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PROLOG 

När jag var liten, kanske fem år, uppträdde jag första gången medvetet 
inför publik. En varm sommardag hade jag burit ut en pali och ställt 
den vid kanten av landsvägen. Där stod jag på pallen i solskenet och 
sjöng för förbipasserande. En femåring i rutig sommarklänning. 

Jag gjorde det inte för pengarna, kan inte tänka mig att jag fick någ
ra heller, utan för lusten att få sjunga. 

Några år senare, då jag redan gått i skolan ett par år, arrangerade vi 
ungar i byn en cirkusföreställning i en hölada. Ladan var perfekt för 
ändamålet eftersom den var byggd i etage och därför hade en upphöjd 
scen och "salongen" lite lägre. Det fanns även "logeutrymmen" vid si
dan av scenen. Den hade naturliga entre- och sortivägar. 

För oss barn var det den mest naturliga sak i världen att ha föreställ
ningen i ladan. Vi städade ur publikutrymmet, ställde fram bänkar och 
halmbalar som sittplatser, vi repeterade och jobbade för en gemensam 
sak. Jag skulle vilja minnas att vi spelade för fullt hus. Och vi tog entré
avgift! Det var oerhört spännande, ett minne för livet. 

Min uppväxt var sedan präglad av uppträdanden, musikskolor, skol-
teater, körturnéer tills jag lämnade allt för att bli vuxen, bygga bo, bil
da familj. 

Nu är jag vuxen, barnen börjar lämna hemmet och den gamla ladan 
där hemma har plötsligt fått betydelse igen när jag ägnat mig åt att un
dersöka de resande teatersällskapens historia. Jag tror inte att vår lada 
någonsin blev besökt av någon annan ensemble än ett tiotal entusias
tiska ungar som såg möjligheten och grep den. Men saker och ting har 
nu fått ett sammanhang. 

Jag vet i dag att resande sällskap under 1800-talet ibland fick spela 
under mycket sämre förhållanden än vad vi hade i vår lada. De gamla 
teaterladorna var kalla och dragiga. Det regnade och snöade in. Till
varon för teatersällskapen var allt annat än glamorös, överlevnaden var 
ofta en strid på kniven. Men jag vet också att även om överlevnaden 
var ett starkt argument för att uppträda fanns där också en lust att få stå 
på scenen. 

När jag idag ägnar mig åt amatörteater och regisserar mina aktörer 
ställer jag mig ofta frågan: "Varför utsätter jag mig för det här?" Det 
finns inget självklart svar. 

Men teatern finns inom mig, lusten att få uppträda, lika naturligt 
som den dagen jag bar ut pallen och ställde mig på den ute vid vägkan
ten. Och plötsligt blir jag medveten om att jag delar den känslan med 
så många andra, generationer och sekler tillbaka. 
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Syfte, material och avgränsningar 

Jag ska i denna studie följa hur kulturen, främst teatern, etableras i en 
ny stad. Jag bygger på arkivstudier och pressgenomgångar. Skellefteå 
fick sin första tidning 1847, och under min undersökningsperiod ut
kommer Skellefteå Tidning (ST), senare kallad Skellefteå Nya Tid
ning (SNT) varje vecka. Den har givit huvudmaterialet till min forsk
ning. 

Arkivstudierna innefattar genomgång av Skellefteå stadsstyrelses 
protokoll 1863-72 samt ordnings- och byggnadsstadgorna, detta för 
att kunna bilda mig en uppfattning om den nya stadens framväxt. Grä
vandet i arkiven gäller också Godtemplarhuset och innefattar genom
gång av handlingar och protokoll rörande logen 125 Adlercreutz åren 
1893-1911 samt arkivhandlingar för Skelleftelogernas ordenshusdi
rektion och fastighetsstyrelse. 

Jag ska undersöka vilken typ av underhållning som förekom i Skel
lefteå under stadens första halvsekel och med hjälp av tidningsrecen
sionerna försöka visa hur den värderades i ett litet samhälle som strä
vade efter att etablera en stadsidentitet. 

I den lokalhistoriska forskningen om Skellefteå nämner man ofta i 
mycket korta ordalag nöjeslivet. Även om de lokalhistoriska verken 
inte säger så mycket om mitt undersökningsområde har de dock ut
gjort en grund när det gäller stadens framväxt, föreningslivet och per
songalleriet. 

Den akademiska teaterhistoriska forskningen har tidigare koncen
trerats till storstädernas fasta teaterinstitutioner. Forskningen om de 
resande underhållarna är relativt sentida. 

Det forskningsprojektet som ligger närmast min undersökning är 
"Mittnorden som teatermiljö under 1800-talets senare del". Projektet 
var det första större försöket att studera inslag i teaterlivet som varit 
gemensamma för närliggande regioner i flera nordiska länder, närma
re bestämt delar av Norge, Sverige och Finland.1 

"Mittnordenprojektet" undersökte lite större städer med ett relativt 
rikt teaterliv och därmed blir förhållandena väldigt annorlunda när 
man undersöker nöjeslivet i Skellefteå. "Mittnordenprojektet" be
gränsade sig också till sådant som i snäv mening kan kallas teater. Mitt 
huvudintresse är också teatern men jag kommer därtill att kartlägga 
även andra underhållningsformer. Annan pågående forskning har visat 
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att i början av 1800-talet verkade olika underhållningsformer ofta till
sammans. Man hade rena blandföreställningar med musik, talpjäser, 
pantomimer, dans, akrobatik m.m. Detta mönster existerade troligen 
längre i de små nordliga städerna än i Nordens större städer. 

Att enbart undersöka teaterföreställningar skulle innebära att vär
defull information om de resande underhållarnas utbud kan gå förlo
rad och att man ger en missvisande bild av samverkan mellan olika 
konstformer. 

Min studie ingår i forskningsprojektet "Bottnisk och nordnorsk tea
ter under 1800-talet", som undersöker hela 1800-talet, men tyngd
punkten ligger på perioden 1840-1900. Tiden före lokalpressens till
komst är sannolikheten liten att hitta något kvalitativt källmaterial. 
Undersökningsstäderna är Tromso, Bodo, Levanger, Luleå, Piteå, 
Skellefteå, Uleåborg, Gamlakarleby och Jacobstad. Kristiansund, 
Härnösand och Vasa fungerar som referensstäder inom Mittnorden-
området. Att undersöka varje år inom perioden skulle vara alltför tids
ödande och källmaterialet skulle bli så stort att ett urval måste ske. 
Därför gör man nedslag på tre år ungefär i mitten på varje decennium. 

Av skäl som kommer att framgå blir mina första undersökningsår 
1852-54, därefter liksom för hela projektet 1864—66, 1875-78, 
1884—87 och 1894-96. Till sist lägger jag till 1905-07 och 1910-11. 
Jag kommer inte att behandla varje underhållare som besökte Skellef
teå utan ta upp "teater" samt representativa exempel på annan under
hållning. Fullständiga förteckningar finns dock som bilagor till mina 
B-, C- och D-uppsatser. 
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Skellefteå stads utveckling 

Den 9 januari 1846 föreslog landshövdingen byggnadsordning för 
Skellefteå stad på Norrböle bys ägor. Denna byggnadsordning basera
de sig på en plan som var ritad av lantmätare Carl Erik Sandström och 
i vilken han hade märkt ut två tomter vid torget för officiella byggna
der och där gatorna var märkta enbart med nummer. Byggnadsord
ningen fastställdes av Kungl. Maj:t den 8 september 1846. 

Man kan tycka att handläggningen gick relativt snabbt, men då hade 
också beslutet att grundlägga en stad i Skellefteå föregåtts av många år 
med bråk och otaliga skriverier till landshövdingen och till kungen. 

Parterna i denna konflikt var staden Piteå, som hade handelsprivile
gium i Skellefteå, Skellefteå sockenmän och Umeå stad. Karl Fahlgren 
beskriver turerna i Skellefteå stads historia: 

Piteborna hade anhållit om en köping i Skellefteå, där endast de 
skulle få handla, och fått en stad, där de föga eller intet hade att 
säga till om. Umeborna hade först avstyrkt anläggandet av en kö
ping, sedan velat lägga beslag på den för egen del och slutligen 
när det blev tydligt, att stadsplanerna skulle avgå med segern, för
klarat sig villiga att ordna tomtfrågan åt den nya staden. Men icke 
på någon punkt hade de fått sin vilja fram.1 

Skellefteåborna hade i sin tur kämpat för en stapelstad men fått en 
uppstad.2 Dessutom hade de önskat att få flytta marknaderna till den 
nya staden från "Körran", en handelsplats som låg längre upp vid älven 
vid den s.k. Bonnstan, och landshövdingen hade ansökt om tio års 
skattefrihet för dem som skulle flytta till den nya staden men inget av 
detta godkändes av Kungl. Maj:t. Så på ett sätt blev även Skelleftebor-
na initiait förlorare i den långdragna kampen om stadens födelse. 

Man kunde ändå sakta men säkert börja bygga sin stad. Ar 1848 var 
18 hus helt eller delvis uppförda i den nya staden, och i januari 1849 
bildade man en fabriks- och hantverksförening. I februari samma år 
fastställde landshövdingen, efter bara tre års väntan, att marknaderna 
fick flyttas ner till staden. 1851 fastställde man brandordningen och 
1855 ordningsreglerna för Skellefteå stad. 

De närmaste 20 åren var Skellefteborna fallt sysselsatta med att 
bygga upp staden rent fysiskt och även att i liv och verksamhet ge den 
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karaktären av en "riktig" stad. Handels- och kulturlivet var därvid vik
tiga faktorer. 

Under 1850-talet skrev man utan framgång flera ansökningar om 
stapelrättigheter, men åren 1878-81 fick Skellefteå stad efter varandra 
egen jurisdiktion, kommunal självständighet och stapelstadsrätt. 

Befolkningen ökade från 433 innevånare år 1865 till 1034 år 1885.3 

Under hela min undersökningsperiod påverkades både Skellefteå 
stad och den omgivande socknen av konjunkturväxlingar, svagår och 
depression. Även åren före min period hade varit svåra och påverkade 
av dåliga skördar och ekonomiska kriser. Som särskilt svåra nödår an
ges 1837 och -38. Den 14 maj 1862 skrev SNT att den olyckliga tiden 
1830-40 ännu var i friskt minne.4 

1860-talet var inte mycket ljusare för Skellefteborna. I slutet på 
1863 rådde allmän penningbrist bland allmogen. Nästan all affärs
verksamhet låg nere och man var rädd att förtjänsten från skogsbruket 
skulle bli obetydlig. 

Bygden hade kommit in i en svagårsperiod som sedan kulminerade 
1867. Det blev dåliga skördar och missväxt till följd av mycket korta 
somrar med för skörden ogynnsam väderlek. Ar 1867 släppte isen först 
den 19 juni och i september var det vinter igen. 

Detta påverkade även nöjeslivet och synen på detsamma. Den 14 
maj 1862 skrev SNT en uppmanande artikel: 

Särskilt har Skellefteå samhälle skäl att vidtaga kraftiga åtgärder 
till fylleriets hämmande, och dessa skäl ligga uti landets fattigdom 
och stora skuldsättningar, vilket förhållande mer än på de flesta 
andra ställen kräver måttlighet och hushållning med de tillgångar 
som finnas. Ifall Västerbottens innevånare ej bortlägger den lust 
för öfverflöd och slöseri, som i synnerhet under den sednaste 
goda tiden med all makt gripit omkring sig, har man att befara de 
värsta följder därav för framtiden, då förr eller sednare missväxt 
och dåliga konjunkturer är att förvänta och den massa skulder 
som hopat sig öfver landet, en dag skall utkrävas och till följe där
av en mängd husfäder med hustrur och barn bringas till tiggar
staven.5 

Man kan fråga sig varför tidningen skrev detta. Handlade artikeln 
verkligen enbart om omsorg om Skellefteborna eller tog man tillfället 
i akt att få bort fulla bönder ur stadsbilden? Artikeln är trots allt skrivet 
1862, vilket är fem år före hungersnöden. Om man läser artikeln med 
tanken på stadsidentiteten för ögonen kan man anta att de nya stads-
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borna ville att deras samhälle skulle ge ett kultiverat intryck. 
De dåliga tiderna resulterade inte bara i att tiggarskarorna småning

om hopade sig utanför handelsmännens och prästernas köksdörrar 
utan också i en mängd konkurser och lagsökningar som drabbade både 
hög och låg. Bland de ur det övre skiktet som gjorde konkurs kan näm
nas bl.a. brukspatronen Klockhoff och Didrik Gebhart, som hade han
delsbod i staden. 

På 1870-talet började Skellefteborna se mot ljusare tider. Skördarna 
blev bättre. Trävarupriserna steg, och 1873 var antalet utsökningsmål i 
länet 2943. Av dessa g ick endast 361 till utslag. Ar 1866 hade utsök-
ningsmålen varit närmare 5 000 till antalet.6 

SOCIALA GRUPPERINGAR 

Den första generationen stadsbor i Skellefteå kom övervägande från 
bondesläkter i Skellefteåtrakten. Dessa bedrev handel och bildade till
sammans med inflyttade handelsmän borgerskapet i staden. Vid sidan 
av sina affärsrörelser drev många även jordbruk för självhushåll och 
gjorde därmed det tidiga Skellefteå till en agrar köpstad. 

Ett exempel är Per Olof Ellversson, som övertog utgivandet av 
SNT den 7 juli 1860. Han hade fastighet vid det nya torget men drev 
också ett jordbruk som födde 4—5 kor. Under slåttern fick tryckeriper
sonalen hjälpa till med jordbruket mellan tidningsdagarna.7 

Befolkningen i staden kan delas in i tre samhällskategorier vid mit
ten av 1800-talet: 
1. Högborgerliga, t.ex. högre ämbetsmän, akademiker och förmögna 

köpmän. 
2. Lågborgerliga, t.ex. lägre tjänstemän, handlande och hantverkare. 
3. Arbetare och tjänstefolk. 

En jämförelse med Haparanda, som blev stad under samma period 
som Skellefteå, visar på en liknande indelning i samhällskategorier.8 

Det högborgerliga skiktet i Skellefteå var tunt under min undersök
ningsperiod. En del av de inflyttade Skellefteborna hade akademisk 
utbildning men de var för få för att utgöra någon akademisk ämbets-
mannaklass. 

Några av köpmännen skaffade sig en försvarlig förmögenhet, men 
de saknade ofta den bildnings- och utbildningsnivå som var den andra 
förutsättningen för en högborgerlig identitet. 

Eftersom det övre sociala skiktet var tunt kom det lågborgerliga 
skiktet att få en större betydelse för stadens identitet, och den sociala 
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mobiliteten var märkbar. Tjänstemän kunde gifta sig med handlar-
döttrar och ibland även med kvinnor från tjänstefolket. Som exempel 
på detta får Thord Hjalmar Ekborhn och hans hustru stå till tjänst. 

Han föddes i Stockholm 1829. Fadern var köksmästare hos hertigen 
av Södermanland, sedermera Karl XIII, och hette Ekbom. Sönerna 
ändrade det rent svenska familjenamnet till Ekborhn. Den äldre sonen 
var tullinspektor C. M. Ekborhn, författare till Förklaringar öfuer 
23 000 främmande ord oc h namn i svenska språket, vars första upplaga 
kom ut 1868. 

Thord Ekborhn blev telegrafkommissarie och tillträdde sin tjänst i 
Skellefteå 1857. Hans främsta vänner var skogsinspektör Grahl, borg
mästare Hörnell och häradshövding Ekevall. Han bodde i en våning 
omfattande 7-8 rum i den s.k. Pitebazaren och gifte sig 1871 med sin 
hushållerska Maria Grönberg.9 

Det kanske inte ter sig så märkvärdigt att en man som var uppväxt i 
hovmiljö steg i graderna och umgicks med borgmästare och härads
hövdingar. Mera anmärkningsvärt är kanske att den nya positionen 
inte gjort honom snobbigare än att han kunde gifta sig med sin hushål
lerska. Och det var säkerligen en märkvärdig sak för hushållerskan att 
bli upphöjd till husfruns plats och få dinera vid samma bord som an
sedda tjänstemän. 

När man läser Gustav Renhorns Gamla stadsbor del 1 och 2 får man 
en känsla av att klasskillnaden inte varit så knivskarp. Detta kan bero 
på det faktum att hög och låg arbetade sida vid sida med jordbruket 
och att handlarnas bakgrund i bondesamhället påverkat deras sätt att 
se på det lägre skiktet. Men det kan också bero på att Renhorn har ve
lat ge en positiv bild av sin stad och bidragit, på sitt sätt, till att idyllise-
ra den lokala identiteten. 

Det fanns informella kontaktytor på grund av stadens begränsade 
storlek, men trots att den var så liten var den faktiskt socialt uppdelad. 
De flesta handlandena bodde nära torget. I en vidare cirkel utanför 
torget bodde många hantverkare som hade sin arbetskraft, gesäller 
och lärlingar, boende under samma tak. Tjänstefolket bodde, om inte 
även dessa var inhyses, ännu längre bort från stadens torg. 

Vad gäller nöjeslivet i den unga staden kom byggandet av en stads
identitet att visa märkbara skillnader mellan hög och låg. Man kan 
anta att de övre skikten gärna såg att deras nöjen och kultur skulle 
prägla bilden av den nya staden. Och liksom olika sociala skikt bodde i 
olika delar av staden kom olika typer av nöjesliv att hänvisas till olika 
delar av det offentliga rummet. 
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Nöjeslivet kommer igång 

Den första och troligen största nöjesarrangören i början av min under
sökningsperiod var källarmästare Johan Lundeberg, som höll till vid 
Storgatan 37 ett stenkast från torget. Hans lokaler besöktes av resande 
underhållare. Stadens första fotogenlykta sattes upp utanför Lunde
bergs krog för att motverka fylleri och slagsmål. 

Lundeberg och hans hustru Anna Sofia bidrog aktivt till formandet 
av en societetskultur i Skellefteå. De arrangerade konsert- och dans
soaréer, Oscarsbaler, slädpartier med tillhörande baler, första majbaler 
och lustresor med ångslupar.1 

Lustresorna gick till Lustholmen som Lundeberg arrenderade. Där 
hade han gjort vackra trädgårdsanläggningar med alléer, gångar och 
grässoffor. Lustholmen var på sin tid en romantisk och vacker förlus
telselokal i det gröna, omgiven av älvens glittrande vatten.2 

FYRA TEATERSÄLLSKAP PÅ DECEMBERMARKNADEN 185 3? 

Det var marknaderna eller andra stora evenemang, som samlade 
mycket folk, som var målet för de resande sällskapen. Till vinter
marknaden den 8 december kom inte mindre än fyra teatersäll
skap till Skellefteå.3 

Det citerade är skrivet av Stig Stierna i Skelleftebygdens historia, i en 
artikel som beskriver nöjeslivet i Skellefteå. Påståendet väckte min un
dran. Jag hade svårt att se Skellefteå som en så rik teaterstad under 
mitten av 1800-talet. Den lilla orten hade nyligen blivit stad och var 
närmast en jordbruksbygd med gårdar och ladugårdar nästan inne i 
staden. Publikunderlaget borde också ha varit ganska begränsat efter
som staden inte hade särskilt stor befolkning. Publiken borde hellre ha 
funnits i Umeå eller på andra sidan Kvarken i Jacobstad och i Vasa. 
Påståendet i Skelleftebygdens historia riktade uppmärksamheten mot det 
tidiga 1850-talet. Jag börjar min skildring där och ska inledningsvis re
dovisa hela flödet av underhållare. 

12 



NÖJESLIVET I SKELLEFTEÅ 1852-54 

1852 var nöjeslivet i Skellefteå ännu i sin linda. Det första spåret av nå
got gästspel finns i ST den 7 juli. I notisspalten med titeln "Skellefteå" 
skriver man att teaterföreståndaren Johan Peter Roos från Umeå an
mält sina planer att inom kort komma till Skellefteå och ge några rep
resentationer. I samma tidning annonserade Roos sin repertoar som 
upptog inte mindre än 14 pjästitlar. 

