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Malmö Teaters 1840-tal 
Av RAGNAR GusTAFSON 

1840-talets ingång medförde för Malmö Teater 
slutet på den tre decennier långa Djurströmska 
epoken. Det följde ett fem års danskt interreg
num innan några nya svenska trupper på allvar 
tog vid för att mer reguljärt förse malmöborna 
med teater. 

Att 1840-talet också betydde förändringar för 
själva byggnaden har redovisats i annat sam
manhang ( förf :s artikel i MF A 1965). Ar 1848 
drogs orkestern in under proscenieramen, par
terren förlängdes framåt och gjordes mer stånds
mässig och andra radens fond förvandlades till 
en övre amfiteater genom att korridorväggen 
slogs ut. Att scengolvet lades om under en lång 
reparation 1844 har vi tidigare antagit; ett nytt 
dokument ( 1971 överflyttat från Kockums för
valtningsbolag till teater- och värdshusbolagets 
handlingar i MSA ) visar att det slitna dekora
tionsbeståndet då också förnyades. 

I detta Inventarium den 31/12 1845 finner vi 
under teatersnickaren Jeppa Christersons vård 
"l Rideau" och "1 Rampe'', båda med block, 
linor och viktlod samt rampen med l 2 lampor. 
"14 Lampor till eclaireringen" och "40 Do af 
bleck" brukas inte liksom inte heller "40 Spiral
rör af bleck till ljusen på Coulissevagnarne". I 
stället har man skaffat "ro Nya Lampbräder 
med tillhörande små kettingar och 24 Lampor" 
(säkert oljedito) samt "Bottnar och bågar till 
förmörkning". De gamla kulissvagnarna har 
dock tydligen satts i stånd: 

"20 Coulisse vagnar med trädtrissor på jern
bultar och gående på hyflade plankbottnar, med 
undersalning af gröfre ställningsplank. För hvar-

je par vagnar är en massurtrissa på trädarm 
fästad, hvarpå en lina löper till communication 
vid förändringar, som hakas från och till, med 
en vidfästad Carbin hake." 

Vi får också veta att salongens hissbara, l 841 
donerade "Lamp Glas krona" är "gifven af 
Enkefru M. W. Didon, med tillhörande 1 2 Lam
por och glas. Denna krona drages genom en 
stark lina och 2ne block." 

Så kommer förteckningen över "Decorationer 
till det mesta nya och förbättrade Ar l 844": 
först "1 Löfskogs Decoration bestående af lo 
Coulisser l fond" - alltså fyllande hela scen
djupet med fem kulisser på var sida - och så 
en "Stads Do" med ro kulisser, en Sals med ro, 
en Bättre rums med åtta, en do med sex, en do 
med åtta, en Bondstugu med sex, en Fängelse 
med sex, en Wildskogs med tio, alla dessa med 
fond, och slutligen en Palmskogs med lo kulis
ser men utan fond. I gengäld finns "1 Fond 
föreställande Horizonten". 

Listan har två bättre rums- och en palmskogs
dekoration mer och en sämre rums-dekoration 
mindre än motsvarande lista 1818, annars är de 
lika. Kanske verkligen några av de ursprungliga 
dekorationerna överlevt, men man kan ju också 
ha målat nya med samma standardmotiv. 

Turen kommer så till de nerhängande suffi
terna: "7 Surfils[!] eller tak af väf" med block 
och linor, "5 Do i drapperi'', "3 Do föreställan
de hvalf i fängelse" samt tre föreställande "Bond
stugetak". Så. följer diverse sättstycken och till
behör: "1 Sido Coulisse med fönster och altan, 
1 Lust hus, [- - - ] 1 Thron med trappa, 
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2 Cabinett dörrar, l Löst fönster, 2 Gräs bänkar 
af träd, l Spis do af do, l Strand målad på 
bräder af lo al längd, 2 W alsar föreställande 
vatten [antagligen skruvformade som på Drott
ningholmsteatern för att illudera böljegång], 
2 Do Do hängvatten, 6 Träd och 5 buskar af 
träd och papp, l Svart måladt staquet med 
grind och gångjern, 5 Ramar, föreställande berg, 
af väf och papp, 3 Do mindre Do Do, l Liten 
kulle af papp, l Lik kista, 5 Dubbla och 9 enkla 
notställare med l 9 ljushängare af bleck" - de 
sista förstås till orkestern. 

För sceniska effekter svarade vidare " 1 Åsk
vagn med jernaxlar och pockenholtztrissor" samt 
"2 Fall luckor med linor och block i machine
rie' ', d. v. s. med mekanismen i maskinerirum
met under scenen. 

Allt detta fanns alltså att tillgå på platsen, 
naturligtvis att kombineras med de resande trup
pernas egna dekorer och diverse lån ur privata 
Malmöhem. Så kan vi låta ridån gå upp för 
Malmö T eaters 1840-tal - men för Djurström 
går den ner. 

Exit Djurström 

Det blev H. C. Andersens lyriska drama Mulat
ten under septembermarknaden l 840 som slöt 
den trettioåriga Djurströmska epoken. Pjäsen 
där den gode västindiern Horatio över alla rän
kers, rasers och klassers skrankor förenas med 
sin vita grevinna Cecilie gavs i Erik Wilhelm 
Djurströms egen översättning som Allehanda 
( 26/9) djärvt likställer med originalet. Stycket 
gavs "förtjenstfullt och med elegance" - synd 
bara att sejouren blev på tre fattiga föreställ
ningar (plus en av den äventyrlige J ean Hög
qvist arrangerad privat recett ) och att Djur
ströms spelår sedan är fullbokat. "När höstwin
den nästa år susar i de gulnade bladen, hoppas 
wi, att Hr D- m återwänder till södern och 
skänker oss i den kulna qwällen en och annan 
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frisk ros ur nutidens drama tiska blomsterkrans." 
Men då var Djurström död. 

Visserligen återkommer änkan, H edwig Char
lotte Djurström, hösten 1843, men det sker med 
ett ungt och oprövat sällskap i en repertoar som 
domineras av makens gamla översättningar. D et 
ledde dock till att Malmöpubliken än en gång 
fick se direktrisen som Kleist/Holbeins C atha
rina af H eilbronn. Sin komplimenterade ung
domlighet (hon var 36) demonstrerade hon i 
två av sejourens ur Malmösynpunkt mer lång
livade nyheter: Richelieus första W apenbragd 
(alltså en gossroll ) av Bayard och Dumanoir 
samt V år unga Gumor av Scribe m. fl. En tredje 
nyhet med framtiden för sig var Varins och Des
vergers enaktare Tre Hustrurs Man och dock 
Ungkarl där en ung slarver i övermått råkar 
mobilisera den skötsamma familjekrets han före
speglat en rik onkel som plötsligt kommer på 
besök. 

I några älskvärda avskedsord om truppens 
" takt och precision" noterar Allehanda ( l 6/ lo ) 
att sejouren "slagit ganska fördelaktigt ut", men 
ändå dröjde det fyra år tills truppen återkom, 
alltså 1847, och då ledd av 29-åringen Rudolf 
Forssberg, utbildad vid Kungl. Teatern. Utom 
åtskilliga av Djurströms gamla översättningar 
ger han några i Malmö ospelade, bl. a . österri
karen R aimunds Slösarn och Dumas d. ä. :s K ean 
där Forssberg själv, enligt Allehanda (20/4) 
"med stor talang", gestaltar den engelska ro
mantikens stora brustna skådespelargeni. En akt 
innehåller ett helt modernt illusionstrick a la Pi
randello: salongen med utplacerade skådespelare 
föreställer just salong och scenen scen - och då 
vet anmälaren "knappt hwad man skall tro om 
allt hwad man ser och hör". Vad han tänker 
om Jolins Mäster Smith eller Aristokrater äro 
wi alla, ett sentimentalt hantverkardrama med 
snarast pro-adlig tendens, får vi inte veta trots 
att det skulle visa sig vara sejourens senare i 
M almö mest spelade nyhet. I stället hyvlar an-



mälaren (18/4) av Forssberg som i Malmö Tid
ning ( 14/ 4) ondgjort sig över hans puff för 
Langes danska trupp - trots att Forssberg 
egentligen då hyrt teatern. "Jag är dock ej den 
förste, som måste ge wika för utländningar, ty 
afledne Direktör Djurström [---] blef så 
godt som fördrifwen härifrån [---]." Inte 
fördriven, möjligen utkonkurrerad, svarar Alle
handa - och "oaktadt wi här i wårt blad sökt 
berömma Hr F. och hans sällskap, så har likwäl 
publiken låtit theaterhuset stå öde och tomt". 
Året därpå gör Forssberg konkurs i Norrköping. 

Nils Wilhelm Almlöf i Shakespeare kär. Litografi 1826. 

Stjärngästspel 
Forssberg hade förresten gästat Malmö redan 
1843 som assistent åt vår svenske Kean, Georg 
Dahlqvist, som åren 1840- 43, i regel med någ
ra års mellanrum, på sina "konstresor" om som

maren nådde också Malmö. Just 1843 prövade 
han också lyckan i Köpenhamn - enligt Frans 
Hed berg ( s. 109 f.) med resultat att han på åter
färden till Malmö sågs stå på akterdäck och 
hytta med näven åt den danska huvudstaden! 
Vid sina soireer gav Dahlqvist gärna några ef
fektscener ur den högre dramatiken (Hamlet, 
Wallensteins död o. s. v.) medan en reskamrat 
som den framstående karaktärskomikern Edvard 
Stjernström kunde utföra någon stockholmsk 
vådevillmonolog - så nådde t. ex. Jolins Stu
dentens Majnatt f. f. g. Malmö 1848. 

Den mer nobelt behärskade Nils Wilhelm 
Almlöf med fru kopierade det Dahlqvistska före
havandet 1841 och 1842 tillsammans med den 
fina komediennen Maria Charlotta Eriksson 
resp. tenoren Olof Strandberg. 1842 spelade 
Almlöf bl. a. Duvals enaktskomedi Shakespeare 
kär (nämligen, teaterhistoriskt egenartat, i en 
skådespelerska - sådana var det ju inte så gott 
om på Shakespeares teater!). Ensamma är Alm
löfs åter här 1849 medan Strandberg återkom
mer redan 1846 med fru och ännu en opera
sångerska, Mathilda Gelhaar, samt Lars och 
Gustaf Kinmansson, far och son, komiker resp. 
älskare till facket. (Apropå operasångerskor kan 
vi här undantagsvis också registrera en av kon
serterna på Malmö Teater, nämligen Jenny 
Linds den 14 juli 1840.) Slutligen kunde man 
1848 se den blivande veke Hamlettolkaren Ed
vard Swartz och andra från Mindre Teatern i 
ett liknande blandprogram. Den lokala kritiken 
brukade vid dessa tillfällen vara lika knapphän
dig som respektfull. 

