philipson och stadsfullmäktige som är mest central. Utifrån detta material 

kan enbart stadsfullmäktiges/styrelsens syn framgå eftersom det är mellan olika borgerliga 

aktörer den skriftliga kommunikationen sker. 

 
                                                 
37 Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 35. 
38 Björn Horgby, Egensinne och skötsamhet – Arbetarkulturen i Norrköping 1850-1940 (Stockholm: Carlssons, 
1993), 69-70. 
39 Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 34-35. 
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Delar av stadsfullmäktige protokollen är av normativ karaktär bl.a. beslutet att anta förslagen 

till ordningsregler för Norrköpings folkpark den 9/4 1895. Ordningsföreskrifterna anger vad 

styrelsen med ansvar för utformningen av ordningsreglerna och stadsfullmäktige menar att 

besökaren av folkparken bör rätta sig efter. Reglerna kommer i denna undersökning att ses 

som uttryck för borgerlighetens normer och tankesätt och ses som specifika för den borgerliga 

diskursen.  

 

I Handlingar rörande Norrköpings Stads Promenader och Planteringar 1856-1898 beskriver 

styrelsen för stadens promenader och planteringar de riktlinjer och förhållningsregler som 

folkparkens första parkvakt hade att följa i sitt arbete. Detta material kommer huvudsakligen 

att användas i syfte att klargöra parkvaktens roll och ansvarområden. Även denna källa är 

delvis normativ eftersom styrelsen ställer tydliga villkor för parkvaktens anställning. 

 

Historikern Knut Kjeldstadli klargör i Det förflutna är inte vad det en gång var att det utifrån 

regler inte går att klargöra hur det var i verkligheten.40 Huruvida besökarna av folkparken 

eller parkvakten med uppgift att övervaka betedde sig i enlighet med de föreskrifter som fanns 

är svårt att avgöra. Dock antyder reglerna hur aktörerna bakom dessa avsåg att verkligheten 

borde ordnas. Min tolkning av dessa källor bör ses i ljuset av den teori som i samband med 

analysen kommer att användas. 

                                                 
40 Knut Kjeldstadli, Diskursanalys som teori och metod (Lund: Studentlitteratur, 2000), 168. 
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Tillvägagångssätt 
 
Artikulationer och element 
I samband med analysen, av den kamp som stod mellan folkparkens styrelse och besökarna av 

Norrköpings folkpark i slutet av 1800-talet, kommer en kartläggning av framförallt styrelsens 

uppfattning och syn på parkens funktion att göras. Jørgensens och Phillips diskursanalytiska 

förslag, med Laclau och Mouffes diskursteori som utgångspunkt, kommer att stå som förebild 

vid granskningen av de skriftliga dokumenten. Styrelsen, som tillhörande den borgerliga 

diskursen, kommer att utforskas genom ett klarläggande av artikulationer, handlingar som 

reproducerar eller ifrågasätter diskurser och sociala fenomen kring vilket det råder oenighet 

om mellan olika grupper. Identifieringen av borgerlighetens artikulationer kommer att 

synliggöra kampen i förhållande till Norrköpings arbetare och det sätt på vilket borgerligheten 

uppfattade arbetaren.41

 

Parken som socialt rum uppfattas på olika sätt av olika diskurser. Norrköpings folkpark var 

och är fortfarande föremål för en diskursiv kamp mellan olika grupper/formationer. Kampen 

står om rätten att bestämma dess funktion. Detta sker genom artikulationer (sociala handlingar, 

utformning av folkparkens reglementen och fysiska landskap etc.) Genom diskursanalytiskt 

fokus på artikulationer, med borgerligheten som utgångspunkt, kommer en kartläggning av 

den samhällssyn, mer specifikt synen på folkparkens funktion, som dominerar inom styrelsen 

och borgerligheten att göras. Därigenom kan borgerlighetens kamp om rätten att etablera den 

egna uppfattningen synliggöras.42

                                                 
41 Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 57. 
42 Ibid., 54-58. 
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Tidigare forskning och litteratur 
Nedan kommer forskning med relevans för min undersökning att presenteras. Inledningsvis 

introduceras den litteratur som behandlar folkparker på ett eller annat sätt. Därefter 

presenteras forskning och litteratur om arbetarkultur och borgerlighet liksom den valda teorin, 

Foucaults teorier om disciplinering och makt.  

 

 

Offentliga parker och folkparken 
Forskning och litteratur som på ett eller annat sätt behandlat folkparker är sparsam. 

Konsthistorikern Catharina Nolin har skrivit avhandlingen Till Stadsbornas Nytta och 

Förlustande. Nolin beskriver den offentliga parkens utveckling i Sverige under 1800-talet ur 

ett nationellt perspektiv. Protokoll från stadsfullmäktige och andra kommunala organ, 

handlingar från olika stadsparkssällskap och trädplanteringskommittéer i form av kartor, 

fotografier etc. utgör tillsammans med andra avhandlingar och litteratur grunden för Nolins 

undersökning. Nolin undersöker motiven och de ideologiska tankegångar som hade betydelse 

för anläggandet av parkerna, men även hur skälen för anläggandet förändrades under den 

period som undersöktes. Nolin ser bl.a. att borgerskapets framväxt och deras vilja att försköna 

stadens utseende hade betydelse för anläggandet av de offentliga parkerna. Hon synliggör 

även förespråkarnas (för de offentliga parkerna) vilja att förbättra stadsbornas moral genom 

tillkomsten av dessa parker. Genom att skapa förutsättningar för ett förändrat livsmönster var 

förhoppningen att arbetarnas, utifrån borgerlighetens perspektiv, förkastliga beteende och 

ohälsosamma leverne skulle förändras. Nolins teorier och slutsatser erbjuder möjlighet att 

förstå folkparkens syfte utifrån de nationella tankegångar som rådde i Sverige under mitten 

och slutet av 1800-talet. 

 

Stadsträdgårdsmästaren Stig Hellerströms Folkparken, En beskrivning av dess tillkomst och 

utveckling, skrevs på uppdrag av Norrköpings kommun. Stadsfullmäktigeprotokoll och 

tidningsartiklar utgör underlag för Hellerströms undersökning i denna skrift. Norrköpings 

folkpark beskrivs från 1893 fram till slutet av 1900-talet ur ett historiskt och biologiskt 

perspektiv. Folkparkens betydelse ur ett socialt perspektiv lyfts fram och är genomgående 

utgångspunkt i beskrivningen av folkparkens funktion som en arena för umgänge och 

rekreation. 
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Historikerna Ulla Moderatho och Mona Sandberg skriver en historisk översikt, från 

Norrköpings folkparks tillblivelse år 1893 fram till år 1996 i skriften Folkparken, Förr och Nu. 

Avhandlingar, tidningsartiklar, uppslagsböcker och handlingar från stadsarkivet utgör basen 

för beskrivningen av Norrköpings folkpark. Även i denna skrift hamnar folkparkens funktion i 

fokus. Parkens utformning ses som ett direkt uttryck för de möjligheter som denna park 

erbjuder barnfamiljer. Folkparken som lekplats för barn och rekreation för vuxna blir därför 

centrala i Moderathos och Sandbergs undersökning. 

 

Moderathos och Sandbergs Folkparken Förr och Nu kan tillsammans med Hellerströms 

Folkparken, En beskrivning av dess tillkomst och utveckling betraktas som skrifter som 

redogör för de möjligheter som parken gav stadsborna eller arbetarbefolkningen i form av 

rekreation, ett rikare friluftsliv med tillfällen för familjesammankomster i en ny och rogivande 

miljö. Utöver dessa konstateranden dras inga andra slutsatser. Hänvisningen till 

originalkällorna har i båda skrifterna varit bristfällig och har därför behövt bekräftas. En stor 

del av det arkivmaterial som ligger till grund för dessa skrifter har jag själv undersökt. 

Dock erbjuder dessa texter, framförallt Hellerströms Folkparken, möjligheten att jämföra 

mina tolkningar av i första hand handskrivet källmaterial från stadsarkivet med författarnas. 

 

 

Arbetarkultur 
I boken Egensinne och skötsamhet behandlar Björn Horgby arbetarbefolkningens 

levnadsvillkor under åren 1850-1940. Fokus ligger på förändringsprocesser i arbetarkulturen. 

Analysen görs utifrån historisk-antropologiska utgångspunkter. Horgbys beskrivning av 

arbetarbefolkningens förutsättningar i Norrköping kommer att användas i jämförelse med det 

material som finns i stadsarkivet om stadsfullmäktige samt andra involverade aktörer och 

deras arbete i samband med utformningen av folkparken. 

 

Försvenskningen av Sverige är en antologi vars huvudsakliga syfte är att beskriva hur 

kulturella möten, nationella processer, modernitet och kulturell identitet har bidragit till den 

nationella identiteten och kulturarvet. Etnologen Orvar Löfgrens bidrag Nationella Arenor 

behandlar i detta avsnitt bl.a. naturens inverkan på det svenska kulturarvet. Han utgår ifrån ett 

historiskt perspektiv där grunden för vad som anses vara genuint svenskt beskrivs liksom hur 

det genuint svenska har skiftat genom historien. I boken Den kultiverade människan utvecklar 

Löfgren ytterligare synen på människan och naturen. Löfgren beskriver övergången från ett 
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produktionslandskap/brukslandskap till ett konsumtionslandskap. Det sker enligt Löfgren ett 

paradigmskifte där upplevelsen av naturen blev central. Synen på tiden och människors 

förhållningssätt till denna utvecklas likaså i ett annat avsnitt. Samhälleliga förändringar ses i 

förhållande till ett nytt borgerligt behov av effektivitet och därmed en ny tidssyn som bättre 

överensstämmer med de nya förhållandena. Det är utifrån dessa delar som mitt resonemang 

om synen på arbetaren i förhållande till naturen och ett effektivitets behov förs. Avhandlingar, 

tidningsartiklar och litteratur som behandlar olika nationella teman såsom natursyn och den 

industriella utvecklingen utgör basen för Orvar Löfgrens studier. 

 

Historikerna Hjorth och Nordström författade boken Norrköpings Arbetarrörelses Historia – 

En populärvetenskaplig framställning på uppdrag av ABF-styrelsen. Hjorth beskriver i den 

första delen av boken Norrköpings arbetarrörelses framväxt och utveckling från 1843-1920. 

Hjorth gör en historisk beskrivning av de första bildningscirklarnas tillkomst t.o.m. den 

socialistiska arbetarrörelsens framkomst. Denna undersökning bygger på material från 

folkrörelsernas arkiv i Norrköping (fackföreningar, nykterhetsorganisationer och politiska 

organisationer), tidningsartiklar och bearbetade källor. 

 

 

Borgerlighet 
I boken ”Där de härliga lagrarna gro...” bidrar historikerna Christina Florin och Ulla 

Johansson bl.a. med en definition av borgerligheten som grupp. Florin och Johansson gör en 

avgränsning av borgerligheten utifrån de värderingar, normer och livsföring de ser som 

utmärkande för denna grupp. Florins och Johanssons definition kommer att ses i förhållande 

till Löfgrens avgränsning av gruppen borgerlighet i Den kultiverade människan. (Definitioner 

som enligt min mening överensstämmer) Florin och Johansson behandlar i övrigt det svenska 

läroverkets utveckling mellan åren 1850-1950. Det görs utifrån tre olika aspekter, klass, kön 

och kultur. Avhandlingen skrevs med utgångspunkt från otryckt material, Riksarkivet, 

Stockholms och Västerås stadsarkiv och tryckt material i form av avhandlingar, biografiska 

anteckningar och levnadsuppgifter. 
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Disciplinering och Makt 
Antologin Moderna Samhällsteorier, av sociologen Per Månson (red), är en bok med studier 

som har olika samhällsperspektiv som utgångspunkt. Syftet med Lindgrens bidrag Michael 

Foucault och sanningens historia är att ge en överskådlig bild av Foucaults arbete där bl.a. 

maktrelationer i olika sammanhang tydliggörs. Sven-Åke Lindgrens bidrag utgör grunden för 

en av de teorier som valts för att förstå det valda syftet. Lindgrens tolkning av Foucaults teori 

görs bl.a. med utgångspunkt från andra forskares tolkningar av Foucaults arbete. En analys 

görs dock även av Foucaults studier. Första- och andrahands källor utgör basen för Lindgrens 

tolkning av Foucaults maktteori. Dessa tolkningar kommer att ses i förhållande till Michel 

Foucaults Diskursens ordning, installationsföreläsning vid Collége de France. I den redogörs 

för bl.a. olika utestängningsprocedurer som Foucault menar skyddar rådande föreställningar 

och strukturer och därmed den makt som påverkar och styr människors handlingar. Han 

redogör för delar av det teoretiska perspektiv som i hans senare verk ligger till grund för det 

analytiska arbetet och som i denna studie även kommer bli en viktig utgångspunkt för 

undersökningen av folkparken, dess tillblivelse och styrelsens syn på den ideale arbetaren. 

 

Historikern Robert Myrdal bidrar i antologin Norrköpings Historia V med avsnittet Styrelse 

Förvaltning Politik 1863-1919. Myrdal redogör för hur Norrköpings stads kommunala 

förvaltning förändrades. Fokus i undersökningen ligger bl.a. på stadsfullmäktiges 

sammansättning och organisation, skolförvaltning och arbetarrörelsen. Myrdal beskriver även 

den konkreta förändring som skedde till följd av nya förordningar och de effekter dessa hade i 

olika sammanhang med avseende på maktbalans mellan olika grupper i samhället. I samband 

med denna redogörelse lyfter Myrdal fram stadsfullmäktigemedlemmar med betydelse för de 

förändringar som skedde under denna tidsperiod. Kartläggningen av de 

beredningsmedlemmar med ansvar för utformningen av folkparkens ordningsregler 

underlättades i de fall där Myrdal valt att beskriva deras arbete och bidrag till stadens 

förändring. Kommunala handlingar, minnesskrifter, krönikor, statistiska undersökningar, 

tidskrifter, avhandlingar etc. är en del av det källmaterial som ligger till grund för denna 

undersökning. 
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Folkparksstyrelsen – sammansättning och utgångspunkter 
Under denna del kommer arbetets sammansättning och utgångspunkter att klargöras. 

Inledningsvis presenteras de aktörer med ansvar för folkparkens tillkomst och utformning 

(folkparkens initiativtagare konsuln John Philipsson och beredningen med ansvar för 

sammanställningen av folkparkens ordningsregler). Därefter följer en definition av den grupp 

som dessa aktörer var tillhörande delvis i syfte att särskilja denna grupp i förhållande till den 

grupp som folkparkens besökare huvudsakligen var tillhörande. Denna definition underlättar 

jämförelsen och synliggörandet av den kamp som pågick mellan respektive grupp under slutet 

av 1800-talet. 

 

I den avslutande delen redogörs för ett paradigmskifte, övergången från en cyklisk tidsbild 

mer lämpad för jordbruk till en lineär tidsbild som bättre överensstämmer med de nya krav på 

effektivitet som mekaniseringen av produktionen i fabrikerna medförde. Detta paradigmskifte 

är avgörande för delar av det resonemang som förs senare i arbetet. 

 

 

Initiativtagaren till Norrköpings folkpark 
Under åren 1889-1899 var konsuln John Philipsson ordförande i stadsfullmäktige och ledamot 

av riksdagens första kammare.43 Philipsson var dessförinnan, ända sedan 1868, verkställande 

direktör i Skandinaviska Kreditaktiebolagets avdelningskontor. Han var även styrelseledamot 

i ett antal industriföretag bl.a. i Holmens bruks- och Fabriks Aktiebolag. 