Veckan därefter, den 14 juli, hörde Roos av sig igen till redaktionen 
för att meddela att han under söndagen den veckan skulle ge sitt första 
spektakel.4 

Tyvärr finns inte några fler notiser om Roos i tidningen efter detta. 
Det kan betyda att Roos annonserade sina spektakel vidare via a ffi
scher, men mera troligt är att han ställde in spelningen. Bland det ar
kivmaterial som funnits tillgänglig för mig finns inga teateraffischer 
eller andra vittnesmål om Roos eventuella representationer i Skellef
teå. Han kunde rimligen inte heller haft tid för något Skellefteåbesök 
eftersom han anlände till Vasa redan den 20 juli 1852.5 

Inte heller under återstoden av år 1852 finns några besök noterade i 
tidningen. 

Ar 1853 vittnar tidningen däremot om flera besök av både teater
sällskap och andra konstnärer. Den 20 april annonserade C. J. A. Pfeif
fer i ST att han på fredagen den 22 skulle ge en dramatisk-musikalisk 
soaré i källarmästare J. Lundebergs lokal.6 

Fyra månader senare, i augusti, hade herr A. von Olivo anlänt till 
staden för att ge representationer i naturliga magien, skenbart trolleri 
samt mekanisk konst- och automat-theater. Med sig hade han två unga 
gossar, Carl Albert och John Casimir som "utförde för deras ålder för
vånande produktioner". Även von Olivo höll till i Lundebergs lokaler. 
Han stannade i Skellefteå under större delen av augusti och fick myck
et spaltutrymme i tidningen.7 

Till augustimarknaden 19-21 augusti anlände även herr C. G. Sohl-
berg som var ute på turné med sin panoramaföreställning En stor Resa. 
Han annonserade i ST att han hade äran att idag och följande dagar 
under marknaden bjuda in allmänheten till Lundebergs salong. Hans 
panorama kunde beskådas hela dagen från kl. 10 på förmiddagen till 9 
på aftonen.8 

I samma tidning annonserade von Olivo en andra gång. Han hade 
nu flyttat sin föreställning till handelsman Didrik Gebhardts gård, 
som låg bara några hus från Lundebergs krog. 

Den 7 s eptember finns en uppgift i notisspalten att herr Sjöfeldt 
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hade givit en representation trollkonster m.m. i herr Lagerlöfs lokal 
på Sunnanå. Hans föreställning måste ha uppskattats eftersom han fått 
jämförelsevis mycket spaltutrymme. Han spelade dessutom på rena 
landsbygden, långt från stadens centrum och på "fel" sida av älven.9 

Den 5 oktober annonserade Frans Weiler att han fredagen den 7 
skulle ge en concert och danssoirée i Lundebergs lokal. Hans arrange
mang följdes inte upp i tidningen efteråt.10 

En månad senare hade fru Ventreloque kommit till staden. Hon och 
hennes musikaliska familj skulle i Lundebergs lokal från den 23 
november ge musikaliska och vokaliska aftonunderhållningar.11 Fru 
Ventreloque var från Holland, sade sig vara på väg till Ryssland och 
stannade i Skellefteå över decembermarknaden. Hon gav några före
ställningar hos Lundeberg men strax innan marknaden flyttade hon 
till det Forsellska huset vid torget. 

Och nu har vi kommit fram till den omtalade decembermarknaden 
då fyra olika resande teatersällskap enligt Stig Stierna skulle ha gästat 
Skellefteå. I ST den 7 december kan man läsa följande notis: 

Under den instundande marknad blifwa härstädes ej brist på till
fälle att njuta af förströelse för dem som så önska. Hit äro anlända 
ej mindre än fyra olika Skådespelar sällskap, Musikanter, Lindan
sare m.m. Äfwen Herr Sohlberg hafwa Tillkommit med sin pano
rama hwarför vi hänvisa till å andra Sidan införda program.12 

Detta är med största sannolikhet den källa Stierna grundat sitt anta
gande på. Men stämmer verkligen hans slutsats? 

De enda som annonserat i tidningen är alltså herr Sohlberg och fru 
Ventreloque. Inga notiser eller annonser om eller av teatersällskap är 
införda. I det tidningsnummer som kom ut onsdagen efter marknads
dagarna finns heller inga notiser om några teaterföreställningar. 

Nästa representation som kan beläggas i Skellefteå var först den 9 
juli 1854. Då hade Louis Figer anlänt till staden. Han väckte en hel del 
uppmärksamhet med sina magiska konster och hade en stor annons i 
tidningen.13 Veckan efter följde man även upp Figers prestationer i en 
notis där man också talade om att den norske violinisten Rostad anlänt 
till staden.14 

I augusti samma år finns två teaterannonser införda i ST. Tyvärr 
finns det inget namn på arrangören i någon av annonserna. Ej heller 
finns några uppgifter i redaktionstexten om vem som har givit före
ställningarna, den ena kallad Dramatisk soirée och den andra 
Theater.15 
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Efter augusti är det slut på nöjeslivet i Skellefteå under 1854. Till 
detta kan finnas två orsaker. Den ena var att Krimkriget hade kommit 
igång på allvar redan i månadsskiftet maj-juni. Den engelska flottan, 
under ledning av Amiral Plumbridge, gjorde räder mot städerna Uleå-
borg, Brahestad och Gamlakarleby.16 Engelsmännen blockerade sjö
farten och hindrade resandet till och från Finland. Den andra orsaken 
var att koleran hade brutit ut och börjat sprida sig norrut. 

Det finns alltså inte särskilt många uppgifter om kringresande artis
ters besök i Skellefteå åren 1852-54, och de uppgifter som ändå finns 
framstår i flera fall som ganska osäkra. Jag ska nu granska uppgifternas 
trovärdighet och försöka reda ut hur mycket av utbudet som skulle 
kunna kallas teater. 

VILKA SPELADE TEATER? 

Den ganska kände teaterdirektören Johan Peter Roos planerade alltså 
att besöka Skellefteå 1852. Han verkar emellertid inte ha varit särskilt 
motiverad för besöket. Dels hade han haft en tung period i sitt turne
rande, dels hade han problem med sin ensemble. Han hade en längre 
tid haft bristande inkomster, och flera av hans skådespelare hade gått 
över till andra teatrar. Han skriver i sina memoarer: 

Under tiden då jag kunde ordentligt utbetala veckoaflöningarne, 
hörde jag inga klagomål; men då det gick mig emot, var jag enligt 
fiere af mina aktörers omdöme, den sämste teaterdirektören, som 
fanns o. s. v. Mina sceniska resurser blefvo så inskränkta, att jag 
hänvisades till tredje klassens städer, för att utöva min verk
samhet.17 

Det var alltså till en sådan tredje klassens stad Roos anmälde sin an
komst i juli 1852. Men det är troligt att han ångrade sig. Det fanns inte 
något publikunderlag i staden för hans omfattande repertoar. 1853 
uppgick folkmängden i hela pastoratet till 13 902 personer varav 185 
bodde i staden, och publikmängden torde ha varit ännu mindre året 
innan.18 

En som däremot säkert spelade i Skellefteå var C. J. A. Pfeiffer, en 
före detta aktör och sångare vid Kongliga Theatern i Stockholm. Han 
framförde i källarmästare J. Lundebergs lokal den 22 april 1853 en 
dramatisk och musikalisk soirée i tre avdelningar. Hans repertoar in
nehöll dock mera musik än dramatik, och de dramatiska inslagen in
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skränkte sig till monologer. 
De två teaterannonserna i augusti 1854 var alltså inte underteckna

de. Någon annonserade en dramatisk soirée som skulle ges den 11 au
gusti i J. Lundebergs lokal. Soiréen skulle innehålla en komedi och ett 
lustspel. Dessutom skulle man ge nästa föreställning den 13 augusti. 

Den andra anonyma annonsen om teater innehåller fyra komedier 
och ett lustspel som skulle ges under två dagar, den 17 och den 18 au
gusti. 

Dessa två annonser har bara en gemensam nämnare, nämligen lust
spelet En söndag på Amager. Därav kan man misstänka att det var sam
ma trupp som var skyldig till båda. En jämförelse med Umeåbladet 
under samma tid visar att Frans Elfström spelade dramatiska soiréer 
i Umeå den 13, 16, 20, 23 och 27 augusti samt 3 o ch 7 september. 
Ingenting i hans repertoar liknar dock de föreställningar som spelades 
i Skellefteå.19 

Den täta ångbåtstrafiken kunde teoretiskt ha gjort det möjligt för 
Elfström att snabbt förflytta sig till Skellefteå för att där ge några rep
resentationer, och lika snabbt ta sig tillbaka till Umeå igen för att fort
sätta spela där. Men inte ens med tillgång till de snabbaste fortskaff-
ningsmedel kunde han spela på två ställen samtidigt. Den 13 augusti 
spelade Elfström i Umeå, samtidigt som våra mystiska artister spelade 
lustspel i Skellefteå. 

Mest sannolikt var det i stället Charles Beckman med sällskap som 
bevistat Skellefteå under den aktuella tiden. Beckman reste med Maria 
Lovisa Almgren som han träffat i Roos sällskap. De ingick i ett löst 
sammanfogat sällskap bestående av Carl L. A. Svedberg, J. P. Alberts
son [svårläst, ev. Oscarsson] och Carl August Malmgren med hustru. 
De fick pass för utresa av generalguvernören i Finland i juli 1854.20 

Malmgren betalade föreställningsavgift till Kungliga teaterns och 
hovkapellets pensionskassa för en föreställning i vardera Luleå och Pi
teå.21 Enligt passjournalen i Luleå lämnade sällskapet denna stad den 
31 juli 1854. Ett icke namngivet sällskap annonserade bl.a. En söndag 
på Amager i Piteå den 6 augusti 1854.22 Den inbetalda föreställnings
avgiften bekräftar att Malmgren var inblandad. Att man spelade Jo-
hanne Luise Heibergs vaudeville En söndag på Amager visar på sam
bandet med sällskapet i Skellefteå. 

Det är alltså troligt att det var Beckman och Malmgrens lilla sällskap 
som spelade i Skellefteå på sin resa söderut. Möjligen reste de bara till
sammans i en löst sammanfogad grupp utan att någon var ansvarig di
rektör för teatersällskapet, och detta kan förklara varför ingen under
tecknat annonserna. 
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REPERTOAR OCH SPELPLATSER 

De resande teatersällskap som spelade i landsorten hade det inte alla 
gånger lätt med sina representationer. Om man lyckades locka publik 
till sina föreställningar, var det ingalunda säkert att dramatiken roade 
publiken just på den aktuella spelorten. Därför hade de flesta teaterfö
reståndarna en omväxlande repertoar, bestående av både allvarlig dra
matik och så kallade publikdragare, lustspel, dramatiska skämt och ko
medier. I en del stycken kunde det ingå dansuppvisningar och annan 
ögonfägnad. 

I mitten av 1800-talet bestod en spelkväll ofta av flera pjäser, och 
man slutade aldrig med ett sorgligt stycke, eftersom publiken skulle få 
gå skrattande ut från teaterlokalen. Det var inte heller säkert att man 
kom för dramatikens skull. Man kunde lika gärna komma för att få se 
en ovanligt skön skådespelerska eller någon skönsjungande gosse. Var 
det så att stadens herrar flockades utanför teaterlokalen enbart för att 
se på den vackra damen som spelade huvudrollen, kunde det i sin tur 
leda till konflikter med dem som verkligen var intresserade av att se 
pjäsen. Så här kunde det heta i Härnösand ännu flera decennier 
senare: 

Vi ville gifva d irektör Fröberg, det rådet att när han en annan 
gång, hvar det än månde blifva, gifver samma pjes. Han då ej i 
spetsen för soldatkolonnen ställer en så förtjusande marketenter-
ska som den hvilken i onsdags afton här gick framför paraden. 
Hela det manliga publikum glömmer ju alldeles bort den lysande 
soldatskaran och deras skräflande general för att endast se på 
henne.23 

De föreställningar som annonserades i Skellefteå utgör inget un
dantag från tidens gängse ordning. Roos repertoar 1852 innehöll fem 
skådespel, ett större historiskt skådespel, ett drama, ett romantiskt skå
despel, ett lustspel, ett dramatiskt skämt, ett tillfällighetsskämt, två ko
medier och divertissement med sång och dans. Roos föreställningar 
blev troligen inte av, men hans repertoar var representativ för de bätt
re sällskapen vid denna tid. 

Pfeiffers dramatiska och musikaliska soaré varvade monologer och 
arior med varandra. Och vid föreställningarna i augusti 1854 erbjöds 
enbart komedier och lustspel, varav den berömde franske dramatikern 
Scribes komedi Estelle doc k måste betraktas som ett förhållandevis 
kvalificerat stycke. 
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De artister som fick det största spaltutrymmet i Skellefteå var emel
lertid inte skådespelare utan A. von Olivo med sina skenbara trollerier 
och mekaniska konster samt Louis Figer, som gav representationer i 
den eleganta magien. Hans föreställning hade två akter och titlarna 
kittlar verkligen nyfikenheten: "Turkiska fruntimmers orakelspel i ha
rem", "Häxan från Endor, trollköket" m.m. Figer använde sig av en 
maskin med vars hjälp han visade sina magiska konster. I ST beskrivs 
den som "den dyrbara apparaten af silver",24 och i Norrbottens-
Posten talar man om att hans fantastiska apparat upptog hela scenen 
på en mindre teater. 

Även herr Sohlberg med sin panoramaföreställning fick rejält spalt
utrymme både i redaktionstexten och på annonssidan. Man kan av det
ta dra slutsatsen att Skellefteåpubliken hellre roades av trolleri och 
bildförevisningar än av dramatiska föreställningar. 

Staden var knappt tio år gammal vid den berörda tiden. Detta på
verkade både publikunderlaget och spelplatserna. Stadens torg, där 
marknaderna hölls, var en öppen gräsbevuxen plats på norra sidan av 
älven. Runt om torget hade borgare och handelsmän hunnit bygga 
några få hus. För övrigt var det inte långt till betesmarkerna, vilket vi
sas i följande kungörelse i ST i slutet av maj 1854: 

De av stadens innevånare som allaredan utsläppt sina kreatur och 
låtit dem obehindrat vandra på torg och i gränder, erinras att där
med upphöra och i övrigt tillse att stadsplanen ej åverkas förme
delst bete.25 

Någon teaterlokal fanns inte att tillgå vid 1800-talets mitt utan de 
resande artisterna fick nöja sig med vad stadens köpmän och krögare 
hade att erbjuda i form av lokaler. 

Det hus som användes flitigast av de resande underhållarna var som 
nämnts källarmästare J. Lundebergs lokal på Storgatan 37. Han be
drev krogverksamhet och kunde ha flera nöjesarrangemang igång 
samtidigt i sina olika våningar i huset. Krogen låg bara ett stenkast från 
torget och nära händelsernas centrum under marknadsdagarna. 

Några hus närmare torget, hörnet Storgatan-Stationsgatan, hade 
Didrik Gebhardt sin affär. På hans gård fick kringresande underhålla
re också hålla till. Vid torget hade även affärsidkaren P. Forsell en lokal 
som ibland utnyttjades. Det finns ett alldeles tydligt samband mellan 
den tidiga underhållningen i Skellefteå och det torg där marknaderna 
hölls. Att artisterna sökte sig till staden just vid marknadstiderna pekar 
i samma riktning. Det var de mera folkliga nöjena som först sökte sig 
till staden. 
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RESVÄGAR 

För artisternas resor finns bara nyckfullt bevarat källmaterial att tillgå. 
De inrikes passhandlingar som utfärdades av landshövdingen i Umeå 
brann upp tillsammans med staden 1888. Och i de bevarade handling
arna från Härnösand finns inte alla våra sällskap upptagna. Detta kan 
bero på att våra aktörer inte reste via Härnösand eller att de av någon 
anledning inte behövde visa upp sina pass där. 

Ett annat problem är att den tidens journalister inte var så noga med 
att följa upp arrangemang man skrev om i tidningen. Ibland står det i 
tidningen varifrån personerna ifråga kom eller vart de skulle resa se
dan, men detta hör till undantagen. 

Inte heller alla teaterdirektörer har skrivit sina memoarer som J. P. 
Roos har gjort. Han berättar nämligen att han spelade i Karlstad, och 
några veckor efter denna framgångsrika séjour vände hans lycka nedåt 
och han tvingades söka sig till de Norrländska trakterna.26 Roos spela
de 12 föreställningar i Sundsvall 2.5-13.6.1852 och fortsatte sedan sin 
resa norrut.27 

Landshövdingen Montgomery i Umeå hjälpte Roos få kontakt med 
guvernören Federley i Vasa i Finland och få tillstånd att spela där. 
Roos anlände till Vasa den 20 juli 1852.281 Finland stannade han sedan 
till 1855. 

Herr Sohlberg kom till Skellefteå norrifrån, gjorde ett snabbt gäst
spel i Umeå för att återkomma till Skellefteå igen till decembermark
naden. En jämförelse med Norrbottens-Posten visar att Sohlberg vi
sade upp En stor resa i Piteå den 5 o ch 6 november samt 12 och 13 
november 185 3.29 

Fru Ventreloque hade en tid följt J. P. Roos sällskap. Nu var hon ute 
på musikalisk turné med sin egen familj, och i hennes annonser kan 
man läsa att hon var på genomresa till Ryssland. Hon spelade i Piteå 
den 26 december 1853, vilket styrker hennes färdväg.30 Då är det ock
så troligt att hon kom till Skellefteå söderifrån. 

Herr Louis Figer var en berest man. Den information man kan läsa i 
ST skingrar inte många frågetecken, men han påstår i annonsen att 
han givit representationer i Europa, Asien och Egypten, och att man 
berört saken i såväl utländska tidningar som Stockholmsavisor och 
svenska landsortstidningar.31 Herr Figer finns att hitta i de filmade 
passjournalsregistren för Härnösand, även om han där fått namnet Ti
ger. Han reste då med ett pass utfärdat i Prag. I Norrbottens-Posten 
har Figer fått större spaltutrymme och hans resande är noggrant upp
följt, även om det finns en del förvirrande notiser införda. Den 17 juli 
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1854 skriver man att Figer redan är i Piteå och att han är på väg till 
Haparanda. Veckan efter berättar man att ångfartyget Thüle passerat 
förbi Piteå med flera resande som skulle till Haparanda för att se på 
midnattssolen, däribland trollmästaren Louis Figer. Man skriver också 
att han ämnade landstiga i Luleå för att spela där den 1 och 2 juli för att 
sedan komma till Piteå och spela där den 4 eller 5 juli. Först den 1 juli 
får man någon klarhet i saken, då man i tidningen skriver att Figer inte 
alls stannade i Luleå utan spelade i Piteå den 2 juli. Veckan efter be
kräftar man i tidningen att Figer spelat för 200 personer och att han 
åkt ner till Skellefteå för att spela där den 9 juli och därefter fortsätta 
sin resa via Härnösand till Stockholm.32 

En jämförelse med Christer Nilssons repertoarförteckning för Hu
diksvall visar inte heller något samband med föreställningarna i Skel
lefteå.33 1852 finns inga uppgifter om resande teatersällskap noterade 
i Hudiksvall. 1853 gjorde inte heller någon av "våra" aktörer besök där 
och 1854 var det bara Frans Elfström som besökte Hudiksvall, och han 
är ju inte längre misstänkt för något Skellefteåbesök. 

Även om uppgifterna är få, och en del återstår att undersöka, är det 
tydligt att resandet till och från Finland, och vidare till Ryssland, spe
lade en roll för nöjeslivet i norra Sverige. 