Det fanns en kunglig teater också på närmare 
håll, den som 1830 i Malmö avsatt sig i en stor
artad soire av hrr Ryge, N. P. Nielsen och Phis-
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Bournonville som J ames i Sylfiden med Lucile Grahn 
i titelpartiet. T eckning av Chr. Bruun. 

ter. När initiativet återupptas på l 840-talet är 
det dock mindre från talscenen än från Det 

kongeliges balett och operaensemble. 
En av dessa gästers konst är i högsta grad 

levande än i dag: den 7 och 8 maj 1840 dansar 
den 35-årige balettmästaren August Bournon
ville och hans unga sujetter Augusta Nielsen, 
Caroline Fjeldsted (-Kellerman ) och Ferdi
nand Hoppe på Malmö Teater under "allmänt 

och rättwist bifall" (Allehanda 9/5) . Av de 
våldsamma slitningar som redan börjat prägla 
förhållandet mellan de tre förstnämnda märktes 
naturligtvis inte ett spår på scenen - där härs
kade den genialiske men fåfänge balettmästaren 

och hans despotiska disciplin. Efter Fjeldsteds 
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spanska Cachucha ropades da capo, vilket efter
koms, men vackrast fann anmälaren Scen och 

stort pas de quatre ur S0vnga:ngersken. Båda 
kvällarna interfolierade det i Malmö gasterande 
W erlighska sällskapet med små komedier, och 
bland balettinslagen andra kvällen märks särskilt 
tre avdelningar ur ett av Bournonvilles huvud
verk, Sylphiden. Antagligen var det nu ett poem 
i biljettform bland alla blommorna vandrande 
över rampen till Augusta Nielsen: "Hur skön 

jag såg dig uti skogen sväfva / Sylfid, hur skön 
dig dö!" etc. I varje fall var det på Malmö Tea
ter lundaskalden Anders Johan Afzelius f. f. g. 
såg och omgående poetiskt uppvaktade den sto
ra dansös som för ett par år skulle bli hans 
hustru sedan hon 1849 kylts ut från Det konge
lige p. g. a. en påstådd - men först senare för
verkligad - furstlig liasion. (Neiiendam, En 

Dandserinde, s. 4 7 ff.) 
Veterligen återkom hon aldrig till M almö 

Teater, och Bournonville gjorde det inte heller. 
Men hans dansör Georg Brodersen sågs i olika 

kombinationer l 84 l och l 845 och Caroline 
Fjeldsted återvände med pas de deux:er tillsam
mans med Wilhelm Funck under M almö läger 

1848. Då fick Leocadie Bergnehr äran att sjunga 
Lappflickans visa och med sina m anliga kolle
ger Sahlertz och Albrecht uppföra scener ur Du 
Puys Ungdom og Galskab med Oskar I i sa
longen. Mer "köpenhamnsk" opera, nämligen 
av den italienska truppen på Hoftheatret, bjöds 
tidigare samma år: Donizettis Don Pasquale och 
Rossinis Barberaren i Sevilla. Förtjusta recen

senter, bl. a . i den nya Snällposten ( l 3/ 5 ), note
rar besviket halvtom salong. 

Affisch för Donizettis Don Pasquale vid det italienska 
gäs tspelet på Malmö Teater 1848. (Kungliga Biblio
teket.) 
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En dramatisk artist som prövade lyckan med 
Malmösoireer var Johan Rudolf Waltz, 1840 
tillsammans med sångaren G. F. Seest och den 
falsettsjungande tyske damimitatören Friedrich 
T. Kirchner (han uppträdde som oäkta världs
sångerska i Bäuerles fars Den falska Catalani) 
samt 1841 med Johanne Luise Heibergs skåde
spelande bror Anthon Pätges m. fl. Seest i sin 
tur lierade sig 1841 med Brodersen och 1849 
med de dansande syskonen Laura och Edvard 
Stramboe. Hans försök att då uppföra Säfströms 
vådevillmonolog U psala Studenten på svenska 
ledde enligt Snällposten (18/6) till en löjeväc
kande förbistring, t. ex. när repliken "<ler fick 
jag en korg" blev "<ler fick jag en korv"! 

Tivolinö jen 
Beskäftigheten var också helt onödig: Malmö
publiken var särdeles van att höra danska på sin 
teater. Dessutom var nästan alla de mer tivoli
betonade nöjen med mer eller mindre stumma 
teatraliska inslag som bjöds där under 1840-talet 
av danskt ursprung. Möjliga undantag är J. L. 
Magito med lindans och pantomimer l 840, 
gamle Gautier med pantomimer och Akroba
tiska Danser årsskiftet 1844- 45 och konstberi
daren I. Liphard som l 845 mest höll till på rid
huset (nu vagnmuseet ) vid Drottningtorget men 
också visade nationaldanser och pantomimen 
Harlequin som Kock på teatern. 

Divertissement med olika nationaldanser och 
den nyssnämnda sortens ännu välkända Tivoli
pantomimer i traditionen från Casorti visar na
turligtvis också bröderna Price l 84 I. Allehanda 
( l 7 / 4 ) noterar pantomimernas popularitet men 
förtjuses mer av Rosa Prices "abandon" i Ca
chuchan och av de "oändligt täcka och naiva" 
barnen Price. Sex år senare, våren 1847, hade 
de tre systrarna Price enligt Allehanda (14/3) 
utvecklat sig till "de tre Gracerna" - "wi be
höfwa ju icke nämna dem wid några andra 
namn". De sattes detta år i lära hos Bournon-
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ville, och medan J uliette blev en stor dansös, 
Augusta Nielsens arvtagerska, blev de båda and
ra goda nyttigheter - ungefär som den unga 
Bianca Bills som dansade några sommarkvällar 
på Malmö Teater 1843 medan hennes båda 
bröder trollade och ekvilibrerade. 

Slutligen den största märkligheten i panto
mimgenren: när "några af Theater-Personalen 
från Westerbro i Köpenhamn" inleder en sejour 
hösten 1841 förstås här den oskiljaktiga trion 
Niels Hendrik Volkersen, Peter Busholm och 
Harald Hasse vilka från l 844 i decennier framåt 
skulle bilda stommen i Tivolis första pantomim
trupp som Pjerrot, Harlekin och Cassander. 
Malmö Tidning ( 20/ l l) noterar att den omvitt
nat genialiske Volkersen är "en förträfflig Pjer
ro" men publiken sviker. Bättre tycks det gå vid 
återkomsten hösten l 844 då trion småningom 
lierar sig med det berlinska Akademiska Konst-

Niels Hendrik Volkersen som Pjerrot. (Foto i Det Kg!. 
Bibliotek, Köpenhamn. ) 



närssällskapet under Quirin Muller, specialist 
på " lefwande bilder", tableaux vivants, huvud
sakligen med antika motiv och enligt Allehanda 
( 12 / 11 ) hälsade med "täta applåder och hurra
rop". 

Danska provinstrupper 
Av föreställningar med teatraliska inslag under 
1840-talet på Malmö Teater var 211 av svensk 
extraktion, 192, d. v. s. nästan lika många, av 
dansk och fem av övrig utländsk. Räknar man 
bort de stumma konstarterna talades eller sjöngs 
det på svenska vid 194 föreställningar, på dans
ka vid 145 och på italienska vid fyra. Detta 
starka danska inslag förvandlades till en förbluf
fande dominans om man betraktar de fem första 
åren, 1840-44: då stammade 115 föreställning
ar från Danmark mot 56 från Sverige och det 
talades eller sjöngs på danska vid 83 föreställ
ningar mot 4 7 på svenska. Så noterades också 
184 7 i Allehanda ( 5/ 1 o ) en anmärkning från 
Uppsverige om "Malmöboarnes serskilda bewå
genhet mot 'Danskarne"'. 

Bevågenheten delades av de bokstavligen in
vandrade lundastudenter som 1840 såg August 
W erlighs trupp på deras begäran ge repris på 
Andersens M ulatten och på hemvägen höll sere
nad utanför direktrisen Adeline Werlighs föns
ter (Allehanda 2 / 5 ) . Bernhard Cronholms re
cension (Allehanda 14/ 4) av henne som Cecilie 
är lite av en serenad också den : " den som spe
lar så finkänsligt, så rent qwinligt, den måtte 
ega en ren själ, som återspeglar bilden av den 
ädlaste qwinna" . Han såg henne också (28/3) 
"med werklig beundran" i en mångfacetterad 
roll som den högmodigt ombytliga men av kär
lekens trollrunor oförmodat drabbade styvdot
tern R agnhild i S vend Dyrings Huus av H enrik 
H ertz, ett romantiskt medeltidsdrama med spök
inslag. I Mulatten får f. ö. inte bara "Provin
sens Fru Heiberg" (fru Werlighs hederstitel ) 
beröm: också Hansine Lewini och Chr. L. Han-

sen som plantageägarparet lovordas, och var 
Hans S0rensen lite för predikande i titelrollen 
så sågs han med nöje som den ädle Svend Dy
ring. Dock sjöng han för dåligt (Allehanda 2/5; 
han försvarar sig i en insändare) i ännu en titel
roll, nämligen i den franska sångpjäsen Fari
nelli, den repertoarnyhet som sedan blev den i 
Malmö mest spelade. Återkomma skulle också 
Scribes sentimentala komedi V alerie om en blind 
flicka som i slutscenen åter blir seende efter en 
särdeles snabb operation ute i sidokulisserna, ut
förd av hennes kavaljer. Sejourens mest illustra 
författarnamn var väl Goldoni med komedin 
Den letsindige Legner - fast rätteligen är det 
en komedi av Alan;on/Corneille/Goldoni/tysken 
F. L. Schmidt och den danske översättaren pro

fessor Thaarup! 
Tre lättare pjäser från sent danskt 1820-tal 

fick nu också Malmöpremiär. Overskou spinner 
på sitt tema om uppkomlingar kontra hederligt 
småfolk i 0 stergade og Vestergade med dess av 
en testamentsklausul framhetsade giftermålsin
triger - tyvärr blir de småningom lite tungfo
tade och dessvärre vanpryds komedin också av 
en antisemitism som Allehanda ( 2 I / 4) dock alls 
inte reagerar mot. Heibergs vådevill Aprilsnar
rene (spelplats: en nergången privatskola, små
ningom skandaliserad av ett i och för sig oskyl
digt erotiskt kurragömma) är långt trevligare 
men spelades inte hem enligt Allehanda (9/5 ) 
som dock gör undantag för Hansen i den store 
komikern Rosenkildes paradroll som den fjor
tonårige ( ! ) gåpåaren Hans Mortensen. En rätt 
elegant verskomedi med identitetsbyten efter 
klassiskt mönster var slutligen Amors Geniestre
ger, sejourens andra introduktion av dramati
kern Hertz, spelad som recett för makarna Le
w1ni. 

Vid några sommarföreställningar samma år 
firade fru W erligh enligt Allehanda ( I /8) "en 
sann triumf" som Pariserpojken medan inget 
sägs om truppens kapacitet att ge Elverhei. Ett 

23 



Adelina Werligh. Målning av P. C. Lehmann ca 1837. 
(Bergens teatermuseum.) 

par senare rätt ofta spelade nyheter är Over
skous En Bryllupsdags Fataliteter och Bayards 
och Devormes V aleur et Comp. Båda komedier
na spelar i köpmannahem och i båda förs äkten
skapsplaner rätt roande i hamn trots motstånd 
inte minst från den äldre kvinnliga generationen. 

Den sistnämnda komedin ger fru W erligh 
också vid sitt sista Malmöbesök 1842 som nybli
ven änka och direktris (strax därpå gifter hon 
om sig i Norge, truppens huvudbas, lämnar tea
tern och blir f. ö. småningom svärmor till Ed
vard Grieg som hon överlever). BL a. har hon 
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nu en heroisk-sentimental roll som Mistriss Sid
dons i en komedi av de Leuven och Lherie där 
den stora engelska aktrisen, kvävande egna käns
lor, lyckas inge en i henne förgapad Oxford
forskare avsmak för den stora världens iskalla 
flärd och återförpassa honom till hustrun-vän
innan. Truppen gästades av ett sedermera rätt 
väl infriat löfte från Det kongelige, Peter Knud
sen, enligt Allehanda ( g/ 7) med "stora anlag 
för det komiska" bl. a. som klockar Link i Hei
bergvådevillerna Nei! och Ja!. 

Några yngre utbrytare ur truppen gästade 
Malmö våren 1841 under William Lewini, 
vilkens fru Hansine blev den första att här fram
föra Heibergs vådevillmonolog Emilies Hjerte
banken - nämligen inför den debutbal som hon 
otåligt väntar på vagnen till. Allehanda ( 16/2) 
lovordar fru Lewinis "lediga och behagliga spel" 
- "i hwarje hennes rörelse förmärkte man den 
inre oron eller hjertklappningen" och då "man 
hörde henne sjunga den wackra walsen af 
Strauss, waknade danslust hos mången". Trup
pen för en lätt lustspelsrepertoar där man kan 
notera den sedan ofta spelade Scribekomedin 
Den femte Kjmrlighed - en känsla som i den 
smålustiga förväxlingsintrigen visar sig ha myc
ket lätt att byta föremål. Sedan fru Lewini läst 
en "Af skeds-Epilog (på Swenska språket )" for 
truppen men återkom 1842, dock under press
tystnad och utan intressantare nyheter. 

Den Werlighska huvudtruppen är åter i Mal
mö hösten 1844, nu ledd av förutnämnde Chr. 
Ludv. Hansen som gång på gång harangeras 
för sin komiska förmåga och sitt sätt att leda 
den för landsorten ovanligt jämna och samspelta 
truppen. Malmöpressens ledsamma ovana att 
tiga om klassikerföreställningarna gör tyvärr att 

Affisch för Friedrich Halms Öknens Son vid den f. d. 
Werlighska truppens gästspel på Malmö Teater 1845 
under Chr. Ludv. Hansen. (Kungliga Biblioteket. ) 



Högvederbörligt tillstånd 
; uppföres å härvarande Theater., 

Tisdagen den 19 Augusti 1845, 

till benefice för M:ll ADAM!: 

®Itnen" ~on, 
Romanliskt Sk~despel i 5 Akter ~r Friedrich Halm, öfve'rsättoiog af Carl Borgaard. 