 

År 1893 upplät John Philipson Öfre och Nedre Dragsgärdena med avsikt att anordna en park 

för allmänheten.44 Två år senare slutfördes anläggningsarbetet. Den 21 Maj tillkännagav 

Philipson att parkanläggningen var iordningställd och därmed färdig att överlämnas i stadens 

vård.45 Den 3 september, föreliggande år, beslutades att Norrköpings Nordvästra Stadspark i 

fortsättningen skulle benämnas Folkparken.46

 

Norrköpings folkpark skapades med andra ord på Philipssons initiativ, dessförinnan hade han 

även varit med vid utformningen av Carl Johans park. Utöver hans engagemang för parker 

                                                 
43 Robert Myrdal ”Styrelse Förvaltning Politik 1863-1919” in Norrköpings Historia V, [Avsnitt 10-12] Tiden 
1870-1915, Björn Helmfrid, red., & Salomon Kraft, red., (Stockholm: Kungl. Boktryckeriet P. A. Norstedt & 
Söner, 1972), 11. 
44 NSFH, 17/9 1893, No 53. 
45 Bihang till NSFH, 21/10 1893, § 13.  
46 Bihang till NSFH, 3/9 1895, § 8. 
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visade han även intresse för Norrköpings Arbetareförening. Föreningen hade Philipssons stöd 

redan i inledningsskedet och följdes under slutet av 1800-talet upp av generösa donationer. 

Philipsson avled 1899 och efterträddes av Axel Swartling, även han konsul och industriman.47

 

 

Beredningen med ansvar för utformningen av folkparkens ordningsregler 
En beredning, bestående av fem personer, tillsattes den 30 oktober 1894. Denna fick av 

stadsfullmäktige i uppdrag att inkomma med förslag till ordningsregler för folkparken.48 

Förslaget att upprätta ordningsregler kom ursprungligen från Philipson. Redan i motionen till 

Stadsfullmäktige år 1893 framförde han detta. ”Fritt för alla bör naturligtvis tillträdet till 

parken vara, men friheten av dess begagnande bör af Herrar Stadsfullmägtige genom 

utfärdade ordningsregler noga begränsas.”49 Den 9 april 1895 presenterades förslaget. 

Ordningsreglerna godtogs liksom de övriga förslagen som rörde parkens skötsel.50

 

Nedan kommer de medlemmar som ingick i beredningen med uppgift att utforma 

ordningsreglerna för folkparken att beskrivas i korthet. Fokus kommer att ligga på 

beredningsmedlemmarnas arbeten och eventuellt andra uppdrag av betydelse för dessa 

individers bakgrund och grupptillhörighet. Avsikten med beskrivningen är att påvisa faktorer 

som eventuellt kan ha haft inflyttande över processen i samband med ordningsreglernas 

utarbetande. Detta kommer att ske i syfte att fastställa borgerlighetens/styrelsens syn på den 

ideale arbetaren och folkparkens funktion. 

 

 

Fredrik Blombergh 
Fredrik Blombergh var driftschef för Drags AB vid tidpunkten för anläggandet av parken.51 

Klädesfabriken var under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet stadens största 

ylleproducent.52 Under sin tid som driftschef utvidgades produktionen i företaget. Mellan 

1888-1890 uppfördes ett nytt fabrikshus, en tillbyggnad som Blombergh redan under 1870-

                                                 
47 Myrdal ”Styrelse Förvaltning Politik 1863-1919” in Norrköpings Historia V, [Avsnitt 10-12] Tiden 1870-1915, 
Björn Helmfrid, red., & Salomon Kraft, red., 25-27. 
48 Bihang till NSFH, 30/10 1894, § 12. 
49 NSFH, 17/9 1893, No 53. 
50 NSFH, 9/4 1895, No 14. 
51 Marie Nisser ”Industribebyggelsen i Norrköping 1719-1970” in Norrköpings Historia VI, [Avsnitt 13-17] 
Tiden 1914-1970, Björn Helmfrid, red., & Salomon Kraft, red., (Stockholm: Norstedts Tryckeri, 1976), 69. 
52 Ibid., 54. 
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talet sökte förverkliga men som av styrelsen avstyrdes av ekonomiska skäl.53 I samband med 

utbyggnaden vidtog även en mekanisering av tillverkningsprocessen. Blombergh ansåg att en 

förnyelse av maskinerna var avgörande för företagets kvalitetssäkring. Den utländska 

konkurrensen, främst från England och Tyskland, ökade under slutet av 1800-talet och 

resulterade i ett behov av kvalitetshöjning av fabriksvara i kombination med en ökad 

produktivitet.54 Blombergh avled den 13 april 1903 och ersattes av sin son som driftschef.55

 

 

Ivar Lyttkens 
I. A. Lyttkens (1844-193056) valdes in till stadsfullmäktige 1863.57 Han var även medlem i 

kyrkorådet, kyrkonämnden och ordförande för Gustavianska barnhuset.58 Lyttkens 

tjänstgjorde som folkskoleinspektör åren 1876-1901, dessförinnan som ”docent i zoologi vid 

Lunds universitet och läroverksadjunkt vid Lunds högre elementarläroverk”.59 I enlighet med 

1893 års nya organisationsplan för folkskoleinspektörer i Norrköping hade Lyttkens som 

inspektör bl.a. kontroll över anställd skolpersonal, disciplinära åtgärder, valet av läroböcker 

och undervisningsmetoder etc.60 År 1894 skriver Svensk Läraretidning bl.a. att inspektörens 

huvuduppgift är att ”ordna, övervaka, och leda det hela mot ett gemensamt mål”.61 Under sin 

tid som folkskoleinspektör inrättade han bl.a. en klass för barn med uppförande och 

inlärningsproblem. Enligt historikern Gunnar Henriksson gjorde Lyttkens skillnad mellan 

vanartade och normala barn. Genom att koncentrera de vanartade barnen till en klass, istället 

för att sprida ut dem i olika klasser önskade Lyttkens hantera problemet genom att 

erbjuda ”undervisning och vård som passar dem”. De vanartiga elever som avsevärt 

förbättrade sina resultat och beteende fick dock aldrig lämna klassen och bli överförd till en 

av de normala klasserna med en pedagogik som bättre ligger i nivå med deras förmåga. 

Tanken var enligt Henriksson att alla elever skulle gå kvar fram till att de får sina 

                                                 
53 Wilhelm Carlgren, Drags Yllefabrik 1642-1942, En minnesskrift av Wilh. Carlgren (Stockholm: P. A. Norstedt 
& Söner, 1942), 103. 
54 Ibid., 104-106. 
55 Ibid., 101. 
56 Myrdal ”Styrelse Förvaltning Politik 1863-1919” in Norrköpings Historia V, [Avsnitt 10-12] Tiden 1870-1915, 
Björn Helmfrid, red., & Salomon Kraft, red., 40. 
57 Ibid., 9. 
58 Emil Hammarlund (red), ”Norrköpings folkskoleinspektör”, Svensk Läraretidning – Veckoblad för Lärare, 
Uppfostrare och Skolvänner 17 januari, 1894, N:r 3, 13:e årg. 
59 Myrdal ”Styrelse Förvaltning Politik 1863-1919” in Norrköpings Historia V, [Avsnitt 10-12] Tiden 1870-1915, 
Björn Helmfrid, red., & Salomon Kraft, red., 40, 143. 
60 Ibid., 40. 
61 Hammarlund (red), ”Norrköpings folkskoleinspektör”, Svensk Läraretidning – Veckoblad för Lärare, 
Uppfostrare och Skolvänner 17 januari, 1894, N:r 3, 13:e årg. 

 19



avgångsbetyg.62 Målen anpassades för eleverna liksom det sätt på vilket eleverna bestraffades. 

Kroppsaga var enligt Lyttkens ett verkningslöst medel för disciplinering av eleverna. Om 

behov för aga ändå skulle uppstå fick endast tillsyningsmannen eller hemmet bestraffa 

eleverna.63 Slöjdundervisning för gossar infördes enligt Svensk Läraretidning på Lyttkens 

initiativ 1885. Två år senare möjliggjordes även gymnastikundervisning för flickor.64 1901 

lämnade han sin tjänst som folkskoleinspektör och sin post som viceordförande i 

stadsfullmäktige i samband med hans flytt till Stockholm.65 Lyttkens blev chef för 

ecklesiastikdepartementets folkskolebyrå.66

 

 

Nils Rosengren 
Nils Rosengren blev stadsfullmäktigemedlem 1879 och var även folkskollärare och 

ordförande i Norrköpings Arbetareförening.67 Historikern Robert Myrdal menar dock att 

förtroendet för Rosengren började svikta under 1890-talet. En del arbetare uttryckte sitt 

missnöje och menade att han svek de vänsterideal som började växa fram hos arbetarna.68 

Norrköpings Arbetareförening bildades år 1860.69 Föreningen var inte uteslutande till för 

arbetare. Även personer ur borgerligheten hade tillträde bl.a. fabrikörer, byggmästare, 

folkskollärare, arbetsgivare, förmän och tjänstemän.70 Det var enligt Hjorth och Nordström en 

förening ”mellan skilda arbetsklasser”.71 Förhoppningen var att sammanslutningen av 

arbetare från olika yrkesgrupper skulle inverka positivt på medlemmarna ur ett intellektuellt 

och moraliskt hänseende. Utbytet av kunskaper och åsikter skulle bland annat bidra till 

detta.72 Enligt Hjorth och Nordström skulle föreningen utöver att höja arbetarens bildning 

även skulle förädla arbetarnas nöjen (soaréer, teaterspel, basarer och konserter).73

                                                 
62 Gunnar Henriksson, Klass efter Klass – Folkskolan i Norrköping 150 år (Jönköping: Norrköpings 
skolmuseum i samarbete med Norrköpings stadsmuseum, 1993), 62-63. 
63 Ibid., 64. 
64 Hammarlund (red), ”Norrköpings folkskoleinspektör”, Svensk Läraretidning – Veckoblad för Lärare, 
Uppfostrare och Skolvänner 17 januari, 1894, N:r 3, 13:e årg. 
65 Myrdal ”Styrelse Förvaltning Politik 1863-1919” in Norrköpings Historia V, [Avsnitt 10-12] Tiden 1870-1915, 
Björn Helmfrid, red., & Salomon Kraft, red., 25, 30. 
66 Henriksson, Klass efter Klass – Folkskolan i Norrköping 150 år, 121. 
67 Myrdal ”Styrelse Förvaltning Politik 1863-1919” in Norrköpings Historia V, [Avsnitt 10-12] Tiden 1870-1915, 
Björn Helmfrid, red., & Salomon Kraft, red., 12. 
68 Ibid., 114. 
69 Edward Ringborg, Till Norrköpingskrönikan (Aktiebolaget Alfred Lundbergs Bokhandels Förlag, 1921), 45. 
70 Myrdal ”Styrelse Förvaltning Politik 1863-1919” in Norrköpings Historia V, [Avsnitt 10-12] Tiden 1870-1915, 
Björn Helmfrid, red., & Salomon Kraft, red., 245. 
71 Börje Hjorth & Jan Nordström, Norrköpings Arbetarrörelses Historia – En populärvetenskaplig framställning 
(Jönköping: Förlag ABF Norrköping, 1989), 14. 
72 Fredrik Hertzman, Norrköping och dess Omgifningar (Stockholm: Bokförlaget Rediviva, 1980), 47. 
73 Hjorth & Nordström, Norrköpings Arbetarrörelses Historia, 14-15. 
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Myrdal påpekar att denna arbetareförening skilde sig från de föreningar som tillkom under 

1880-1890-talet genom att ”såväl de världsliga som de andliga”74 samhälleliga institutionerna 

respekterades. I reglementet för arbetarföreningen konstateras även att ingen kränkning av 

särskilda klasser får äga rum. Myrdal menar att en klasskampsattityd saknades tillskillnad från 

de fackföreningar som hade en mer socialistisk inriktning. Han anser vidare att syftet med 

föreningen var att fostra och upplysa samt att genom ekonomiskt bistånd skapa trygghet för 

medlemmarna. Borgerligheten visade sitt gillande av föreningens riktning genom ekonomiska 

bidrag och platser i stadsfullmäktige. John Philipsson gjorde en stor donation och belönades 

genom att i olika sammanhang hyllas av arbetarföreningen.75 År 1885 i samband med 

arbetarföreningens 25-årsjubileum höll Nils Rosengren ett tal där han bl.a. uttryckte vikten av 

att vårda relationen till andra samhällsklasser genom att visa ”enighet och broderlig vänskap 

till befordrande av upplysning och samband mellan de skilda samhällsklasserna”76 Inre 

motsättningar i Norrköpings Arbetareförening ledde till en utbrytning av medlemmar med en 

mer radikal inställning till politiken. Kvinnofrågan, mer specifikt kvinnors rätt att bli 

medlemmar i arbetarföreningen, blev den fråga som drev saken till sin spets och resulterade i 

en utbrytning och tillkomst av Norrköpings Nya Arbetareförening under 1880-talet. Enligt 

Myrdal var socialistiska tendenser misskrediterande för den ursprungliga arbetareföreningens 

medlemmar och försvårade antagandet av propositioner som kom från medlemmar med 

socialistiska värderingar.77 Göran Janzon skriver i sitt manuskript som ligger till grund för 

skriften Gate upp och gate ner – folkminnen från Norrköping att arbetarna godtog föreningens 

arbete. Dock gällde detta enbart innan de socialistiska idéerna började växa fram. ”Så 

småningom ansåg man att det var en borgerlig sammanslutning som inte kunde göra något för 

arbetarklassens ekonomiska höjande.”78 Den nya föreningen kämpade bl.a. för åtta timmars 

arbetsdag medan den gamla höll fast vid kravet på tio timmar.79

                                                 
74 Myrdal ”Styrelse Förvaltning Politik 1863-1919” in Norrköpings Historia V, [Avsnitt 10-12] Tiden 1870-1915, 
Björn Helmfrid, red., & Salomon Kraft, red., 245. 
75 Ibid., 245. 
76 Ibid., 247. 
77 Ibid., 251, 253. 
78 Börje Hjorth (red), Gate upp och gate ner – Folkminnen från Norrköping (Norrköping: ÖLFA, 2003), 109. 
79 Hjorth & Nordström, Norrköpings Arbetarrörelses Historia, 17. 
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Fredrik Sandberg 

Fredrik Sandberg valdes 1863 in i Stadsfullmäktige tillsammans med den ovan nämnde I. A. 

Lyttkens.80 Mellan åren 1863-1870 arbetade Sandberg som folkskoleinspektör. Under sin tid 

folkskoleinspektör bidrog han bl.a. till folkskollärarnas vidareutbildning genom en serie 

föreläsningar (folkundervisningens historia, religionsundervisning, pedagogik och didaktik) 

och stärkte även tillsyningsmännens roll i skolan.81 I årsredogörelsen för 1863-1864 

presenterade Sandberg statistik som visade att ett stort antal barn var frånvarande från 

undervisningen. Kyrkostämman, ansvarig för skol- och kyrkoärenden, utsåg tillsyningsmän 

med uppgift att ”hålla uppsikt över barnen, var och en inom sin särskilda skolrote [...] samt 

tillse, att de alla begagnade skolorna eller på annat sätt erhöll tillfredsställande 

undervisning.”82 De tillsyningsmän som utsågs hade till en början stort inflytande i samhället 

bl.a. stadsarkitekt Carl Theodor Malm, telegrafdirektören Erland Meuller, fabrikören Adolf 

Arnberg etc. Henriksson menar att detta bidrog till en ökad närvaro i skolan till följd av 

föräldrarnas respekt för dessa personer.83 Sandberg var även läroboksförfattare och 

planschillustratör, många av hans böcker och illustrationer användes i Norrköping och i 

övriga delar av landet.84

 

 

 
M. Östling 
M Östlings medverkan i samband med utformningen av ordningsreglerna framgår tydligt.85 

Dock har efterforskningarna om M Östling varit resultatlösa. I samband med definitionen av 

beredningsmedlemmarnas grupptillhörighet nedan kommer en slutsats om Östlings 

tillhörighet att dras utifrån hans uppdrag som beredningsmedlem. 