SAMMANFATTNING AV DET TIDIGA NÖJESLIVET 

Sammanfattningsvis kan jag säga att de resande teatersällskapens när
varo i Skellefteå under 1852-54 var mycket liten. Resandet torde ha 
blivit besvärligare för kolerans skull redan 1853, eftersom många far
tyg lades under hårda karantänsbestämmelser. Samtidigt ökade dock 
ångbåtsturerna efter Norrlandskusten ordentligt under 1853 och 
1854. Det fanns fem, sex olika båtar som trafikerade orterna efter kus
ten, och 1850 hade man dessutom kunnat börja åka ångbåt lokalt från 
Ursviken till Skellefteå stad.34 Krimkriget borde inte ha stört resandet 
till och från Finland ordentligt förrän sommaren 1854, då situationen 
förvärrades. 

En annan sak som gjorde Skellefteå mindre attraktivt som spelplats 
var bristen på folk. Skellefteå var en ung stad, hade få innevånare och 
ingen teaterlokal. Man hade till och med problem att få köpare till vis
sa marknader. Augustimarknaden som inföll mitt i brådaste höbärg-
ningstiden hade flera säljare än köpare. 

Inte heller fanns det någon borgerlighet att tala om. Det var nog all
mogen och bönderna som var bäst representerade i Skellefteå på 
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marknaderna och nöjestillställningarna. 
Den decembermarknad 1853 som gav upphov till mina frågor har 

nu skapat ännu flera. Eftersom tidningstexten i notisspalten säger "hit 
äro anlända", kan man tro att fyra teatersällskap var på plats i Skellef
teå. Men det finns inte några andra bevis på att något enda teatersäll
skap besökt staden vid denna tid. Fortsättningen av tidningstexten 
lyder: "...ej mindre än fyra skådespelarsällskap, lindansare, musiker, 
m.m." Utifrån senare tiders språk- och interpunktionspraxis kunde 
man läsa formuleringen som Stierna gjort, dvs. att det var fyra skåde
spelarsällskap och därutöver lindansare, musiker m.m. Dåtidens snåri
ga tidningssvenska gör emellertid att man även kan läsa det som fyra 
sällskap totalt, dvs. ett skådespelar-, ett lindansarsällskap osv. Jag tror 
att det bara var ett resande teatersällskap som verkligen spelade teater, 
om ens det. Problemet är att det inte nämns någonstans vilka det skul
le ha varit, var de skulle ha spelat eller vad. Lundeberg brukade se till 
att de arrangemang som hölls hos honom blev ordentligt annonserade 
om han hade fått vetskap om saken innan tidningen skulle i tryck. 

Den aktuella marknaden skapar en hel del osäkerhet, men faktum är 
att man inte kan veta hur det verkligen förhöll sig, eftersom det inte 
finns några säkra uppgifter i tidningen, ej heller annat källmaterial 
som bevisar att det skulle ha varit något teatersällskap i Skellefteå den 
8 december 1853. Det finns inte heller några uppgifter i Västernorr
lands passjournal eller i grannstäderna som kan ge underlag för några 
spekulationer. 

Samtidigt visar jämförelsen med repertoarförteckningen för Hu
diksvall a tt det inte spelades särskilt mycket teater där heller under 
åren 1852-54. Detsamma visar en läsning av Norrbottens-Posten rö
rande Piteå och Luleå. 

De som ändå reste till Skellefteå under denna tid och uppmärksam
mades i tidningen sysslade med ännu folkligare nöjen än lustspel och 
komedier. Och mest attraktiva var de som hade magiska föreställning
ar eller andra visuella konststycken på sin repertoar. 

Om Stig Stierna kanske övertolkade formuleringen om teatersäll
skap vid decembermarknaden 1853, så har han sannolikt alldels rätt i 
att betona just marknadernas betydelse för nöjeslivet. I den ännu lant
liga lilla staden Skellefteå var det just under marknaderna det fanns 
några publikmängder att tala om. Och då var det de folkliga underhål
larna som hade de största möjligheterna. 
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Fortsatt utveckling 

SÄLLSKAPSLIV OCH NÖJESLOKALER 

När staden växte blev det allt tydligare att nöjes- och umgängeslivet 
var socialt skiktat. Som en utgångspunkt för den fortsatta historien ska 
jag visa de tta med hjälp av sommartidens uppskattade lustfärder ut i 
havsbandet. Angslupar hämtade upp sommarklädda damer och herrar 
vid stadens kaj. Färden kunde sedan gå t ill någon grannstad eller till 
något friluftsmöte. 

I SNT den 2 och 9 juni 1886 finns två annonser att läsa. Den första 
gäller en utflykt till ett nykterhetsmöte i Klemensnäs, där det skulle 
bjudas föreläsning, sång och kaffe med dopp. Resan skulle kosta bara 
30 öre tur och retur. Den andra annonsen handlar om en lustfärd ända 
till Luleå och riktar sig till ett mera pengastarkt klientel: 

Under Pingsthelgdagarna avfgår Ångfartyget Urnan på lustresa 
till Luleå, såvida tillräckligt antal lustfarare anmäla sig innan 
måndags middag d. 7 d:s. Passageafgiften för första klass kr 7,50 
och för däcksplats kr 3,50 personen. [...] Anteckningslistor finnas 
utlagda hos Herrar Ruth et. Sandström och G. Grönlund i Skel
lefteå stad, E. G. Mannberg och C. F. G ranberg i Kåge samt 
H. C. Klockhoff i Ursviken som för övrigt lemnar nödiga upplys
ningar om den Tilltänkta resan.1 

Det är nog ingen tvekan att den första annonsen var riktad till sta
dens mellanskikt och att den andra annonsen snarare riktade sig till det 
övre skiktet. 

Även arbetare och tjänstefolk kunde roa sig med lustfärder efter äl
ven. De kunde hyra en stor båt som drog en pråm på vilken folket dan
sade till dragspelmusik. Men deras utflykter skedde under mycket enk
lare former än de andra samhällsklassernas. 

* 

Redan den 3 november 1856 hade stadsstyrelsen beslutat sammankalla 
stadens innevånare för att överlägga om inköp av material till en stads
husbyggnad. Ett år senare beslöt man att kontraktera om inköp av yt
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terligare 5-600 timmer, utöver de 1500 som från början beslutats. 
Det skulle sedan dröja ytterligare tre år innan stadshusbyggandet 

kom igång. Det var nära att det inköpta timret skulle bli förstört, men 
hösten 1861 var byggnaden under tak. 

Man hade slagit på stort, och det brukar sägas att stadshuset i Skel
lefteå var Nordens dittills största timmerbyggnad. Stadshuset hade ef
ter många turer och diskussioner fått 75 à 80 alnars längd och 25 alnars 
bredd. Man inredde en särskild festivitetsvåning och huset hade två 
flyglar, varav den ena inreddes som hållstuga, krogrum m.m. och den 
andra till visthus och vagnslider m.m. I stadshuset fick stadshotellet 
sina lokaler och år 1862 även en elementärskola och telegraf.2 Skellef
teå hade fått en praktbyggnad som tydligt markerade dess nya status 
som stad. 

Uppförandet av Stadshuset innebar på allvar att Skellefteå fick of
fentliga lokaler. Stadshuset skulle också fungera som symbol för en 
livskraftig, modern och expanderande stad.31 det nya stadshuset fanns 
även lokaler som tillgodosåg behovet för såväl nöjeslivet som politiska 
strävanden och affärer. 

Ett visst salongsliv hade också börjat förekomma i Skellefteå, vilket 
var en följd av behovet att bygga en borgerligt-urban stadsidentitet. 
Norrbottens-Kuriren raljerade 1866 med detta salongsliv och SNT 
gick i svaromål den 23 maj samma år: 

Tidningen Norrbottens Kuriren Gifwer i ett bref till Syster Fiken 
följande egendomliga skildring af vår stad: "Detta Lilla Magnifika 
samhälle af 428 själar med sina Sundsvallsfasoner och sina Pari
siska damer, lärer i umgängeslivet utveckla en här uppe icke van
lig storslagenhet och lyx, parad med viss ceremoniel stelhet. Ett 
samhälle i frack och glacéhandskar med självskapade konserter, 
solosångerskor, arior, quatre mains och konversation på thevat-
ten, allt vittnade om en bildning direkt införskrifven från någon 
af Göteborgs mest lysande salonger. Handelshus inflyttade sö
derifrån och icke uppwexta ur egen högnordisk grund torde hafva 
fört med sig sin hembygds seder och mera förfinade bildning och 
omplanterat och med tillwexande rikedom än widare fortbildat 
den samma i sökt öfwerensstämmelse med den plutokratiska 
anda, som råder inom Stockholms och Göteborgs grosshandels-
werld." Huruvida denna skildring af samhällsliv på wår ort är mer 
eller mindre lyckad, öfwerlämnar wi åt läsarens eget beprö
vande.4 
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Denna ironiska skildring av Skellefteå som stad inbjuder till vidare 
analys. I undertexten finns en udd mot den unga staden Skellefteå. En 
kontroll i Luleåtidningen Norrbottens-Kuriren visar att det citerade 
var ett inslag i en hel rad "Bref om Norrbotten" som man publicerade 
våren 1866.5 Breven domineras av synpunkter på grannstaden Piteå, 
betraktad från Luleås horisont. Utan att försöka dölja den tidvis hätska 
stämningen mellan de båda Norrbottensstäderna får man intrycket att 
brevskrivaren kände sympati, nästan medlidande, med Piteås ekono
miska stagnation. Skellefteås tillkomst pekas ut som en av orsakerna 
till detta. 

Trots tillbakagången tyckte brevskrivaren att Piteå hade en fördel 
framför både Luleå och Skellefteå, nämligen i det trivsamma säll
skapslivet. Luleå övertog i mitten på 1850-talet Piteås roll som länshu
vudstad. Därmed fick man överta en ämbetsmannaklass som blev so
cialt dominerande på de gamla stadsborgarnas bekostnad. Många 
ämbetsmän var inflyttade söderifrån, ofta även ungkarlar. Brevskriva
ren klagar över att kroglivet kommit att prägla Luleå. 

I Piteå var det annorlunda. Staden hade ett mera homogent borger-
skap, där alla var infödda och höll ihop. Umgängeslivet var anständigt 
och anspråkslöst. Brevskrivaren kontrasterade detta mot de importe
rade ovanorna i Luleå och Skellefteå. 

Meningen om parisiska damer och Sundsvallsfasoner i Skellefteå är 
intressant. Med parisiska damer menades vanligtvis under 1800-talet 
prostituerade. Fanns det prostituerade i Skellefteå i mitten av 1800-
talet eller har borgerskapets damer i sina glacéhandskar i jämförelse 
med de dygdiga Piteborna förpassats till de prostituerades skara? 

Provinsialläkaren i Skellefteå, Johan Bergvall, skrev den 3 december 
1869 till Kronofogde Sparrman i Skellefteå och bad om hjälp att häm
ta och föra två kvinnor till lasarettet. I brevet står följande: "Upplys
ningsvis kan jag nämna att qvinnorna en tid haft sitt tillhåll i kyrk
staden 3dje gatan norr om Storgatan, der en ordenlig bordell lärer 
funnits eller finnes."6 

Dessa kvinnor hade kommit till staden från närliggande byar. Båda 
flickorna återkom under de närmaste åren ytterligare ett par gånger 
till kurhuset för vård av sina veneriska sjukdomar. 

Denna händelse är alltså daterad tre år efter artikeln i Norrbot
tens-Kuriren, men eftersom provinsialläkaren kallar damernas verk
samhet för "en ordentlig bordell" kan man anta att verksamheten varit 
igång en längre tid. Man kan dock misstänka att damernas val av leve
bröd snarast hade sin grund i missväxtårens svält och fattigdom. 

Vad menade Luletidningen med Sundsvallsfasoner? Vilket Sunds
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vall syftade man på? Var det den snabbt expanderande staden, som 
samtiden liknade vid ett Klondyke, och där det definitivt fanns utrym
me även för gatans "parisiska damer"? Eller handlade det om den rika 
överklassens Sundsvall, där damerna hade råd att ekipera sig i självaste 
Paris? Artikeln är sannolikt avsiktligt tvetydig. 

I meningen om "handelshus inflyttade söderifrån" anas både en irri
tation över Skellefteås expansion inom handelsvärlden och att inflytt
ningen stört det anständiga norrländska livet. 

SNT:s redaktion valde att kommentera Luletidningens åsikter på 
ett lika tvetydigt sätt. Men något salongsliv måste det ju ha funnits. 
Annars hade artikeln varit helt poänglös. 

Slutligen ska jag nämna brunnskulturen, som troligen var en nöjes
yttring där de flesta samhällskikten möttes. Att dricka brunn var ett 
nöje både för hög och låg. Dessutom var det en del av våra resande 
underhållare som roade gästerna. Brunnsdrickandet skedde i Brunns
gården, som ligger vid Bonnstan. 

MARKNADERNA 

Marknaderna i Skellefteå hölls sedan länge varje år i mars, augusti och 
december. Tidigare hade marknaderna hållits vid den gamla han
delsplatsen i "Körran". Som vi sett flyttades de efter några år ner till 
den nya staden. 

Det var under marknaderna folk samlades till stadens torg, idkade 
handel och förlustade sig. På torget fanns socknens egna hantverkare 
som sålde sina alster men även resande säljare och resande underhålla
re. De senare träffar vi framför allt under augustimarknaden. Det var 
panoramavisare, lindansare, karuseller och djurtämjare av mer eller 
mindre trevligt slag. 

Källarmästare Lundeberg startade i flygelbyggnaden till sitt hus en 
"sämre källare", också kallad "Fähunn", och det var där de breda lag
ren kunde ta sig en marknadssup och föralldel även en sup mellan 
marknaderna. För den tidigare nämnda fotogenlyktan sattes nog inte 
upp p.g.a. att finfolket slogs utanför krogen. 

Min repertoar genomgång visar att de folkliga nöjena nästan uteslu
tande koncentrerades till tiden under eller i anslutning till sommar
marknaderna, medan de nöjen som riktade sig till högre socialskikt 
alltmer bjöds under andra tider av året. Det gäller framförallt det mu
sikutbud som i de flesta fall kom att framföras i Stadshusets festivitets-
lokal och inte var beroende av årstiderna på samma sätt som cirkus, 
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djurförevisningar, trolleri och gymnastikföreställningar. 
I början av 1860-talet började man kritiskt diskutera marknadernas 

vara eller icke vara och det nöjesutbud som riktade sig till allmänhe
ten. Den 5 januari 1863 höll stadsstyrelsen ett möte där man beslöt att 
sända en skrivelse till landshövdingen i Umeå. I denna skrivelse hem
ställde man om att tillstånd till förevisare av "panoramor, stereoramor, 
kosmoramor samt karuseller, eqvilibristiska och magiska konster icke 
vidare måtte lämnas att under marknaderna eller å andra tider i Skel
lefteå stad gifva föreställningar".7 I stadsstyrelsens protokoll över mö
tet har man även tagit med lindansare men i hemställan har dessa av 
någon anledning lämnats utanför. Karl Fahlgren har i Skellefteå stads 
historia ägnat några rader åt denna inlaga, och han påstår vidare att den 
1 mars 1877 fick korstensfejaränkan Kristina Maria Ekbom tillstånd 
att anordna ringkastning och positivmusik.8 

Jag har undersökt varje stadsstyrelseprotokoll i fortsättningen fram 
till 1872 men jag har inte kunnat finna att stadsstyrelsen skulle ha fått 
sin hemställan beviljad.9 Ej heller finns något brev med svar från 
landshövdingen bifogat protokollen, vilket är fallet med flera andra 
hemställningar man gjorde under denna tid. Det går ju inte heller att 
hitta någon kopia i länsstyrelsens arkiv, eftersom detta blev lågornas 
rov vid Umeås brand 1888. Eftersom Fahlgren inte redovisar sina käl
lor har jag inte heller kunnat hitta den ovan nämnda sotaränkans till
stånd. 

Stadsstyrelsen motiverade sin hemställan med att "dessa artister 
locka av allmogen stora summor pengar som alldeles onyttigt förslösas 
och förs ut ur landet". Detta argument kan kopplas till penningbristen 
och den svåra ekonomiska situation som rådde i socknen. Orden om 
att pengarna fördes ut ur landet visar också på ett motstånd mot ut
ländska artister. 

Hemställan öppnar sig för vidare spekulationer. Av stadsstyrelsens 
argument får man till det yttre en bild av ansvarstagande för medbor
garnas arma kassor. Men var detta den verkliga anledningen? En an
nan tolkning kunde vara att man i samband med byggandet av en 
stadsidentitet ville rensa torget från marknadsbesökare. Om man ville 
visa upp en fin och kultiverad stad, kanske fulla bönder som roade sig 
med att beskåda gycklare och andra folkliga underhållare inte stämde 
med självbilden. De svåra tiderna kunde då användas som argument. 
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Nöjeslivets fortsatta etablering 

1864-66 

Den första uppgiften om underhållning i Skellefteå 1864 finns i SNT 
den 3 februari. Det var två italienska herrar, Kapellini och Babosicki, 
som förevisade "Tvenne Kameler" från södra Asien och apor som 
kunde göra volter på slapp lina samt exercera med sabel och gevär.1 

Kapellini och Babosicki förevisade sina djur på Madame Kågemans 
gård som låg vid den gamla handelsplatsen i Körran.2 De framträdde 
alltså inte inne i staden utan i en folkligare miljö. 

Nästa offentliga nöje annonserades inte förrän den 14 september av 
Matilda Hellberg. Hon var pianist från Stockholm och hade varit elev 
hos Alexander Dreyschock3 och höll sin musikaliska soirée i Lunde
bergs salong. Hon varvade rena musikstycken med monologvaudevil-
ler som utfördes vid pianot. Hon höll ytterligare en soirée den 21 sep
tember men hade då annan repertoar.4 

I december samma år anmälde man i tidningen att "Magiker Augus
te h'Arder anländer inom kort till Skellefteå för att gifva representa
tioner uti den naturliga magien eller föreställningar med dimbilder 
(Dissolwing views5) framställda genom den största apparat som f.n. är 
känd och upplyst med hydroxigen gas".6 h'Arder uppträdde i Abo un
der våren 1864 tillsammans med ett finskt orakel.7 Han hade troligen 
rest runt Bottenviken och var på väg söderut. 

Ar 1865 fanns inga annonser om nöjesliv i tidningen under det för
sta kvartalet. De första annonserade underhållarna var De Svenska 
Nationalsångarna8 som i Skellefteå gav vokalkonserter den 2 och 5 
april.9 

I juni hade Andreas von Olivo åter anlänt till staden, denna gång i 
sällskap med sin dotter Mathilda. De annonserade "Theater" i Lunde
bergs salong där dottern dansade och fadern visade experiment i den 
eleganta och moderna magien.10 

von Olivos magiska föreställningar var sedan 50-talet kända i Skel
lefteå och även 1865 fick paret Olivo mycket utrymme i tidningen. 
Man bifogade en recension från Umeåbladet den 2 juni där man be
skrev den stora konstnärligheten i Mathildas solodanser och den 
skicklighet med vilken herr Olivo visade sina konster. 

I annonseringen och den medföljande redaktionstexten kan man 
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skönja olika signaler för att lyfta föreställningen till något borgerligt 
acceptabelt. Man kallade föreställningen för "Theater" när den i själva 
verket innehöll mera dans och magi än teater. Det enda teaterinslaget 
var en mindre pjäs av den visserligen kände danske författaren Erik 
Bögh. Man lyfte även fram ord som elegant och modern, skrev om den 
stora konstnärligheten och skickligheten, allt för att föra tankarna bort 
från folklig underhållning. 