Personeroe: 
Timarchen i Mauilia • • • • , • • , Hr Adami. · 

p o 1 y d o r ," en rik Handlande , ! , ll-lansen 
l\lyron, Vapensmed, ,. • Hr Nie.beo, 
Ad rast, . Borgare i Masailia • • • • , • , • , , • Hr Lund. 
Amyotu, Hr Maysoo, 
Lykon, Fiskare, Hr Lindgren. 
Ingomar, Anförare för en Hord Tectosagcr , •. • • • , • • • • • • , Hr E. Hansen. . 
Ala1tor, J {Hr Ma;y100. 

" Trinobant,) {Hr Lund, 
Ambhar, ~ Tectosager • • • • • ·, ..••..••• Hansen. ·" 
Novlo, ' Hr Lindgren. \ 
Sam o, j {Hr Ad~mi. · 
Actooa, Myron1 Hustru • • • • • • Fra Nielsen. 
Pal\lhenia, l\Iyrons och Acta:as Dotter. • • , , M:ll Adami. 
T 'hcana, Myrons Grannqvinna • • • • Fra Sörenseo. 

(Han<llingen föregår i Galli~n, hu1ulrarlo :\r efter Massiliat anliiggande afPåokooerna; fönla, fj'er
de och ·femte ,\kterna i i\la .. ilia dkr d,·;, områcle, andra och tredje Ak~rna i Cnennerae. Emellan 
ljerde och femte Akterna är en mellaotiil af några månader.) 

Priserna äro i Ban ko. 

Fiirsfa fia1lcn1 l,o.gr.r, i\mli1heatern och Avant-sci'n. , 28 sk •. 
. Amlra lhdens Fond, Ocil Ju Iloeut och l'J\RTERRF. • 2' sk. 

Antlra RaJc;is Siddogcr .• • . , • , , • \ , • 20 sk. 
Platsloger. • , , .. , , • , , • • , , . 16 >k. 

Biljetterna säljas i IH:ll Ailamis logis ho~ Sadelmakaren Hallgren till kL 5 e. m. och sedan 
Thcat11rn1 BiljeUförsäljniug8kontor. 

Dörrarno öppn:u kl. f 1, början sker kl. 7 och alatea omkring kl. 10 e. m. 

Nästa Representation gifves Onsdagen den 20 Augusti .. 

CHR.. L. DANSEN. 
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vi föga vet om Malmöpremiärerna för Molieres 
Don Juan och Scapins Skalkestykker eller Lopes 
Kongen og Bonden, bearbetad av den Friedrich 
Halm som med 0rkenens Son svarade för den 
seriösa nyhet Allehanda (21 /9) mest gouterar: 
"En glödande lyrik flätar alltjemt sina doftande 
blommor kring den helgjutna konststycket" med 
dess vackra tema, "culturens seger öfwer råhet 
och barbari och denna seger förmedlad genom 
kärleken". De "utmärkta talangerna" S0ren 
Martini och Ida Adami får här som annars myc
ket beröm som högsint barbar från folkvand
ringstiden resp. den grekiska slavinna han friger 
och följer till hennes galliska hemstad för att 
låta sig vederbörligen helleniseras. Hertigen och 
hans Dotter eller Parishemligheter (samma år 
som Paris premiären) är Allehanda ( 21 / g) be
sviken på: bara skelettet är kvar av Sues roman 
- och till den famösa utstyrseln på den parisis
ka melodramscenen lär man knappast ha kun
nat bjuda något motstycke . .. Oehlenschlägers 
Dina med Thora S0nderskou i titelrollen finner 
Allehanda ( ro/g) vidare "rätt tråkig" - vid 
urpremiären två år tidigare hade jublande be
undrare spänt sig för fru Heibergs vagn! Men 
Hertz Sparekassen befinns vara "ett qwickt styc
ke" där sedermera Casinoaktrisen Carita Nielsen 
"som Lotteri-Collectrice war non plus ultra" -
damen i fråga startar förvecklingarna genom att 
höra fel på ett lottnummer och försätta pjäsens 
nergångna köpmanshem i vinstextas; baksmäl
lan botas när svarta fåret-fostersonen avslöjar 
att han kommit stenrik hem från Amerika. 

Han får fostersystern som lön och alla får 
förstås varandra också i Overskous Pak!, en av 
två viktiga danska nyheter vid truppens sista 
Malmösejour 1845. Köpmannahögfärden spelas 
här ut mot hederligheten hos folket i Nyboder, 
främst förkroppsligad i sjöbussen Palle Blok. 
Overskous styrka, förmågan att teckna robusta 
karaktärer och handfasta sceniska situationer, 
dokumenterade han aldrig bättre än här. Stark 
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är kontrasten till Hertz som också han represen
terades med sin bästa pjäs, det lyrisk-romantiska 
medeltidsdramat Kong Renes Datter. Pressen 
tiger under sejouren, men det bör ha varit Ida 
Adami som spelade den om sitt lyte ovetande 
blinda kungadottern, till sist botad av en ara
bisk doktor men också av kärleken. Det sista gör 
att seendet får en symbolisk-filosofisk dimension 
som förtar intrycket av enkel schabloneffekt 
( jfr t. ex. Scribes tidigare nämnda Valerie). 

Martini och paret Lewini var kända från 
Miillerska sällskapets 1830-talssejour i Malmö. 
Det andra (tysk) danska sällskapet då, Carl 
Beckers, återkommer våren 1842, nu under 
Carl Vilhelm Orlamundt och uppenbarli
gen i väsentligt bättre skick. Det är nu heldanskt 
och låter operorna ligga där de ligger. 

Truppen presenterar sig med tvåaktsdramen 
Advokatens Datter, "ett gråtstycke af Fru An
celot" där direktrisen Petrine Orlamundt, 24, 
"gret ständigt samt förmådde en stor del af pu
bliken att följa exemplet, hwarföre också denna 
afton näsdukarne flitigt anlitades" (Allehanda 
12 /4). Den tydligen alltid pålitlige Wilhelm 
Haurowitz "war en äkta adelsman" som hennes 
motvillige men till slut kapitulerande svärfar 
baronen och direktören redde sig "förtjenstfullt" 
som den redlige Parisadvokaten den där för
krossad uppdagar att det är sin egen dotters 
hemliga äktenskap han med sin vältalighet fått 
upplöst. lntrigmaskinen fortsatte att ticka i ef

terpjäsen, Hertz färska komedi Indqvarteringen, 
fast på ett familjärare, lekfullare och definitivt 
mer kultiverat plan. Dock finner den stackars 
hr Sax som var truppens "primo amoroso" ing
en nåd för Allehanda i dessa pjäser lika lite 
som t. ex. i titelrollen i Andersens Mulatten. 

Viktiga Malmöpremiärer var den tidigare 
nämnda Kean med en hr Jensen i titelrollen, 
Scribes främsta verk Et Glas Vand och Bayards 
och Thfaulons farsartade komedi Debutantin

dens Fader, "ett passande Söndagsstycke, som 



Petrine Orlamundt. Litografi från ca 184 I. (Teater
historisk Museum, Köpenhamn. ) 

också satte skrattmusklerna i rörelse, isynnerhet 
å gallerierna" - nämligen när den misslyckade 
men dynamiske gamle landsortsaktören kuppar 
fram sin dotter till debut. Hon spelas av fru 
Orlamundt, "en god skådespelerska", skada bara 
"att hennes stämma är så klagande". I Scribe
komedin åter, liksom i flera andra, gjordes den 
tydligen dominerande insatsen av den högt be
gåvade men fördruckne bohemen Martin Spind
ler som dog 32-årig året därpå: han gav mäster
intrigören Bolingbroke "utmärkt wäl" och man 
"såg i honom den sluge diplomaten och den 

fine hofmannen". Hans motintngos faller ju 
(illustrerande Scribes tes om små orsaker-stora 
verkningar) efter att ha tappat ett glas vatten i 
knät på drottning Anna - m :ll K0nig, dock 
"alltför tarfligt klädd". (Allehanda 12/4.) 

I ett par pojkroller, bl. a. Pariserpojken, för
svann tydligen det klagande draget hos fru Or
lamundt, och hennes man beröms t. ex. som 
Deinhardsteins Hans Sachs och som den inled
ningsvis svagsinte kung Ferdinand ("Hans förs
ta uppträdande war hemskt och wansinnet sågs 
så tydligt både i mimik och gester") i F arinelli 
där Hans Chr. Bornemann som tröstesångare 
visade "stor konstnärsskicklighet" (Allehanda 
26/4) . Hans talang för komiken visades kanske 
i Den dramatiske Skrcedder, en parafras på Den 
politiske Kandest0ber av C. N. Rosenkilde, Det 
kongeliges store komiker. Ett "obetydligt stycke" 
tycker Allehanda (ro/5) med en viss rätt, lite 
trögt och överbefolkat som det är - men det 
driver rätt roande med den köpenhamnska sam
tidens vurmande och förnumstiga teateramatö
rer. Hur detta upptogs av dem i Malmöpubliken 
som ett par månader tidigare, nog med mindre 
storvulen repertoar än skräddarens, societets
spektaklat fyra gånger till förmån för småbarns
skolan vet vi inget om. Alltnog: Orlamundts 
trupp behandlas på det hela mycket älskvärt i 
Allehandas recensioner, och Malmö Tidning 
(16/4) vågar omdömet att "Herr O:s föreställ
ningar äga en helgjutenhet, som göra dem myc
ket intressanta". 

Hur intressant hr Wildenraths trupp var 

som försommaren l 84 7 bl. a. spelat Hostrups 

Intrigerne i Stadt Hamburg-trädgården och så 

för en kväll flyttade in på teatern, det är inte 

gott att veta. I varje fall kunde den inte mäta 

sig · med sensommarens danska. trupp under 

Hans Wilht:lm Lange. Lange, känd från 

Miillers gästspel på 1830-talet,.. hade nu byggt 

upp den ensemble som annandag jul riästa år 

27 



på Casino under kronprinsens beskydd skulle 

bryta Det kongeliges sekelgamla monopol på 
teater inom Köpenhamns vallar. 

Första kvällen i Malmö gavs bl. a. H. C. An
dersens förklädnadsskämt En Comedie i det 
Grenne, en vådevillbearbetning av Dorvigny/ 
Kotzebues från Djurströmtiden kända enaktare 
Skådespelaren emot sin vilja. Viktigare intro
duktioner var Hostrups båda studentkomedier 
Gjenboerne och En Spurv i Tranedans, trivsam
ma konfrontationer mellan studentbohemen och 

en små- resp. högborgerlig miljö, trevligt var
dagsnära i tonen men också med ett element av 
fantasteri och med ett starkt Bellmaninslag i me
lodierna som bör ha gett dem extra skjuts hos 
Malmöpubliken. Dessutom kunde den unge 
Kristian Mantzius, temperamentsfull och dras
tisk komiker, redan visa upp sitt livs roll som 
löjtnant von Buddinge i Gjenboerne, ett monu
ment av affekterad bildningshögfärd. I den and
ra pjäsen spelade han den dumdrumlige skräd

dargesäll som med hjälp av en magisk armring 
får den fina världen att bländas av hans platti

tyder. Mantzius beröms också som Holbergs 
Erasmus Montanus, likaså f. f. g. i Malmö. 

Mantzius hade både bakgrund och framtid 
vid Det kongelige, och det gäller också Ida Ada
mis fästman Vilhelm Wiehe, tjänstledig från 
moderscenen vars främste tragedihjälte och ko
mediälskare han småningom skulle bli. Han 
nämns dock av Malmökritiken bara i en mindre 
roll i Dumanoirs och Dennerys effektstycke Don 
Cesar de Bazano där Lange själv enligt Alle

handa ( 3 r /8, tydligen Cronholm) med "aban
don" spelade titelrollen som fattig men frejdig 
adelsman vilken avtvingar Spaniens Karl Il den 
zigenerska denne ränkfullt fikar efter. Kungen 
spelades troget av Frederik Printzlau, begåvad 
men försupen provinscharmör. Och över inled
ningens rörliga folklivsscen från Madrid "hade 
dekoratören genom särskilt konst förstått att 
frambringa en aftonskymning med en egen be-
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lysning, som war alldeles magiskt hänförande 
[- - -]. Kostymerna woro magnifica." 