                                                 
80 Myrdal ”Styrelse Förvaltning Politik 1863-1919” in Norrköpings Historia V, [Avsnitt 10-12] Tiden 1870-1915, 
Björn Helmfrid, red., & Salomon Kraft, red., 10. 
81 Ibid., 143-144, 161. 
82 Ibid., 150. 
83 Henriksson, Klass efter Klass – Folkskolan i Norrköping 150 år, 46. 
84 Ibid., 53. 
85 NSFH, 9/4 1895, No 14. 
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Definition av aktörer med ansvar för folkparkens utformning 
 
Borgerlighet 
I det följande beskriver jag hur jag valt att betrakta och definiera den grupp individer med 

ansvar för folkparkens tillkomst och utformning – beredningsmedlemmarna och 

initiativtagaren John Philipson. Kategoriseringen av dessa personer görs i syfte att tydliggöra 

de olika sammanhang som de styrande ingick i och verkade inom utöver folkparken som 

social domän. Genom att göra en kategorisering av dessa personer kommer hänvisningar som 

andra författare gör om samma grupp i andra sammanhang att underlätta jämförelser med de 

lokala förhållanden som råder i Norrköping. Detta görs med risk för att de lokala 

variationerna inte synliggörs och att andra författares uppfattning om vad som definierar 

gruppen borgerlighet skiljer sig från min. Därför görs min definition med utgångspunkt från 

historikerna Christina Florins och Ulla Johnssons tolkning av borgerligheten i Där de härliga 

lagrarna gro i kombination med Löfgrens definition i Den Kultiverade Människan. Deras 

uppfattning om vad som är karaktäristiskt för borgerligheten överensstämmer enligt min 

tolkning med beredningsmedlemmarnas och initiativtagarens bakgrund och samhällsposition 

vid tidpunkten för folkparkens anläggande. Utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv är 

beteckningar och avgränsningar av grupper flytande. De förändras över tid liksom de normer 

som är utmärkande för denna grupp. Den definition som här kommer att ges bör av läsaren 

betraktas som specifik för borgerligheten i Sverige och Norrköping under slutet av 1800-talet. 

Detta kommer att underlätta jämförelser med andra kontexter som denna grupp verkade inom 

under slutet av 1800-talet och bidra till att skapa en mer varierad syn på förhållandet mellan 

de styrande/borgerligheten och arbetarna. En kartläggning av den grupp som de styrande 

ingick i är även nödvändig därför att det är borgerlighetens syn på arbetaren som kommer att 

stå i fokus. 

 

De individer som här blir föremål för en kategorisering hade alla positioner i samhället som 

gav dem möjlighet att påverka folkparkens utseende och reglementen. En yrkesrelaterad 

kategorisering är vanlig i samband med att en avgränsning av olika grupper görs. Florin och 

Johnson inkluderar bl.a. företagare, tjänstemän och akademiker i den borgerliga gruppen .86 

De utvecklar dock begreppet borgerlighet ytterligare. De tar även de borgerliga dygderna som 

utgångspunkt vid definitionen av gruppen borgerlighet. Florin och Johnsson talar om en 

metodisk och rationell livsföring ”den byggde på den individuella prestationen, självdisciplin, 

                                                 
86 Christina Florin & Ulla Johnsson, ”Där de härliga lagrarna gro”... Kultur, klass och kön i det svenska 
läroverket 1850-1914 (Kristianstad: Tidens Förlag och Författarna, 1993), 17. 
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driftskontroll och respekt för bildning”.87 Betydelsen av individuella prestationer är en 

avgörande förutsättning för borgerligheten. Personliga prestationer mäts och prövas. Tron på 

att förvärvade kunskaper leder till förbättrade positioner i samhället är den drivkraft som höjer 

betydelsen av personliga prestationer. Vidare lyfter de fram nyckelbegrepp som 

ansvarstagande, beslutsamhet och handlingskraft, egenskaper som de menar borgerligheten 

såg som utmärkande för gruppen.88 I inledningen till Den kultiverade människan talar Orvar 

Löfgren om förekomsten av en karaktärsstruktur. Den borgerliga människan är kultiverad, 

disciplinerad och kontrollerad. Synen på tiden och behovet av att effektivt utnyttja den i olika 

sammanhang är ett annan utmärkande drag för denna grupp.89

  

Florin och Johnsson påpekar vikten av att förstå att den borgerliga kulturen befinner sig i en 

oavbruten förändring och är ständigt utsatt för inre motsättningar och konflikter.90 Detta är en 

slutsats som överensstämmer med diskursteorins syn på diskursiva grupper. Folkparkens 

initiativtagare John Philipsson och beredningen med ansvar för utformandet av folkparkens 

reglementen kan utifrån Florins och Johnssons definition av borgerlighet inkluderas i denna 

kategori och ses som representanter för den borgerliga kulturen/gruppen. Dock skulle en mer 

specifik borgerlig indelning kunna göras. 

 

Inom kategorin borgerlighet existerar mindre grupper som skiljer sig socialt och kulturellt 

från varandra (hög- respektive småborgerlighet, lägre tjänstemän etc.). Florin och Johansson 

menar dessutom att rörligheten mellan, inte enbart grupperna inom kategorin borgerlighet, 

utan dessutom andra grupper (t.ex. gruppen arbetare och borgerlighet) var stor under andra 

hälften av 1800-talet. De skriver vidare att möjligheten att förvärva kulturellt kapital, bl.a. i 

form av social och akademisk kompetens, skapar tillfälle att vinna inträde till andra grupper. 

Florin och Johnsson definierar denna grupp som bildningsborgerskapet eller akademiker 

(präster, läroverkslärare, jurister, läkare etc.). Läroverk och högskolor som bl.a. bidrog till att 

skapa en gemensam kulturell identitet, var det medel under 1800-talet som möjliggjorde 

vandringen mellan olika grupper.91

 

                                                 
87 Florin & Johnsson, ”Där de härliga lagrarna gro”, 38. 
88 Ibid., 38-39. 
89 Jonas Frykman & Orvar Löfgren, Den kultiverade människan (Kristianstad: Gleerups förlag, 1996), 26. 
90 Florin & Johnsson, ”Där de härliga lagrarna gro”, 37-39. 
91 Ibid., 56, 70. 
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Sociala och kulturella skillnader till trots binder de ovan nämnda faktorerna, bl.a. tron på 

utbildningens betydelse och behovet av att utnyttja tiden på ett effektivt sätt, samman dessa 

mindre grupper. Florin och Johnsson ser även kontrollen över produktionsmedlen som en 

viktig gemensam nämnare för de olika grupperna inom kategorin borgerlighet. ”Som 

förvaltare och administratörer av en kapitalistisk ordning hade de sina intressen knutna till det 

borgerliga samhällets fortbestånd.”92 Folkparkens styrelse, beredningen och initiativtagaren 

John Philipson, kommer fortsättningsvis i denna undersökning att betraktas som medlemmar i 

kategorin borgerlighet. 

 

 
Arbetare 
En mer specifik definition av kategorin arbetare kommer inte att göras eftersom referenser 

enbart görs till arbetare i en vidare bemärkelse i de dokument/skrifter som har anknytning till 

folkparken, från idé stadiet 1893 till folkparkens slutförande 1895. I den inledande motionen 

till stadsfullmäktige nämns t.ex. enbart arbetare när Philipsson argumenterar för folkparkens 

anläggande och arbetarnas behov av vila och rekreation.93 Av denna anledning blir 

avgränsningen bred. Åtskillnad mellan olika grupper inom denna kategori förekommer inte 

trots att grupperingar utifrån t.ex. yrke, värderingar och ideal existerar. 

 

Även om ett behov av en mer grundläggande undersökning av vilka grupper av arbetare som 

besökte folkparken och som av borgerligheten åsyftades i dokumenten skulle detta inte vara 

möjligt p.g.a. otillräckligt material, avsaknad av register som fördes över besökare. I de 

dokument som utgör underlag för min studie finns enbart referenser till arbetare i samband 

med diskussionen om folkparkens tillkomst och syfte. Därmed kommer besökarna av 

folkparken att betraktas som tillhörande kategorin arbetare, i den vidaste bemärkelsen 

(hantverkare, textilarbetare etc.) 

                                                 
92 Florin & Johnsson, ”Där de härliga lagrarna gro”, 71. 
93 NSFH, 13/10 1893, No 53. 
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Den disciplinerade arbetaren 

 
Borgerligheten och tiden 
Anläggandet av Norrköpings folkpark och den ordning (reglementen och övervakning), som 

stadsfullmäktige skapade kan ses som uttryck för många nya framväxande borgerliga behov i 

samhället under slutet av 1800-talet. I samband med industrialiseringen och utvecklingen av 

produktionsteknologin infördes enlig Löfgren en lineär tidsbild på bekostnad av den cykliska 

som var bättre lämpad för ett jordbrukssamhälle, där naturens skiftningar och arbetsårets rytm 

styrde människors tidsuppfattning och arbete. Mekaniseringen av produktionen medförde ett 

nytt förhållningssätt till tiden. Med mekaniseringen följde ett behov av att på ett mer effektivt 

sätt använda tiden i syfte att rationalisera arbetsprocessen. Med de nya kraven följde även nya 

förväntningar på arbetaren och med nödvändighet en omställning av arbetsprocesserna 

(organisationen). Ett behov av tidsdisciplinering uppstod för att kunna möta 

massproduktionens krav. Löfgren menar att en koordinering och standardisering av 

människors liv och arbete var en viktig och avgörande förutsättning för lönsamheten.94

 

Förändringarna medförde enligt Löfgren en ny syn på arbetaren och dennes 

arbetskraft. ”Arbetslivet organiseras i allt högre grad efter principen att arbetaren säljer sitt 

arbete, sin tid, till företagaren, som köper tid.”95 Hur väl företagaren lyckades var vidare 

enligt Löfgren beroende av hur effektivt tiden utnyttjades. De anställdas arbetsinsats blev 

under andra hälften av 1800-talet i högre grad föremål för disciplinering. Behovet av att 

kontrollera tiden ökade.96 Beredningsmedlemmen Fredrik Blombergh, driftschef för drags AB, 

drev under slutet av 1800-talet fram mekaniseringen av arbetsprocesserna i Drags och var i 

högsta grad beroende av en effektiv användning av tiden.97 Punktlighet och jämn 

arbetsintensitet var avgörande för verksamhetens lönsamhet. Av denna anledning var det för 

Blombergh och borgerligheten väsentligt att den tid som arbetaren sålde till företagen var 

kvalitativ. Arbetsintensiteten skulle vara hög samtidigt som produkten bibehöll sin höga 

kvalité. 

 

När den nya synen på tiden under mitten och slutet av 1800-talet började dominera i 

fabrikerna och påverka produktionsprocesserna skapades utifrån Foucaults perspektiv en ny 

                                                 
94 Frykman & Löfgren, Den kultiverade människan, 26-27. 
95 Ibid., 27. 
96 Ibid. 
97 Carlgren, Drags Yllefabrik 1642-1942, 104-106. 
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normaliserande sanktion. Det skedde ett paradigmskifte som förändrade arbetets och 

arbetarnas förutsättningar. Arbetarnas handlingar kom fortsättningsvis att relateras till den nya 

normen, borgerlighetens syn på tiden. Detta skapade för borgerligheten möjlighet att med 

utgångspunkt från den nya synen på tiden dela in individerna inom gruppen arbetare i 

kategorierna, normala/avvikande-, effektiva/ineffektiva arbetare etc. och utifrån denna 

indelning belöna och bestraffa på olika sätt. Borgerlighetens nya syn på tiden skapade 

legitimitet för den nya organisationen och de sanktioner som följde på handlingar som inte 

överensstämde med den nya normen.98

 

Den nya normen kom även att påverka hur arbetet organiserades, arbetarnas handlingar och 

beteende reglerades på olika sätt. Arbetarnas handlingar och uppförande fick stor betydelse 

inte enbart för hur de kom att uppfattas av borgerligheten utan även för hur de behandlades i 

andra sammanhang. Nya villkor och normer styrde arbetet och påverkade arbetarens yrkesroll 

på arbetsplatsen och som vi ska se andra sammanhang som arbetaren ingick i. Borgerligheten 

sökte skapa dominans för det egna synsättet. Dock skedde denna övergång inte utan motstånd 

från arbetarnas sida.99

 

Synen på tiden kan i det här sammanhanget betraktas som ett element som borgerligheten och 

arbetare kämpade om att få ge innehåll. Punktlighet och jämn arbetsintensitet var de 

tecken/värden/moment som borgerligheten sökte förknippa med en effektiv användning av 

tiden inom ett industriellt sammanhang. De nya förväntningarna på arbetare, som 

mekaniseringen av arbetsprocesserna i fabrikerna resulterade i, drev fram denna kamp. 

Borgerligheten valde att genom disciplinering av arbetaren i fabrikerna såväl som i andra 

sammanhang stärka deras perspektiv på tiden genom att koordinera och standardisera 

människors liv och arbete. Disciplineringen av arbetarna kan betraktas som artikulationer vars 

främsta mål var att befästa och genomdriva borgerlighetens syn på tiden under slutet av 1800-

talet. 

 

Stora disciplineringsmöjligheter till trots var fabrikörernas möjlighet att påverka arbetarna 

begränsad. Borgerlighetens insyn och möjlighet att utöva inflytande i andra sammanhang 

behövde öka. Möjligheten att skapa produktiva arbetare med en mer medveten inställning till 

hur tiden effektivast skulle utnyttjas var i stort behov av att förbättras. Arbetarens tid utanför 

                                                 
98 Lindgren, ”Michel Foucault och sanningens historia,” in Moderna samhällsteorier, Per Månson (red), 358-359. 
99 Ibid., 359. 
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företaget blev ur ett lönsamhetsperspektiv allt viktigare för möjligheten att effektivisera 

arbetsprocesserna i företagen. Arbetarens moraliska beteende och tidsmedvetenhet skulle 

utifrån ett borgerligt perspektiv förbättras i fler sammanhang, utanför fabriken. 