Andreas och Mathilda von Olivo reste sedan till Finland och vi åter
finner dem i Tammerfors 1866.11 

Efter augustimarknaden hittar vi en kritisk redaktionstext i tidning
en rörande marknaden: 

Marknaden härstädes den 20-22 var mindre besökt än wanligt så
väl af köpare som säljare. I synnerhet rådde stor brist på fataliewa-
ror, hwarföre äfven det lilla som deraf fanns stod högt i pris. Torg
försäljarna säga sig ha gjort någorlunda affärer. Några oordningar 
af svårare beskaffenhet hafva icke afhörts om man undantager det 
vid enskilda tillfällen numera så wanliga fylleriet som i synnerhet i 
lördags tycktes florera. En mängd klockskojare som infunnit sig 
torde hafva gjort gott marknad. Men för dylika industririddare 
må man väl se sig före, då fiere personer sägas helt oförmärkt 
förlorat plånböcker ur sina fickor. Panoramavisare hafva äfven 
illustrerat högtiden till föga fromma för allmogens utarmade 
kassor.12 

Kritiken mot marknaderna fortsatte alltså i tidningen. Man klagade 
över bristen på varor, troligen med den bakomliggande tanken att 
marknader som inte hade kommersiell framgång men inslag av fylleri, 
klockskojare och panoramavisare inte borde få existera i stadsbilden. 

Kanske var det därför J. Pettersson, som visade en optisk resa ge
nom världen jemte stor panorama och stereorama samt konstkabinett 
den 23-26 augusti, inte höll till på torget utan på madame Kågemans 
gård på Körran.13 

Ar 1866 har vi bara en enda notis om resande underhållare i Skellef
teå, nämligen E. Rademacher som visade stereokopiskt-fotografiskt 
konst- och natur-museum i stadshusets västra flygelbyggnad.14 

Vad g äller kultur- och nöjesutbudet innebar 1860-talet snarast ett 
steg bakåt jämfört med föregående decennium. Det magra nöjesutbu
det kunde ha sina orsaker både i svälten och i att koleran härjade efter 
Norrlandskusten. Epidemin påstås ha kommit med den Scharinska 
firmans barkskepp Maria Augusta: "Fartyget kom med kolera ombord 
till Holmsund, där ett tiotal personer avled av sjukdomen."15 
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1875-78 

Undersökningsåren från 1860-talet visar alltså bara antydningsvis nå
got vi skulle kunna kalla teater, men nästa undersökningsperiod startar 
med amatörteater. Några av stadens innevånare var nu färdiga att själ
va framträda på tiljan. Den 24 februari fanns en annons i tidningen om 
ett sällskapsspektakel som gavs för ett välgörande ändamål i fru hof-
kamrerskan Clauséns lokal. Föreställningen skulle ges på söndagen för 
1 kr i inträde. Generalrepetitionen kunde besökas av barn och tjänste
folk för halva priset dagen innan. Clausén hade uppfört en större fas
tighet alldeles vid torget. Fru Clausén, även kallad "Hövan", ordnade 
rejäla baler i sin salong. Hennes l:a maj-kalas var för 100-talet gäster 
och varade i två dagar.16 

Eftersom annonsen inte var undertecknad och att föreställningen 
gavs för ett välgörande ändamål samt kallades för sällskapsspektakel 
kan man dra slutsatsen att den uppfördes av ett amatörteatersällskap.17 

Och att den ägde rum hos stadens finaste dam visar den sociala för
ankringen. 

Nästa arrangemang verkade också rikta sig till det högre sociala 
skiktet. Det var harpisten Adolf Sjödén som höll konsert hos Lunde
berg. Biljetterna kallade han i annonsen för inträdeskort, de kostade 1 
kr 50 öre för vuxna och 50 öre för barn. Tjänstefolket var inte nämnt i 
annonsen.18 Adolf Sjödén hittar vi en månad senare i Abo, där han höll 
konsert den 27 och 30 april samt 2 maj. I Abo medverkade professor 
Oscar Byströms dotter Anna med sång.19 Jag återkommer till Oscar 
Byström något senare. 

Agnes Jacobsson och Amelie Paulson från Kungliga teatern annon
serade en soirée i stadshuset den 19 juli till sammans med fröknarna 
Liljeroos och Pira som kom från Helsingfors teater. Amelie Paulson 
var premiärdansös och programmet varvade sång och dans.20 Agnes 
Jacobsson titulerade sig Konglig hofoprasångerska. Hon sjöng arior ur 
operor, medan Liljeroos och Pira mest höll sig till visor.21 

Det var typiskt att storstadsartister vid denna tid turnerade i lands
orten på somrarna, men det är intressant att kvinnor från två länders 
huvudstadsteatrar turnerade tillsammans och att de besökte en så liten 
stad som Skellefteå. De fortsatte norrut och uppträdde i Piteå två da
gar senare.22 

I början av september var Alexander Rancheraye för andra gången i 
Skellefteå. Han uppträdde den 3 se ptember i stadshussalongen med 
sin violinkonsert.23 

I tidningen fick Rancheraye en del utrymme till skillnad från 1865 
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då han förra gången besökte staden. Hans stråkföring beskrivs så här 
före konserten: "Hr R:s stråke har både utom och inom landet tillwun-
nit sig förtjent bifall, hwarföre wi hoppas att hans fulländade presenta
tioner äfwen här skall finna lifliga och tacksamma beundrare."24 På sin 
repertoar hade han bl.a. Caprice Ruése av Henryk Wièniawsky.25 Vi no
terar särskilt att tidningen gärna ville se god publiktillströmning när 
en så pass känd musiker som Rancheraye besökte staden. Ville man 
framstå som en kulturstad fick man inte svika när det bjöds god musik. 
Den stora publikmängden uteblev dock, men tidningen beskriver den 
publik som ändå lyssnade på konsertmästaren som "tacksam och högst 
animerad". Vidare skriver man att "Hr R. besitter en till det otroliga 
uppbragt teknisk färdighet och förstår att ingjuta både glöd och känsla 
i sina tonskapelser". 

De första artister som anlände till Skellefteå år 1876 var Wilhelmina 
och Axel Ferdinand Holmgren. De hade spelat en föreställning i Bra
hestad i Finland den 2 januari 187626 samt två föreställningar i Piteå 
25 och 27 februari.27 De hade sin föreställning i Skellefteå den 3 mars. 

De hade alltså rest runt Bottenviken och var nu på väg söderut. I 
mitten av juli hade de hunnit ner till Hudiksvall.28 Deras representa
tion bestod av soaréer med teaterinslag och tidningen välkomnade de
ras besök i Skellefteå med följande motivering: "Trots att Hr och Fru 
Holmgren visserligen är fullkomligt obekanta var det länge sedan sta
den hade besök av någon dramatisk konstnär." Avsaknaden av teaterliv 
hade börjat kännas besvärande. 

Paret Holmgrens repertoar bestod av små teaterstycken, av vilka en 
del spelades även på Stockholms större scener. Trädgårdsflickan av Au
gust Säfström spelades t.ex. på Operan från mars till april 1854 och 
upprepade gånger på många andra teatrar i slutet på 1860-talet.29 

När de professionella skådespelarna kom alltför sällan fick Skellef-
teborna själva ställa sig på scenen. I april annonserades sällskapsspek
takel. Annonsen i tidningen var knapphändig, men liksom i den förra 
annonsen med amatörteaterinslag hade man generalrepetition dagen 
innan premiären dit barn och tjänstefolk var välkomna. Kritiken i tid
ningen veckan efter var däremot inte nådig: 

Sällskapspektakel gafs härstädes i måndags å härvarande Stads
hus, hwarwid uppfördes: "Rum att hyra", "Ett missförstånd", och 
"Ett tioöre". Inträdesavgiften var 1 krona. Då de uppträdande 
"konstnärerna" således ansett skäligt att taga betalt för sina pres
tationer, skulle den allmänna kritiken både ha rättighet och skyl
dighet att närmare redogöra för så wäl, lindrigare sagt, det min
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dre goda valet af pjeser, som och det sätt på hwilket dessa utför
des, ty det bör ej kunna förnekas någon, som wid ifrågawarande 
tillfälle erlagt entréafgift, att förklara sig nöjd eller icke nöjd med 
beskaffenheten av den valuta han i innew. fall bekommit för sina 
penningar. Wi skola likwist denna gången afstå från vår rättighet 
af det skäl att wi hört sägas - annonser eller affischer tillkännagåf-
wo dock icke ett jota härom - att af överskottet af utgifterna för 
den gifha representationen skulle bildas en fond för 
åstadkommande av en bättre, flyttbar teater, än den som här före
finnes. Ar detta förhållandet - och att icke de utgifna överskjut
na medlen picnickas upp av de uppträdande - så har det dock fan-
nits ett mål för tillställningen.30 

Den normala legitimationen för borgerskapet att visa sig offentligt 
mot betalning var att föreställningen gavs för något välgörande eller 
allmännyttigt ändamål. Här hade man glömt bort detta i annonsering
en och tidningen reagerade kraftigt mot detta. 

Sällskapet svarade med samma mynt. Den 3 maj hade man en ny an
nons i tidningen, denna gång med programmet utsatt, men man 
nämnde fortfarande inte ett ord om något välgörande ändamål. Sista 
numret på programmet var August Blanches Magister Bläckstadius och 
omedelbart efter att "Magister B." blivit framropad kom "Jägarmästa
re Lind" ut på scenen och frågade publiken om någon önskade delta i 
en picknick. "Herr Sandström" förklarade sig villig att deltaga i fröj
den, men "notarie Silwersparre" gav till känna att kassan inte tillät 
några extravaganser.31 

Det är en överraskande upptäckt att man spelade amatörteater i 
Skellefteå redan 1876 och helt ogenerat bröt mot dåtidens gällande 
konventioner, och detta så medvetet att man sedan vågade sig på att 
debattera med stadens tidning från scenen. Tidningen i sin tur refere
rade ganska godmodigt den känga man fått, utan att fortsätta sina spy
digheter. Man fortsatte inte heller att kritisera föreställningen utan 
snarare berömde den, vilket är en indikation på den betydelse dessa 
amatörföreställningar hade i lokalsamhället. Man får en känsla av att 
amatörskådespelarna hade ett övertag över tidningen, antingen ge
nom sin sociala position (föreställningarna ägde trots allt rum i det 
prestigetunga stadshuset) eller genom att teaterföreställningarna upp
fattades som så viktiga för stadsidentiteten att tidningen här var tvung
en att ge vika. 

En annan intressant information i den första i tidningstexten är "att 
af överskottet af utgifterna för den gifha representationen skulle bildas 
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en fond för åstadkommande av en bättre, flyttbar teater, än den som 
här förefinnes". Detta är en tydlig indikation på att det i Skellefteå 
1876 fanns någon form av flyttbar teaterinredning, sannolikt för upp-
montering i någon av stadshusets lokaler, men att den inte längre höll 
måttet ens för amatörteatersällskapens krav. 

I juli månad fick Skellefteborna besök av en turkisk djurtämjare, 
Stephani Tordodowitz. Han förevisade en amerikansk björn som ut
förde danser och akrobatiska konststycken. Dessvärre var den stackars 
björnen även tvungen att brottas med en människa. Också en apa före
visades. Den fick dansa på lina.32 

Efter att ha få tampas med självständiga amatörteatersällskap och 
beskådat en björn i närkamp med sin turkiske fångvaktare fick tidning
en professionell finkultur att glädja sig åt. Det var den Skandinaviska 
sextetten under ledning av Wilhelm Ramsoe som besökte Skellefteå.33 

I tidningen lovordade man sällskapet redan innan det haft sin konsert 
och formulerade sig så här uppfordrande till publiken: "Ehuru vårt 
samhälle är litet, äro wi dock förvissade om att den här af sextetten till-
ämnade konsert skola besökas af en tacksam och så ta lrik publik som 
ortförhållandena medgifva."34 Tidningens formulering signalerar tyd
ligt att den här typen av "finkultur" var ett välkommet inslag i stads
kulturen. Efter avslutade konserter i Skellefteå reste sällskapet via 
Norrbottensstäderna till industriutställningen i Helsingfors. 

Hilma Hedin, som gav en dramatisk och musikalisk soirée i stadshu
set den 7 september, hade inte annonserat sin repertoar men man får 
viss information om hennes prestationer i tidningens notisspalt. Där 
beskrivs hennes röst som vacker, stark och omfångsrik, och man be
römmer särskilt hennes recitativ och aria ur Figaros bröllop, samt Träd
gårdsflickan och Malins korgar: Denna beskrivning hade SNT emeller
tid lånat från någon annan landsortstidning, och det är inte säkert att 
hon hade samma repertoar i Skellefteå.35 Hon fortsatte till Piteå.36 

I oktober skildrade tidningen den gångna sommaren på ett sätt som 
visar att man var ytterst medveten om stadsbyggandet och skapandet 
av en stadsidentitet: 

Skön och herrlig har i sanningen denna nu förgångna sommar va
rit, rik och gynnsam för arbeten inom olika områden af mensklig 
odling. [...] Afwen vår lilla stad har wunnit en hel del under som
maren, och liten blir wäl stor en gång. Många nya, större och 
mindre byggnader hafwa blifvit uppförda; man har putsat och fe
jat så utom som inomhus. [...] Theatraliska föreställningar, con-
serter och baletter, artister, såväl "nalta" stora som "pickeli" små 
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hafwa alla försökt, hwar och en på sitt sätt, att bereda tillfällen till 
förströelse och njutning af konst inom olika områden, och hafwa 
än presentationerna icke alltid kunnat hänföras under det "skö
nas" område, så har detta åtminstone ej warit konstens fel.37 

Kulturen var uppenbarligen en viktig faktor bland det som skulle få 
Skellefteå att framstå som en riktig stad, och störst effekt hade insla
gen av "sköna konster". 

Lite längre ner i samma spalt beskrev man Martine Guddes och Eu
genie Hellbergs prestationer då de hållit konsert i stadshuset den 5 ok
tober. Fröken Guddes pianospel hyllades som ypperligt. Man skrev att 
hennes vårdade och eleganta föredrag vittnade om mycken färdighet 
och god skola och att hon hade "lätt och behaglig tuoche" och en 
jämnhet i sitt spel med vilken hon utförde även de svåraste passagerna. 

Fröken Hellberg fick inte samma hyllning. Hennes sång sades vis
serligen vara behaglig men den ansågs tillhöra det mera enskilda um
gängeslivet "ty för konsertsalen torde hennes röst ännu ej rätt väl läm
pa sig då den föreföll temligen liten och svag". Man kan fråga sig om 
sången verkligen var så dålig eller om tidningens redaktör har gjort 
den primitiva bedömningen att en konsertrösts kvalitet enbart handlar 
om dess styrka. Nöjd var tidningen under alla omständigheter inte. 

Samtidigt med Fröknarna Gudde och Hellberg hade även detJo-
hannesenska balettsällskapet anlänt till staden. Sällskapet kom söder
ifrån. De hade uppträtt i Norrköping 6-8 februari och enligt SNT 
hade man i Umeåtidningen den 29 september kunnat läsa följande re
cension: 

Johannesenska balettsällskapet afslutade sin séjour härstädes sistl. 
tisdags afton inför en lika tacksam som gynnsamt stämd publik, 
hwilken med dånande bifallsrop uttryckte sin belåtenhet med fö
reställningen, efter vars slut hela sällskapet inropades. Sällskapet 
afreser i dag till Skellefte, der wi hoppas att detsamma måtte röna 
samma uppmuntran som kommit det till del härstädes.38 

Efter ett par föreställningar i Skellefteå fanns följande uppskattande 
text att läsa i tidningen: 

Huruvida balettsällskapet Johannesen ännu funnit några rosor 
qwar att dansa på, är obekant men föga troligt. Sällskapets båda 
föreställningar hafwa ock warit besökta af så stor publik som wårt 
lilla samhälle billigtwis kan prestera. Såwäl k ostymer, som dans 
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och komiska pantomimer, syntes egnade att tillfredställa alla de 
pretentioner, som man ega på ett resande balettsällskap. Bifallet 
och löjet woro och rikliga och buro wittne om ungdomlig glädje 
och sinnestämning.39 

Detta torde ha varit det första balettsällskap som visat sig i Skellef
teå, så man frågar sig vad tidningsskribenten hade att jämföra med, 
men det är uppenbart att de nya konsterna uppskattades. Balettsällska
pet gav fem föreställningar i Skellefteå och i tidningen den 25 oktober 
beskrev man deras avskedsföreställning: 

Det Johannesenska balettsällskapet som i öfwer tre veckors tid 
härstädes gasterat, hwarunder det gifwit mycket gouterade före
ställningar, tog i söndags afsked med en representation till bene
fice för fröken Ida. Sällskapet har under sitt wistande i vårt lilla 
samhälle, haft att glädja sig åt öfwer ett i betraktande af wåra in
skränkta förhållanden serdeles gynnsamt emottagande och i all
mänhet spelat för falisatt salong. Också hafwa sujetternas presta
tioner, hwad styrka, smidighet eller grace angår ej lämnat något 
öfrigt att önska, något som den "vördade allmänheten" äfwen ve
lat wisa g enom de af å lder densamma förbehållna medel neml. 
bravorop, handklappningar och inropningar. I de med innerligt 
nöje åskådade pantomimerna framkallade herr balettmästaren 
sjelf såsom Pierrot och herr Alfred såsom Cassander werkliga 
högtider af skratt. Wi tillönska sällskapet ett hjertligt "Wälkom-
met åter".40 

Repertoaren bestod mestadels av nationaldanser men varje före
ställnings avslutades med en komisk pantomim, en genre som var en 
kvarleva från commedia dell'arte och som vid denna tid var ganska ål
derdomlig. Att den uppskattades i Skellefteå är ett tecken på att man 
inte hade så mycket modernare repertoar att jämföra med. 

Den största anledningen till att det Johannesenska sällskapet syssla
de mestadels med dans och pantomimer och avhöll sig från talpjäser 
beskrivs i Östersunds-Posten 1877: 

Till i morgon har hr Johannesen beredt en ny omwexling åt sitt 
program genom att deri upptaga en liten anspråkslös dramatisk 
bagatell, hwari direktören jemte två af döttrarna och hr Alfred 
skola uppträda. Wi anse och böra särskilt nämna att detta sker 
med en tyst anhållan om publikens öfwerseende och att stycket 
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må få anses såsom sällskapspjes. Swåraste hindret att härwid öf-
wervinna torde bli språket, som de unga dansöserna icke äro helt 
och hållet mäktiga, och se här warför: fadern är norrman, modern 
tyska, döttrarna äro födda i Swerige, men huvudsakligen uppfost
rade i Ryssland, der familjen vistats fiere år.41 

Att med den språkgrunden ägna sig åt taldramatik förefaller onekli
gen djärvt.42 I stumma konstarter som balett och pantomim beredde 
den lilla familj etruppen emellertid Skellefteborna en ny och uppskat
tad kulturupplevelse. Sällan hade någon gestaltande scenkonst fått så 
många och så varma ord i lokaltidningen. 

I april 1877 var det dags för stadens amatörteatersällskap att åter be
träda tiljan. Sällskapet gav två föreställningar för välgörande ändamål 
denna månad.43 

ISNT den 20 juni påannonserade man Oscar Byströms och Wilhel
mina Holmboes kommande konsert i Skellefteå kyrka. Man berättade 
att Byström och Holmboe haft en andlig konsert i Uppsala domkyrka 
nyligen och att denna konsert hade omnämnts av Uppsala Posten med 
stora lovord. Vidare berättade man att fröken Holmboe var elev till 
Bartel och ägde en "ovanligt omfångsrik altröst av mycken styrka och 
särdeles vacker timbre i mellanregistret". Professor Byströms trakte
rande av den präktiga orgeln i Uppsala domkyrka kallades mästerligt 
och han hade även utfört ett par "wärderika" nummer av egna kompo
sitioner.44 

Oscar Byström var kapellmästare i Abo musikaliska sällskap 
1872-76. Hans tid där beskrivs i Lennart Hedwalls bok Konsertlivet i 
Abo. Musikällskapet hade fått ekonomiska svårigheter, och Byström 
lämnade Abo i maj 1876: "Att Byström i själva verket var en begåvad 
konstnär och med konstnärliga vyer kan ej betvivlas. På hösten samma 
år konserterade han i Stockholm med stor framgång."45 

Här fick Skellefteå alltså del av samma utbud som några av Nordens 
större kulturstäder, och i SNT fick Byström och Holmboe bara lov
ord. Tydligen höll de två andliga konserter i kyrkan och en mindre 
andlig i stadshuset.46 De uppträdde i Piteå ett par dagar senare.47 

I juli m ånad besökte Jöns Wilhelm Selander Skellefteå . Han an
nonserade teater i Brunnssalongen den 20 samt 22 juli.48 Jöns Wil
helm Selander beskrivs i Mittsvenska scener som en lika originell som 
hedervärd herre. Han reste med ett litet teatersällskap om högst 2-3 
personer och uppträdde oftast på mycket små orter. Han ansåg att be
söken i större städer mest berodde på högfärd och bristande om
döme.49 I SNT gav man följande information: "En hr Selander med 
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några damer ämnar äfwen 'gastera' wår 'sommarteater' - brunnssa
longen. Kom nu och säg att wi icke kunna roa oss inom 'det skönas 
werld"'.50 Tidningstexten är ironisk. Jöns Wilhelm Selander tillhörde 
inte de mest uppburna teatermännen. Valet av spelplats visar också att 
han inte heller i Skellefteå räknades in bland de finkulturella. Selander 
kom till Skellefteå från Härnösand där han givit 2 föreställningar.51 I 
brunnssalongen i Skellefteå blev det fyra föreställningar. 