Att Malmöanmälarna gör ens så pass utför
liga scenpraktiska iakttagelser är ovanligt, men 
så gällde också Langes turneföreställningar som 
ovanligt genomarbetade, och det är nog ingen 
stundens yra som får anmälaren att skriva att 
"jag wet mig icke utom de Kungliga Theatrar
ne hafwa sett ett bättre sällskap". Bland damer
na fanns Petrine Orlamundt som för sin recett 
valde den tidigare nämnda Advokatens Datter, 
f. ö. omgående följd av en annan pjäs om hem
liga äktenskap, Overskous En Bryllupsdags Fa
taliteter. Thora Schmidt, f. S0nderskou, visade 

Kristian Mantzius som löjtnant von Buddinge i Ho
strups Gjenboerne. Teckning av Carl Thomsen. 



som Kong Renes Datter att hon gått framåt se
dan Dina-föreställningen 1844 - och i efter
pjäsen, Heibergs Bellmanssituation Ulla skal paa 
Bal, hn anmälaren (Allehanda 11 /9) "icke taga 
ögonen bort från den sköna och själfulla" fru 
Orlamundt i titelrollen medan hrr Bentzon, Bor
nemann och Christian Schmidt som Fader Berg, 
Movitz och Mollberg bidrar till idyllens mun
terhet. "Så will jag se Bellman spelas; - detta 
är den rätta humorn." 

Våren 1848 återkom truppen med Axel ag 
Valborg ( recett för Mantzius ), Elverh0i, Livet 
en Drnm samt Malmöpremiärer på Nestroys 
Talismanen och Sheridans Bagtalelsens Skole 
(Skandalskolan). Lord Teazle i den sistnämnda 
spelas förmodligen av Mantzius som åter får 
beröm i Gjenboerne. Efter sista föreställningen, 
till förmån för "Enkor och Barn efter fallna 
Danska krigare", påpekar Snällposten (nr 1, 
8/5) att "theatersnickaren som har belysning 
och mera dylikt om hand, och som har kontanta 
utgifter på nära 30 R:dr efterskänkte allt hwad 
honom tillkom" - skandinavism, i sanning. 

Truppens gästspel 1849, utan Mantzius 
(Wiehe var försvunnen redan tidigare) och med 
en nästan ren vådevillrepertoar, inskränkte sig 
till fyra föreställningar plus en privat recett för 
aktören Fr. Henrichsen eftersom regementsor
kestern måste fara till lägret. Det var desto för
argligare med tanke på att dirigenten hette H. 
C. Lumbye och inte bara dirigerat scenmusiken 
utan enligt Snällposten ( 14/5 ), tydligen i mel
lanakterna, låtit höra "sina så mycket gouterade 
compositioner". 

Vid recetten ges Hostrupvådevillen Den gam
le Elsker (spelad också 1848) och en nyhet är 
H. C. Andersens En Nat i Roeskilde, en våde
vill som bearbetats efter Varins och Lefevres 
franska original och senare på svenska ofta skul
le spelas under titeln Min Hustru! - den hand
lar om två resenärer som upptäcker att de är 
gifta med samma dam och sedan förtjusta mot-

tar budet om hennes frånfälle. Fru Heibergs 
folklivsvådevill En S0ndag paa Amager som hon 
förstås låter kretsa kring sin egen roll som den 
kringsvärmade men trofasta bondflickan Lis
beth var en viktigare introduktion (spelad 20 
gånger i nio uppsättningar på Malmö Teater 
under seklet) liksom Hostrups Eventyr paa Fod
reisen, där de obligatoriska studenterna av en 
lantlig häradsdomarfamilj förväxlas med för
rymda fångar. Tyvärr sker sejouren under press
tystnad så vi vet t. ex. inte vilka som spelade 
paradrollerna, den lindrigt begåvade häradsdo
maren och den förslagne riktige rymlingen, Skri
verhans. 

Den sista danska truppen på 1840-talets Mal
mö Teater blev 1849 den som 1835 varit den 
allra första, ledd av Jens Peter M iiller. Den 
på sikt viktigaste nyheten var fru Heibergs. and
ra vådevill, Abekatten - och att döma av Alle
handa ( 20/10) var det Hans Sorensen och den 
bejublade Therese Wimmer som spelade den 
vurmande naturforskaren och den niece han helt 
sonika byter bort mot sin älskade förrymda apa. 
Också En S@ndag paa Amager gavs och man 
fick dessutom höra den citerad i P. N. J0rgen
sens skämt Bevcegelse i en H0kerloge som åt
minstone satte publiken i en originell situation 
- den att se aktörerna nere på scenen hopträng
da i en av Det kongeliges överbefolkade platslo
ger - även om Snällposten (25/10 ) fann den 
vara "en obetydlighet under all kritik". Pjäsen 
gavs som recett för truppens intressantaste för
måga, Carl Pallesen, ännu en av de tidigt ut
brända danska provinsstjärnorna, inropad efter 
första föreställningen men enligt Snällposten 
( 22/10) så stött över den dåliga uppslutningen 
vid hans recett att han vägrade hörsamma in
ropningen efter den sista. Om truppen ger Snäll
posten helhetsomdömet "god samspelning, flera 
goda förmågor, men man har gjort den anmärk
ning emot repertoiren, att den till en för stor 
del bestått af äldre stycken". Ny för Malmö var 
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dock den lilla Scribekomedin En Kone, der 

springer ud af Vinduet - ett argument i den 
unga äktenskapliga trätan vilket förlorar sin ef
fekt när mannen får veta att hon kände till 
hölasset som stod nedanför! 

Svenska provinstrupper 

Bortser vi från den redan behandlade Djur
strömska truppen och ytterligheter som stock
holmska stjärngästspel och lokala societetsspek
takel, är den gamle Djurströmsbekanten Carl 
Bromans trupp ensam om att spela på svenska 
på Malmö Teater under 1840-talets första hälft. 
Det gäller bara tre föreställningar 1841, och de 
avlockar Allehanda (27/7) omdömet att ville 
aktörerna "wisa hwad som förstås med en kom
plett parodi på ett godt spektakel, så lyckades 
de i sin afsigt alldeles fullkomligt". 

Anders Gustaf Wallin, också han känd 
från Djurström, möts 1845 av en publik fördom 
som Allehanda ( 25/10) finner "obillig": finns 
här inga stora talanger så bemödar sig alla ändå 
verkligen. Här och senare ( 18/ 11) betonar tid
ningen direktörens svåra idiom men finner ho
nom övertygande i "hwardagsroler". Komikern 
Theodor Hedin återses gärna (han spelar t. ex. 
Rochus Pumpernickel) och hans fru Aurora lov
ordas bl. a. i Hugo/Birch-Pfeiffers Ringaren i 
Notre-Dame medan övriga damer bedöms rätt 
hårt. Carl Johan Uddman som samma år bör
jar karriären som Kungl. Teaterns buffobas får 
fint betyg i avskedsrecetten som Don Cesar de 
Bazano (Malmöpremiär) men sägs ofta charge
ra i komiska roller. Malmö Tidning (8/11) de
lar den uppfattningen och finner älskaren Gus
taf Sandström "så litet wärmd af erotisk eld, 
att publiken och Amor sjelf säkert med lika 
missnöje betrakta honom"'. Också han hade en 
stor framtid som sångare (baryton) på Kungl. 
Teatern, men annars var sången i de många 
musikpjäserna enligt Allehanda ( 18/1 1 ) "ofta 
oefterrättlig, all synnerhet körerna, och åhö-
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rarnes örhinnor blifwa någongång så erbarmligt 
misshandlade, att de måste skatta sig lyckliga, 
att genom en hastig reträtt undkomma sådana 
söndersli tande marter". 

Mest markant repertoaren är August 
Blanche: introducerad i Malmö på våren av 
P. J. Deland (till vilken vi återkommer) med 
två pjäser företräds han nu av ytterligare fem. 

Av dem är 1844-45, Silfverbröllopet och Jenny 
eller Angbåtsfärden rapsodiska obetydligheter, 
debutpjäsen Positiv-Hataren en i dramaturgin 
klen men i typskildringen något bättre produkt 
(det gäller här att avstyra den besatt positiv
hatande källarmästaren Propps planer på att 
gifta bort sin dotter med sin fördruckne kypare) 
och slutligen En trappa upp och på nedra bot
ten den avgjort bäst konstruerade - men så 
har den också en förlaga av Nestroy. Priserna 
var förhöjda p. g. a. tvåvåningsdekorationen där 
det utspelas delvis parallella, delvis i varandra 
ingripande handlingar i det rika köpmans- resp. 
det fattiga hantverkarhemmet - och på slutet 
är förstås lyckans lotter omkastade. 

Vid truppens nästa sejour 1849 fick Malmö
publiken f. f. g. se en hel rad svenska stycken 
som skulle stå sig, två av dem in i våra dagar: 
Blanches självständiga bearbetning En Tragedi 
i Wimmerby (Ett resande teatersällskap) - lik
som de förutnämnda Blanchepjäserna (utom 
Jenny) med musikarrangemang av J. N. Ahl
ström - och ·F. A. Dahlgrens Wermlänning

arne. Den pjäsen blev med 78 föreställningar 
fram till sekelskiftet 1800-talets oftast återkom
mande på Malmö Teater och den näst mest 
spelade (mest: Jules Verne-dramatiseringen Jor
den runt med 85). Vidare gavs Cramxrs kome
divådevill Symamsellerna där en av de i hand
lingen f. ö. inte så aktiva titelpersonerna i en 
lite överbroderad förväxlingsintrig rövas ur hen
nes giftaslystne pricipal hattmakarens klor. Med 
spänning åsågs möjligen Jolins scentekniskt krä
vande, starkt kolportagebetonade melodram 



Barnhusbarnen eller Verldens dom - den dom 
nämligen som förbiser en manlig samhällspela
res skurkaktigheter men hårt drabbar en "felan
de" ädel kvinna. Slutligen åskådades "den siste 
fosforisten", prosten Johan Börjessons försök att 
bli en svensk Shakespeare med Erik XIV och 
Erik XIV:s son - riskabelt högtravande och 
tungrodda för vår smak men på en helt annan 
litterär nivå än de båda nyssnämnda pjäserna. 

Åke Vilhelm Natt och Dag spelade enligt 
Snällposten (22 /3) Erik XIV med "en wärdig
het, wärma och liflighet, som mången gång rap
pelerade Dahlqwist", men scentekniskt brast 
föreställningen: för få slupar i roddscenen, fäng
elsedekorationen rätt och slätt där det borde 
varit ett rum i slottstornet ovanför fängelset och 
"ett gällt barnskrik" i stället för en högtidlig 
avskedsed från Göran Perssons son - i och för 
sig naturligt för "aktörens" ca fyra år! 

Andra nyheter med viss livskraft var tysken 
Benedix sånglustspel Morbror Pehr och frans
mannen Rosiers dram De begge Bröderna eller 
Tro, Hopp och Kärlek där de stackars titelper
sonerna hunnit ända till schavotten innan deras 
ädle hjälpare uppstår från en tilltänkt död i 
Tibern och avslöjar boven. Motvikter mot den
na moderna parisiska kriminalmelodram bildade 
två karakteristiska grepp bakåt i 1820-talets ro
mantiska repertoar: Preciosa och Donaunymfen, 
den senare med den hävdvunna Angelique Ma
gito i titelrollen och med den populäre nye ko
mikern Carl August Hallberg som Larifari. 
Äldst i ensemblen: den fine Djurströmsvetera
nen Peter Natanael Ljungdahl, nu 68 och bara 
mäktig småroller. 

Under Malmö läger 1848 vågade Lars Erik 
Elfforss sitt första korta Malmögästspel. "Han 
spann ej silke derpå", skriver sujetten J. F. 
Lundgren ( s. 26), men bättre gick det enligt 
pressen då truppen återkom på hösten. Redan 
på våren konstaterade dock Allehanda (27/5) 
att direktörens fru Therese, 24, visade ovanlig 

scenvana och "förde sig med ett ögonpar som 
'blixtrade i salongen"' - en chevaleresk stan
dardfloskel, notabel här eftersom föremålet i vår 
teaterhistoria p. g. a. sin senare långa liasion 
med August Lindberg brukar framställas som en 
duktig hedersgumma. 