 

 

Disciplinering som produktiv kraft 
Ett av de uttalade målen, redan i planeringsstadiet, för stadsfullmäktige och John Philipson 

var att för barnfamiljerna erbjuda tillfälle att ”afskiljda från stadsbullret, ogeneradt tillbringa 

sin dag ute i den fria naturen”.100 Utöver möjligheten att erbjuda trångbodda arbetarfamiljer 

ett tillfälle ”att hemta hvila och vederqvickelse”101 kan borgerlighetens intresse för 

arbetarfamiljen ses som en möjlighet att disciplinera besökaren, som huvudsakligen var en 

arbetare, i syfte att höja kvalitén på den tid som arbetaren sålde till företagen. Catharina Nolin 

skriver i Till stadsbornas nytta och förlustande att borgerskapet från 1850-talets inriktade sig 

på att överföra sina värderingar och normer till arbetarna. Självdisciplin, ordning, flit och 

familjekänsla var en del av de värderingar som borgerskapet sökte förmedla.102 Mannen 

skulle tvingas ta ett större ansvar för sin familj och förhoppningsvis bl.a. resultera i en 

minskad alkoholkonsumtion. Vilodagen skulle i och med anläggandet av Folkparken kunna 

tillbringas tillsammans med familjen och till följd därav minska utrymmet och möjligheten för 

mannen att tillsammans med arbetskamrater under den lediga tiden tillbringa dagarna på 

stadens krogar. 

 

Den utbredda krogkultur som Björn Horgby beskriver i Egensinne och skötsamhet skulle 

reduceras.103 Avsaknaden av parker som kunde tillgodose arbetarnas behov ledde enligt 

stadsfullmäktige till att grupper ur arbetarklassen tillsammans drog ut på landet eller ”uti 

skogsdungar eller å skyddade platser, mer eller mindre aflägsna från staden” för att tillbringa 

söndagarna tillsammans under – utifrån borgerlighetens perspektiv – okontrollerade 

förhållanden.104 Ägarna och arrendatorerna av dessa platser ogillade enligt stadsfullmäktige 

dessa besök då skadorna på betes- eller ängsmarker kunde bli stora.105 Utflykterna var, enligt 

Horgby, delvis ett resultat av organiseringen av arbetare och den gemenskap som följde och 

                                                 
100 NSFH, 13/10 1893, No 53. 
101 Ibid. 
102 Catharina Nolin, Till stadsbornas nytta och förlustande – Den offentliga parken i Sverige under 1800-talet 
(Stockholm: Byggförlaget, 1999), 49-52. 
103 Horgby, Egensinne och skötsamhet, 69-70. 
104 NSFH, 17/9 1893, No 53. 
105 Ibid. 
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upprätthölls/stärktes med bl.a. gemensamma utfärder till landet.106 Anläggandet av 

Folkparken kan tolkas som en möjlighet för borgerligheten att reglera människors beteende 

genom tydliga föreskrifter och övervakning. Makten över arbetarklassens fritidssysselsättning 

och beteende ökade. 

 

Disciplinering är enligt Michel Foucault ett sätt att upprätthålla de värderingar som råder 

inom en grupp, i det här fallet den borgerliga gruppen. Disciplineringen möjliggjorde en 

kontroll av besökarnas beteende genom att gränserna för vad som var tillåtet inom ett 

sammanhang tydligt fastställdes. Vilket fick till följd att de värderingar och normer som 

dominerade inom den borgerliga diskursen reproducerades. Folkparken blev under slutet av 

1800-talet den sociala domän inom vilket detta maktutövande, i syfte att skapa effektiva och 

tidsmedvetna arbetare (ordning, flit etc.), kunde ske.107

 

I Nationella Arenor skriver Löfgren att tvivel fanns om hur väl arbetarklassen skulle klara av 

att uppskatta naturen. Hade arbetarna rätt inställning, skulle de klara av att visa vördnad ”och 

behandla den svenska naturen efter förtjänst”.108 Det uttrycktes enligt Löfgren ofta klagomål 

över det buller som utfärderna med dragspel, sång och allt för högljudda diskussioner 

medförde.109 Risken för ett sådant beteende resulterade i att stadsfullmäktige omedelbart, 

redan två år innan parken var färdig, vidtog steg för att i Norrköpings Folkpark så snart som 

möjligt förhindra dessa eventuella störningsmoment. Detta skulle åstadkommas genom 

tydliga föreskrifter för besökaren.110 ”Högljuddhet, buller och kortspel få icke förekomma i 

parken. Störande musik äger parkvakt, polis eller tillsyningsman att förbjuda.”111 Denna 

ordningsregel var ett tydligt uttryck för borgerlighetens rädsla över att detta beteende skulle 

dominera även i folkparken. Arbetaren skulle fostras och disciplineras i en offentlig miljö. 

Utöver disciplineringen i fabrikerna och skolorna möjliggjorde folkparkens tillkomst 1895 en 

reglering och kontroll av arbetarnas beteende utanför ordinarie arbetstid. Ett nytt social rum 

för disciplinering skapades. Med en ny, offentlig arena, kunde makten vidgas och 

inskolningen effektiviseras, genom att påverka arbetaren i flera sammanhang. Anläggandet av 

                                                 
106 Horgby, Egensinne och skötsamhet, 90. 
107 Foucault, Diskursens ordning, 25. 
108 Orvar Löfgren, ”Nationella Arenor,” in Försvenskningen av Sverige, Billy Ehn & Jonas Frykman (Stockholm: 
Natur och Kultur, 1999), 51. 
109 Ibid. 
110 NSFH, 9/4 1895, No 14. 
111 Ibid. 
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Folkparken i Norrköping sammanfaller enligt Löfgren tidsmässigt med synen på naturen och 

naturupplevelsen som ett instrument för inskolning.112

 

Ordningsreglerna för Norrköpings folkpark kan utifrån Foucaults teori uppfattas som ett led i 

arbetet att utestänga alternativa idéer och sätt att handla. Utestängningsprocedurer är enligt 

Foucault ett sätt att säkra den borgerliga diskursens rådande struktur. Tillkomsten av dessa 

föreskrifter kan utifrån Foucaults perspektiv ses som ett sätt att vidmakthålla de värderingar 

och normer som råder inom den borgerliga diskursen.113 Besökarnas handlingar regleras i 

syfte att säkra borgerlighetens syn på ordning i folkparken. Denna process kommer 

fortsättningsvis ytterligare att åskådliggöras. 

 

De borgerliga naturkännarna kände enligt Löfgren oro över den negativa effekt som 

alkoholens inverkan, musik och kortspel kunde få för den umgängeston och relation till 

naturen som värderades så högt och som man gärna såg att de övriga samhällsgrupperna 

skulle anamma.114 Rädslan för alkoholens inverkan på besökarens uppträdande uttrycktes 

även i folkparkens ordningsregler. Här föreskrevs att: ”Försäljning av öl och porter i parken är 

under alla förhållanden förbjuden”.115 Ordningsregel nummer nio kan, utöver oron för 

arbetarens förhållande till naturen, betraktas som ett led i arbetet med att minska fylleriets 

konsekvenser för den industriella produktionen. Fritidsnöjen som av borgerligheten ansågs ha 

negativ effekt för tillverkningen och företagets lönsamhet bekämpades. Frimåndagar var 

enligt Horgby bl.a. en konsekvens av en livsföring där omåttlig alkoholförtäring var vanlig. 

Det ohämmade supandet var vanligast bland hantverkarna. Otillåten frånvaro, 

alkoholkonsumtion under arbetstid och budskickning (lärlingar skickades under arbetstid iväg 

för att köpa öl och brännvin) var återkommande inslag som företagarna tvingades hantera och 

acceptera. Horgby skriver att denna grupps beteende var svårast att disciplinera till följd av 

hantverkarnas förhållandevis starka maktposition på arbetsplatsen. Hantverkarna påverkades 

tillskillnad från textilarbetare inte i lika hög grad av mekaniseringen vilket resulterade i att 

arbetsgivarna även fortsättningsvis förblev beroende av arbetarens yrkesskicklighet och fick 

därmed i högre utsträckning acceptera det egensinniga beteendet. De hade en yrkeskompetens 

som arbetsgivaren inte lätt kunde ersätta och omöjliggjorde därför genomgripande 

disciplineringsförsök.. Gemenskapen och samvaron utanför arbetet var likaså stort och 
                                                 
112 Löfgren, ”Nationella Arenor,” in Försvenskningen av Sverige, Billy Ehn & Jonas Frykman, 51-52. 
113 Foucault, Diskursens ordning, 30. 
114 Löfgren, ”Nationella Arenor,” in Försvenskningen av Sverige, Billy Ehn & Jonas Frykman, 51-52. 
115 NSFH, 9/4 1895, No 14. 
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regelbundna utflykter vanliga vilket ytterligare stärkte denna grupp. Krav på förändringar från 

arbetsgivares håll möttes från hantverkarkollektiven med strejker som var ett förhållandevis 

effektivt medel i kampen mot arbetsgivarnas krav på bl.a. bättre tidpassning och jämnare 

arbetsintensitet. Enligt Horgby var en reglering av alkoholkonsumtionen angelägen inte enbart 

för att förbättra punktligheten utan även för att denna försämrade arbetarens koncentration på 

arbetstid och omöjliggjorde en effektiv användning av tiden.116

 

En oregelbunden arbetsrytm var vanlig för yrkesskickliga arbetare. Gamla arbetartraditioner 

och arbetsgivarnas oförmåga att ersätta deras kompetens tillät en hög grad av 

självbestämmande vid produktionen. Vilket fick följder för tidsanvändningen ur 

effektivitetssynpunkt. Genom disciplinering av arbetarkulturen skulle lönsamhet uppnås. 

Ordningsregler för arbetet i fabrikerna uppsattes, i huvudsak inom textilindustrin. Reglerna 

sanktionerades med böter eller avsked som straff vid överträdelser. Förmän anställdes i syfte 

att övervaka de uppsatta ordningsföreskrifterna. Övervakning av arbetsintensitet och 

punktlighet var dock den mest centrala arbetsuppgiften.117

 

Tidsdisciplineringen i fabrikerna mötte enlig Horgby ytterligare motstånd i form av starkt 

organiserade grupper av arbetare med normer som bl.a. inte tillät att arbetstakten drevs upp 

för mycket. Det var även ett sätt för olika grupper av arbetare att markera avståndet till 

överheten. Detta kunde bl.a. ske genom att informellt kontrollera arbetets intensitet 

(arbetstakten). Dessa normer var avgörande för olika arbetarkollektivs sammanhållning 

Disciplineringen inom olika arbetarkollektiv var minst lika stark som den yttre påverkan från 

borgerligheten. Aktiviteterna utanför arbetsplatsen var viktiga för formandet av denna 

gemenskap och arbetarkultur.118 Under 1880-talet var Åbackarna ett vanligt utflyktsmål bl.a. i 

samband med första maj- och pingstfirandet. Var väderleken lämplig tog man enligt Gösta 

Janzon, författaren till det manuskript som ligger till grund skriften Gate upp och gate 

ner, ”familjen med ut i det gröna där det festades, åts och dracks till senan kväll”.119 Vidare 

skriver han att stadens förmögna tillbringade sin lediga tid på utvärdshusen, Strömsholmen, 

Himmelstalund, Haga eller på sina landsställen.120 I folkparken inklusive Åbackarna var alla 

politiska och religiösa tal förbjudna i och med färdigställandet av parken 1895. Detta kan ses 

                                                 
116 Horgby, Egensinne och skötsamhet, 63, 70-73, 79. 
117 Ibid., 61-62, 74. 
118 Ibid., 66. 
119 Hjorth (red), Gate upp och gate ner, 44. 
120 Ibid., 44. 
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som ett steg i syfte att förhindra spridning av idéer och bildandet av sociala nätverk. På 

stadens krogar skapades och upprätthölls många kontakter och var ett utmärkt forum för 

spridning av idéer. Genom att erbjuda alternativa fritidssysselsättningar motverkades delvis 

besökarnas möjligheter att underhålla dessa kontakter och gemenskapen med olika grupper av 

arbetare/arbetarkollektiv. 

 

Folkparken skapades bl.a. i syfte att erbjuda trångbodda arbetarfamiljer möjlighet att vila ut. 

Familjekänsla, självdisciplin, ordning och flit var de värden som borgerligheten sökte 

förmedla. Höjandet av familjekänslan skulle bl.a. reducera familjefädernas tid på stadens 

krogar tillsammans med arbetskamrater. Tillkomsten av folkparken med fokuseringen på 

arbetarfamiljer var en borgerlig artikulation som förhoppningsvis stärkte arbetarfamiljen på 

bekostnad av familjefaderns lojalitet mot arbetskamrater. 

 

Med tillkomsten av folkparken år 1895 möjliggjordes en kontroll av besökarnas beteende. En 

arena för en effektivare inskolning av arbetare skapades. Människor som tidigare fördrivit sin 

tid på betes- och ängsmarker utanför staden under okontrollerade förhållanden kunde med 

folkparkens anläggande i staden övervakas. Anläggandet av folkparken i kombination med 

utformningen av föreskrifter för korrekt moraliskt beteende och tillsättandet av parkvakt för 

övervakning och kontroll över människors handlingar i förhållande till reglerna var 

artikulationer som stärkte borgerlighetens diskurs, mer specifikt synen på tiden (och som vi i 

nästa del kommer se människans förhållande till naturen). Förhoppningen var att utfärderna 

till landet skulle minska med tillgången till folkparken och därigenom minimera 

möjligheterna till motartikulationer från arbetares sida. Stärkandet av samvaron och 

organiserandet av arbetare efter arbetstid under okontrollerade förhållanden utanför staden 

och på krogar riskerade att få följder för relationen mellan arbetare och borgerlighet på 

arbetsplatsen och resultera i större möjligheter att för arbetare påverka genom bl.a. strejker 

eller lägre arbetstakt. Med en högre koncentration av arbetare i folkparken skulle möjligheten 

att utöva inflytande på arbetare även efter arbetstid öka. Förbudet mot politiska eller religiösa 

tal i folkparken, i syfte att motverka spridning av idéer och organisering av arbetare, skulle få 

en ökad genomslagskraft. Förbudet mot försäljning av öl och porter skulle likaså få större 

utsikt att påverka och indirekt minska alkoholkonsumtionens följder i form av frimåndagar, 

otillåten frånvaro från arbetsplatsen etc. Borgerlighetens vilja att använda tiden på ett mer 

effektivt sätt i syfte att öka lönsamheten, genom bättre punktlighet och högre kvalité på 

arbetet, kunde genomdrivas och stärkas. Dock återstod de problem som arbetsgivare med en 
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låg grad av mekanisering av produktionen tvingades hantera. Frånvaron av teknologiska 

lösningar som kunde rationalisera arbetsprocesserna under slutet av 1800-talet för alla 

yrkeskategorier fanns inte. Hantverkarnas alkoholkonsumtion och budskickning under 

arbetstid var motartikulationer som deras yrkesskicklighet tillätt p.g.a. arbetsgivarnas 

svårigheter att ersätta deras kompetens. 

 

 

Övervakning av ordningsregler 
Arbetsdisciplineringens strukturer i fabrikerna hade stora likheter med de strukturer och den 

form som folkparken fick. Fabrikerna, främst sådana som nått en hög grad av mekanisering 

bl.a. textilindustrin, hade tydliga regler och föreskrifter för arbetsprocesser och arbetarnas 

beteende. Kontrollen av dessa upprätthölls genom anställning av förmän vars syfte var att 

övervaka och se till att reglerna efterföljdes. Överträdelser bestraffades med böter eller 

avsked.121 Folkparken hade ett liknande system med regler och övervakning. En parkvakt 

anställdes att övervaka besökarnas beteende i förhållande till reglerna. Parkvaktens auktoritet 

tydliggjordes ytterligare genom att tillsammans med polis och tillsyningsman omnämnas i 

ordningsregel nummer sex.122

 

Den 8 juni 1895 ansöker Johan Fredrik Ohlsson (1859-1939) befattningen som parkvakt. Vid 

tidpunkten för sin ansökan arbetade han vid Werkstaden Vulcan.123 Med anställningsbrevet 

medföljde ett omdöme från hans arbetsgivare. Här fastslår arbetsgivaren att Ohlssons 

uppförande under hans tid som anställd vid Werkstaden Vulcan har varit hedersamt, ”hvarför 

vi Ohlsson till det bästa rekommenderar”.124 I övrigt finns inget att finna om hans 

arbetsuppgifter eller utbildning. 