Samtidigt med Selander hade Skellefteå besök av den nya Svenska 
damqvartetten som på sin väg mot Helsingfors gav tre föreställningar i 
stadshuset.52 Damkvartetten bestod av Amelie Wulff, Eugenie Hell
berg, Augusta Ekenberg, Matilda Rundlöf och Elisabeth Widgren. 
SNT ansåg att damkvartetten var så känd i hela landet att det inte var 
nödvändigt med någon vidare presentation.53 En av kvartettens med
lemmar har vi träffat tidigare i Skellefteå, nämligen Eugenie Hellberg. 
Hon hade tydligen tagit åt sig av kritiken om sin svaga röst, givit upp 
solokarriären och sjöng nu i kvartetten. Hon hade visserligen ett solo
nummer i programmet, romansen "Sjung, Sjung" av H. Behrens, men 
eftersom tidningen inte vidare beklagade sig över hennes svaga r öst 
hade den kanske blivit starkare eller så hade denne kritiker mera nyan
serade insikter än den som recenserade henne förra gången hon be
sökte Skellefteå. 

Selanders och damkvartettens samtidiga besök i Skellefteå ger en 
bild av de lokala prioriteringarna. Det var musiken som betraktades 
som finkultur och fick framträda i stadens centrum i det pampiga 
stadshuset. Selander med sin folkligt betonade teaterrepertoar fick 
hålla till i den trånga Brunnssalongen, en bit utanför den dåtida 
staden. 

I slutet på augusti kunde Skellefteborna förfasas över änkefru L. 
Kruses "verldsberömda" historiska museum och vaxkabinett. Om man 
ser på hennes program drar man lätt slutsatsen att den åskådare som 
skulle beskåda Maria Stuarts avrättning, den spanska inqvisitionen och 
tortyrredskapen eller den döende republikanen behövde ha starka ner
ver.54 Som tur var kontrade fru Kruse med Sköna Helena, som borde 
ha varit en mera tilltalande vaxfigur. Och de manliga Skellefteborna 
hade säkert inget emot att titta in i hennes anatomiska museum som 
endast fick besökas av vuxna herrar.55 

Nöjesåret 1877 avslutades som det inleddes med lokal amatörteater. 
På samma sätt öppnade man nöjesåret 1878. De lokala amatörerna 

gav två föreställningar, i februari och i april. Därefter dominerade en 
bredare underhållning. 

Den 7 augusti fanns en spektakulär annons i SNT om Grand Salon 
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de Plastique, i vilken en icke namngiven person lovade att han om åtta 
eller fjorton dagar ämnade inträffa i Skellefteå. Han skulle på torget 
förevisa sitt eleganta konst-, vax- och figurkabinett bestående av me
kaniskt rörliga figurer i kroppsstorlek. Han skulle även på glas visa en 
allmän geografisk framställning av land och hav i de fem världsdelarna 
samt ca 150 transparentemblem.56 I slutet på augusti hade han ännu 
en annons där man kunde läsa att vaxkabinettet förevisades på fleras 
begäran ännu en vecka till 1 september, som var ovillkorligt sista gång
en.57 Tydligen gjorde hans mekaniska figurer succé, eftersom Skellef-
teborna trots närvaron av den store trollkarlen Max Alexander inte vil
le släppa iväg vaxkabinettet. 

Max Alexander kallade sig för konungen av alla trollkarlar vilket 
samtiden inte tycks ha satt sig emot. Däremot kan man undra om han 
verkligen fick kalla sig professor.58 

En som fick spaltutrymme i tidningen var den ryska herkuliska jät
tekvinnan Fröken Alexandrowna. Om henne skrev man: 

Jätteqwinnan fröken Alexandrowna wisas enligt annons i bladet å 
stadens torg. Hennes ansikte är som en gaslykta af det största och 
mest skinande slaget, hennes bröst som en stor blåsbälg, hennes 
armar som tjocka bropelare och hennes ben - ja, de vilja vi ej tala 
om. Hennes krafter äro en jättes, hennes stämma en fin frökens, 
hennes åtbörd en [?] och hennes leende ett barns.59 

Vidare kunde man läsa i annonsen att hon var 22 år gammal och 
vägde 415 skålpund. Ledsamt nog visade inte fröken Alexandrowna 
upp sig i egen regi, utan det var någon annan som kasserade in pengar
na. Och i och med att fröken Alexandrowna förnedrades på torget var 
nöjeslivet slut i Skellefteå för detta år.60 

1884-87 

1884 och 1885 var magra nöjesår för Skellefteås del. Skellefteborna 
led inte av någon särskilt stor fattigdom eller nöd. Man hade 1883 
byggt ut staden till den grad att man börjat diskutera uppförandet av 
en helt ny stadsdel. Man byggde skolor, och föreningslivet blomstrade. 
Den troliga orsaken till avsaknaden av resande underhållare var att 
Mittnordennätverket vid den här tiden hade nått sin falla styrka.61 De 
resande underhållarna lockades till dess rika möjligheter och fann det 
inte lönsamt att fortsätta färden norröver. 
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Den lokala amatörteaterverksamheten var dock fortvarande vid liv. 
Den 10 och 12 mars samt den 30 april 1884 höll man sällskapspektakel 
i staden. I motsats till förhållandet under åren 1875-78 började man 
åter recensera dessa spektakel. Därför kan vi i tidningen den 12 mars 
läsa: "så mycket kunna vi försäkra att man ej ofta i Skellefteå fått se ett 
så förträffligt utförande af fiere, för att ej säga de flesta roller, som just 
vid detta sällskapspektakel".62 

Trots det lite magra utbudet började nu flera professionella teater
sällskap uppmärksamma lilla Skellefteå. Ett av dessa leddes av Oscar 
Stiegler. Han annonserade den 25 juni tre föreställningar i samma an
nons. Av programmet kunde man läsa att han skulle spela Gräsänkling
ar av Frans Hedberg den 26 juni, Dömd av Alfhild Agrell den 27 juni 
och det tyska lustspelet Hattmakarens bal den 29 juni.63 

Enligt en recension i tidningen den 2 juli hade Stiegler spelat fem 
föreställningar men bytt ut Dömd av Agrell mot ytterligare ett från tys
kan översatt lustspel, nämligen En norrtäljesejour.; samt Frans Hedbergs 
Sprängämnen. Varför Stiegler valde att inte spela Dömd av Alfhild 
Agrell kan man bara spekulera om. Pjäsen var för sin tid relativt provo
kativ och tog upp frågan om kvinnornas frigörelse. Av någon anled
ning tycks Stiegler ha ansett att den inte skulle tas väl emot av Skellef
teåpubliken och valt att utesluta den. Eller också hade Stiegler 
verkligen spelat Dömd men tidningen valt att tiga ihjäl det hela. Oav
sett om Dömd spelades eller inte, så är det troligen första gången som 
det s.k. moderna genombrottets samhällsdebatterande dramatik an
nonserats i Skellefteå. 

Oscar Stiegler kom till Skellefteå söderifrån. Han hade spelat sex 
föreställningar i Härnösand 8-16 juni, spelade efter Skellefteå i Piteå 
4—9 juli, 64 och efter avslutade spelningar i Norrland återfinner vi ho
nom nästa säsong i Uppsala i september.65 

Den andra resande underhållare som besökte staden detta år var än
kefru Mellblom från Stockholm. I sitt stora afrikanska cirkustält på 
skolgården visade hon akrobatiska konster, luftgymnastik, lindanser, 
herkuliska kraftproduktioner, trolleri samt pantomimer.66 

Fru Mellblom gjorde en tur till Norrbotten,67 och återkom till Skel
lefteå på nyåret 1885, och i januari hade hon utökat sitt program med 
guttaperkagymnastik ur den högre konstskolan, japanesiska jonglör-
och balanserproduktioner samt komiska intermezzon.68 

I juni 1885 annonserade teaterdirektören Emil Rylander en drama
tisk musikalisk soirée i Skellefteå. Han kom närmast från Härnösand 
där han givit 6 föreställningar. I Skellefteå specificerade han inte sitt 
program. I tidningen veckan efter Rylanders besök fanns en spalt med 
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rubriken "Scen ur 'Utan tak öfver hulvudet'", i vilken man berättade 
att Rylanders sällskap hade upplösts i Umeå: 

Från upplösningen berättas en liflig episod ifråga om betalning 
för bostad m.m. Twenne af sällskapets manliga "artister", whilka 
bodde hos en familj derstedes, funno ej med sin wärdighet såsom 
kringresande förenligt, att betala hyran eller att underrätta wärd-
folket om att de ej kunde betala densamma, hvarföre den ena tog 
sig ut genom dörren och den andra genom fönstret, enär han för
modligen ansåg den vägen närmare. För att reseeffekternas ut
flyttande ej skulle taga allt för lång tid, hade dessa flyttat desamma 
på en stol, inwid den utgång som den sist omnämnde "artisten" 
anwänt. Wärdfolket som dock varse blifvit flykten, reglade fönst
ret och så infanno sig "artisterna" med snopna miner - reste, samt 
qvarlämnade de obetalda räkningarna.69 

Efter avslutat besök i Umeå reste Rylander till Östersund där han 
uppträdde i olika konstellationer, bl.a. som amatörteaterledare från 
mitten av juli 1885 till slutet av augusti 1886.70 

I augusti 1885 besöktes Skellefteå av Martin Paul som höll soirée på 
accordion i stadshusets salong. Denne dragspelsvirtuos var tydligen 
sedan tidigare bekant med Skellefteåpubliken, och i tidningen berätta
de man om hans uppträdande i Luleå: "Det mästerliga sätt hwarpå hr 
Paul hanterar sitt instrument och aftwingar det känslan tilltalande to
ner och rika harmoniska tonflöden är lika mycket beundransvärt som 
öfwerraskande."71 Efter Luleå hade han uppträtt i Piteå.72 Herr Paul 
var ursprungligen från Holstein men hade flyttat till Viborg i sydöstra 
Finland.73 Han kom alltså från Finland, anlände till Skellefteå norr
ifrån och var troligen på väg söderut. Han var den sista resande artis
ten detta år i Skellefteå. Resten av året ägnade sig Skellefteborna för
modligen åt sina egna salongsnöjen. 

1886 livades nöjeslivet åter upp. Aret startades med amatörteater, 
och de lokala amatörerna höll flera sällskapsspektakel under våren. Ef
ter flera års verksamhet började repertoaren nu utvecklas. Man spe
lade stycken av Alfhild Agrell och Frans Hedberg, och även om re
pertoaren till övervägande del bestod av farser och skämt var det 
anmärkningsvärt att man även vågade sig på så högaktuella drama
tiker. 

I tidningen kunde man läsa att "sällskapsspektaklet i januari varit 
talrikt besökt av en nöjd och jublande publik, men att grannlagenhe-
ten förbjuder redaktören att säga något om utförandet".74 
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Teaterdirektören Emil Sundvall, som turnerade i Sverige och Fin
land mellan 1883 och 1888, besökte också Skellefteå på sin väg upp 
mot Luleå. Han annonserade den 2 juni tre föreställningar den 6, 7 
och 9 i denna månad, bl.a. ett historiskt skådespel, Maria Tudor av Vic
tor Hugo.75 Tydligen hade han även tänkt spela den 11,13 och 14 juni 
men inställde dessa föreställningar "I anseende till fiere beramade 
lustresor under pingstdagarne".761 samma tidning fanns också två an
nonser om lustfärder, den ena till Klemensnäs och den andra till Lu
leå. För övrigt skrev inte tidningen en rad om Sundvalls prestationer i 
Skellefteå. 

Man kan fråga sig om Skellefteborna verkligen var intresserade av 
teater, eller om de bara ville ha kulturen som en symbol för att staden 
verkligen var en stad. Under alla omständigheter åkte man tydligen 
hellre på utflykt än uppmärksammade ett teatersällskap som bl.a. bjöd 
på dramatik av en av 1800-talets mest berömda författare. Frågan får 
ytterligare belysning en månad senare, när medlemmar ur Kungliga 
Dramatiska teatern besökte Skellefteå. Tidningen skrev då: 

Som bekant äro dessa pjäser de ibland hwilka kongl. Dram. Tea
tern städse uppträtt med en sällspord framgång, och under sådana 
förhållanden, är det att hoppas, det allmänheten icke lemnar, åsi
do ett nöje, som här på orten, dess värre så sällan erbjuds.77 

Veckan efter beskrev man pjäserna ingående i tidningen och efter 
föreställningarna hade man en av beröm drypande recension i tidning
en: "Teatersalongens publik har aldrig här närvarit vid föreställningar 
som både i avseende av pjesernas inre värde och spelets ärbara och här
liga tjusning warit så u tmärkta."78 Vidare beskrev man den säkerhet 
och det samspel som skådespelarna visat på scenen. Repertoaren be
stod av tre komedier, visserligen av kända pjäsförfattare, men kunde de 
i "inre värde" mäta sig med den av Sundvall uppsatta Maria Tudor av 
Hugo? Dessutom hade Sundvall haft alldeles nya kostymer och deko
rationer med sig, men tidningen valde ändå att buga sig enbart för 
Kungliga Dramatens skådespelare och delvis t.o.m. innan de uppträtt. 

Efter föreställningen hade någon av stadsborna hållit en fest för 
sällskapets ära. Det är alldeles tydligt att denna föreställning har passat 
bra som inslag i den nya stadens kulturidentitet. Det uppfattades av
gjort som något extra när Kungliga Dramatens skådespelare besökte 
staden. 

De kungliga skådespelarna fortsatte sin resa upp till Norrbotten 
men vände sedan söderut. De påträffades i Härnösand 22-25 juli där 
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de gav 3 för eställningar. Två dagar senare spelade de i Sundsvall, där 
uppmärksamheten var begränsad. I den rika Medelpadsstaden spelade 
resande teatersällskap inemot 100 föreställningar om året vid denna 
tid. Där var man måttligt imponerad av någon improviserad Drama-
tenturné och nedlät sig inte till några devota knäfall.79 

I slutet på juli fick Skellefteborna besök av cirkusdirektören F. Ah
rend. Han färdades med människor och djur runt hela Bottenviken. 
Man undrar hur cirkusens 20 hästar hade det, om sjön började gå hög 
under ångbåtsfärderna.80 

Ahrend satte upp sin cirkus på det nya torget i stadens dåvarande ut
kant.81 Ahrends prestationer fick svidande kritik i tidningen. Man 
skrev att de tre första föreställningar var över all förväntan goda men 
den fjärde var raka motsatsen och tycktes vara enbart tillställd såsom 
övning för de unga. Vidare skrev man att två av programmets nummer, 
nämligen "trapetz volant" och "flaskpyramiden" var de enda se
värda.82 

Sofia Pettersson avslutade nöjesåret 1886 med sin alldeles nya pano
rama på Källaregården.83 

Ar 1887 dominerade konserter och salongsmagiker nöjesutbudet. 
Teatersällskapen lyste åter med sin frånvaro men det ska då sägas att 
det resande teaterlivet allmänt hade en markant svacka åren 
1887-88.84 Först att uppträda i staden detta år var de Svenska Qvar-
tettsångarna som gav två konserter, dels i Byske skolhus dels i Skellef
teå stadshus.85 De hade sjungit i Piteå några dagar tidigare och kom 
troligen från Finland.86 

Pauline Wilhelmina Schmidt gav i februari en Grande Soiré Mysté
rieuse i stadshusets stora salong. Hon kallade sig för nordens största 
konstnärinna i magi. I tidningen beskrev man inledningsvis förtroller-
skan Schmidt i välsinnade ordalag, och lånade följande omdöme ur 
tidningen Bohuslänningen: 

Också måste man gifwa sitt erkännande åt den stora fingerfärdig
het och elegans hwarmed fröken Schmidt utför sina konststyck
en, och torde dessa nog kunna mäta sig med det bästa som pre
senteras å magiens område, åtminstone af sådana kringresande 
"konstnärer" wi äro wanda att se.87 

Efter föreställningen kommenterade SNT inte fröken Schmidts 
prestationer överhuvudtaget. 

Och knappt hann Schmidt trolla sig ur Skellefteå förrän nästa magi-
ker trollade sig in. Denna gång var det Charles Pettersen med dottern 
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fröken Rudolfine som på genomresa från Ryssland och Finland skulle 
ge en föreställning i Skellefteå. Om nu Schmidt ansåg sig kunna kalla 
sig för nordens största konstnärinna i magi kallade Pettersen sig för 
professor i magi. Även om man kan tvivla på hans professorstitel hade 
han i alla fall spännande titlar på sin repertoar, t.ex. "Befriad från fäng
elset eller en herres förvandling till dam".88 Titeln öppnar sig för in
tressanta spekulationer ur genusperspektiv. 

Tidningen ägnade inte några recensioner åt Pettersens trolleri. Ej 
heller fick världens minsta kavallerist, Prinsen af Lilleput, någon upp
märksamhet av SNT:s redaktörer. Lilleput reste tillsammans med ett 
museum av forn, natur-, och etnografiska föremål, bl.a. en stor sam
ling av polyper, koraller och blötdjur.89 Han var själv 23 år gammal, 30 
tum hög och vägde 28 skålpund, vilket han annonserade som en före
teelse som överallt väckt den största beundran. 

De närmaste månaderna bestod nöjesutbudet av musik. De franska 
underbarnen 11 åriga Ernestine och 7 åriga Elmire Boucher som spe
lade violin respektive piano uppträdde i stadshusets festivitetssalong 
den 21 juni.90 De spelade sedan i Piteå och fortsatte till Finland.91 

Bas-barytonsångaren Niels Jansen från Norge höll flera konserter i 
Skellefteå men annonserade tyvärr inte mer än en. Tidningen berätta
de dock att hr Jansen haft motgångar i staden, då han först nekades 
sjunga i kyrkan fast hans program enbart innehöll andliga nummer 
och sedan var tvungen att inställa en konsert p.g.a. en eldsvåda.92 Hu
ruvida "Dryckessång ur det djupa källarvalvet" av Fischer kan räknas 
som ett andligt nummer lämnar jag till musikkännares bedömning. 

Den blinda sångerskan Karolina Hagelstein, som konserterade i 
Skellefteå den 16 augusti, samlade medel dels för sitt uppehälle dels till 
sina fortsatta studier hos Professor Lagerheim i Stockholm. Och i tid
ningen vädjade man till allas samveten: 

I betraktande häraf och med särskilt hänsyn till de verkligen öm
mande omständigheter, som föreligga, skänka vi företaget wårt 
warmaste förord, wissa om, att wårt samhälles lyckligare lottade, 
på hwilkas hjertan nöden sällan klappar ohört, skola äfwen wid 
detta tillfälle offra en skärf för olyckan - och konsten.93 

Denna föreställning var alltså värd att besökas av borgerligheten 
eftersom den då kunde ägna sig åt välgörenhet. Hagelsteins kvalitéer 
som sångerska kommenterades inte vidare i tidningen, ej heller huru
vida hon vann Skelleftebornas hjärtan. 