På fyra kvällar i maj-juni hann truppen pre
sentera fyra för Malmö nya pjäser signerade av 
Blanche. Förvirringarna för att avstyra olämp
liga äktenskap i Stockholm, W esterås och U p
sala har dock en förlaga av Bayard och Varin 
som på samma sätt kastar sig mellan Paris, Or
leans och Rouen. Huvudsyftet med intrigen är 
detsamma men förvecklingarna långt mera 
roande i H err Dardanell och hans upptåg på 
landet med dess pregnanta farsfigurer, inte 
minst den halvsagiga titelfiguren, en berömd 
fiffikus och intrigmakare. Mycket riktigt är det 
hela en Nestroybearbetning. Vad gäller den 
mera egna Läkaren citeras med fördel Snällpos

ten 22/3 1849 då Wallin gett pjäsen: fast styc
ket "lider af samma fel, som nästan alla 
Blanche's skådespel, att wara skrifwet mera på 
beräkning att tillwinna sig ögonblickets winst
gifwande uppmärksamhet, än att förwärfwa för
fattaren ett utmärktare rum bland dramaturger
na" sågs med nöje dessa tavlor ur livet "som 
förnöjde ögat, äfwen om man saknar det inre 
sammanhang, som betingar ett fullständigt dra
matiskt konstwerk". Betyget gäller än mer den 
fjärde pjäsen, Jernbäraren, en grov dekokt på 
buskis, folklivsidyll och hämningslös melodram. 

Betydligt mer utbyte bör man ha haft av 
höstsejourens två nya Blanchebearbetningar: 
r846 och r946 (förlaga: Clairville) där den hel
vurmige fornforskaren Bautastenius av Sanning
ens gudinna förflyttas till en roligt upp-och-ner
vänd framtid och därav drar kloka slutsatser 
om sin egen galenskap samt Hittebarnet efter 
Bayard och Varin, den under 1800-talet på 
Malmö Teater mest spelade av de pjäser 
Blanche mer eller mindre fördomsfritt satt sm 
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signatur på ( 25 föreställningar mot 24 för Ett 
resande teatersällskap, l 7 för Dardanell och l 5 
för Engelbrekt). Vem som blev först i Malmö 
att spela den gamle svirande ungkarlen Kon
jander som har sådana svårigheter att placera 
ut det barn han finner i sin säng efter hem
komsten från Operakällaren vet vi inte (där
emot var det säkert Hallberg som hos Wallin 
året därpå spelade både den rollen och Bauta
stenius). 

I repertoaren l 848 finns i övrigt knappt an
ledning att notera mer än försöket att återupp
liva Fletchers Den förställda Enfalden samt en 
tableau vivant, Tegners apoteos. 

Fler sådana fosterländskt-historiska tablåer 
gavs under sejouren 1849, t. ex. Gustaf Adolfs 
Landstigning på Usedom, och i samma anda 
gick den kanske viktigaste pjäsnyheten, Engel
brecht och Hans Dalkarlar, av Blanche (vem 
annars?) och troligen med direktören i titelrol
len. Denna rad historieplanscher kräver scentek
niska resurser och pjäsen gavs första gången i 
juli på Malmö Teater trots att Elfforss då var 
i färd med att inviga den nya inomhusteatern 
ute på nöjesstället Mon-Bijou. Där gästades han 
av en trio från Mindre Teatern i Stockholm: 
Blanchekomponisten J. N. Ahlström och aktö
rerna Gustaf Kinmansson och Ludvig Zetter
holm. De hann också medverka en gång inne på 
Malmö Teater: Ahlström spelade nationalmelo
dier och aktörerna beundrades av Snällposten 
( l 6/8) för "sitt mästerliga spel i den af Blanche 
bearbetade lilla Komedien", nämligen Skoma
karen och hans Fru. 

Affisch för Roderich Benedix Kärleksdrycken och Bay
ards och Varners Hittebarnet (lokaliserad av Blanche) 
på Malmö Teater under A. G. Wallins sejour 1849. 
(Malmö Museum. ) 
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Andra prov på litteratörernas övningar för 
Stockholms sekundteatrar var de Kock och Va
rins Bröst karamellerna i J olins lokalisering: en 
maniererat hopsnodd intrig med alltför många 
oförmodat upptäckta släktskaper men med någ
ra lustiga farsfigurer och något av Blanches för
måga att utnyttja Stockholmsmiljöer, bl. a. Djur
gården. Där spelar också Carl Moqvists lilla 
vådevillplattityd Guerra-f ebern (döpt efter en 
cirkusdirektör och hans av lebemännen omsvär
made konstberiderskor - och hjälplöst klen i 
intrigflätningen), medan hans Brunnskuren i 
Ronneby eller Polkander och hans fru spinner 
vidare på samma polkalystne goddagspilt till 
officer som Moqvist introducerat i Polkander i 
Stockholm, spelad av Elfforss på Mon-Bijou 
samma sommar. Malmö fick med de pjäserna 
den diskutabla äran att komma före Stockholm 
där dock Edvard Stjernström tydligen lyckades 
göra något av titelfiguren. 

Mer inspirerande tedde sig möjligen introduk
tionen av den av Elfforss sedan omhuldade 
fransmannen Octave Feuillet med femaktsko
medin Schack och Matt (samskriven med bl. a. 
Dumas d. ä.). Tyngst i den rätt triviala reper
toaren vägde Schillers Kabal och Kärlek. Som 
alltför tungt bedömdes kanske det bisarra upp
slaget att ge Per Henrik Lings Agne (som så 
olyckligt invigt Nya Teatern i Stockholm l 842), 
ty programmet ändrades och salig gymnastik
professorn förblev alldeles ospelad på Malmö 
Teater. Tidningarna är märkligt tysta om se
jouren - vid invigningen av Tivoli-Theatren 
på Mon-Bijou med Kung Rern~s dotter tilldela
de däremot Snällposten ( 23/7) fru Elfforss och 
Anders Fredrik Statlander ett låt vara summa
riskt beröm. 

Det bästa svenska sällskapet har vi sparat till 
sist. Med femaktskomedin Doktor W espe eller 
Qwinnans Emancipation introducerar Pierre 
Joseph Deland den 2 februari 1845 på Mal
mö Teater både sig själv och den där sedan 
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Pierre Joseph Deland. Visitkortsfoto av J. Lundberg, 
Stockholm. (Finlands Nationalmuseum.) 

mycket spelade tyske pjäsfabrikanten Roderik 
Benedix. Utom åt undertitelns tema ägnar sig 
pjäsen åt den i dåtida dramatik populära spor
ten att bespotta tidningsredaktörer. På repertoa
ren står också två av den överproduktiva tyskan 
Charlotte Birch-Pfeiffers dramatiseringar: Natt 
och Morgon efter Bulwer och Moder och Son 
efter Fredrika Bremers Grannarne. Om den se
nare skriver Allehanda ( r 5/2) att fru Charlotte 
Deland ofta visade "sant konstnärsskap" som 
Generalskan men att spelet blev "allt för hwasst" 
t. ex. när hon förskjuter sin r 7-årige son (nog 
spelad av den kokette 42-åringen Carl Gustaf 
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Happe) liksom att "wid sjelfwa effektscenerna 
utbröt en del af publiken i skratt". Lidelse be
höver inte uttryckas genom "exalteradt spel", 
nej, "den nedstämda tonen, den stilla, sörjande 
blicken, griper djupare och mera allwarligt, än 
all öfwerdrifwen ansträngning i röst eller ges
ter". 

Detta bör ha varit ovan läsning för en trupp 
som nu hölls för landsortens bästa, experter på 
fransk konversationskomedi och borgerlig dram 
och gärna p. g. a. direktörens lynne och smitt
samma stilideal just åtqhållsamma vad gällde 
landsortsteaterns värre överdrifter. 

Nå, Allehanda inleder också med att sällska
pet är "ett af de bästa wi sett på wår Theater". 
Carl Gustaf Hessler som senare under sejouren 
ska spela H amlet och, efter Dahlqvists föredö
me, både Karl och Franz Moor i Röfwarbandet 
"är en Skådespelare af sällsynt förmåga; med 
en lycklig figur och ett wackert språk förenar 
han lif och wärma i sitt spel" och påminner 
ibland om Torsslow. Direktrisens mor, den gans
ka firade dubbla teaterdirektörsänkan Christina 
Margareta (De Broen-) Svanberg och fru Aman
da Hessler (dotter till F. J. Widerberg som med 
trupp gästat Malmö 1826) får också en bug
ning, och med rörelse återser anmälaren Aman
da Broman, erinrar om hur hon hos Djur
ström glittrat i Angely-vådevillernas uniforme
rade pojkhuvudroller och påpekar hur hon nu 
"med en rörande sanning" återgett "det stilla 
lidandet" som Catarina i Natt och Morgon (i 
sanning en drabbad kvinna, med sina båda barn 
bortintrigerad från sin adelstitel, sedan döende 
och så död - men nej, o fröjd, endast sken
död). 

Främst harangeras emellertid den framståen
de karaktärsskådesparen P. J. Deland själv, som 
här spelade boven "nedrigt wäl" och i polacken 
Fredros lustspel Damer och Husarer som gam
mal major gav "ett nytt prof på sin mångsidig
het och sin förmåga att skapa sitt utseende efter 



rolen" . I titelrollen i den allra första Blanche
pjäsen på Malmö Teater, Magister Bläckstadius 
(9/2 1845; typiskt nog en bearbetning, nämligen 
av Heibergs Aprilsnarrene och Et Eventyr i Ro
senborg Have) såg han ut "som ett lefwande 
exemplar af en utsliten Grammatika". Vidare 
bör han ha figurerat i två av Lars Hjortsbergs 
glansroller, Polycarpus i Kronofogdarne och 
Marcktschreijern i Tillfälle gör Tjufwen. 

Andra sådana grepp tillbaka i repertoaren var 
tre Kotzebuepjäser: Gustaf Eriksson W asa (utan 
bifall enligt Malmö Tidning 15/3 ), Korsfararne 
och, under en kort sommarsejour, Johanna af 
Montfaucon. I Nestroys fyrakts sånglustspel Apa 
och Fästman hade den från Miillers sejour 1838 
bekante "Balletmästaren Springer" som avslut
ning arrangerat en "fackeldans i kostymer", och 
sin egenartade fallenhet för att agera apa till
fredsställde han både här och i de från l 838 
kända "melodramerna" (ordet i ursprunglig be
tydelse ) Kärlek och Hämnd eller Den Ameri
kanska Apan och Domis Död. Den av Deland 
annars föga spelade Blanche företräddes också 
av tillfällighetspjäsen Kröningsdagen. Till en 
högre grad av spiritualitet lyfte sig truppen med 
ett av sina favoritstycken, Scribes Kotteriernas 
makt - dock sköts föreställningen upp någon 
månad sedan Charlotte Deland som spelade 
Cesarine, den slutligen utintrigerade överintrigö
sen i Parispolitiken, tydligen något oförhappan
des nedkommit med en son. Vid sommarsejou
ren, slutligen, tillgrep man bl. a. tidens "stora" 
scenlitteratur och gav Vi~tor Hugos Angelo Ma
lipieri, Paduas Tyrann. 