 

Promenadstyrelsen, med ansvar för stadens grönområden och promenader, antog Ohlsson som 

parkvakt, dock inte utan att ställa upp villkor för hans nya roll som övervakare av ordningen i 

folkparken. Anställningen började gälla från den första juli 1895 fram till den första juli 1896. 

En eventuell förlängning av arbetet skulle ske årsvis. Lönen fastslogs till 500 kronor årligen 

med fulla rättigheter till grässkörden i det område som stått obrukat en längre tid.125

                                                 
121 Horgby, Egensinne och skötsamhet, 62. 
122 NSFH, 9/4 1895, No 14. 
123 HNSPP (Handlingar rörande Norrköpings Stads Promenader och Planteringar 1856-1898 – Styrelsen för 
stadens promenader och planteringar), 8 juni 1895, A:1. 
124 Ibid. 
125 HNSPP, 21 juni 1895, A:1. 
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I övrigt var promenadstyrelsens villkor sammanknutna med parkvaktens arbetsuppgifter. 

Parkvakten skulle hålla ständig tillsyn över parken. Övervakningen skulle ske med 

utgångspunkt från de för parken fastställda ordningsreglerna. Vidare skulle kringstrött papper 

och annat skräp hopsamlas, gångar och rabatter skyfflas. Sommartid, söndagsmorgnar och vid 

tillsägelse i samband med andra högtidliga tillfällen skulle parkens flagga hissas. Parkvakten 

fick heller inte under några omständigheter lämna parken utan stadsträdgårdsmästarens 

tillstånd, allra minst under söndagen. Vid behov skulle en ersättare tillfälligt överta ansvaret. I 

övrigt skulle allmänheten bemötas med största välvilja ”men på samma gång lagat och fogligt 

avstyrka allt oskick”.126 Under sin tid som parkvakt var Ohlsson bosatt i Lilla Lund, ett 

tvåvåningshus alldeles intill folkparken. Närheten till parken ansågs utifrån arbetsuppgifternas 

karaktär nödvändig.127

 

Valet av parkvakt är intressant att närmare granska. En person ur arbetarklassen valdes för 

uppdraget. Gösta Janzon skriver att metallarbetare från bl.a. Malcolms metallverkstad och 

Vulcans mekaniska verkstad, Ohlssons arbetsplats vid ansökningstillfället, ofta var i konflikt 

med stadens textilarbetare. Detta delvis till följd av att metallarbetarna enligt Janzon såg sig 

själva som förmer i förhållande till övriga arbetare, vilket ofta resulterade i konflikter (gick 

ibland över i ytterligheter som slagsmål). Under 1880-1890-talet fanns enligt Janzon sociala 

skillnader mellan olika arbetargrupper. Hantverkare (snickare, murare, metallarbetare, 

skomakare etc.) hade genomgående högre status än textilarbetarna som i huvudsak saknad en 

yrkesrelaterad utbildning.128

 

Parkvaktens arbetsuppgifter var direkt relaterade till de ordningsregler som beredningen 

skapade i syfte att reglera besökarnas beteende.129 Överträdelser av dessa regler fick konkreta 

påföljder i form av tillsägelser eller ett synliggörande av de förbud som råder från 

parkvakten. ”Alla föreskrifter, hvilka i enlighet med dessa ordningsregler gifvas av parkvakt, 

polis och tillsyningsman, skola utan gensägelse åtlydas.”130 Parkvaktens möjlighet att ingripa 

uppmärksammas även i ordningsregel nummer sex. ”Störande musik äger parkvakt, polis eller 
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tillsyningsman att förbjuda.”131 Med tillträdet till folkparken följde vissa villkor som 

besökaren tvingades underordna sig. Dock är det oklart huruvida parkvakten hade möjlighet 

att förvisa besökare från folkparken som vägrade att hörsamma tillsägelser. 

Likväl var parkvaktens roll betydelsefull och central för upprätthållandet av den borgerliga 

diskursens gränser – normer och värderingar. De påföljder som överträdelser av de fastställda 

reglerna fick kan enligt Foucault ses som en del av den utestängningsprocedur som ovan 

beskrivs och är avgörande i kampen mot alternativa sätt att tillbringa fritiden i folkparken 

på.132 Sociala handlingar som inte överensstämde med borgerlighetens föreställning om 

korrekt beteende förkastades och bestraffades av parkvakten. Tillsättandet av parkvakt och 

den övervakning av besökarnas beteende som därmed möjliggjordes gav kraft åt de regler 

som instiftades. Detta förbättrade utsikterna för etableringen av ett beteende som bättre låg i 

nivå med den borgerliga uppfattningen om korrekt uppträdande. Förhållandet mellan 

ordningsreglerna och parkvakten var även det omvända eftersom reglerna möjliggjorde ett 

legitimt ifrågasättande av besökarnas beteende och därför även en aktivering av 

borgerlighetens förkastelsemekanismer, bestående av de handlingar som upprätthöll 

ordningen, inte enbart tillsägelserna. Även parkvaktens närvaro i parken inverkade på 

besökarnas beteende. 

 

Lärare, folkskoleinspektörer, förmän och arbetsgivare kan inkluderas i det ovan förda 

resonemanget om parkvaktens roll. Alla dessa befattningar hade upprätthållandet av den 

borgerliga diskursen gemensamt. Överträdelser av de regler som existerade i respektive 

sammanhang och den efterföljande bestraffningen kan betraktas som del i en process där 

borgerlighetens diskurs skyddas genom att gränserna tydliggörs och förseelser bestraffas.133

 

 

Disciplinering i många sammanhang 
Disciplineringen av arbetarnas tidsuppfattning skedde inte enbart i fabrikerna i samband med 

industrialiseringen under slutet av 1800-talet. I det sammanhanget var den obligatoriska 

skolan den sociala inrättning som enligt Löfgren var en av de viktigaste redskapen vid 

internaliseringen av borgerlighetens syn på tiden. Sociologen Alvin Toffler beskriver i 

Framtidschocken framväxten av den nya människan. Industrialiseringen krävde att arbetaren 

utvecklade en ny tidskänsla. ”Massutbildning var den sinnrika maskin industrialismen 
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konstruerade för att producera det nya slags vuxna den behövde.” Toffler menar att 

människan förbereddes för kollektiv lydnad. En lydnad som utgår från den nya synen på 

tiden.134 Den industriella produktionens nya krav och tankesätt införlivades hos 

arbetarbarnen.135

 

Beredningsmedlem Ivar Lyttkens, folkskoleinspektör 1876-1901, bidrog utifrån Tofflers och 

Löfgrens perspektiv till internaliseringen av den nya tidskänslan och industrins behov av 

kollektiv lydnad. Som folkskoleinspektör var Lyttkens ytterst ansvarig för disciplineringen av 

elevers överträdelser. I kombination med kontrollen över skolpersonal, undervisningsmetoder 

och valet av läroböcker framstår Lyttkens insyn och möjlighet att påverka som i det närmsta 

total.136 Alla val av åtgärder i samband med disciplineringen av överträdelser gjordes i 

förhållande till den nya tidssynen där punktlighet och närvaro var avgörande. 

 

Elevnärvaron i Norrköpings folkskolor var trots folkskoleinspektörernas ihärdiga arbete under 

1860-talet fortsatt lågt. Beredningsmedlem Fredrik Sandberg synliggjorde i samband med 

årsredogörelsen för 1863-1864 behovet av tillsyningsmän med uppgift att hålla uppsikt över 

barnen och därigenom öka närvaron.137 Det var främst arbetarbarnens föräldrars inställning 

till skolan som behövde förändras. Genom att utse personer med stort inflytande i samhället, 

huvudsakligen tillhörande den borgerliga klassen, skulle ur arbetarföräldrarnas perspektiv 

skolans betydelse öka och barnens skolgång till följd av detta framstå som viktigare.138 

Därmed skulle tillgången till tidsmedvetna arbetare öka och borgerlighetens krav på en högre 

arbetsintensitet framstå som rimliga i framtiden. 

 

För att skapa legitimitet för de reglementen som fanns för Norrköpings folkpark under slutet 

av 1800-talet reproducerades de normer och värderingar som dominerande inom den 

borgerliga gruppen inte enbart i folkparken utan även i andra kontexter bl.a. i fabriker och 

skolor. Foucault ser institutioner som inrättningar som stödjer den rådande ordningen i 

samhället genom att regelbundet i samband med det arbete eller den verksamhet som sker 

inom dessa t.ex. i skolan bekräftas via den praktik som sker inom verksamheten.139 Det sker 
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en indoktrinering där vikten av punktlighet, flit etc. lyfts fram och efterlevs i arbetet, därmed 

synliggör gränsen för vad som är normalt och ett accepterat beteende eller moral. Den 

borgerliga sanningen lyfts fram. De ideal som en arbetare ska leva efter och följa i sitt dagliga 

liv och de olika sammanhang som arbetaren ingår i tydliggörs på olika sätt i olika 

sammanhang och tvingar t.ex. besökare av folkparken att reglera sitt beteende utifrån de 

regler som råder vid en given tidpunkt (detta underlättas i hög grad av erfarenheter av ett 

liknande beteende i andra sammanhang). I folkparken sker detta med hjälp av tydliga 

föreskrifter och övervakning i form av en parkvakt som upprätthåller ordningen och bestraffar 

med utgångspunkt från de förbud som råder.140 Bestraffningen är en del i arbetet med att, som 

vi redan tidigare har sett, tydliggöra gränsen och upprätthålla de ideal som dominerar inom 

borgerligheten. Förbud som även förekom i andra sammanhang och därmed understödde den 

verksamhet som pågick i folkparken. Disciplineringen förekom i skolan och fabrikerna och 

skapade därmed legitimitet för de reglementen och den form av övervakning som fanns för 

folkparken. 

 

Inrättandet av parkvakt kan ses som en borgerlig artikulation som möjliggjorde övervakning 

av ordningsreglerna och ett stärkande av den borgerliga diskursen. Parkvaktens roll skilde sig 

inte mycket från förmännens i fabrikerna. Arbetarnas och besökarnas beteende övervakades 

med utgångspunkt från de föreskrifter som borgerligheten skapat i Norrköpings fabriker 

respektive folkparken. Överträdelser av reglerna kan betraktas som motartikulationer från 

arbetarnas sida. Det är handlingar som undergräver den borgerliga auktoriteten och de normer 

och värderingar som de önskade befästa (ett effektivt nyttjande av tiden). Även i skolan 

disciplinerades elever som bröt mot den borgerliga synen på tiden. Detta skedde i syfte att öka 

elevers punktlighet och närvaro och därmed stärka den borgerliga tidssynen. Kontrollen 

stärktes ytterligare genom tillkomsten av tillsyningsmän. Uppsikten över barnen ökade och 

påverkade genom tillsyningsmännens bakgrund/samhälleliga position även barnens föräldrar i 

positiv riktning med avseende på skolans betydelse för deras barns framtid. 
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Nationalisering av arbetaren 
 
Människan och naturen 
I sin motion till stadsfullmäktige år 1893 redogör John Philipson för arbetarnas små 

möjligheter att vistas ute på landet. Ett allt mer tilltagande behov av rekreation och vila 

uppstod till följd av de hårdnande krav som arbetaren mötte på sin arbetsplats. Arbetaren 

borde därför, menar Philipson, få möjlighet att avsluta arbetsveckan i en miljö som tillåter vila 

och rekreation. Han klargör vidare likaså de möjligheter som stadens bättre bemedlade 

befolkning har i form av lustresor via järnväg eller ångbåt till olika natursköna platser. Resor 

som, till följd av allt för höga avgifter, inte är/var tillgängliga för familjer med många barn. 

Dessa grupper berövas enligt hans uppfattning tillfälle att regelbundet vistas ute i det fria. En 

möjlighet som han anser bör vara tillgänglig för alla. Detta förhållande ser Philipson som 

avgörande för varför en park- eller skogsanläggning borde anläggas i direkt närhet till 

staden.141

 

Industrialiseringen i kombination med urbaniseringen resulterade i ett nytt förhållningssätt till 

naturen. Människans utveckling av den naturvetenskapliga kunskapen och nya teknologier för 

att ”behärska, manipulera och kontrollera naturen på ett helt annat sätt än den förindustriella 

bonden”142 ledde enligt Löfgren till en ökad distans mellan människa och natur. Ett nytt sätt 

att uppleva naturen utbredde sig, i huvudsak i den borgerliga gruppen. Bondens gamla 

brukslandskap omvandlades till ett fritidslandskap. Löfgren talar om framväxandet av ett 

konsumtionslandskap med ”en esteticerande och romantiserande attityd till naturen” 

som ”definieras i termer av vackra vyer, skönhetsvärden och äkthet”143. Författare och 

konstnärer tillsammans med politiker, bidrog till att skapa den nya synen på naturen och den 

ideala upplevelsen av denna.144 Landskapet genomgick en omvandling som bidrog till att 

delar av naturen som av den borgerliga gruppen förknippades som genuint svensk laddades 

med nationell symbolik. Detta skedde huvudsakligen genom att bilden av den svenska naturen 

frammanades i dikter, konst och sång.145 En verksamhet som bland annat en del av 

beredningsmedlemmarna bidrog till att förmedla och upprätthålla som lärare, tillsyningsmän 
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etc. Löfgren skriver vidare att konsumtionen av naturupplevelsen blev central. Betraktelser 

från vandringsstigar och andra utsiktspunkter blev det ideala sättet att uppleva naturen.146

 

Borgerligheten sökte en ny nationalidentitet i landskapet. En identitet som enligt Löfgren 

baseras på ”enkelhet, äkthet och naturlighet”147. Det specifika svenska skulle under slutet av 

1800-talet fångas. Genom att låta olika aspekter av naturen symbolisera den nya svenskheten 

var borgerlighetens önskan att ”en folkets gemenskap höjd över klassgränserna” skulle 

skapas.148 Vitsippebacken, björkdungen etc. skulle förhoppningsvis bli de symboler med 

förmåga att förena olika grupper av människor i det nya framväxande industriella samhället. 

Fosterlandskärleken skulle väckas.149

 

Löfgren utvecklar sitt resonemang något i Nationella arenor. Han talar om en kulturell 

förtätning av det nationella. Landskapet laddas med stämningar och minnen som besökarna 

får möjlighet att uppleva och dela med människor över klassgränserna. Folkparken kan i detta 

sammanhang betraktas som en social arena för nationalisering.  Processen som leder fram till 

nationaliseringen skulle ske genom konsumtion av bilder, texter och musik i olika 

sammanhang – konst i museer, bilder i hemmet och i samband med geografiundervisningen 

och exponeringen av skolplanscher i skolan. Internaliseringen av den genuint svenska naturen 

i olika sammanhang i kombination med egna naturupplevelser skulle framkalla kärleken till 

nationen. Dock riskerade kärleken till den genuint svenska naturen och indirekt till nationen 

att gå arbetaren i Norrköping förbi p.g.a. avsaknaden av en park eller miljö som möjliggör 

upplevelser som kan stärka den nationella känslan. Sädesfälten och åkrarna i utkanten av 

staden räckte enligt min mening i det avseendet inte till. Delvis för att detta brukslandskap 

hörde till det som borgerligheten såg som den gamla uppfattningen av vad natur är och vilka 

miljöer som bäst representerar det genuint svenska. Tillkomsten av folkparken kan betraktas 

som en nödvändig förutsättning för en lyckad internalisering av den genuint svenska naturen. 