Lika lite intresse visades för Herlins föreställningar i cirkus-gym
nastik som från den 19 september uppfördes i Skellefteå varje afton. 
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Hur länge hans cirkus stannade i staden är mig obekant.94 

Mekanikern C. Dreyman från Hannover stannade i Skellefteå i fem 
dagar och visade sitt rörliga vaxfigur- och konstkabinett på stadshusets 
gård.95 Hans figurer bildade nästan enbart andliga motiv, men "Kris
tus på vägen till Golgata" och "Ahasvérus 'den eviga juden'" lutar en 
aning åt det skräckromantiska hållet. Straffet att dömas till evigt liv 
och aldrig mera kunna luta sig stilla ner och vila är ett tacksamt ämne i 
det gotiska perspektivet. 

Systrarna Clotilde och Adeleine Milanollo i sällskap med Hjalmar 
Meissner var bland de intressantare musiker som besökte Skellefteå. 
Systrarna Milanollo var från Italien och Meissner var en av Sveriges 
mest kända kapellmästare. Deras program i Skellefteå 19 och 20 okto
ber är okänt, men Meissner har beskrivit Norrlandsturnén i sina me
moarer: 

I oktober 1887 turné till Norrland och Finland med de båda violi
nisterna systrarna Milanollo. Th. Herrman var impressario. Järn
vägar funnos ej i Norrland då. Vi besökte således alla kuststäderna 
och färdades med båt. I Umeå lär bland publiken ha befunnit sig 
en ung lovande musiker W. Peterson-Berger, men han hade icke 
börjat skriva recensioner ännu. Vilket antagligen var tur för mig 
den gången. 

I Luleå fröso vi fast. Ångbåten, som skulle föra oss över till 
Wasa, inställde sina turer på grund av ishinder. För att komma till 
Wasa återstod intet annat medel än att fara runt, över Haparanda. 
Det var en lång och besvärlig resa, isynnerhet för de två unga ita
lienska flickor, som voro vana att vid denna årstid i sitt hemland 
gå omkring och plocka apelsiner.96 

Även när Meissner skulle resa tillbaka från Finland under vårvintern 
1888 var ångbåtsförbindelsen mellan Sverige och Finland inställd. 
Han kunde inte heller resa över Petersburg och Berlin eftersom järn
vägsbron över Düneburg hade rasat. Så han var tvungen att resa efter 
häst och släde från Vasa över Kvarkens isar till Umeå.97 Hans skildring 
ger en dramatisk bild av de vedermödor resande underhållare kunde 
utsättas för under sina turnéer. 

Herlin med sällskap återkom med sin trolleri- och gymnastikföre
ställning i november.98 Den 6 november hölls ett zigenarbröllop på 
den s.k. lertegen, så långt från stadens torg som möjligt. Det tycks som 
om dåtidens Skelleftebor betraktade även detta som ett inslag i nöjesli
vet och som något man kunde begapa. 
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ETT SAMHÄLLE I F RACK OCH GLACÉHANDSKAR 

Hur långt hade man då på några decennier kommit med att skapa bil
den av en riktig stad? Frågan gäller särskilt stadsbornas behov av en 
"finare" kultur som skulle överensstämma med bilden av en modern 
borgerlighet. Jag ska emellertid börja med att visa vad man gjort rent 
konkret för att bygga en stadsidentitet. 

Redan vid ansökandet av stadsrättigheterna 1846 hade man haft en 
färdig stadsplan utritad. Det var på sitt sätt en medeltida stadsplan, där 
tomterna för de offentliga byggnaderna var placerade i mitten med ut
sikt över vatten, men som med sitt strikta rutnätsmönster också tydligt 
visade ambitionen att bygga en helt modern stad. 

Man beslöt att inte lägga staden vid den gamla livliga marknadsplat
sen i "Bonnstan" utan längre ned efter älven. Det handelsliv som på
gick i "Bonnstan" passade inte in i en modern stadsbild. Dessutom 
skulle namnet "Bonnstan" vara svårt att arbeta bort. 

Senare gav man gatorna anspråksfulla namn, byggde vackra och 
ståtliga handelshus runt det nya torget. Man byggde en offentlig lokal, 
stadshuset, som blev den största timmerbyggnaden på sin tid i 
Norden. 

Det faktum att Skellefteå stad från början var en uppenbart agrar 
köpstad torde ha varit en av de saker som stadsbornas strävan till en 
stadsidentitet hade att kämpa mot, och man försökte lösgöra sig från 
den bild som närvaron av bondekulturen förde med sig. 

Även om skillnaderna mellan hög och låg från början inte var så 
markanta, fanns där en strävan att separera sig från den omgivande 
landsbygdens bönder samt att placera tjänstefolkets bostäder i stadens 
ytterkanter för att markera sin nya status som borgare och stadsbor. 

En annan sak som man till en början eftersträvade, men som snart 
ansågs störa stadsbilden, var att man faktiskt flyttade marknaderna 
från "Körran" till det nya torget. Det var ett önskemål som uttrycktes 
redan vid stadens bildande för att kunna ta över den tidigare han
delsplatsens ekonomiska betydelse. Marknadernas flyttning till torget 
medförde dock alltför stora inslag av bondekultur och folkligt nöjesliv 
i stadsbilden. Därför uppstod snart kritiska diskussioner om markna
dernas vara eller icke vara. Redan 1872 planterade man en del av sta
dens torg och förvandlade det till en stadspark. Då rymdes där inga 
marknadsbesökare, ej heller lindansare. Ar 1886 flyttade man torget 
till dess nuvarande plats i stadens dåvarande norra utkant. Allt för att få 
bort störande element, som fulla bönder och andra jonglörer, från 
stadsbilden. 
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Skillnaderna mellan borgare å den ena sidan samt arbetare och tjän
stefolk å den andra märks tydligt i nöjeslivet. I den salongskultur som 
utvecklades i staden släpptes tjänstefolket inte in annat än för att serve
ra. Gränserna markerades tydligt även i det offentliga nöjeslivets "fi
nare" delar. Det var endast societetsspektaklen, som hölls av de lokala 
amatörteatergrupperna, som erbjöd överkomliga priser för tjänstefolk 
till sina generalrepetitioner. På premiärerna var dörrarna dock stängda 
för det lägre skiktet. 

Det var de folkliga nöjena, som till en början fick vara på torget, som 
riktade sig till den breda massan. Det var djurförevisare, akrobater, pa
noramavisare, cirkus m.m. 

Man märker också en skillnad i valet av spelplatser, konserter och 
finare nöjen bjöds in till stadshusets salong eller till borgarnas egna sa
longer, medan Jöns Wilhelm Selander förpassades till Brunnssalong
en. Vid tiden för Selanders besök hade brunnskulturen avtagit i intres
se och platsen får betraktas som perifer. Ahrends cirkus fick hålla till på 
det nya torget längre bort från stadskärnan. Zigenarbröllopet visades 
ut från staden till den mera obestämdbara "lertegen". 

Jag kan också se en viss utveckling i underhållarnas annonsering. 
Man använde sig av eleganta formuleringar, underhållarna gav sig själv 
professorstitlar eller kallade lite vad som helst för "Theater", allt för 
att kunna passera in i stadshusets salong genom dess välbevakade 
dörrar. 

Jag finner vidare värderingar i redaktionstexterna som tydligt visar 
att de resande underhållare som sökte sig till en bredare publik fick en 
hårdare bedömning än de underhållare vars föreställningar passade in 
i stadens eftersträvade kulturidentitet. Dessa kunde höjas till skyarna 
redan innan man sett föreställningarna. 

Även om artikeln i Norrbottens-Kuriren om ett samhälle i frack och 
glacéhandskar var till för att framhäva det anständiga och anspråkslösa 
Piteå, så är det ett faktum att strävan mot en borgerlig kulturidentitet 
förde med sig ansatser till en egen salongskultur och ett "fint" offent
ligt kulturutbud. 

De år jag undersökt på 1860-, 70- och 80-talet visar ett utbud, där 
musiken står för "finkulturen" och där det breda nöjeslivet växer t ill. 
Musikrepertoaren i Skellefteå bestod till övervägande delen av popu
lär salongsmusik av relativt moderna tonsättare. Det var framförallt 
resandet till Finland och Ryssland som bidrog till nöjesspridningen till 
Skellefteå och staden var uppenbarligen starkt beroende av den inter
nationella turnévägen kring och över Bottenviken. Här skilde dock 
teatern ut sig. De fåtaliga teatertrupper som besökte Skellefteå reste 
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nästan bara upp och ned längs svenska kusten. Teaterlivet fick inte lika 
mycket draghjälp från grannländerna som musiken och den breda 
underhållningen. 

Vad i övrigt gäller teatern så började borgerligheten redan på 
1870-talet spela amatörteater för de egna kretsarna i sina salonger och 
i det nya stadshuset. Av de många professionella teatersällskap som vid 
denna tid reste i landsorten var det mest småtrupper med folklig fram
toning som kom till Skellefteå. När enstaka större sällskap med en 
mera seriös repertoar började våga sig till staden på 1880-talet blev de 
påfallande njuggt bemötta. Detta drabbade både Oscar Stiegler och 
Emil Sundvall. När trupperna inte var så berömda att deras rykte flög 
före dem verkade Skellefteborna ännu inte vara mogna att göra en 
självständig värdering. När däremot en tillfälligt sammansatt grupp av 
några sommarlediga Dramatenartister kom till staden gjorde man allt 
för att så mycket som möjligt få sola sig i deras glans. 

En jämförelse med Härnösand visar att antalet föreställningar där 
av professionella teaterensembler under åren 1875-78 var 34.1 Sunds
vall var antalet föreställningar under samma period 230." I Skellefteå 
var antalet besök av professionella teatersällskap 2 under denna pe
riod. Antalet besök av musikensembler i Skellefteå var däremot 10 un
der samma tid. Om man ser till nöjesfördelningen under 1860-, 70-
och 80-talet var det musiklivet som dominerade nöjesutbudet med 22 
underhållare totalt under de valda undersökningsåren, mot 5 profes
sionella teaterunderhållare. På andra plats ligger optisk-mekaniska fö
revisningar med 12 underhållare som besökte Skellefteå. Dessa siffror 
illustrerar tydligt dels Skellefteås efterblivenhet i sammanhanget, dels 
att musiklivet hade fått starkare fäste än teater i staden. 
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Kring sekelskiftet 

Trots att forskningsprojektet Bottnisk och nordnorsk teater begränsar 
sig till 1800-talet kommer jag att fortsätta några år in på 1900-talet. 
Orsaken är att man i Skellefteå år 1911 byggde ut Godtemplarhuset 
med en teaterscen och därefter brukar uppfattas som stadens första nå
gorlunda användbara teater. Det är därför intressant att undersöka vil
ka behov som motiverade en sådan ombyggnad och diskussionerna 
kring dessa. 

Vi har kunnat konstatera att musiklivet under de första decennierna 
haft större utrymme i Skellefteå än teater och andra nöjesyttringar, 
sannolikt beroende på att musiken uppfattats som den mest represen
tativa kulturformen och därför bäst svarat mot den unga stadens behov 
av att etablera sin status. Jag vill nu undersöka om det skedde någon 
utveckling i den mognande stadens fördelning mellan musik, teater 
och övriga underhållningsformer och om möjligt söka orsaker till 
detta. 

En andra intressant utvecklingstendens är genrefördelningen. Un
der 1800-talet bestod det magra teaterutbudet mest av komedier och 
lustspel, och i stadshuset spelade man för dåtiden modern populärmu
sik. Kom underhållningsaspekten under 1900-talets början att kom
pletteras med en tilltagande syn på teater och musik som "konst" och 
hur förhöll sig i så fall stadens publik och kritik till detta? 

Teaterrecensionerna från 1800-talets mitt till 1880-talet visar att 
man i Skellefteå ofta skrev mycket kort och gjorde ganska primitiva 
värderingar av både repertoarer och av utförandet på pjäser eller mu
sikstycken. Fick sekelskiftets recensenter mera utrymme och vad var 
det i så fall man ägnade sig åt att diskutera? Det offentliga samtalet kan 
ge ingångar till intressen och värderingar i lokalsamhället. Vid sekel
skiftet utkom SNT med två nummer i veckan. Ar 1910 började även 
Norra Västerbotten (NV) utkomma med tre nummer varje vecka pa
rallellt med SNT. Alldeles i slutet av den tid jag undersöker fick staden 
alltså sin andra tidning. Debatten fick ytterligare en röst, något som 
också är intressant att observera. 

Före Godtemplarhusets uppförande hade Stadshuset en central roll 
som nöjeslokal i Skellefteå. Dit fann oftast bara de översta samhälls
skiktens kultur sitt inträde. Därför är jag även intresserad av att under
söka hur kulturlivet utvecklades, när stadens officiella lokal komplette
rades med en lokal sprungen ur folkrörelsemiljön. Jag försöker få en 
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bild av vilka s amhällsskikt som drev frågan om en bättre teaterlokal 
och hur man motiverade behovet samt återge den diskussion som fö
regick ombyggnationen av Godtemplarhuset. 

Även om mitt huvudområde är teaterspridningen kommer jag fort
satt att belysa också andra underhållningsformer. Avgränsningen av 
dessa konstformer måste dock lämna biografvisningarna utanför. De 
började vinna terräng under slutet av min undersökningsperiod. I 
Skellefteå började man visa filmer i Godtemplarhuset varje helg år 
1910. Biografens repertoar blev snabbt alltför omfattande för att kun
na rymmas inom mina ramar. 

Amatörteaterföreningar började därtill blomma upp på orter som i 
dag hör till Skellefteå kommun eller är förorter till Skellefteå stad, 
däribland Ursviken, Kåge, Jörn samt Bureå. Det är mycket intressant 
att se att man redan vid sekelskiftet hade aktivt teaterliv även utanför 
staden, men jäven det ta måste uteslutas p.g.a. källmaterialets storlek. 
Jag kommer alltså även i fortsättningen att koncentrera mig enbart på 
det nöjesliv som skedde inom staden. 

Vad gäller urvalet av undersökningsår har jag för tidigare perioder 
gjort nedslag på tre år inom varje undersökt decennium. Denna gång 
påverkar det ökade antalet tidningsnummer per vecka storleken på 
materialet. Jag nöjer mig därför med två år i det sista urvalet, och mina 
undersökningsår blir 1894—96, 1905-07, 1910-11. 

SKELLEFTEÅS NÖJESLOKALER 

Stadshussalongen 

I stadshuset hade Skellefteborna redan tidigt fått en nöjes- och sam
lingslokal. I stadshussalongen arrangerades mestadels musikföreställ
ningar. Det fanns ingen scen i salongen, något som behövdes framför 
allt för teaterföreställningarna. 1876 försökte Skellefteås amatörtea
tersällskap samla in pengar till en ny flyttbar scen, och man kan förstå 
av Petrus Burmans prolog vid Skellefteå Teaters invigning 1911 att en 
sådan scen också fanns i Stadshuset, även om den var primitiv och 
trång. Stadshuset var representativt och fungerade bra för den ansedda 
musikkonsten, men var inte väl anpassat för teaterverksamhet. 

Godtemplarhuset 

Skellefteås nykterhetsarbete hade haft en smärtsam början på våren 
1881. Fängelseföreståndaren C. H. E. Bäckström, banbrytaren inom 
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detta arbete, hade annonserat i SNT om ett möte i stadens sessionssal 
för bildande av en nykterhetsförening. Han hade upprättat stadgar 
och var förberedd på en livlig diskussion. Men mötet blev inte som han 
hade väntat sig. Däremot fick han finna sig i att vara till allmänt beskå
dande och åtlöje. Karl Fahlgren har beskrivit turerna: 

Två à tre herrar åt gången kommo in, beskådade honom och av
lägsnade sig skrattande; en del inbjödo honom att följa med att 
'taga en konjak' o.s.v. Ingen stannade så pass lång stund, att B. 
blev i tillfälle att tala med dem om den sak för vilken mötet var ut
lyst. Sedan vid pass en timme över den sammanträdets början be
stämda tiden tilländagått och han hade låtit sig beskådas av ett 
40-tal manspersoner, nödgades han lämna lokalen med oförättat 
ärende.1 

Men Bäckström gav inte upp utan följde grannstädernas exempel 
och bildade en I.O.G.T.-loge, kallad Adlercreutz. Senare tillkom lo
gerna Cardell och Skellefteå. 

I början av år 1883 började man inom logen Adlercreutz diskutera 
byggandet av ett godtemplarhus i Skellefteå. Man begärde in ritnings-
förslag från olika håll, och flera förslag om byggnaden storlek och ut
formning exteriört och interiört tröskades igenom på otaliga möten. 

Byggnaden skulle uppföras på tomten nr 22, som köptes av staden 
den 6 november 1883 för 100 kronor med villkoret att tomten skulle 
vara bebyggd inom två år.2 

I väntan på att byggnaden skulle uppföras utarrenderades tomten 
till J. Bäcklund, och i byggnadskommitténs protokoll den 30 april 
1884 finns ett beslut där man beviljar Bäcklund att plöja upp en del av 
tomten för sina odlingar. Stadens agrara karaktär var ännu inte ut
rotad. 

Redan från första början hade man inom logen uppfattningen att 
byggnaden borde innehålla en teaterscen, men när man inte fick till
räckligt många Skelleftebor att teckna aktier för byggnaden blev man 
tvungen att utesluta denna. I byggnadskommitténs protokollbok finns 
beslutet att läsa: 

De närvarande beslöto tillstyrka att, med frångående af det fram
ställda förslaget till byggnad innehållande theater och rum för 
museum, utfärda inbjudan till ny aktieteckning för byggande af 
ett envåningshus innehållande en större sal jämte två rum och kök 
samt förstuga och tambur uteslutande för goodtemplars räkning.3 
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Arkitekten Johan Nordqvist i Umeå skulle rita byggnaden och han 
protesterade skarpt mot detta beslut med motiveringen: 

Att uppföra ett hus som är afsedt för soiréer, konserter, sångutöf-
ningar, andra underhållare och ordenssammankomster m.m. utan 
scen hvilken är oumbärlig i ett hus af denna art vid alla möjl iga 
tillfällen, föranleder samma bråk, som skelleftebor få vidkännas, 
när dylika tillställningar ega rum å stadshuset.4 

Vid det laget hade Nordqvist pressat ner priset för den planerade 
byggnaden från 22 000 till 15 000, men eftersom summan för sålda ak
tier slutade på bara 5 000 kronor beslöts att huset inte fick kosta mer än 
så. Därför uteslöts teatern, liksom rummet för fornminnesföreningens 
museum. 

I mitten av oktober år 1886 stod huset så färdigt att det kunde an
vändas för godtemplarmöten. Glädjen varade dock inte länge. Den 11 
december 1887 brann huset delvis ner och byggnadsplaneringen fick 
återupptas, likaså diskussionerna om en teaterscen denna gång kunde 
få vara med i planeringen. 

Så blev dock inte fallet. Den nedbrunna delen byggdes upp och hu
set tillfördes en flygel som bara innehöll en danssalong och en liten 
estrad för sångframträdanden. På den lilla estraden fick sedan de som 
godkändes av ordenshusdirektionen uppträda. Det fanns ingen dörr 
bakom estraden utan artister, som inte ville visa sig för publiken innan 
föreställningen tog sin början, blev tvungna att klättra in på en stege 
genom ett fönster. 

Detta var självklart något som inte accepterades av artister som var 
vana att uppträda på scener med mycket bättre förutsättningar än 
Godtemplarhusets. 