Då Deland återkommer l 849 har Hessler av
gått och med honom de för truppen okarakte
ristiska försöken med den stora scendikten. Men 

man fick se Deland och hans nu som StJarna 
uppdykande l 8-åriga dotter Betty i glansroller
na i Debutanten och hennes Far. I Birch-Pfeif
fers På Landet och i Staden beröms hon liksom 
nykomlingarna Johanna Charlotta Lagerqvist 
och Vilhelm Ahman, en man som ska komma 
att betyda mycket i Malmö teaterhistoria. Snäll
posten (17 /12) puffar för denna "widt omfat
tande talang" inför recetten med de Leuvens 
och Vanderburchs femaktare Marie-Jeanne el
ler Qvinnan af Folket, en Parismelodram där 
barnarov och andra skurkstreck till trots den 
goda fattiga arbetarmodern till slut ändå får sin 
rätt. Allehanda ( l 2/ l l 850 ) talar, tydligen posi
tivt, om pjäsens "rysliga effektscener" och fin
ner Charlotte Deland ibland "werkligt sublim i 
sin heligt sköna moderskärlek". "Hos oss äro för
hållandena annorledes", skriver däremot Snäll
posten (20/12) i sin betänksamhet mot pjäsens 
sociala tendens; hela pjäsen består av "öfwer
spända, hemska, obehagliga situationer, och 
stycket är behäftadt, om wi så få uttrycka oss, 
med en wiss hysterismus af skrik, kramp och 
konvulsioner, som gör ett widrigt intryck". And
ra Parismelodramer under den del av sejouren 
som hör till 1849 var Sues och Pyats Mathilde 
och Soulies Eulalie Pontois. Snällposten kom
menterar dem inte men var antagligen mer till
freds med öppningsföreställningen där sällskapet 
visade sin styrka i konversationskomedin. Tid
ningen ger då ( IO / l 2) ett betyg som liknar 
många andra om P. J. Delands trupp: "En ut
märkt samspelning, finhet och elegans, som man 
merändels endast får se på en hufwudstadsthea
ter, ett wackert språk och ett aldrig öfwerdrif
wet lagom woro egenskaper, hwilka gjorde det 
första intrycket till det mest angenäma." 
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1940. De verk som i det föregående direkt citerats är 
slutligen Frans Hedberg: Svenska skådespelare, Stock
holm 1884, J. F. Lundgren: Från en lång teaterbana, 
Stockholm 1886 och Robert Neiiendam: En Dandse
rinde, 2 Udgave, Köpenhamn 1965. 

Fr. v. Frederik Printzlau, Thora S0nderskou-Schmidt och Christian Schmidt i ak
tion p å Casino 1849. Pjäsen är H. C. Andersens Mere end Perler og Guld. Teck
ning av H. C. Ley. 
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Om David Nehrman och Malmö 
Av KJELL Å MonhR 

I den svenska rättshistorien intar David Nehr
man, adlad Ehrenstråle, en central plats. Han 
föddes i Malmö r 695 och dog på sätesgården 
Säby i norra Småland r 769. David Nehrman 
var mellan åren r 72 r och r 753 professor i svensk 
och romersk rätt vid Lunds universitet. Nehr
man har fått epitetet "den egentlige grundläg
garen av det juridiska studiet vid Lunds uni
versitet såväl som av den svenska juridiska ve
tenskapen i senare tid". Otvivelaktigt är det 
också som lärare och som författare av juridiska 
hand- eller läroböcker, som Nehrman gjort sina 
mest bestående insatser. Hans vetenskapliga pro
duktion är av särskilt intresse också av den 
anledningen, att han verkade i brytningstiden 
mellan två kodifikationer, nämligen å ena sidan 
de i de medeltida rättsböckerna förankrade 
lands- och stadslagarna och å andra sidan den 
vid I 734 års riksdag antagna lagboken. Nehr
mans arbeten präglas av denna brytningstid. I 
Nehrmans äldre arbeten använder han en när
mast historisk metod. Han återkommer ständigt 
till frågan, vilka lagbestämmelser, som fortfa
rande är gällande rätt och vilka, som är föråld
rade. Efter den nya lagens ikraftträdande blir 
han i sina arbeten mera bunden vid den nya 
lagbokens systematik, så att framställningen mer 
får karaktär av en kommentar till stadgadena i 
de olika redovisade balkarna. 

I denna artikel skall dock inte David Nehr
mans insatser som jurist behandlas. I stället skall 
jag i korthet redovisa hans anknytningar till fö
delsestaden Malmö - en nog så viktig aspekt 
för belysande av hans utbildning och sociala 
ställning. 

David Nehrman tillhörde de utländska handels
familjer, som redan under den danska tiden 
först kom till Malmö som s. k. vinterliggare och 
som sedan permanentiserade sin vistelse här. 

Släktnamnet Nehrman[n] är i Tyskland känt 
som den holländska och flandriska formen för 
namnet Niedermann. Enligt en släkttradition 
skall också familjen Nehrman under spanjorer
nas religionsförföljelser på r 560-70-talen ha 
flytt till Liibeck från Holland. I slutet av 1500-
talet och början av r 600-talet återfinnes också 
flera borgare i Liibeck med namnet Nehrman 
eller N eerman. 

En av dem hette David Nehrman. Han hade 
som köpman förbindelser med handelsmän hu
vudsakligen i Malmö. Hit kom Nehrman sanno
likt under flera år som vinterliggare från Lii
beck. År r 6 r 2 har vi ett belägg för att han betalt 
s. k. giesteschud för sin vintervistelse. Två år se
nare är han åter belagd i källorna, men det är 
först r 62 r som vi permanent finner honom i 
Malmö, då i den av honom sedermera förvär
vade gården nr 598 på hörnet av Stortorget och 
Lilla torg i kvarteret Oscar. 

David Nehrman blev en välrenommerad och 

etablerad borgare i Malmö. Ett tecken härpå 

är att han intogs i Knutslaget r 623. Ett annat 

är att han r 626 tjänstgjorde som stadskämnär, 

d. v. s. han skötte som stadens tjänsteman dess 

in- och utbetalningar och han höll uppsikt över 

staden, dess murar, portar, vallar och broar. När 

han dog r 638 efterlämnade han inte bara hust

run Karen (Mortensdatter Hoborg) utan också 

tre söner och fyra döttrar. 
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Den äldste sonen Jost blev som fadern köp
man i Malmö. Han gifte sig med Mette Hans
dotter, som var dotter av pastorn Hans Nielsen 

i Vellinge. Jost levde mellan åren 1624- 1675. 
Han hade i sin tur fyra söner, av vilka tre också 
kom att ägna sig åt handel, nämligen Poul, Al
bert (gift med Elline Faxe, dotter av prosten 
Jörgen Faxe i Skabersjö), och Hans. 

Hans Jostsen Nehrman var gift tre gånger. 
Första gången var han gift med Kirstine Joc
humsdotter Brun, dotter till en malmöborgare 
Jochum Brun. Hans höll skifte efter sin avlidna 
hustru den 25 oktober l 688. Några månader 
senare, den l 2 februari l 689, ingick han på nytt 
äktenskap, nu med Anna Maria Hegardt, dotter 
av malmörådmannen Peter H egardt. Redan på
följande år blev Hans Nehrman på nytt änke
man. Anna Maria dog l 8 år gammal den 9 no
vember l 690. Tredje gången gifte Hans Nehr
man sig med Ingeborg Faxe, också hon dotter 
till prosten Jörgen Faxe i Skabersjö. I detta äk
tenskap föddes två barn, nämligen den för oss 
aktuelle sonen David, född den l 4 juli l 695 och 
dottern Anna Stina (Christina), gift den 29 ja
nuari 17 l 8 i Malmö med advokatfiskalen i Göta 
hovrätt, sedermera assessorn där, Gustaf Gam
mal Ehrencrona. 

Redan ovan redovisade släktdata visar, att fa
miljen Nehrman under de tre generationer den 
levt och verkat i Malmö fram till David J :rs 
födelse l 695 blivit befryndad med och ingift 
i flera kända malmösläkter. Familjen var ansedd 
och relativt välbärgad i den kring sekelskiftet 
l 700 "försvenskade" guvernementsstaden Mal
mö. Om Davids far, Hans Nehrman, skrev Ma
gistraten i Malmö l 702, att "han är een stor 

Gården g:a nr 40 vid Öster- och Humlegatorna enligt 
I 682 års beskrivning. Rekonstruktion av E. Bager. 
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skatteborgare, som till Kongl. May:tt och staden 
åhrligen ett merkeligit contribuerar". Magistra
ten rekommenderade honom i denna skrivelse 
till att erhålla rätt att köpa ett extra parti tjära, 
utöver det parti, som redan hade fördelats mel
lan stadens borgare. En anledning till ansökan 
var att det parti, som redan beviljats honom 
"intet stort kan förslåå för honom som eljest sit
ter utj een temmelig handel med landtmannen". 

När David föddes 1 695 bodde hans föräldrar i 
gården nr 23, nuvarande Bagerska gården vid 
Östergatan. Fortfarande medan David var min
derårig flyttade familjen tvärs över gatan till 
gården nr 40, d. v. s. till det hus i hörnet av 
Öster- och Humlegatorna, som vi i dag kallar 
det Diedenska huset, eller det Siegbahnska, och 
som numera i det närmaste inkorporerats med 
det moderna affärskomplexet Caroli City. Huset 
kunde också ha sin benämning efter den som 
lät uppföra det på 1620-talet, nämligen handels
manen Niels Lauridtzen Roed. 

Vid sekelskiftet 1 700 ägdes gården av Niels 
Roeds dotterdotter, Anna Christina Willschiött, 
som i sitt andra äktenskap varit gift med Hans 
Nehrmans broder Albert. Efter Alberts död in
gick Anna Christina äktenskap med handels
mannen Anders Eckholtz. År 1 701 såldes gården 
av dem båda till Hans Nehrman (varvid Alberts 
söner Poul och Jost erhöll sina innestående ford
ringar mot dödsboet). Hans Nehrman fick upp
bud på fastigheten den 8, 15 och 29 april samt 
fastebrev den 8 juli 1 701. 

Det har inte kunnat klarläggas, när Hans 
Nehrman flyttade in i fastigheten med sin fa
milj. Vi vet, att han 1703 utnyttjade gårdens 
köllna, i vilken maltet till det i fastighetens 
brygghus tillverkade ölet framställdes. 

Vidare vet vi, att han den 24 januari I 705 
genom köpebrev förvärvade också grannfastig
heten, nr 39, d. v. s. den fastighet vi i dag be
nämner den Thottska gården. Den förvärvade 

han av handelsmannen Hans Jacobsson Wild
schiötts änka Anna Holst .(styvmoder till Anna 
Christina ) . (Uppbud meddelades den 26 juni 
och den 3 och ro juli samt fastebrev den 30 au
gusti 1 705.) 

Dessa notiser om Hans Nehrmans handels
mannaställning och fastighetsinnehav belyser 
hans framgångsrika verksamhet och hans goda 
ställning - som också kom sonen David till 
godo. 

Under Davids uppväxttid kastade det stora nor
diska kriget sin skugga över Malmö och de 
skånska landskapen. Därtill kom ett annat pro
blem, nämligen pesten, som utgjorde ett aktuellt 
och levande hot mot befolkningen. I januari 
1712, då den unge David 16 Yi år gammal efter 
studier i hemmet skrevs in vid Lunds universi
tet, var "den grymma farsoten" i antågande och 
nådde också samma år både Malmö och Lund. 

Några möjligheter att studera juridik i Lund 
förelåg inte under denna av krig och farsoter 
härjade tid. År 171 3 klagade studenterna hos 
rektor över att "juris studium låg neder" vid 
universitetet. Genom faderns ekonomiska ställ
ning stod dock möjligheten till en studieresa till 
kontinenten öppen, och under åren I 7 I 4- 17 I 7 
fortsatte David sina studier vid ett antal tyska 
och nederländska universitet. Vi finner honom 
först i Rostock (oktober I 7 I 4) ; nästa notering 
i universitetsmatriklarna finner vi i Jena, där 
han antecknas den 30 juli 1715. Ett år senare 
är han i Balle (19 oktober 1716) - ett besök 
som kom att få stor betydelse för hans framtida 
verksamhet som akademisk lärare. År r 7 r 7 hade 
han nått fram till Holland, och där besökte han 
såväl Leyden som Amsterdam. Han hade velat 
fortsätta till Frankrike, men fader Hans kallade 
sommaren detta år sonen hem till Sverige, där 
han efter några korta år som auskultant i Göta 
hovrätt och efter disputation i Lund I 719 erhöll 
professuren vid juridiska fakulteten. 
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Diedenska och Thottska husen på 1600-talet. Rekonstruktion av E. Bager. - Förf. tackar E. Bager för ett 
antal biografiska uppgifter till denna artikel. 
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Under sin utländska resa förvärvade David 
en ansenlig samling handskrifter och böcker. 
Den gav honom en för sin tid unik beläsenhet. 
Till skillnad från åtskilliga professorskolleger 
kunde han också utan bekymmer för den dag
liga brödfödan helt ägna sig åt sin lärargärning. 
Familjens goda ekonomiska situation möjliggjor
de detta. 