Införlivandet av borgerlighetens syn på naturen hade kunnat visa sig verkningslös utan 

arbetarens egen möjlighet till konkreta naturupplevelser. Anläggandet av folkparken 

möjliggjorde ett stärkande av den nationella identiteten, emellertid utifrån ett borgerligt 

perspektiv.150 Beredningsmedlemmarnas utformning av ordningsreglerna bidrar till denna 
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utveckling genom att påverka besökarens beteende och det sätt på vilket naturen ska upplevas. 

Beredningen fann bl.a. att den audiella upplevelsen var minst lika viktig som den visuella. 

Varför förbud mot jagande och fångande av fåglar infördes. Tron på att fåglarnas sång ”i hög 

grad öka behaget af parkens begagnande” föranledde beredningen att i ordningsreglerna 

uppmärksamma detta förhållande i förhoppning att rädda folkparkens bestånd av fåglar. 

Förhoppningen var möjligtvis att internaliseringen av det genuint svenska skulle optimeras 

med en kombination av visuell och audiell upplevelse.151

 

I Diskursens ordning redogör Foucault för hur erkännandet av en sanning utesluter alternativa 

synsätt.152 Borgerligheten valde att lyfta fram sin bild av den genuint svenska naturen genom 

att i litteratur, dikter, sånger, konst etc. gestalta denna. Arbetarnas alternativa förhållningssätt 

till naturen som en arena för sång, musik och alkoholförtäring uteslöts.153 Handlingar som på 

ett tydligt sätt inverkar negativt på den optimala upplevelsen av naturen, utifrån ett borgerligt 

perspektiv, förbjöds. Ett visst mått av tvång är enligt Foucault nödvändigt för att kunna 

förändra arbetarnas förhållande till nationen. Beteende som inte överensstämde med den av 

borgerligheten fastslagna normen för upplevelse/konsumtion av naturen förkastades och 

kunde resultera i tillsägelser från parkvakt. Ordningsreglerna kan i det här sammanhanget ses 

som en del av Foucaults utestängningsprocedur med uppgift att skydda den borgerliga 

upplevelsen av naturen och syn på det genuint svenska.154 En gemensam erfarenhetsgrund för 

borgerlighet och arbetare behövde säkerställas i syfte att förena och knyta dessa grupper 

närmare varandra. Etablerandet av den borgerliga synen på vad som är genuint svensk natur 

möjliggjorde detta. Anläggandet av folkparken i Norrköping år 1895 utgjorde en viktig 

förutsättning för denna nationalisering. Även internaliseringen i andra sammanhang såsom 

skolor och fabriker möjliggjorde höjandet av fosterlandskärleken. 

 

Kampen om rättigheten att fastställa människans förhållande till naturen (element), mer 

specifikt folkparkens funktion, stod under slutet av 1800-talet mellan borgerligheten och 

arbetare. Norrköpings folkpark byggdes i syfte att erbjuda vila och rekreation för arbetare. 

Dock antyder borgerlighetens artikulationer att folkparken även var en social arena för 

nationalisering av arbetare. En gemenskap över klassgränserna skulle skapas. Detta skedde 

genom att aktivt förskjuta synen på naturen från ett brukslandskap och område för 
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organisering av arbetare till ett konsumtionslandskap/fritidslandskap. Politiker, författare och 

konstnärer bidrog till att definiera det nya förhållningssättet till naturen genom, att i olika 

former gestalta det genuint svenska i dikter sång och konst och erbjuda utrymme för dessa i 

olika sammanhang. Det skedde en internalisering i många delar av samhälleliga institutioner 

bl.a. i skolor, hem, museer. Dessa artikulationer är tydliga uttryck för borgerlighetens önskan 

att väcka arbetarnas fosterlandskärlek genom att fokusera på miljöer och upplevelser i naturen 

som förenar de olika grupperna. Folkparkens tillkomst kan betraktas som en avgörande 

förutsättning för nationaliseringen. Utan möjlighet till egna naturupplevelser, på 

borgerlighetens villkor, skulle inte internaliseringen kärleken till Sverige via naturen kunna 

åstadkommas. Beredningsmedlemmarnas ordningsregler såg till att besökarnas upplevelser 

gjordes på ett korrekt sätt som optimerade upplevelsen av det genuint svenska. Förbud mot 

alkoholkonsumtion, musik, jakt av fåglar etc. var avgörande för hur väl borgerligheten skulle 

lyckas med att etablera den egna synen på naturen och upplevelsen av denna. 

 

 

Folkparkens utformning 
Norrköpings folkpark utformades i engelsk landskapsstil av Gustaf Lind (1869-1945)155 som 

vid tillfället för anläggandet av folkparken var trädgårdsmästare vid Lantbruksakademins 

Experimentfält. Norrköpings lokala stadsträdgårdsmästare (som varit verksam sedan 1871) 

förbisågs av John Philipson av oklara orsaker.156 Nolin menar att det i Sverige i samband med 

anläggandet av offentliga parker ofta uppstod finansiella problem som resulterade i att 

utarbetade ritningar förenklades och att en del av förslagen för utformandet av parker 

bortsågs.157 Detta var en aspekt som Philipson tvingades ta hänsyn till och som eventuellt kan 

ha påverkat hans val av trädgårdsmästare. I motionen till stadsfullmäktige skriver Johan 

Philipson att det årliga underhållet av parken inte kommer att bli kostsamt. Enligt den av 

Gustaf Lind bifogade ritning ”skulle platsen omdanas till en park utan blomster- eller 

bladgrupper men rikt försedd med träd och buskar, med mycket stora gräsplaner, afsedda att 

beträdas av besökande, med kör och gångvägar, de sednare äfven ledande ned till de så 

kallade Åbackarne, hvarförutom en del av sandgröpperna skulle utplanteras till lekplatser”.158 

Området bestod före anläggandet av åkermark, sand-, grus- och bergsbackar utan någon 
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naturlig vegetation. Stora bestånd av barr- och björkträd planterades.159 Nedanför branten vid 

strömmen anlades en strandpromenad i det område som kallas för Åbackarna.160

 

I början och mitten av 1800-talet var beträdande av gräsplaner enligt Nolin inte tillåtet. Först 

under slutet av 1800-talet förändrades situationen.161 I motionen till stadsfullmäktige som 

behandlar anläggandet av Norrköpings folkpark 1893 klargjordes redan från början att de 

stora gräsplanerna var avsedda att beträdas av besökande.162 Denna förändring skedde 

parallellt med det framväxande borgerliga behovet av att stärka arbetarfamiljen på bekostnad 

av familjefädernas samvaro med arbetskamrater på krogar.163 Anläggandet av folkparken 

skapade möjlighet för ett socialt stärkande av arbetarfamiljer. De stora grönytorna tillätt 

familjevänliga aktiviteter som lekar, matsäcksutflykter etc. och hjälpte stärka familjens 

betydelse. Tillkomsten av de stora grönytorna och lekplatserna kan utifrån Foucaults syn på 

utestängningsprocedurer ses som ett tydligt avståndstagande från ett, utifrån borgerligt 

perspektiv, egensinnigt beteende (organisering av arbetare, hög alkoholkonsumtion med 

konsekvenser för arbetet i fabrikerna etc.).164

 

Intressant att notera i det här sammanhanget är frånvaron av monument och statyer, ett inslag 

som är tydligt i bl.a. Karl Johans park i Norrköping och andra svenska parker under början 

och mitten av 1800-talet.165 Monument över viktiga händelser och statyer över avlidna hjältar 

var vanliga under 1700-talet och första hälften av 1800-talet och tyder enligt Catharina Nolin 

på att det fanns folkbildande ambitioner och klassöverskridande idéer redan under denna 

period.166 Frånvaron av dessa monument markerar enligt Löfgren en brytning med den gamla 

synen på fosterlandskärleken som under större delen av 1800-talet bl.a. var kopplad till 

svenska hjältar (kungar i majoriteten av fallen). Under slutet av det seklet sker en förändring 

som Löfgren beskriver som mindre klasskonfronterande. Synen på naturen som ett verktyg 

uppstod, inte enbart i syfte att disciplinera, utan även som ett medel för att höja 

fosterlandskärleken.167 Utformningen av Norrköpings Folkpark kan tolkas och ses som ett 

tydligt uttryck för det nya synsättet. 
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Vidare skriver Löfgren att det samtidigt med denna utveckling växer fram ett nytt 

moraliserande förhållningssätt till naturen. Borgerlighetens föreställningar om rätt inställning 

i samband med beskådandet av naturen uppstår under slutet av 1800-talet och blir normen för 

alla samhällsgrupper.168 Utifrån de ordningsregler som skapades i samband med anläggandet 

av folkparken 1893-1895 kan man tydligt se vilka villkor och förutsättningar som 

borgerligheten i Norrköping såg som avgörande för att den rätta inställningen i förhållande till 

naturen skulle infinna sig. De ovan nämnda ordningsreglerna som rör förbud mot högljuddhet, 

buller, kortspel och störande musik respektive försäljning av öl och porter är tydliga uttryck 

för aktiviteter som enligt det borgerliga perspektivet riskerade att fördunkla arbetarnas sinnen 

och därigenom bli ett tydligt hinder för den rätta inställningen. En inställning som för de 

borgerliga hade stor betydelse för att lyckas skapa en nationell förankring på deras egna 

villkor. Naturen blev för den borgerliga gruppen enligt Löfgren bl.a. ”en plats för 

kontemplation, stillhet och ensamhet”.169

 

Foucault menar i Diskursens ordning att tillkomsten av strukturer och den praktik som dessa 

producerar leder till en regelbunden bekräftelse av den rådande ordningen, förutsatt att 

människor förhåller sig till de strukturer, regler och normer, som har uppsatts .170 Folkparkens 

ordningsregler i kombination med utformningen av miljön, stora gräsytor, strandpromenad, 

kör och gångvägar, kan ses som uttryck för borgerlighetens vilja att befästa och upprätthålla 

den borgerliga ordningen, synen på naturen och fosterlandskärleken. Utformningen av 

folkparken, de olika gångvägarna som leder besökaren genom ett landskap format utifrån ett 

borgerligt perspektiv är ett sätt för borgerligheten att påverka besökarens upplevelse och 

därmed trygga den borgerliga gruppens föreställningar om hur naturen ska 

upplevas/konsumeras. Besökaren skulle vandra sig svensk på borgerlighetens villkor. 

Ordningsreglerna bidrog till att stärka den borgerliga synen på upplevelsen av naturen genom 

att se till att besökarnas beteende liksom deras sinnestillstånd var sådant att en riktig 

upplevelse kunde göras opåverkad av alkohol eller andra störande faktorer såsom musik eller 

kortspel. 
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Besökarnas promenader utmed gångvägarna, beträdandet av gräsytor och efterföljandet av 

ordningsreglerna hjälpte att regelbundet bekräfta och legitimera den borgerliga synen på 

naturen och det passande uppträdandet som var en förutsättning för upplevelsen. Nyttjandet 

av gångvägarna och efterföljandet av ordningsreglerna bidrog till att upprätthålla de normer 

och värderingar som styrelsen/borgerligheten värnade om. Utifrån Foucaults perspektiv 

bekräftas den rådande borgerliga ordningen i folkparken regelbundet och skapar legitimitet 

för denna i samband med alla besök som sker på borgerlighetens villkor.171

 

 

Socialismens framväxt 
Den kraftiga urbaniseringen under andra hälften av 1800-talet bidrog enligt historikerna 

Hjorth och Nordström till att gynna den socialistiska arbetarrörelsens uppkomst. Denna 

utveckling skedde parallellt med framväxten av allt större sociala problem. Dåliga 

bostadsförhållanden gav enligt Hjorth och Nordström bl.a. upphov till kriminalitet och superi. 

Detta missnöje utgjorde en utmärkt grund för organisering av arbetare.172 Enligt Löfgren 

riskerade arbetarnas situation att påverka nationaliseringsprocessen genom att föra stora 

grupper arbetare närmare varandra i kamp mot borgerligheten.173 Sökandet efter det typiskt 

svenska och nationaliseringen av arbetaren sammanfaller i tiden med framväxten av 

socialismen under 1890-talet.174 Kampen för bättre ekonomiska och sociala villkor förenade 

denna grupp.175

 

Den 4 juli 1883 höll August Palm ett tal i Oxbacken, det område som 1895 blev en del av 

Norrköpings folkpark. Valet av plats för det politiska talet gjordes efter att Palm förvägrats 

hyra Arbetarföreningens lokal.176 Beredningsmedlem Nils Rosengren var ordförande i 

Norrköpings Arbetareförening vid tidpunkten för avslaget av Palms begäran.177 Palm 

förespråkade bl.a. en organisering av arbetare och krav på allmän och lika rösträtt.178 

Norrköpings Arbetareförening hade ett inslag av medlemmar tillhörande den borgerliga 

gruppen. Det ekonomiska stödet från denna grupp, bl.a. från Konsuln John Philipson, var 

                                                 
171 Foucault, Diskursens ordning, 11. 
172 Hjorth & Nordström, Norrköpings Arbetarrörelses Historia, 18. 
173 Löfgren, ”Nationella Arenor,” in Försvenskningen av Sverige, Billy Ehn & Jonas Frykman, 51-52. 
174 Frykman & Löfgren, Den kultiverade människan, 57. 
175 Hjorth & Nordström, Norrköpings Arbetarrörelses Historia, 18. 
176 Ibid., 28. 
177 Myrdal ”Styrelse Förvaltning Politik 1863-1919” in Norrköpings Historia V, [Avsnitt 10-12] Tiden 1870-
1915, Björn Helmfrid, red., & Salomon Kraft, red., 12. 
178 Hjorth & Nordström, Norrköpings Arbetarrörelses Historia, 28. 
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betydande. Föreningen förde officiellt en neutral politik i förhållande till olika grupper, 

samhälleliga institutioner respekterades och kränkningar av särskilda klasser var officiellt 

otillåtna. Dock antyder diskrimineringen av medlemmar med socialistiska tendenser att en 

politik till fördel för den borgerliga gruppen fördes.179

 

Arbetsgivarna såg enligt historikerna Hjorth och Nordström socialismen som ett hot mot de 

rådande samhälleliga strukturerna. Även kyrkan sökte bevara den dåvarande ordningen. 

Hjorth och Nordlund skriver med anledning av detta att kyrkliga företrädare menade att 

samhällets ordning ”var ett gudsverk och fick ej störas av människor”.180 Kyrkans makt och 

inflytande i staden och framförallt i folkparken var för besökarna ständigt närvarande. 

Besökare från de östra delarna av staden möttes vid inträdet till folkparken av Matteus kyrka 

som dominerade besökarnas synfält. Kyrkans makt var högst konkret, liksom de normer och 

värderingar som denna institution representerade. Matteus kyrka uppfördes mellan 1887-1892 

på den plats som August Palm 1883 höll sitt tal.181 Behovet av att iaktta försiktighet i 

samband med vistelsen i parken under begravningsceremonier i den kyrkogård som ligger 

alldeles intill kyrkan har även konkretiserats i ordningsföreskrifterna. ”När begrafningar 

förekomma å griftegården, bör vederbörlig stillhat iakttagas. Under det sådana pågå, är en hvit 

flagga hissad å griftegården.”182 Hur dödens närvaro och insikten om människans 

förgänglighet inverkade på besökarnas beteende är svårt att avgöra. Att däremot den vita 

flaggan restes med säker regelbundenhet, till beskådande för alla besökare av folkparken (med 

undantag för dem som befann sig utmed strömmen i Åbackarna), går med största säkerhet att 

fastslå. Kyrkans makt och döden var i hög grad närvarande. 