Två decennier senare, år 1908, hade man insett att man inte kunde 
fortsätta hyra ut lokalen till större teatersällskap och andra underhålla
re utan att utsätta de uppträdande för skandaler och andra dråplighe
ter. Scenen var för liten för att kunna motsvara teaterkonstens behov. 
Den enda vägen till scenen med rekvisita och kulisser var genom sa
longen. Att byta rekvisita under föreställningens gång blev störande 
för publiken och pinsamt för aktörerna. Man beslöt att åter bygga ut 
godtemplarhuset, och arbetet att skaffa fram nya medel påbörjades. 

Vilka var det då som stod för detta teaterinitiativ i Skellefteå? Ja, det 
var inte stadens högsta skikt, utan snarare småborgerlighet och yrkes
arbetare. Under åren 1908-11 bestod logen Adlecreutz medlemmar av 
stadens hantverkare. Det var telefonister, bankvaktmästare, tryckare 
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och tapetserare. Även några kvinnor med yrket "Fru" var represente
rade i medlemsmatrikeln.5 

Den 27 september 1909 beslutades på godtemplarordens fastighets
styrelses sammanträde att sända en av styrelsemedlemmarna, K. G. 
Dahlberg, på studiebesök till Umeå nya teater för att undersöka dess 
lokaler och scenanordningar.6 

Genom att stadens penningstarka innevånare ställde upp som ga
ranter, genom skänkta medel samt ett lån från Skellefteå sparbank på 
4000 kronor kunde huset till slut färdigställas 1911.7 Notan för om-
byggnationen slutade på 10228:67. Skellefteå amatörteatersällskap 
spelade in 575 kronor, för vilka möbler m.m. köptes till scenen. 

Av de 26 garanterna kan 18 yrkesbestämmas med hjälp av handels
kalendern.8 Bland garanterna fanns personer högre upp i samhällshie
rarkin än man hittar i logernas medlemslistor. Den första som un
dertecknat garantiavtalet är borgmästare Oqvist, och även andra 
kommunala styresmän liksom statliga ämbetsmän förekommer.9 Hälf
ten av de personer som kan identifieras hör hit. Man kan tänka sig att 
dessa personer såg undertecknandet som en del av sitt offentliga an
svar. Avtalets fö rsta paragraf talar nämligen inte om att åstadkomma 
ett bättre hus åt nykterhetslogerna utan om själva stadens intressen. 
Det gällde "att förskaffa staden ett behofvet mera motsvarande teater
hus än det nuvarande". Bland övriga undertecknare finner vi handlan
den, sågverksägare och några bankmän. 

Det hade varit relativt enkelt att finna personer som ställde upp som 
garanter, men det är inte alldeles lätt att förstå vad avtalet betyder. Det 
verkar som om garanterna skulle återfå sina utlägg "i den mån årligt 
öfverskott af fastigheten" skulle uppstå. Något sådant blev det givetvis 
aldrig fråga om, vilket några av garanterna hade svårt att acceptera. I 
ett brev till styrelsen för ordenshuset den 2 december 1914 klagar J. P. 
Bäckström över det slitsamma arbetet med att göra upp med garan
terna. 

Arbetet som tog sin början den 11 juni detta år och har detsamma 
varit ganska obehagligt och arbetsamt, i början syntes det som allt 
skulle hafva gott som en dans af sig själft, men ju närmare det led 
mot slutet ju sämre gick det att tala reson med dom, men efter fle
ra "Nej" och flera förnyade besök lyckades det att komma på det 
klara med alla u tom Bagaren Lars Larsson och Jägmästaren H. 
Andersson, som vi voro tvungna att utlösa med hela beloppet. 
Jägmästare H. Andersson hade till och med gott så långt i sin "on-
sko" att han sålt sin fodran till Bryggeridisponenten H. Andreph 
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och detta sedan vi hos honom begärt att få uppgöra om saken, 
men få vi till Andreps beröm säga att han var långt mycket bättre 
att uppgöra med än Andersson ty han var då åtminstone ej oför
skämd, mot oss.10 

Bäckström hade en tid fruktat att uppgörelsen om pengarna skulle 
behöva göras med hjälp av rättsliga medel. En del av fordran hade ju 
hamnat i händerna på nykterhetsrörelsens argaste motståndare. Lo
gerna fick emellertid brevledes stöd från en av de viktigaste garanter
na, direktör N. Berlin vid Hernösands Enskilda Bank.11 Han bekräfta
de att logerna var skyldiga ersätta garanterna bara om verksamheten i 
huset gav överskott. Flertalet garanter följde bankdirektör Berlin och 
avskrev sina fordringar, eftersom godtemplarhuset inte kunde visa nå
got ekonomiskt överskott. Det mesta löste sig alltså till sist, men lo
gerna tvingades lösa ut bagare Larsson med 135 kr, och bryggeridirek
tören Andrep med 146 kr. Grosshandlaren D. A. Markstedt godtog 
50 kr som fall betalning för sin fordran om 250 kr. 

Jag har inte funnit några ritningar över Godtemplarhusets ombygg
nad, men enligt Per Simon Edström hade Skellefteå Teater år 1915 
320 platser varav ett 50-tal var ståplatser. Scenmåttet var 10x11x5,5 m 
med en scenöppning på 5 m.12 

Otto Wretling från Umeå fick uppdraget att måla teaterkulisser, 
och Skellefteås första teater blev stolt ägare till 3 st. lövvalv, 6 st. träd, 1 
st. sjöfond, 3 buskar med blommor, 1 enkelt borgarrum, 1 salongsrum, 
4 stycken bakgrundsmasker, prosceniekappa med sidostycken, ridå 
med kappa samt några suffiter.13 

Skellefteå teater invigdes med pompa och ståt den 7 oktober 1911 
bl.a. med en stråkkonsert av stadens amatörer, prolog av redaktör Pet
rus Burman14 och lustspelet Chokladprinsessan uppfört av Karin Swan-
ströms sällskap.15 

På tomten nr 22 vid hörnet Kanalgatan-E4:an där Skellefteås första 
teater stod, finns idag MAX hamburgergrill. Rivningen är ett öde som 
Skellefteå teater delar med många andra gamla teaterlokaler som av 
olika skäl har skattat åt förgängelsen. Skälen kan vara allt från eldsvå
dor till politiska beslut. Vilket skäl som motiverade Godtemplarhusets 
rivning har jag inte undersökt, men troligen har man behövt plats för 
en lokal som bättre kunnat motsvara en förändrad tids krav på ekono
mi och effektivitet. 

En teaterlokal har sina sceniska krav på allt från teaterteknik till 
åskådarplatsernas utformning. Godtemplarsalongens scen blev även 
efter ombyggnationen så liten att den troligen inte kunnat motsvara 
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framtida teaterverksamhets ökande krav. Stadshusets och stadshotel
lets nöjesverksamhet var aldrig inriktad på att kunna tillgodogöra tea
terkonstens behov. Målet där var att kunna underhålla de ätande och 
drickande gästerna och musikkonsten motsvarade detta bättre. Därför 
satsade man från början på populärmusik som inte störde verksamhe
ten och inte ställde stora krav på gästernas uppmärksamhet. Längre 
fram på 1900-talet blev det nödvändigt att ge Skellefteå nya teater
lokaler, men det är en annan historia. 

Övriga lokaler 

Det fanns också andra lokaler som i äldre tider tog emot resande 
underhållare av olika slag. Skellefteå kyrka, dvs. Landskyrkan använ
des ibland. Det var främst konserter med kyrkomusik som släpptes 
in där. 

Målarmästare Tornéus och urmakare Lindström upplät sina gårdar 
till djurförevisare och andra underhållare som inte kunde ha sina före
ställningar inomhus. 

Skellefteå Brandkårsklubb höll sina föreställningar på Brandstatio
nen och kunde även upplåta brandkårstomten till andra underhållare. 

Cirkusförevisningar gick av stapeln på torget enligt gamla traditio
ner. Det var där folket samlades och det var där de folkliga underhål
larna hittade sin publik. 
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I blixtturnéernas tidevarv 

TURNÉTAKTEN I UT VECKLING 

En jämförelse med Sundsvall, Härnösand och Östersund visar att 
ännu under året 1890 stannade sällskapen någorlunda lång tid på dessa 
orter och gav ganska många föreställningar åt gången. Sundsvall be
söktes av sex sällskap som tillsammans gav 88 föreställningar. Här
nösand av sju sällskap som gav 57 föreställningar och Östersund av 
fem sällskap som gav 54 föreställningar.1 Sejourerna hade tidigare på 
1800-talet ofta varit månadslånga, och sällskapen kunde för en tid 
nästan betraktas som stadens fasta teaterensemble. Sujetterna och di
rektören bodde som regel hos stadens borgare och skapade under sin 
vistelse på orten ett familjärt förhållande till sina hyresvärdar. 

Ar 1910 hade antalet besökande sällskap fördubblats i de nämnda 
städerna men antalet föreställningar ökade inte märkbart.2 Sällskapen 
började göra så kallade blixtturnéer, då man besökte allt flera städer 
under turnétiden och inte stannade lika länge på varje ort.3 Blixtturné-
systemet har av både dåtida historietecknare och av nutida forskare be
skrivits som någonting beklagansvärt, eftersom de gamla nära kontak
terna med orternas innevånare gick förlorade med den nya, smått 
hysteriska turnétakten.4 De teatrar som haft ett "fast teatersällskap" 
under en längre period fick nu stå till tjänst för många flera och försö
ka t illfredställa allt mer ökande krav från de uppträdande. Artisterna 
stannade inte så länge att de hann få bekanta bland publiken. De bod
de nu på hotell och försvann lika fort som de kommit. I de större och 
väletablerade teaterstäderna beklagade man utvecklingen. De skriben
ter och forskare som kommenterat saken torde ha rätt i att det för des
sa städer var en försämring. Det är dock inte säkert att denna utveck
ling har varit negativ för alla orter i landsorten. 

I den unga staden Skellefteå följer utvecklingen en delvis annorlun
da rytm. Under 1850-80-talet hade de resande underhållarna inte 
etablerat någon vana att stanna i Skellefteå särskilt lång tid. Både anta
let sällskap och antalet föreställningar var litet. Jag ska i de följande 
kapitlen undersöka hur det nya turnémönstret påverkade Skellefteå. 

Resandet till Skellefteå skedde fortsatt mest med ångbåtstrafiken, 
och slutmålet för de resande var normalt inte Skellefteå utan man fort
satte vidare norrut och till Finland. Skellefteå stad blev knuten till 
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järnvägsnätet först år 1912, vilket ligger utanför min undersöknings
period. De större ångbåtarna, som skötte trafiken till och från Stock
holm, lade till vid Skelleftehamn, och man fortsatte färden in till sta
den med mindre båtar som gick på älven. 

Jag har i tidigare avsnitt beskrivit nöjeslivet i Skellefteå från 1852 till 
1887. När jag nu ska ge en bild av utvecklingen från 1894 till 1911, då 
man får en fast teaterscen i stadens Godtemplarhus, kommer jag att 
indela framställningen kronologiskt och efter var föreställningarna 
ägde rum. Anledningen är att jag kan skönja en utveckling från att 
Stadshuset har varit den dominerande nöjeslokalen för den fina kons
ten till att Godtemplarhuset allt mer tar över rollen som kultur- och 
nöjeslokal i Skellefteå. Jag kommer inte att ta upp varje underhållare 
som besökte Skellefteå utan urvalet av exempel ska vara representativt 
för respektive tid och lokal. 

Det finns anledning till en reservation angående kunskapen om ut
budet i stadshussalongen. De föreställningar jag kunnat upptäcka är de 
som annonserats i tidningen. Stadshotellet hade tidvis egna musiker 
anställda som underhöll de ätande och drickande gästerna. Dessa an
nonserades inte konsekvent i tidningarna. Utbudet av underhållnings
musik var alltså troligen större än som är synligt för eftervärlden. 
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Åren 1894—96 

STADSHUSET 

På 1890-talet fick populärmusiken allt större utrymme i stadshussa
longen, och den seriösa konstmusiken kom ännu mer att stå i skuggan 
av den lättsamma underhållningsmusiken. 

Pauline Huss som tillsammans med Ninni Broman öppnade nöjes
året i Skellefteå den 9 februari 1894 var sedan tidigare känd i staden.1 

Hon hade givit konsert i stadshuset 1878 tillsammans med Luleåsonen 
Carl Bodeli. Denna gång hade fröken Huss en fåtalig publik som dock 
visade sig vara en tacksam sådan och med livliga bifallsyttringar belö
nade de växlande numren. Hon ställde dock in den andra planerade 
konserten.2 

Månaden efter kunde man läsa i tidningen att Ledfoska kapellet 
hade konserterat i Stadshotellet varje afton efter "charmanta pro
gram" och med gott utförande. Särskilt berömde man stycken som 
"Cavatina" och "Under dubbelörnen". Tidningen berättade vidare att 
kapellet dragit i det närmaste fulla hus och "torde nog komma att göra 
detsamma de aftnar det stannar här".3 

Näst efter det Ledfoska kapellet var det dags för Skellefteås egna 
amatörer att underhålla gästerna på hotellet. Man blandade musik
stycken med tablåer och som dragplåster hade man en "stor operett" 
med lokal anknytning, Fiorellas och Fragolettos förlofning, som i annon
sen påstods ha firats på Mullberget.4 

Recensionerna var överförväntan berömmande: 

Den musikaliska aftonunderhållningen å stadshotellet i går hade, 
såsom war att wänta lockat en talrik publik, hwilken genom både 
applåder och inropningar gaf sin belåtenhet med prestationerna 
tillkänna. Störst intresse tilldrog sig operetten Fiorellas och Frago
lettos förlofning, bearbetning med anslutning till speciella Skellef
teå förhållanden werkstäld utaf en i wårt samhälles musikaliska lif 
djupt ingripande tonernas vän. Samspelet war godt och visade lik
som sången resurser och god öfning. Musiknumren utfördes som 
wanligt med talang.5 

Det Boereczska kapellet med sin ungerske kapellmästare hade varit i 
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Skellefteå förut och hade också en uppfattning om stadens olika nö
jeslokaler. Därför gav de en finare konsert i Stadshuset den 22 juni och 
sedan en folkkonsert i Godtemplarsalongen dagen efter.6 När kapellet 
gav en konsert i Örnsköldsvik den 7 februari 1895 spelade de anmärk
ningsvärt nog på det Lutherska bönhuset.7 Recensenterna i Skellefteå 
teg dessvärre efter konserterna trots att man puffat ordentligt i tid
ningen innan kapellet anlände till staden. 

I september månad följde makarna Axel o ch Mia Sernqvist med 
Norrlandskapellet till Skellefteå. De kallades i annonsen för Sveriges 
förnämsta duettistpar8 och hade eleganta kostymer från Schlüters ate
lier i Stockholm.9 Recensenten berömde sedan Norrlandskapellet, det 
gamla välkända, och nämnde även att makarna Sernqvist kunnat hålla 
publikens humör i feststämning.10 Månaden efter gav sällskapet två 
musikaliska soiréer i Piteå och fortsatte sedan resan till Luleå.11 

Den amerikanska collegegruppen Fisk Jubilee Singers, som hållit en 
konsert i Lutherska bönhuset i Örnsköldsvik den 16 juni 1895,12 hade 
nu kommit till Skellefteå och väckte stor uppståndelse. Det var inte 
bara det att man aldrig förr sett färgade sångare, man hade aldrig förut 
hört någon sjunga på samma sätt. Recensenten var lyrisk: 

Deras sångkonst är ypperlig och i synnerhet äro de mästare i 
mezzo moce och i ett rent af h äpnadsväckande pianissimo som 
näppeligen någon svensk kör gör efter. [...] Af solisterna framstår 
mistress Maggie Le Porter-Cole för sin kolossala stämma, hwil-
ken är mäktig det starkaste fortissimo på samma gång den med 
utsökt mjukhet frambringar det swagaste pianissimo.13 

Denna lyriska beskrivning är införd redan innan sällskapet uppträtt 
och bygger sannolikt på omdömen från någon annan stad. Man be
rättade för övrigt att sällskapet ämnade resa vidare via Finland till 
Ryssland. De gav en stor vokalkonsert i Piteå läroverks musiksal den 
26 juni.14 

En intressant sak med deras besök är att de i Skellefteå fick uppträda 
i Stadshotellet medan de i Örnsköldsvik inte släpptes in på hotell Örn, 
som var den fina borgerlighetens nöjeslokal i den staden. 

Någon vecka senare kunde man inte låta bli att sprida lite skvaller 
om en av de manliga sångarna som påstods ha rymt med en blond fru 
till någon av Stockholms berömda advokater, även om tidningen påpe
kade för sina läsare att detta nog bara var illvilliga rykten (vilket det 
också visade sig vara). 

Det fanns en spänningsfylld attityd till de färgade sångarna. Dels 
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gav man ett kvalificerat musikaliskt omdöme om deras uppträdande, 
vilket visar att man inte ville betrakta dem enbart som exotiska. Dels 
kunde man inte låta bli att sprida lite pikant skvaller om en svart sånga
res påstådda rymning med en blond kvinna. 

Sven Hirn har givit en mera ingående beskrivning av Fisk Jubilee 
Singers: 

Den märkligaste utländska ensemblen som under dessa år besök
te Finland torde ha varit Fisk Jubilee Singers, som efter 44 fram
trädanden i Stockholm sjöng i Abo, Helsingfors och Viborg hös
ten 1895. Det var fråga om en negergrupp, sju män och damer 
jämte ackompanjatör och ledare Charles Mumford. Repertoaren 
omfattade folkliga sånger från slaveriets tid. En del av sångerna 
påminde om stämningsfulla hymner, andra var rytmiskt glada. 
[...] Publiken kände sig kanske något konsternerad, men röjde 
stort intresse. Kritikerna var mera överraskade och visste inte rik
tigt hur de skulle förhålla sig.15 

Mest irriterad var Huvudtadsbladets recensent Harald von Mick-
witz. Han ansåg att någon riktig recension inte alls kunde komma ifrå
ga eftersom sångarna saknade skolning. Nya Pressens recensent ville 
obetingat hänvisa herrar negrer till varietésalongen såsom den lämpli
gaste miljön för deras musikaliska prestationer. 

Men det fanns positiva kritiker även på den finska sidan. Uusi Suo-
metar ansåg att pianissimopartierna sjöngs helt felfritt och Wiipurin 
Sanomat lyfte, liksom Skellefterecensenten, fram Maggie Porter-Cole 
som bättre sångerska än många professionella artister.16 

Herr och fru Neruda uppträdde veckan efter Fisk Jubilee Singers 
tillsammans med en uppburen och folkkär baryton, Carl Fredrik 
"Lunkan" Lundqvist (1841-1920). Barytonen Lundqvist hörde till 
Kungliga Teaterns främsta krafter under 1800-talets senare del och var 
legendarisk både för sin sång och för sin stora kroppsvolym.17 

Sällskapet Neruda väckte inte fullt lika stor uppmärksamhet i Skel
lefteå som Fisk Jubilee Singers, även om deras prestationer också be
römdes i tidningen. Efter föreställningen i Skellefteå reste sällskapet 
söderut och uppträdde i Örnsköldsvik på hotell Örn den 6 juli.18 

Av tre övriga sällskap, Norrlandskapellet, paret Wahlgren och Ös
terrikiska damorkestern som konserterade i stadshuset under år 1895 
fick endast den sistnämnda ett omnämnande i tidningen. 

Ar 1896 var Skellefteå amatörsextett de första att uppträda i stads
hussalongen.19 Enligt recensionen hade de en gedigen repertoar och 
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de olika numren utfördes med präktig sammanhållning och precision 
samt god uppfattning. 