Även sedan David flyttat till Lund synes han ha 
upprätthållit kontakten med släkt och familj i 
Malmö. En släkting som kom att stå honom 
nära i Lund var Martin Hegardt. D enne var 
född i Malmö l 685 och var son till rådmannen 
Peter Hegardt. Det betyder, att Martin Hegardt 
dels var David Nehrmans kusin och dels var han 
yngre halvbroder till faderns, Hans Nehrman, 
avlidna andra hustru, Anna Maria H egardt. 

Martin H egardt hade l 7 ro vid 25 års ålder 
blivit e. o. professor i den teologiska fakulteten. 
i Lund. År l 7 l 6 blev han ordinarie professor. 
Också han hade bedrivit studier vid olika uni
versitet i skilda länder. Han var värd för 
Karl XII under dennes vistelse i Lund. När 
konsistoriet l 7 l 9 behandlade frågan om David 
Nehrmans utnämning till e. o. professor så var 
Martin Hegardt universitetets rektor. Han till
hörde den grupp av konsistoriets ledamöter, som 
uttalade sig mest positivt till förmån för Da
vid Nehrmans kandidatur. Deras nära vänskap 
och frändskap markerades också av att David 
Nehrman l 732 anförtroddes uppdraget att hålla 
minnestalet över Martin Hegardt efter dennes 
död. 

Avslutningsvis ett par notiser om D avid Nehr
mans kontakter med sin födelsestad efter det 
han fått professorstjänsten i Lund. Vid ett till-

fälle uppträdde han i rådstugurätten i M almö. 
I domboken för den 3 september l 722 läser vi 
att "Professor Juris Höglärde H err" D avid 
Nehrman på sin käre faders vägnar inställde sig 
för att redovisa ett av fadern förvaltat förmyn
derskap. 

David Nehrmans fader dog l 729, hans moder 
följande år. D å varken David eller hans syster 
och svåger kunde utnyttja fädernegårdarna vid 
Östergatan såldes de snart därefter. 

Spåren efter David i Malmö blir därefter allt 
färre. I de inneliggande handlingarna till råd
stugurättens dombok finner vi under den 9 juni 
l 735 ett rekommendationsbrev för en kusin, 
"Studiosus Juris" Paul Nerman ( l 707- 1781), 
som önskade auskultera vid "Malmoe Stadz 
WälLofl:ge Rådstufvu Rätt". Paul var son av 
Paul Jostsen Nehrman, och kusin David inty
gade, att Paul "lagt sig win om Lagfarenheten, 
och giort theruthinnan bra framsteg". Brevet 
kan sägas utgöra ett förebud till den stora 
utbildningsreform som han initierade redan l 723 
men som resulterade först l 749, nämligen vår 
första juridiska examen. 

David Nehrman tröttnade omsider "vid att 
lära ungdomen stava i lagfarenheten". Han fick 
avslag på sin begäran om transport till annan 

tjänst, då ingen lämplig efterträdare stod till 

buds. I mars l 753 erhöll han dock avsked från 

professuren och bosatte sig på sin egendom 

Säby, där han helt i tidens anda ägnade sig om

växlande å t lantbruk och litterära sysselsätt

ningar. H ans efter hand publicerade arbeten 

återfinner vi också hos en och annan släkting i 

Malmö, exempelvis i handelsmannen Haquin 

Bagers bibliotek. 
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Malmöbyars historia 
Av INGMAR BrLLBERG, ANDERS RElSNERT ocH SvEN RosBoRN 

Malmö kommun är till ytan ett mycket stort 
landområde, därtill är det rent för- och medel
tidshistoriskt ett mycket intressant utsnitt av 
Skåne. Inom kommunen finnes nämligen en me
deltida stad, ett trettiotal medeltida byar, därav 
l l kyrkbyar. Här finnes dessutom ett större an
tal medeltida borganläggningar, här finnes Oxie 
by, platsen för Oxie häradsting med bl. a. säte 
för kungens fogde. Denna provkarta på medel
tida bebyggelse speglar givetvis en lagrad mängd 
mycket intressant historik. Och som alltid vid 
historieskrivning finnes det mängder med obe
svarade frågor. Frågor av exempelvis typen: När 
uppstod egentligen våra byar, vilket bebyggelse
mönster föregick bybildningen, när och under 
vilka former etablerades ett herremannaskikt i 
vissa byar etc.? Ytterst kan detta tänkas formule
rats så: När och under vilka former lades grun
den till den utvecklingslinje på vilken vårt sam
hälle av i dag är baserat? 

Våra tillgängliga resurser för att skingra en 
del av historiens töcken är tyvärr relativt be
gränsade. Via historiskt källmaterial kan man 
med oftast ödets slump nå ner en bit i århund
radena, i bästa fall till l l-1200-talen. Detta 
historiska källmaterial kan också användas, inte 
bara av historikern, utan även av ortnamnsfors
karen, då speciellt för att söka fastställa ortnam
nets ålder och ursprung. Kulturgeografin är ock
så en användbar forskningsgren, vars kanske 
främsta arkivmaterial är det förnämliga kart
material över våra byar som finnes bevarat från 
åtminstone början av l 700-talet. Dessa kartor 
från tiden före de omfattande skiftena, visar än 
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i dag den dåtida landsbystrukturen, en struktur 
som genom det äldre bondesamhällets konserva
tism med stor sannolikhet har rötter mycket 
långt tillbaka i tiden. 

Via arkeologin har man möjlighet att studera 
ett historiskt material - d. v. s. lämningar efter 
mänsklig aktivitet - vilket ej är begränsat i tid 
utan generellt kan sägas spänna över alla tids
åldrar. Ibland lider dock detta material av en 
viss brist, då merparten är framkommet som en 
följd av exploateringsgrävningar, d. v. s. ödet 
spelar in vid val av de platser där schaktning 
sker. Kompletterande undersökningar på mark
områden vilka ej berörts av exploatering kan här 
ibland anses nödvändiga. Sådana markområden 
kan t . ex. vara en borganläggning, platsen för en 
medeltida gård eller en medeltida kyrkogård. 
Slutligen ska nämnas att det till den arkeolo
giska vetenskapen finnes kopplat en mängd s. k. 
tvärvetenskapliga grenar, t . ex. biologi, osteologi 
(läran om ben), geologi, zoologi etc. 

Under mer än en tioårsperiod har inom Mal
mö kommun arkeologisk undersökningsv~rksam
het varit kopplad till exploateringsarbete i nya 
och gamla stadsområden. Denna verksamhet har 
p . g. a. det stora exploateringstrycket varit en av 
landets absolut största i sitt slag. En ofantlig 
mängd helt nya historiska fakta har hämtats 
upp ur jordens gömmor. Nedan ska mycket kort 
presenteras vad som inom Malmö kommuns 
gränser grävts fram från just det tidsavsnitt då 
de flesta av våra byar anses ha uppstått, d. v. s. 
900- 1100-tal. Siffrorna inom parentes hänvisar 
till kartan på sidan 43. 
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Platserna för våra nuvarande byar är ofta 
också platserna för de vikingatida eller tidigme
deltida byarna. Under 1970-talet blev några av 
dessa byar berörda av exploateringar för bo
stads- och industribebyggelse. 

I områdena kring Västra Skrävlinge kyrka 
( l ) , Högatorp och Almgården utfördes arkeolo
giska undersökningar av grophus, gropar, kul
turlager m. m. Grophus är som framgår av nam
net enklare, nedgrävda hus om ca 4 X 5 meter i 
omfång. De framkomna anläggningarna dateras 
till 1000- l 100-tal. I Oxie gamla kyrkby ( 2) 
gjordes periodvis undersökningar under åren 
1972- 1977. Även här fanns en stor grophus
bebyggelse av samma ålder som ovan, några hus 
kan föras tillbaka till 900-tal. Hindby (3 ) berör
des av de stora vägbyggena för Inre ringvägen 
och Sturupsvägen. Även i detta område fram
kom grophus, gropar m. m . daterade till 1 000-
1 lOO-tal. Inom Fosie gamla byområde har grop
husbebyggelse undersökts vid olika tillfällen, dels 
vid byggandet av Kastanjegården, dels vid upp
förandet av kvarteret Vårsången ( 4 ) . Under
sökningar av kulturlager, brunnar, rännor m. m. 
har dessutom gjorts vid Kastanjegården, Fosie 
station och vid Fosie minneslund. 

Mindre undersökningar har utförts i Käglinge 
by kärna ( 5) och i Västra Klagstorps byområde 
( 6). Materialet härifrån daterar sig också till 
1000-1100-tal. I Västra Kattarps forna by 
pågår dessutom i skrivande stund utgrävning
ar ( 7). 

Vid Tygelsjö kyrka (8) gjordes en provunder
sökning våren 1979. Förutom gravar från tiden 
1000- 1100-tal framkom även bebyggelserester 
från samma period. 

I några områden tycks den vikingatida bebyg
gelsen ej ha fortsatt efter perioden 1000-1100-
tal. Gässieboplatsen ( 9) - undersökt under 
mitten av 1960-talet - gav bebyggelserester i 
form av grophus daterade till 800-1000-tal. 
Inom ett område omfattande kvarteret Dubbel-
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knappen och Trehögsparken har undersökts to
talt 11 grophus vilka brukats under 900- 1000-
talet ( 1 o ) . I närheten av Lockarps bageri inom 
det stora industriområdet Fosie IV ( 11 ) har 
dessutom under år 1980 några grophus under
sökts, vilka daterats till vikingatid. Redan i bör
jan av 1970-talet undersöktes i kvarteren Stolpa
lösa, Statisten och Skådespelaren en stor mängd 
grop hus och andra anläggningar från l 000-
1100-tal ( 1 2) . I samband med en avloppsschakt
ning vid Kvarnbyvägen undersöktes ett kultur

lager från vikingatid ( 13). 

Det ska också nämnas att i samband med 
många av dessa undersökningar har det påträf
fats anläggningar daterade till förromersk och 
romersk järnålder ( 400 f. Kr.-400 e. Kr.). Des
sa lämningar ligger inte inblandade i den vi
kingatida bebyggelsen men i dess omedelbara 
närhet. Däremot saknas helt bebyggelselämning
ar från folkvandrings- och vendeltid ( 400- 800 
e. Kr. ) . Detta till synes ologiska kontinuitetsbrott 
har ännu ej kunnat förklaras. 

När det gäller gravfält finns tre undersök
ningar gjorda på gravfält från förkristen tid. I 
kvarteret Skottet ( 14) undersöktes skelettgravar 
från vikingatid. Ljungbackagravfältet ( 15) un
dersöktes år l 976, här fanns ett flertal skelett
gravar från vikingatid. Slutligen ska nämnas en 
båtgrav från vikingatid vilken undersökts i kvar
teret H alsringen ( 1 6) . Vid den tidigare nämnda 
undersökningen vid Tygelsjö kyrka (8 ) rör det 
sig om kristna gravar. Gravarna ligger också i 
direkt anslutning till nuvarande kyrkogård. 
Kristna gravar har också lokaliserats i området 
för nuvarande Pildammarna redan på l 860-ta
let. Det torde här röra sig om resterna till kyrko
gården för byn Övre Malmö, föregångaren till 

staden Malmö ( 1 7). 
De flesta här nämnda områden är i dag näs

tan totalt bortschaktade. Några områden vid 
Fosie by är fortfarande orörda men kommer att 
beröras av exploateringar inom en snar framtid . 



Tidigkristen grav, framgrävd i Tygelsjö år 1979. 

Ett annat intressant område är Trehögsparken 
i Fosie industriområde som i dag är utlagt som 
park. Det är av stor vikt att möjligheter ges för 
provundersökningar inom dessa områden för att 
få klarare begrepp om kontinuiteten i bebyggel
sen. Kulturlager m . m. försvinner i det närmaste 
totalt vid matjordsavbaning för exploaterings
schaktningarna. Husrester där lämningarna en
bart består av lergolv och stolphål eller där stol
parna har stått på stenfot, försvinner helt. Vad 
som finns kvar är enbart de nedgrävda grop
husen. Möjligheter att få fram övergångsformer 
av hus eller att få fram andra hustyper som 
existerat parallellt med grophusen kan finnas i 
just Trehögsparken. 