 

Kyrkan som institution och den praktik som denna genererande bl.a. i samband med 

begravningar, höjningen och sänkning av den vita flaggan, kan ses som en del i en process 

som legitimerar kyrkans ordning. Kyrkan skyddar i och med hissandet av den vita flaggan den 

sanning som den representerar och kräver att besökare av folkparken uppmärksammar denna 

sanning och reagerar genom att inta ”vederbörlig stillhet”.183 Genom att agera i enlighet med 

                                                 
179 Myrdal ”Styrelse Förvaltning Politik 1863-1919” in Norrköpings Historia V, [Avsnitt 10-12] Tiden 1870-
1915, Björn Helmfrid, red., & Salomon Kraft, red., 245-247. 
180 Hjorth & Nordström, Norrköpings Arbetarrörelses Historia, 26. 
181 Ibid., 28. 
182 NSFH, 9/4 1895, No 14. 
183 Ibid. 

 45



kyrkans och borgerlighetens föreskrifter bekräftades regelbundet enligt Foucaults teori den 

ordning som kyrkan och borgerligheten kämpade om att behålla.184

 

Arbetarnas flockmentalitet var ett påtagbart hot mot den borgerliga dominansen. 185 ”Inga 

politiska eller religiösa offentliga tal eller demonstrationer få förekomma i parken.”186 Under 

1860-talet var Åbackarna i folkparken samlingsplats för textilarbetare. Arne Malmberg menar 

bl.a. att Norrköpings Arbetareförening skapades som ett direkt resultat av samtalen och 

överläggningarna i det område som senare blev en del av Folkparken.187 Majoriteten av 

medlemmarna i föreningen var fabriksarbetare och hantverkare. 188 Dock hade även personer 

ur borgerligheten tillträde bl.a. fabrikörer, byggmästare, folkskollärare, arbetsgivare, förmän 

och tjänstemän.189 Förbudet mot politiska/religiösa tal eller demonstrationer i folkparken kan 

tolkas som en förebyggande åtgärd i syfte att förhindra vidare organisering och samlingar av 

arbetare på området för att istället omvandlas till en arena för nationalisering. De 

gemensamma erfarenheter som arbetarna delade resulterade i en kollektiviserande effekt med 

olika former av arbetarorganisering som följd. Den starka samvaron på arbetsplatsen skulle 

inte få ytterligare utrymme att stärkas. I Egensinne och skötsamhet beskriver Horgby den 

minskade betydelsen som patriarkalismen fick från och med 1860-talet i samband med 

mekaniseringen av arbetsprocesserna i industrin. Relationen mellan arbetare och arbetsgivare 

försämrades för grupper av arbetare som av arbetsgivaren lätt kunde ersättas. Detta ledde även 

till att den faderliga omsorg som arbetsgivarna visade sina anställda genom att erbjuda hushåll 

i direkt närhet till arbetsplatsen minskade. Hantverkarnas yrkesskicklighet höll utbytbarheten 

på en låg nivå och gav denna grupp, trots arbetsgivarnas ihärdiga försök att disciplinera deras 

beteende, en stark förhandlingsposition i förhållande till arbetsgivaren. Arbetarnas förändrade 

syn på det patriarkala samhället som ett instrument för kontroll av arbetarbefolkningen ledde 

till ett medvetet avståndstagande från överheten.190

 

Besökarna av folkparken tvingades underordna sig borgerlighetens syn på korrekt beteende i 

folkparken genom att undertrycka sina värderingar. Detta gjordes av rädsla för arbetarnas vilja 

att organisera sig i direkt opposition mot borgerligheten i andra sammanhang. Förbudet mot 
                                                 
184 Foucault, Diskursens ordning, 11. 
185 Löfgren, ”Nationella Arenor,” in Försvenskningen av Sverige, Billy Ehn & Jonas Frykman, 52. 
186 NSFH, 9/4 1895, No 14. 
187 Malmberg, Stad i nöd och Lust, 196. 
188 Horgby, Egensinne och skötsamhet, 45. 
189 Myrdal ”Styrelse Förvaltning Politik 1863-1919” in Norrköpings Historia V, [Avsnitt 10-12] Tiden 1870-
1915, Björn Helmfrid, red., & Salomon Kraft, red., 245. 
190 Ibid., 52. 

 46



religiösa/politiska tal eller demonstrationer kan utifrån Foucaults perspektiv ses som ett 

uttryck för en önskan att befästa den borgerliga gruppens syn på uppförande. Spridningen av 

politiska idéer i folkparken riskerade att påverka kampen i andra sammanhang genom att 

stärka arbetardiskursen i t.ex. fabrikerna på bekostnad av den borgerliga diskursen. 

Ordningsreglerna, utformningen av folkparken och övervakningen i form av en parkvakt kan 

ses som ett borgerligt verktyg skapat i syfte att bevara den borgerliga ordningen, inte enbart i 

folkparken utan även i andra kontexter. Foucault menar att en viss grad av tvång är 

ofrånkomligt i kampen mot andra diskurser.191

 

Den växande arbetarrörelsen under andra hälften av 1800-talet sågs enligt Löfgren av 

borgerligheten som ett påtagligt hot mot nationen och dess intressen. Tron på den 

klassöverbryggande verkan som naturen hade blev stor. Arbetarrörelsen skulle få en starkare 

nationell förankring med naturen som grund.192 Nolin skriver att parken, genom stärkandet av 

kroppen och själen, för en del borgare blev det medel som skulle forma arbetaren för det nya 

samhället.193 Detta synsätt sammanfaller med den minskade betydelsen som de fostrande 

institutionerna fick – skolan, armén, statskyrkan och kungahuset. Den förenande makten som 

dessa institutioner hade tidigare minskade och blev istället enligt Löfgren orsak till splittring 

och klasskamp.194

                                                 
191 Foucault, Diskursens ordning, 11-13. 
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Sammanfattande analys 
 
Anläggandet av folkparken 
Stadsfullmäktige, inklusive initiativtagaren John Philipson, skapade folkparken med det 

uttalade syftet att erbjuda trångbodda arbetarfamiljer möjlighet att vila ut ”afskiljda från 

stadsbullret”.195 Avsaknaden av parker resulterade enligt stadsfullmäktige i att grupper av 

arbetare, i samband med utflykter till skyddade platser, vållade omfattande skador på betes- 

och ängsmarker. De förhållanden under vilket arbetarna tillbringade sin fria tid var utifrån 

borgerlighetens perspektiv okontrollerade.196

 

I motionen till stadsfullmäktige år 1893 redogör Philipson för arbetarnas små möjligheter att 

efter en hård arbetsdag vila ut. De hårdnande kraven på arbetsplatsen ökade behovet av 

rekreation och vila. Philipson menade vidare att bristande ekonomiska möjligheter 

omöjliggjorde resor till landet utanför staden via järnväg eller ångbåt. Familjer med många 

barn drabbades särskilt hårt tillföljd av allt för höga resekostnader. Möjligheten att 

regelbundet vistas i natursköna miljöer borde vara tillgängligt för alla. En park- eller 

skogsanläggning borde, ansåg Philipson, med utgångspunkt från de ovan anförda argumenten 

anläggas i direkt närhet till staden. 

 

Borgerligheten var enligt Löfgren, utöver viljan att skapa en social arena för disciplinering 

och kontroll av arbetaren, orolig över arbetarnas förmåga att visa vördnad och behandla 

naturen efter förtjänst.197 De ordningsregler som fastställdes för folkparken av styrelsen med 

ansvar för utformningen av dessa visar delvis vilka aspekter styrelsen tvingades ta hänsyn till. 

Utformningen av ordningsreglerna gjordes utifrån synen på arbetaren och borgerlighetens 

föreställningar om korrekt beteende i folkparken. Genom utfärdandet av förbud mot 

högljuddhet, försäljning av alkohol, jagande av fåglar, spel, musik, politiska- eller religiösa tal, 

skadegörelse av träd och buskar önskade borgerligheten skydda arbetarnas relation till 

naturen.198

 

Folkparken utformades utifrån borgerlighetens syn på naturen. Upplevelsen blev central, 

naturen skulle enligt Löfgren konsumeras. Värden som skönhet, äkthet och vackra vyer 
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påverkade hur folkparkens fysiska landskap formades.199 Parallellt med denna utveckling 

växte ett nytt moraliserande förhållningssätt till naturen fram. En norm för beskådandet av 

naturen fastställdes och konkretiserades bl.a. i ordningsreglerna för folkparken. Löfgren 

menar att naturen för den borgerliga gruppen under slutet av 1800-talet blev en plats för 

stillhet, ensamhet och kontemplation.200

 

Placeringen av folkparken i ett område med en kyrka och begravningsplats möjliggjorde ett 

stärkande av den rådande samhälleliga ordningen. Kyrkan sökte genom sin verksamhet och 

blotta existens i området upprätthålla en balans som var beroende av att människor visste sin 

plats. All verksamhet som riskerade att ifrågasätta eller störa den befintliga ordningen sågs 

enligt Börje Hjorth och Jan Nordström i Norrköpings Arbetarrörelses Historia av kyrkan som 

ett direkt angrepp mot en ordning fastställd av Gud.201

 

 

Folkparkens funktion 
Folkparken kan utifrån Foucaults teori betraktas som en social arena för disciplinering bl.a. i 

syfte att höja kvalitén på den tid som arbetarna sålde till företagen. Genom en systematisk 

överföring av värderingar och normer – självdisciplin, ordning, flit och familjekänsla – sökte, 

enligt Catharina Nolin i Till stadsbornas nytta och förlustande, borgerligheten påverka 

arbetarnas beteende.202 Detta skedde genom en samverkan av många processer/artikulationer, 

ordningsregler, övervakning, utformning av det fysiska landskapet, etc. Genom att skapa 

möjlighet för arbetaren att ta större ansvar för sin familj skulle förhoppningsvis detta bl.a. 

resultera i en minskad alkoholkonsumtion. Den tid som arbetaren tillbringade med 

arbetskamrater på krogar reducerades genom att familjen tog mer tid i anspråk. Folkparkens 

tillkomst möjliggjorde delvis detta. 

 

Människors beteende i folkparken reglerades genom tydliga föreskrifter och övervakning. 

Dessa borgerliga artikulationer ökade kontrollen över arbetarnas fritidssysselsättning och 

handlingar och resulterade bl.a. i att möjligheten för organisering av arbetare minskade i takt 
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med att de utfärder som Björn Horgby i Egensinne och Skötsamhet menar upprätthöll och 

stärkte arbetarnas gemenskap, avtog.203

 

Den borgerliga diskursens värderingar reproducerades. Disciplinering är enligt Foucault, i 

Diskursens ordning, det verktyg som används i kampen om rätten att fastställa de normer och 

värderingar som ska råda inom en grupp eller ett sammanhang.204 Ordningsreglerna i 

folkparken kan betraktas som en borgerlig artikulation som fastställde gränserna för tillåtet 

och otillåtet beteende eller handlingar. Disciplineringen av tidsmedvetna arbetare 

underlättades genom tillkomsten av en social domän inom vilket borgerligheten kunde utöka 

sin kontroll/makt över arbetare. Internaliseringen av de borgerliga värdena flit, självdisciplin 

och ordning skedde indirekt genom den praktik som ordningsreglerna gav upphov till och 

utifrån vilket parkvakten kunde agera. Detta resulterade i en reproduktion av borgerliga 

värderingar i folkparken. 

 

Ordningsreglerna, bl.a. förbudet mot politiska eller religiösa offentliga tal eller 

demonstrationer, kan utifrån Foucaults teori ses som en artikulation, ett led i arbetet att 

utestänga alternativa idéer och sätt att handla.205 Utöver den förebyggande åtgärd som detta 

förbud resulterade i, reducerad spridning av idéer, förhindrades även organisering av arbetare. 

Ordningsreglerna i kombination med parkvaktens övervakning är utestängningsprocedurer 

som skyddar den rådande strukturen, borgerlighetens syn på ordning. Upprätthållandet av den 

borgerliga diskursen delar parkvakten med lärare, folkskoleinspektörer, förmän och 

arbetsgivare trots de skilda sammanhang som de var verksamma i. Folkparkens parkvakt hade 

rätt att bestraffa överträdelser av ordningsreglerna. De bestraffningar som följde på 

överträdelser var del i en process där den borgerliga diskursen skyddades genom 

disciplinering. Disciplineringen, bestraffningen av förseelser, synliggjorde gränserna för 

normalt borgerligt beteende. Inrättandet av parkvakt kan tolkas som en borgerlig artikulation 

som möjliggjorde övervakning och bestraffning av besökare utifrån ordningsreglerna. Ett 

stärkande av den borgerliga diskursen skedde liksom ett stärkande av den borgerliga synen på 

elementet tid. 
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Folkparksstyrelsen utfärdade förbud, som konkretiserades i ordningsföreskrifterna, mot 

aktiviteter som borgerligheten ansåg skulle inverka negativt på besökarnas beteende, inte 

enbart i folkparken utan även i andra sammanhang. Dock var det i första hand besökarens 

relation till naturen som borgerligheten sökte påverka. Musik och kortspel förbjöds liksom 

försäljning av alkohol i folkparken. Alkoholförbudet kan även betraktas som en indirekt 

artikulation i arbetet med att minska fylleriets konsekvenser för den industriella 

produktionen.206 Tillkomsten av folkparkens ordningsregler för korrekt moraliskt beteende 

och parkvaktens övervakning av människors handlingar i förhållande till de fastslagna 

reglerna kan betraktas som artikulationer med syfte att stärka den borgerliga diskursen. Ett 

effektivare förhållningssätt till elementet tid sökte borgerligheten att förmedla till arbetare 

genom värdena självdisciplin, ordning och flit. Disciplinering av arbetare i folkparken och 

internaliserings av de ovannämnda värdena i andra sammanhang var de verktyg som användes 

som medel i kampen om rätten att definiera synen på tiden. 

 

Kampen om arbetarnas tidsuppfattning skedde inte enbart i folkparken och fabrikerna under 

slutet av 1800-talet. Den obligatoriska skolan var enligt Löfgren den sociala 

inrättning/institution som var viktigast vid internaliseringen av borgerlighetens syn på 

tiden.207 Reproduceringen av borgerlighetens normer och värderingar i skolan hjälpte till att 

skapa legitimitet för folkparkens ordning och krav på korrekt beteende. Den praktik som 

dessa institutioner genererade bl.a. i form av undervisning i skolan, understödde den rådande 

ordningen i samhället. En indoktrinering av värdena självdisciplin, ordning, flit och 

familjekänsla skedde genom den verksamhet som bedrevs. De olika sammanhang inom vilket 

disciplineringen av arbetare och framtida generationer av arbetare ägde rum understödde de 

olika institutionernas och sociala inrättningarnas verksamhet. Det var ett legitimitetsskapande 

arbete som förekom i många kontexter i syfte att stärka den borgerliga diskursen och syn på 

tiden. Dock är det i det här sammanhanget viktigt att tydliggöra att arbetare inte ska ses som 

passiva aktörer som låter sig påverkas utan att reagera på något sätt. Självklart svarade 

arbetare med motartikulationer som överträdelser av regler i folkparken, organisering av 

arbetare på arbetsplatsen etc. Det förekom regelbundet försök att på olika sätt underbygga 

borgerlighetens auktoritet och de normer och värderingar som de sökte befästa. 
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Den ideala upplevelsen och synen på naturen skapades enligt Löfgren av författare, konstnärer 

och politiker, d.v.s. representanter för den borgerliga gruppen.208 Detta nya ideal tillkom 

utifrån den nya borgerliga synen på naturen som ett konsumtionslandskap. Naturen och 

människans förhållande till naturen var det element kring vilket kampen mellan borgerlighet 

och arbetare stod. Delar av den svenska naturen laddades med nationell symbolik i syfte att av 

betraktaren förknippas som genuint svensk. Bilden av den genuint svenska naturen 

frammanades enligt Löfgren i dikter, konst och sång.209 Enkelhet, äkthet och naturlighet var 

de värden som borgerligheten formade en nationalidentitet kring. En gemenskap över 

klassgränserna skulle skapas genom väckandet av fosterlandskärleken.210 Tillkomsten av 

folkparken var den artikulation som möjliggjorde detta. Folkparken blev en social arena för 

nationalisering. Konsumtionen av natur, via upplevelser, i kombination med konsumtion av 

bilder, dikter, konst och sång i andra sammanhang, skolan, hem etc. bidrog till denna 

nationalisering.211 Avsaknaden av en park för folket före år 1895 och frånvaron av 

naturupplevelser riskerade att omintetgöra arbetarens kärlek till den genuint svenska naturen 

och indirekt till nationen. 

 

Erkännandet av en sanning utesluter enligt Foucault alternativa synsätt. Handlingar eller 

aktiviteter som på ett tydligt sätt inverkar negativt på den borgerliga bilden av den genuint 

svenska naturen och upplevelsen motverkas med bl.a. förbud och övervakning, tillkomsten av 

artikulationerna ordningsregler och parkvakt. Foucault menar vidare att ett mått av tvång är 

nödvändigt för att bl.a. förändra arbetarnas förhållande till naturen och indirekt nationen.212 

Ordningsreglerna är en utestängningsprocedur som skyddar den borgerliga upplevelsen av 

naturen och synen på det genuint svenska. Handlingar och beteenden som hindrar 

betraktaren/besökaren av naturen/folkparken att göra en upplevelse på borgerlighetens villkor 

förbjuds och resulterar vid överträdelser i en tillsägelse från parkvaktens sida.213

 

Genom utformningen av folkparkens fysiska miljö, anläggandet av stora gräsplaner, lekplatser, 

kör och gångvägar, möjliggjordes dels en kontroll av besökarnas fritid men framförallt av 

besökarnas upplevelser av naturen utifrån ett borgerligt perspektiv. Den specifika 

utformningen av folkparken bestod av en serie borgerliga artikulationer som hjälpte stärka 
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den borgerliga synen på naturen och upplevelsen av denna. Det fria beträdandet av gräsytorna 

möjliggjorde ett stärkande av arbetarfamiljen genom att inbjuda till familjevänliga aktiviteter. 

Stärkandet av familjen skedde på bekostnad av familjefädernas samvaro med andra arbetare 

på krogar och andra sammanhang efter arbetsdagens slut i förhoppning om att reducera 

arbetarnas egensinniga beteende i folkparken men framförallt på arbetsplatsen. Målet var att 

arbetare med familjer skulle uppträda i enlighet med borgerlighetens syn på skötsamt 

beteende. Den rätta inställningen i samband med vistelsen i folkparken sökte borgerligheten 

trygga. Besökaren skulle vandra sig svensk på borgerlighetens villkor inte enbart genom den 

fysiska utformningen av landskapet, utan även genom inrättandet av ordningsregler. Hinder 

mot tillkomsten av nationell förankring hos arbetare undanröjdes. 

 

Socialismens framväxt och organisering av arbetare i kamp mot den borgerliga diskursen 

påverkade borgerlighetens agerande i förhållande till arbetare i många sammanhang bl.a. i 

folkparken. Förbud mot politiska eller religiösa tal och demonstrationer i syfte att förhindra 

vidare organisering och stärkandet av arbetardiskkursen visar hur kampen för ett stärkande av 

den borgerliga diskursen fördes. Den borgerliga diskursen konsoliderades med en viss grad av 

tvång genom en kombination av regler och övervakning och skapade utrymme för 

nationalisering av arbetare.214 Även kyrkan som institution, i Foucaults betydelse, sökte 

genom den praktik de genererade i samband med begravningar, höjningen och sänkningen av 

den vita flaggan, legitimera kyrkans ordning. Detta var en artikulation som genom det krav 

som fanns konkretiserat i folkparkens ordningsregler (besökaren ska inta vederbörlig stillhet i 

samband med begravningar och höjningar av den vita flaggan) regelbundet bekräftade den 

rådande ordningen.215 Bevarandet av den rådande ordningen underlättades avsevärt av 

Matteus kyrkans närvaro i folkparken. Många artikulationer samverkade i kampen mot 

arbetardiskursen och bekräftade bl.a. den sanning som kyrkan och borgerligheten 

representerade. 

                                                 
214 NSFH, 9/4 1895, No 14. 
215 Ibid. 
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Den ideale besökaren 
Den ideale besökaren var utifrån borgerlighetens perspektiv en arbetare som rättade sig efter 

och accepterade den fastställda ordning som parkvaktens övervakning i kombination med 

ordningsreglerna bidrog till att etablera. Den ideale besökaren avstod från all verksamhet som 

riskerade störa den rådande ordningen liksom kyrkans syn på gott uppförande. Besökaren 

anpassade sitt handlande efter den praktik som bl.a. kyrkan genererade i samband med 

begravningar och kravet att intaga en vederbörlig stillhet vid höjandet av den vita flaggan.216 

Utöver behovet av stillhet i samband med begravningar skulle värdena ensamhet och 

kontemplation vara styrande för besökarnas agerande och relation till naturen.217

 

Borgerligheten såg helst att den ideale besökaren var en ansvarstagande och skötsam arbetare 

eller familjefar som bl.a. avstod från en överdriven alkoholkonsumtion och religiösa eller 

politiska tal. Besökaren kände vidare innebörden av värdena självdisciplin, ordning och flit 

väl och agerade i enlighet med dessa värden, inte enbart i folkparken utan även i andra 

sammanhang. Besökaren tog likaså avstånd från den negativa inverkan som musik, kortspel, 

högljuddhet och alkoholförtäring kunde få på ett, utifrån borgerlighetens perspektiv, korrekt 

moraliskt beteende.218 Besökarna var vidare tidsmedvetna och visste värdet av att arbeta 

effektivt i fabrikerna. Den ideale besökaren konsumerade gärna naturen via upplevelser och 

lärde sig uppskatta den enkelhet, äkthet och naturlighet som borgerligheten enligt Löfgren såg 

som genuint svensk.219

                                                 
216 NSFH, 9/4 1895, No 14. 
217 Löfgren, ”Nationella Arenor,” in Försvenskningen av Sverige, Billy Ehn & Jonas Frykman, 94. 
218 NSFH, 9/4 1895, No 14. 
219 Frykman & Löfgren, Den kultiverade människan, 57. 
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Slutdiskussion 
Folkparkens ordningsregler och övervakningen av dem var borgerliga artikulationer som 

skapades i syfte att utestänga alternativa handlingar som inte överensstämde med den 

borgerliga uppfattningen av korrekt beteende. Förbuden reglerade besökarnas åsikter och 

handlingar och upprätthöll därmed den fastslagna ordningen och föreställningen om normalt 

beteende genom kontroll och disciplinering. Reglerna möjliggjorde ett legitimt ifrågasättande 

av besökarnas handlingar. Överträdelser bestraffades och resulterade oftast i tillsägelser och 

ett synliggörande av, de av borgerligheten fastslagna, gränserna för normalt uppförande.  I 

folkparken tvingades besökarna att underordna sig borgerlighetens villkor. Avvikare skildes 

ut i förhållande till den borgerliga normen som konkretiserades i ordningsreglerna. Ordningen 

upprätthölls genom parkvaktens övervakning. Denna skedde med utgångspunkt från de 

normer och värderingar som fanns uttryckta i ordningsreglerna. Handlingar som inte 

överensstämde med den fastslagna ordningen aktiverade de förkastelsemekanismer som 

borgerligheten skapat bl.a. parkvaktens korrigeringar av onormalt beteende genom tillsägelser. 

 

Den borgerliga diskursen skyddades i folkparken liksom i andra sammanhang av den praktik 

som regelbundet bekräftade den rådande ordningen och den sanning som borgerligheten sökte 

upprätthålla. I folkparken genererade parkvaktens tillsägelser vid överträdelser i ett 

synliggörande av ordningsreglerna och en regelbunden bekräftelse av den rådande ordningen 

och sanningen. Kampen mellan borgerlighet och arbetare stod enligt Löfgren kring rätten att 

definiera synen på tid och förhållandet till naturen. Borgerligheten reproducerade de 

värderingar och normer som dominerade inom den egna diskursen i syfte att skapa 

ordningsamma, flitiga, tidsmedvetna arbetare som visste att uppskatta den enkelhet, äkthet 

och naturlighet som var genuint svensk.220

 

Analysen ovan kan även ses i förhållande till andra sammanhang. Enligt läroplanen för 

grundskolan skall alla som arbetar i skolan ”utgå från varje enskild individs behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande”.221 Dock kan man säga att det finns en motsättning 

mellan detta mål och andra mål i Lpo 94. De värden, normer, kunskaper och kognitiva 

förmågor (bl.a. förmågan att se samband, analysera, tolka, värdera etc.) som staten vill att 

varje elev ska utveckla konkretiseras i Lpo 94. 

 
                                                 
220 Frykman & Löfgren, Den kultiverade människan, 57. 
221 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) (Solna: 
Lärarförbundet, 2001), 27. 
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Avsikten med det mål och kriterierelaterade systemet är enligt min tolkning att alla elever ska 

nå fram till samma mål. Värderandet, tolkandet, analyserandet av kunskaper och annan 

information ska ske utifrån de förutsättningar som fastslagits av staten. När eleverna gör en 

värdering av en aspekt eller situation görs detta i förhållande till en föreställning om vad som 

är rätt eller fel, normalt eller onormalt. Detta är föreställningar och en värdegrund som det 

rådande politiska systemet fastslagit och som genom skolans verksamhet reproduceras av de 

aktörer/lärare med ansvar för detta. Självklart finns det inget uttryckligt förbud mot att 

kritisera den värdegrund som läroplanen vilar på. Dock aktiveras olika förkastelsemekanismer, 

huvudsakligen i from av tillsägelser eller bestraffning från lärare. Detta gör att det inte går att 

agera med utgångspunkt från värderingar eller idéer som inte överensstämmer med de 

dominerande föreställningarna om korrekt beteende eller uppförande, i alla fall inte på kort 

sikt. 

 

Skolans verksamhet leder i praktiken till att tankar eller idéer om hur det skulle kunna vara på 

ett alternativt sätt i det egna samhället ytterst sällan väcks. Eleverna får kunskaper om andra 

politiska system och ges möjlighet att jämföra dem i förhållande till varandra och i bästa fall 

till och med kritisera eller kritiskt granska det egna politiska systemet. Den kritiska 

granskningen sker visserligen utifrån ett demokratiskt sammanhang som erkänner 

förekomsten av alternativa idéer och uppmuntrar förvärvandet av kunskaper om dessa. 

Emellertid förkastas alla handlingar som sker med utgångspunkt från idéer som inte 

överensstämmer med det rådande systemet. Idéer som övergår till konkreta hot mot det 

rådande systemet förkastas när de inte uppfyller de krav eller bryter mot den etablerade 

sanning som råder i det egna samhället. En större öppenhet för främmande handlingar och 

idéer borde visas och diskuteras utifrån bl.a. ett kritiskt förhållningssätt till den dominerande 

föreställningen. Avsikten är inte att kritisera det främmande med utgångspunkt från det 

välbekanta, kända och trygga, utan tanken är att se det kända utifrån det främmande. I annat 

fall riskerar alternativa idéer som hotar leda till konkreta förändringar – som inte är förenliga 

med de värderingar som det rådande systemet har etablerat vare sig det gäller skolan, 

näringslivet eller andra institutionella sammanhang – att förkastas eller förbjudas på olika sätt. 

Lärarens roll är i det här sammanhanget avgörande vid upprätthållandet av den dominerande 

ordningen. Ordningen övervakas med utgångspunkt från de värderingar och normer som finns 

konkretiserade i läroplanen i form av riktlinjer, mål och kriterier. Detta sker mer eller mindre 

medvetet. Detta leder i verkligheten till en trångsynt uppfattning och förstelnade 
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föreställningar om vad som är rätt eller fel etc. och omöjliggör kompromisser eller 

förändringar på kort sikt. Människor med annan kulturell och social bakgrund drabbas hårdast. 

 

Diskursteorin erbjuder utmärkta begrepp vid granskningen av de sanningar som råder inom 

det egna samhället. Det för givet tagna framstår i ett annat ljus och hjälper betraktarens eller 

elevernas förmåga att kritiskt granska de värderingar och normer som råder i den egna 

närmiljön och bidrar till att utveckla en god jämförande och värderande förmåga utifrån 

alternativa idéer. Granskningen av den dominerande sanningen som råder i vårt samhälle 

riskerar att utebli och minska de rådande värderingarnas och normernas betydelse om de inte 

utmanas av andra alternativa föreställningar. Elevernas individuella frihet i skolan riskerar att 

reduceras till valet av det medel eller väg som leder fram till målen. Ett ifrågasättande 

förhållningssätt ligger i allas intresse.
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Bilaga 1 
 

Förslag 
till 

Ordningsregler för Norrköpings Nordvästra stadspark 
 

1. Enär Nordvästra stadsparken är upplåten till allmänhetens gagn och trefnad, torde den 
samma få vara innesluten i dess välvilliga hägn och omvårdnad. 

 
2. Vid parkens begagnande bör allt, hvad till god ordning hör, iakttagas. 
 
3. Växande träd och buskar bör aktas och skyddas. 
 
4. Enär fåglarna med sin sång i hög grad öka behaget af parkens begagnande, bör 

allmänheten söka afstyra och förhindra allt jagande och fångande af fåglar. 
 
5. Allt osnyggande förbjudes. Papperslappar, glas, äggskal och dylikt få icke kvarlämnas 

på marken utan böra läggas i därtill utställda holkar. 
 
6. Högljuddhet, buller och kortspel få icke förekomma i parken. Störande musik äger 

parkvakt, polis eller tillsyningsman att förbjuda. 
 
7. När begrafningar förekomma å griftegården, bör vederbörlig stillhet iakttagas. Under 

det sådana pågå, är en hvit flagga hissad å griftegården. 
 
8. Inga politiska eller religiösa offentliga tal eller demonstrationer få förekomma i parken. 
 
9. Försäljning av öl och porter i parken är under alla förhållanden förbjuden. 
 
10. Alla föreskrifter, hvilka i enlighet med dessa ordningsregler gifvas av parkvakt, polis 

eller tillsyningsman, skola utan gensägelse åtlydas. 
 
Norrköping den 9 april 1895 
 
 
   Fr Blombergh 
 I A Lyttkens    Nils Rosengren 
  

G V Sandberg    M Östling 
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