Under medeltiden levde majoriteten av be
folkningen i byar. Dessa byar utgjorde basen i 
det medeltida samhällssystem ur vilket städerna, 
kyrkan och adeln fick sin utkomst. Det är därför 
av vikt för förståelsen av det medeltida samhäl
let (i vilket vårt eget samhällssystem har sina 
rötter) att undersöka uppkomsten, framväxten 
och förändringen hos dessa byar. Malmö mu
seum har genom Fosie industriområdes uppväxt 
erhållit utmärkta tillfällen att göra många och 
omfattande undersökningar, bl. a. inne i den 
medeltida bykärnan. Inte minst härigenom torde 
Fosie vara ett utmärkt objekt för ingående stu
dier av en medeltida by. Här fanns till år r 804, 
då byn skiftades, 23 gårdar placerade i en cirkel 
kring en gemensam betesplats. På byns högsta 
punkt låg och ligger än i dag kyrkan, vilken 
dateras till r r oo-talet. 

En av gårdarna i Fosie var under medeltiden 
borg eller snarare en befäst sätesgård. (Denna 
" nyupptäcktes" då grävningarna år 1978 i kvar
teret Båtyxan aktualiserade frågor rörande Fo
sies medeltida historia. Genom arkivstudier kon
staterades det att en väpnare varit bosatt i byn. 
Sätesgården, gård nr I r, var under 1 700-talet 
kornettsboställe och omgavs av vallar och gra
var. Det gamla kornettsbostället har sedermera 
blivit motorgård, men vallarna och gravarna 
kan fortfarande skönjas i trädgården. ) Under 
1960- och 70-talen var Fosie byområde utsatt 
för hård exploatering. I det norra byområdet 
bortschaktades alla i jorden dolda lämningar 
efter gårdarna 8 och 9, på platsen för de forna 
gårdarna 1 2 och 1 3 gjordes provgrävningar före 
bortschaktandet. Platsen för gård nr 1 o i byns 
östra del strax norr om borgen blev år 1978 fö
remål för en större arkeologisk undersökning. 
Utgrävningen fick på grund av rådande tids
brist, vilket museet inte kunde påverka utan att 
"tredje man" blivit lidande, karaktären av en 
räddningsgrävning. Materialet är i skrivande 
stund inte totalt genomgånget och rapporten är 
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ej färdigställd. Det kan trots denna brist vara 
på plats med några rader om undersökningen. 

Hela området var stört av sentida odling som 
gått hårt åt de medeltida kulturlagren och an
läggningarna. Antalet säkra och tydbara anlägg
ningar som kunde dateras till medeltid var där
för få. Endast två mer eller mindre fragmen
tariska husgrunder från 1300-talet respektive 
1400-talet påträffades. Bland andra anläggnings
typer kan nämnas brunnar och rännor samt en 
kullerstensanläggning från 1300-talet och en 
ugnskonstruktion från 1 200-talet. 

I de omrörda kulturlagren påträffades där
emot förvånansvärt stora fyndmängder från pe
rioden 1 rno-1800-tal. I det här sammanhanget 
kan några fynd vara värda att nämnas. Bland 
keramiken återfinnes fragment av flera 1 200-
1300-tals kannor i s. k. äldre rödgods samt ett 
fragmentariskt kärl med pålagd plastisk dekor. 
Kärlet är troligtvis tillverkat i England under 
1200- eller 1300-talet. Ett mynt är präglat i 
Lund under Knut VI :s regering åren 1182-
1 202. Dessutom påträffades en sköldformad plåt 
av järn med ett adelsmärke, daterad till 1 300-
talet. 

Genom byns indelning i kyrka, sätesgård och 
bondgårdar kan man skymta huvuddragen i 
byns sociala struktur, men naturligtvis har by
samhällets sociala sammansättning varit mer 
komplicerad än så. Genom framtida jämförande 
analyser av fyndmaterialet från de olika gårdar
na i byn kommer det förhoppningsvis att öppnas 
möjligheter för att spåra sociala skillnader. 

K yrkans betydelse för byns tillkomst är också 
en fråga som borde kunna lösas rent arkeolo
giskt. Ett antal brunnar, daterade till 1 ooo-talet, 
framgrävdes år I 978 vid minneslunden strax sö
der om kyrkan. Har vi här byns äldsta bebyg
gelse och är den i så fall äldre eller jämngammal 
med en kyrka på platsen? En annan fråga är 
aktuell. Hur gammal är sätesgården och vilken 
betydelse har den haft? Mitt i bycirkeln står 
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nämligen en runsten, troligtvis rest av en herre
man redan ca rn25-rn50. Andra frågor som 
skulle kunna få svar genom arkeologiska under
sökningar är byns när- och fjärrhandel. Konsta
terad keramikimport är redan nämnd, men även 
kontakter med Lund och Malmö framskymtar i 
materialet. 

Inom en snar framtid kommer ytterligare går
dar att beröras av Malmö kommuns flitiga indu
stribyggande i Fosie. Fyra av de gamla gårds
platserna i Fosie, nämligen gårdarna 16, 17, 18 
och 19 - det nuvarande s. k. Ohlsens Enke -
kommer att undersökas av arkeologer. Här kan 
teorier och hypoteser bekräftas eller förkastas. 
På så sätt kan exploateringsgrävningar bli mål
inriktade vetenskapliga undersökningar. 

Hur långt har man då kommit i Malmö med 
detta vittomfattande och för vår historiska sam
hällsbild så viktiga forskningsmaterial som ju till 
synes ligger framdukat? Har man t. ex. kunnat 
tillgodogöra sig kunskap ur detta stora material 
som finnes i Malmö, exempelvis i kommunens 
kulturminnesvård? Svaret blir nog ej speciellt 
upplyftande. Pengar saknas nämligen, både vad 
det gäller möjligheten att bearbeta materialet 
och vad det gäller möjligheten att publicera det. 
Man har t. o. m. från museet svårigheter att få 
ut enkla och populära redogörelser för gemene 
man om våra undersökningar. Trots att Malmö 
museum bedriver en av landets största utgräv
ningsverksamheter, erhåller museet för sin an
tikvariska verksamhet inte ett öre i bidrag från 
exempelvis statliga fonder etc. 

För att något avhjälpa denna märkliga situa
tion har på museet bildats en arbetsgrupp med 
deltagare som speciellt har intresserat sig för 
tidsperioden vikingatid- tidig medeltid. Genom 
detta arbete hoppas gruppen att kontinuerligt 
få fram publicerbart material, vilket kan kom
ma att ingå som artiklar i exempelvis Elbogen, 
till fromma för alla de som utanför museet är 
intresserade av våra byars historia. 



Komplettering till Jörgen Kocks hus 
AV EINAR BAG ER 

I Sven Rosborns artikel Rekonstruktion av Jör
gen Kocks gård (Elbogen nr 4/ r 979, s. r 2 r ff) 
omnämnes min avvikande mening rörande en 
"detalj". På grund av utrymmesbrist har denna 
redovisning blivit ofullständig och kan föranleda 
misstolkningar, varför jag anhåller om plats för 
följande förtydligande. 

Ingen oenighet råder om, att hörnhuset i förs
ta byggnadsskedet varit helt skilt från angrän
sande bod. Likaså råder det ingen meningsskilj
aktighet rörande ändringen i planerna, boden 
förenas med hörnhuset och en dörröppning tages 
upp i en nisch i den skiljande väggen. Om an
ledningen har vi olika åsikter, Rosborn förfäktar 
ny plats för köket, jag för förstugan och in
gången. 

Enligt mm teori har man murat igen den 
redan färdiga ingången mitt på hörnhusets fasad 
mot Västergatan, använt dess vackra portal till 
den nya dörröppningen ut till förstugan i bo
den. Dennas enklare ingång från gatan har väl 
fått en påkostad inramning, men framdragan
det av en port här r878 har förstört varje spår 
härav, försåvitt inte något av kritstensfragmen
ten i den vid detta tillfälle uppförda källare
muren kan härröra härifrån. 

Genom flyttningen av ingången möjliggjordes 
det för Jörgen Kock, att när man i byggarbetet 
nått upp till loften, förse dessa med öppningar 
och hissbom rätt ovanför den forna ingången, 
varjämte vagnarna nu kunde backa in tätt in
till husväggen för att taga emot de nedfirade 
varorna. Med ingången kvar i urpsrungligt läge 
skulle magasinsöppningarna endast haft dekora
tivt syfte, eftersom varorna eljest hamnat i bisla-

get och krävt ny transport därifrån till vagnarna. 
Även om jag är fullt övertygad om, att in

gångsändringen varit huvudmotivet för hopslag
ningen hörnhus-bod, kunde man tänkt sig en 
lösning på vår tvistefråga genom ett både-och, 
så att även köket följt med vid flyttningen, om 
inte även här konsekvenserna blivit svårbemäst
rade. Före sammanslagningen med boden ingick 
givetvis ett kök i planen för hörnhuset. Eftersom 
köket alltid bör ha förbindelse med gårdsplatsen, 
blir sydvästra delen den plats, som fyller detta 
villkor. Bottenvåningen saknar kaminer i väg
garna. Uppvärmningen av våningen bör därför 
ha skett centralt genom biläggarugnar från köks
spisen på sätt, som illustreras av min rekonstruk
tion av gården nr 348 - se fig. 72 i Rosborns 
artikel. Av skäl, som undandrager sig vår be
dömning, frångår Jörgen Kock den ursprungliga 
rumsplanen, men den centrala uppvärmningen 
kräver fortfarande en spis för matning av biläg
garugnarna. Köket får annan plats. Om inte 
den noggranna undersökningen vid restaurering
en klart visat platsen för ett kök i husets östra 
del, skulle jag vägrat tro på denna lösning av 
frågan. Svårigheten att med denna placeringen 
få den nödvändiga förbindelsen med gården, 
hade man löst genom att låta en spiraltrappa 
bryta sig ner genom källarvalvet, varefter man 
via källarens gårdstrappa nådde målet. Kök el
ler icke kök, rumsplaneringen för bottenvåning
en är knuten vid en central spis med biläggar
ugnar. 

Genom flyttningen av ingång och förstuga till 
boden blev den tidigare förstugans sidoväggar 
obehövliga. Man har varit oförhindrad att taga 
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bort en eller bägge, allt efter byggnadsplanen, 
varefter endast bomhålen vittnat om den ur
sprungliga anordningen. En trolig trappförbin
delse här med övre våningen kan i detta sam
manhang ha flyttats till hörnhusets sydöstra 
hörn, där den kunnat påvisas. 

Det skall framhållas, att den med hörnhuset 
förenade boden liksom dess båda västliga gran
nar säkerligen enligt den ursprungliga planen 
haft kök. Bod var beteckningen för en mindre 
bostad, gärna förenad med någon form av af
färs- eller hantverksrörelse. Om köket här stått 
färdigt vid sammanslagningen hörnhus-bod och 
i så fall dess vidare öden, undandrar sig min 
bedömning. 

En avvikande mening måste jag till slut an
mäla även beträffande Holmbergs och Roshorns 
reflektioner beträffande ingångarna från gatan. 
En genomgående regel långt fram i tiden är att 
man har blott en ingång, i större gårdar dess
utom en port. Endast om porten delar byggna-
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den i två partier, kan det finnas två ingångar, 
men ofta finner man då ingången till den ena 
delen inne i porten. I Jörgen Kocks gård har 
porten förmedlat förbindelsen med Stortorget 
och ingången i boden med Västergatan. Här 
har säkerligen även bislaget haft sin plats. 

Till sist vill jag helt vid sidan om detta ämne 
komma med ännu ett exempel på min tankes 

vilda flykt. I Rikard Holmbergs artikel Jörgen 

Kocks gårds arkitektoniska utsmyckning nämner 

han bland tänkbara mästare till husets skulptu

rer den i Kristian Il :s tjänst verksamme hollän

daren Michiel Heynrick van Haerlem. Vid sin 

rekonstruktion av bislaget i artikeln Byggnads

undersökningar av Jörgen Kocks gård använder 

han som förebild den s. k. Augustenborgsstenen 

fig. 41. Denna sten har som inskrift namnet -

Harlem. Ett slumpens tärningskast har förenat 

de båda namnen i Rikard Holmbergs artiklar 

och liksom inbjudit till fortsatta spekulationer. 

Bislagsstenen med årtalet I 525. Teckning E. Bager. 
Numera på Malmö museum. 
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