I juni månad fick Skellefteå njuta av framstående musikers tonkonst. 
Det var Kongl. Operans konsertmästare Tor Aulin som i sällskap med 
Wilhelm Stenhammar och Oscar Bäckström uppträdde i stadshuset. 
Wilhelm Stenhammar (1871-1927) var en betydande tonsättare i se
kelskiftesgenerationen. Han gjorde 1892 en märklig "trippeldebut". 
Han framträdde som kammarmusiker (pianist) tillsammans med Au-
lin-kvartetten, spelade Brahms' första pianokonsert med hovkapellet 
och fick första gången ett större verk framfört, körstycket "I rosengår
den". Aret därpå fick han sitt definitiva genombrott med sin första pia
nokonsert. Ar 1894 spelade han med Berlin-filharmonikerna under 
Richard Strauss och därefter med en rad andra av tidens främsta diri
genter.20 

Vid Skellefteåbesöket stod Dramatenskådespelaren Bäckström för 
sång och deklamation medan Aulin spelade fiol och Stenhammar pia
no. Recensenten tycks inte ha varit medveten om herrarnas storhet 
eftersom sällskapet inte fick något speciellt omnämnande. 

Sällskapet kom till Skellefteå närmast från Örnsköldsvik där man 
spelat på hotell Örn den 5 juni,21 och efter konserten i Skellefteå fort
satte resan norrut för att uppträda i Piteå Elementarläroverks gym
nastiksal den 11 juni.22 

När Ole Theobaldi konserterade i stadshussalongen den 2 decem
ber fick han mycket uppmärksamhet både före och efter föreställning
en. Tidningen berättar att hans konsert började med att strängarna på 
hans instrument gick av just när föreställningen skulle börja. Efter en 
stund började publiken visa sig otålig men violinvirtuosen lyckades ef
ter monteringen av nya strängar "rycka åhörarna med". 

Theobaldi var mästare i återgivande av naturliga ljud. Bl.a. kunde 
publiken i stycket "En hemresa från Sätern" höra gökens galande i 
fjärran, vallflickans sång och locktoner med luren, hästarnas vrenskan-
de, kornas och fårens hemlängtan, lurtoner, bjällerklang, vindens sus 
och lövens prassel.23 

Undersökningsåren 1894-96 var den seriösa konstmusiken på un
dantag och stod i skuggan av den lättsamma underhållningsmusiken. 
Även om musiken i Skellefteå hade betraktats som det mest framträ
dande "finare" nöjet kan vi nu se att den lättare musikaliska underhåll
ningen hävdade sig betydligt bättre än den seriösa konserten. Att en 
artist som Theobaldi fick mera uppmärksamhet än herrar Aulin, Sten
hammar och Bäckström är en tydlig indikation på detta. 
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GODTEMPLARHUSET 

Godtemplarsalongen bjöd under 1890-talet på ett varierat utbud. Den 
lättare underhållningen dominerade även här, men stadens andra nö
jeslokal började nu få återkommande besök också av teaterdirektörer. 

Emil Pulchau med sällskap stannade till i mars månad 1894 efter en 
längre turné i Finland och Norrbotten för att dansa och berätta histo
rier för Skellefteborna i Godtemplarsalongen. Sällskapet fick en hel 
del uppmärksamhet innan de kom och detta påpekas också i tidningen 
av recensenten: "Pulchauska sällskapet har, att döma efter gårdagens 
prestationer, gjort sig wäl förtjent af det beröm, pressen slösat på det-

"74 samma. 
Kanske hade recensenten tröttnat på att man berömde sällskapen 

redan innan de uppträtt och började nu markera mot detta i sin recen
sion. Men det var inte utan att herr Pulchau gjort succé i staden, då 
recensenten uppmanade var och en som önskade sig ett uppfriskande 
skratt att besöka föreställningen. 

Med ögonen fästade på den mera utvecklade teaterorten Härnösand 
har Claes Rosenqvist i Mittsvenska scener beskrivit Pulchau som en 
man som stod i teaterlivets bakre led,25 och Sven Hirn ger samma bild 
av Pulchau i Populärmusikens pionjärer. 

Med tanke på helhetssituationen förefaller det egendomligt att 
egentliga trubadurer med lättare sångprogram knappast alls träd
de fram. Deras tid kom senare. Genren representerades bara av 
skådespelaren Emil Pulchau och han hörde ingalunda till de bäs
ta. Han sjöng på Societetshuset i Helsingfors i oktober-novem
ber 1890 tillsammans med Clara Netzler, den ackompanjerande 
orkestern bestod av Pintér-Päls skickliga zigenarmusiker. 

Framträdandet räckte några veckor, och man lärde känna Pul
chau som en tämligen underhållande sångare med visor, kupletter 
och Bellman-sånger, medan fröken Netzler åtminstone var ung 
och söt. Under de följande åren reste Pulchau vida omkring i Fin
land men ägnade sig huvudsakligen åt att berätta historier, inte att 
sjunga.26 

De första pjäser som gavs i Godtemplarsalongen detta år var Socken
skomakaren, en komisk monolog och En svartsjuk tok, e tt lustspel med 
sång i en akt av Johan Fredrik Lundgren som figurerade under sig
naturen Uller. Pjäserna spelades av stadens amatörer och recensenten 
kunde inget säga varken om pjäsernas innehåll eller om det sätt de ut
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fördes på. Den enda kommentaren var: "att döma efter handklapp
ningen nöjd publik".27 

De beryktade engelska klockspelarna under ledning av Mr Duncan 
S. Miller imponerade däremot på tidningens recensent. Den fem man 
starka orkestern med sina 131 klockor fick mycket bra kritik och sen
sationen för Skelleftepubliken var ett nytt instrument kallat The Reso-
niting Dulciphonicon. Recensenten ger en ingående beskrivning av 
underverket: "bestående av stålplattor som sakta anslås och vibrera öf-
ver metallådor, hvarifrån de mest ljuva toner frambringas".28 

I november månad hade teaterdirektören Alfred Schörling anlänt 
till Skellefteå. Han gav ett antal föreställningar i Godtemplarsalongen 
och fortsatte sedan till Byske. Att Schörling kom till Skellefteå söder
ifrån får stöd av att han försökte få h yra teatern i Härnösand under 
hösten 1894, men fick ett kort och brutalt telegramsvar från arbetare
föreningens ordförande C. A. Häggqvist: "Lindberg kommer, ni inga 
utsikter här."29 August Lindberg var en av Nordens ledande teatermän 
och C. A. Häggqvist ville hellre se Lindberg på scenen i Härnösand än 
Schörling. I Skellefteå fick man nöja sig med Schörling. Där kunde 
man bara drömma om att få se berömdheter som Lindberg. 

Schörling hade kommit till den resande teatern under 1870-talets 
förra hälft och haft anställningar vid flera av de mindre sällskapen. 
Han var hos Landegren spelåret 1877-78 och någon tid därefter star
tade han en egen trupp.30 

Vad man i övrigt kan säga om honom är att han ibland tog på sig 
större uppgifter än hans sällskap klarade av att utföra. Ibland var trup
pen så fåtalig att han var tvungen att utesluta partier från de större pjä
serna, ibland valde han att sätta upp ett större stycke på en minimal 
scen där det helt enkelt inte rymdes. Recensionerna var på flera ställen 
mördande. 

Men på mindre ställen, likt Skellefteå, där man var ovan med teater 
fick han spela, och han anses verksamt ha bidragit till teaterspridning
en till mindre orter. I Skellefteå nöjde man sig med att i förväg puffa 
för Schörlings föreställningar och övrigt inte skriva om honom i tid
ningen. 

I mitten på januari 1895 var Schörling på väg söderut men stannade 
åter i Skellefteå för att ge tre föreställningar. Bl.a. gav han det välkända 
folklustspelet Andersson, Pettersson och Lundström. Tidningens reaktion 
var densamma som tidigare. Man puffade för föreställningarna i för
väg och berättade till och med att pjäsen Hvar är pojken hade uppförts 
över 100 gånger på Södra teatern i Stockholm. Efter föreställningarna 
skrev man dock inget om Schörlings prestationer.31 
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I Örnsköldsvik uppträdde Schörling på fru Erikssons gård vid Stor
gatan tillsammans med Ben-Ali-Arabi.32 

Efter att fått beskåda en hel teaterdirektör på scenen fick stadsborna 
i mars månad möjligheten att beskåda en halv kvinna. Thauma, den le
vande halva damen som enligt annonsen icke var optisk och som hade 
visats på världsutställningen i Chigago, stod på scenen i Godtemplar-
salongen under en dag.33 Tidningen ägnade inga recensioner åt före
visandet men det är troligt att Skellefteborna strömmade till för att se 
denna märkliga kvinna. Även om en skrapsynt modern läsare kan bli 
misstänksam när hon i annonsen nämns som "nutidens största uppfin
ning" skulle det ha varit intressant att se hur förevisaren kunde lura 
publikens öga. 

Söndagen den 23 februari 1896 hade två större föreställningar 
krockat med varandra. I stadshuset konserterade Svenska Qwartett-
sångarna och i Ordenshuset gav Axel Sernqvist med fru och i sällskap 
med bondkomikern Lars Bondeson en familjesoaré.34 Därför hade 
man ingen större publik på någon av föreställningarna. 

SNT:s recensent hade sett sällskapet Sernqvists uppträdande och 
berättade att de kunde konsten att "taga sin publik".35 I Örnsköldsvik 
hade sällskapet uppträtt på Hotell Örn den 17-19 februari.36 

I Juli månad besöktes Skellefteå av den internationelle teaterdirek
tören Emil van der Osten.37 Han var född i Tyskland och kom till Sve
rige med sin far som var teaterdirektör. Han började sitt yrkesliv som 
sjöman och avancerade till kapten. Efter ett skeppsbrott hamnade han 
i USA där han debuterade som skådepelare i Philadelfia 1871. Ar 1878 
återvände han till Tyskland för engagemang på stadsteatrarna i Breslau 
och Hamburg, varefter han kallades till hovteatern i Dresden. 

I Sverige presenterades han ofta som kunglig sachsisk hovskådespe
lare. Från senare delen av 1880-talet vistades han allt oftare i Norden, 
på Nya teatern i Stockholm, Svenska inhemska teatern i Åbo och som 
egen resande teaterdirektör.38 

I Skellefteå gav van der Osten tre lustspel, bl.a. Edmond Kean av 
Alexandre Dumas d.ä. I SNT fick van der Osten inte särskilt mycket 
beröm för sin paradroll i ovannämnda pjäs utan det var hans prestatio
ner i Familjens olycksfågel som fick följande omnämnande: 

Utförandet var i allmänhet bra, delvis utmärkt: bland fiere andra 
förtjenar Hr. van der Osten allt beröm för återgifwandet av Ottos 
roll, hela hans apparation röjde den uppmärksamma och nitiska 
skådepelaren som fullkomligt aktgifwer på sin roll och vet att be
gagna sig af alla dess sidor för att wid sig fästa intresse.39 
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Recensenten vågade också värdera van der Ostens sällskap som utan 
tvivel det bästa den svenska landsortsteatern kunde uppvisa. Den vär
deringen delades inte av Hernösands-Posten den 20 maj 1896, efter 
att van der Osten med sällskap uppträtt där: "Den finska brytning, 
som behäftar åtskilliga af sujetterna, verkar inte odelat angenäm." 
Man kan också ifrågasätta påståendet att van der Ostens sällskap varit 
svenskt. Det var nämligen i huvudsak rekryterat i svenskspråkiga 
Finland. 

Från Skellefteå reste van der Osten söderut och spelade på Hotell 
Örn i Örnsköldsvik 12-14 juni.40 

I juli månad var Schörling tillbaka i staden och gav populära gott-
köpsföreställningar under två dagar. Arets sista dag kom han för fjärde 
gången, efter en längre séjour i Piteå under november och decem
ber,41 och annonserade tre föreställningar 1-3 januari 1897. Då våga
de han sig på att ge 1800-talets mest spelade pjäs Värmlänningarna på 
den lilla sångestraden i Godtemplarsalongen.42 Resultatet kan inte ha 
varit särskilt bra, eftersom tidningen inte nämnde hans prestationer 
efter någon av hans föreställningar. När Schörling två år tidigare spe
lat Värmlänningarna på en miniatyrscen i Örnsköldsvik hade det gått 
riktigt illa. En av de hårt prövade skådespelerskorna hade bakom sce
nen gråtit ut sin frustration så högljutt att det trängt ut till publiken.43 

Att en teaterdirektör besökte staden tre år i rad var emellertid något 
helt nytt i Skellefteås teaterhistoria. Alfred Schörlings sceniska presta
tioner var möjligen inte de bästa tänkbara men å andra sidan var Skel
lefteå fortfarande en liten teaterort. Den första regelbundet återkom
mande teaterdirektören var en som gått till eftervärlden som 
teaterspridare till Norrlands mindre orter,44 vilket säger en del om 
Skellefteås dåtida ställning som teaterstad. Något hade emellertid bör
jat hända på teaterområdet. 

ÖVRIGA LOKALER 

Målarmästare Tornéus, som var aktiv i Godtemplarorden, upplät sin 
gård (där Aveny Biograf nu står) till John Fredins menagerie i mars 
1894. Han visade bl.a. en Kongo jättelejoninna från Sydafrika, en peli
kan från Afrika o ch ormtjuserskan Senida med sina jätteormar, som 
var mellan 10 och 12 fot långa. Recensenten uppmanade stadens ung
domar att besöka Fredins förevisningar och samtidigt få sig en lektion 
i zoologi. Fredin flyttade sedan till urmakare Lindströms gård.45 

Cirkus Renard,46 som förevisade sin hund- och hästdressyr i ett ele-
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gant cirkustält på torget, hade ett angenämt problem. Tydligen hade 
de haft svårt att hålla isär sina väldresserade rashundar eftersom de var 
tvungna att sälja valpar "af äkta race". Eller också var det ett annat sätt 
att tjäna pengar. De sålde även vuxna hundar och annonserade för att 
få köpa unga stora hästar av färgen vit eller skimmel.47 

Från Skellefteå reste truppen till Piteå där man uppträdde på tom
ten vid ångbryggeriet i månadsskiftet juni-juli.48 

I juli månad 1895 var det liv och rörelse på urmakare Lindströms 
gård. Det var inte bara den berömda trollkonstnären Louise Grant 
som visade sina förvandlingsnummer, utan gården kryllade även av ka
meler, dromedarer, en krokodil från Egypten samt såväl svenska som 
amerikanska björnar. Och mitt bland alla rovdjur förevisades också en 
dresserad pudel.49 

Till Skellefteå kom truppen närmast från Piteå där man uppträtt på 
Godtemplargår den.5 0 

Ar 1896 hade staden besök av två cirkustrupper, Cirkus Lindeberg 
och Cirkus Bergman. Båda trupperna fick sätta upp sina tält på torget. 

Zigenartruppen som höll bröllop och dansade spanska och rumän
ska folkdanser i nationaldräkter i guld och silver fick däremot hålla till 
i Bonnstan i stadens utkanter. 

64 



Åren 1905-07 

STADSHUSET 

Aren 1905-07 bjöd man fortsättningsvis på populär underhållnings
musik i Stadshuset. Stadens egna amatörmusiker kom emellertid att 
framträda mera och dessa hade nu allt oftare seriös konstmusik på sin 
repertoar. 

Den första föreställning som annonserades i stadshuset år 1905 var 
en musikafton för välgörande ändamål av Skellefteås amatörer. På re
pertoaren hade man stycken av Waldteufel (känd bl.a. för "Skridsko
åkarna"), Bériot och Rosch. Stadshussalongen var fylld till sista 
plats och behållningen för kvällens uppträdande uppgick till 186,75 
kronor.1 

Beda Rönnberg som planerat hålla två stycken romans- och visaft
nar i Godtemplarsalongen tillsammans med Dagny Ekegårdh den 22 
och 23 augusti blev tvungen att flytta sin andra föreställning till Stads
huset. Det var teaterdirektören Alfred Lundberg som hade lagt sin 
turnéstart till Skellefteå och ville komma åt Ordenshuset för att re
petera.2 

Operasångaren Carl Fredrik "Lunkan" Lundqvist som beslutat att 
gå i pension, hade en avskedsturné i landet och konserterade även i 
Skellefteå den 3 oktober.3 

Vid Lundqvists konsert medverkade fröken Agda Lysett med pia
noackompanjemang och stadshussalongen var falisatt av en nöjd och 
tacksam publik. Ar 1905 avslutades med två amatörkonserter den 28 
oktober och den 1 december. 

Skellefteå amatörkapell stod för aftonunderhållningen i stadshuset i 
början på april månad 1906. På repertoaren hade man bl.a. "Under 
rönn och syren" av Johan Fredrik Palm (1753-1821) som var en flitig 
sångtonsättare, ackompanjatör vid Kungliga Teatern och sånglärare 
vid Kungliga Musikaliska Akademiens läroverk.4 

Edward Bäckström annonserade Teater i stadshussalongen den 15 
juni. I själva verket bestod föreställningen av uppläsning av humoris
tiska stycken. Han lockade ingen större publik även om den lilla skaran 
enligt tidningen var nöjd med föreställningen.5 

Beda Rönnberg, som återkommit till Skellefteå men nu bytt sitt 
resesällskap till Valborg Christenson, hade en ansträngande afton i 
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stadshussalongen. Damerna hade en präktig repertoar med sånger 
tonsatta av kompositörer som Peterson-Berger och Sibelius men 
publiken var fåtalig och stämningen var från början av kvällen inte av
gjort fördelaktig. Först när halva konserten hållits rådde det fullt sam
förstånd i salongen mellan de uppträdande och publiken.6 

Hilma Hedin, som var gammal bekant i Skellefteå, delade sina före
ställningar mellan Stadshuset och Godtemplarhuset. Hon höll en hu
moristisk visafton i 3 av delningar och hade 9 kostymbyten.7 Tanken 
med detta var troligen att om inte visorna skulle locka publik så kanske 
Skellefteås damer i alla fall ville se vad som var på modet. Nu blev det 
inte riktigt så. Hilma Hedin lyckades inte ens med kostymernas hjälp 
locka till sig en talrik publik. 

Det gjorde däremot stadens egna amatörer som höll konsert med 
deklamatoriska inslag i slutet på november. Stadshussalongen var full
satt. 

Bröderna Kräusel höll konserter i stadshuset i april månad 1907 och 
de stannade längre än de flesta andra musiker. Direktör var Georg 
Kräusel som spelade flöjt, yngre brodern spelade cello och de assiste
rades av fröken Nordtbeck med piano. Bröderna gav sex konserter i 
stadshuset.8 

Skellefteå musiksällskap gav en konsert i maj månad. På sin reper
toar hade de populära stycken ur opera, operett och teatermusik. Bl.a. 
gav man ett potpuorri ur Preciösa av Pius Alexander Wolff med musik 
av Carl Maria von Weber.9 

Resten av året annonserades bara 5 föreställningar i stadshuset och 
ingen av dessa fick särskilt mycket uppmärksamhet i tidningen. 

Under perioden 1905-07 bjöd man sina gäster i Stadshuset, liksom 
under den föregående undersökningsperioden, på underhållningsmu
sik. Det som framför allt blir mera tydligt är att stadens egna amatör
musiker blev alltmer framträdande i stadshusets repertoar, och det var 
nu ofta dessa som stod för inslagen av seriös konstmusik. 

GODTEMPLARHUSET 

Efter Schörlings regelbundna besök på 1890-talet hade det några år in 
på 1900-talet hänt ytterligare något med teaterlivet i Skellefteå. Sta
den fick återkommande besök av mera kända och etablerade teaterdi
rektörer, och det började finnas mera seriös dramatik på repertoarerna 
i Godtemplarsalongen. Dessutom hade man börjat med amatörteater 
bland nykterhetslogerna. 
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Skellefteå Nykterhetsvänners amatörsällskap öppnade nöjesåret 
1905 i Godtemplarhuset med en sorglustig tragedi, Far super till to
nerna av Brandkårssextetten. Enligt recensenten var deras föreställ
ningar talrikt besökta, applåderna livliga och belåtenheten allmän.10 

Ar 1905 upplöstes unionen mellan Sverige och Norge i juni månad. 
I Sverige blev reaktionerna kraftiga. Man förberedde ett militärt ingri
pande, men unionen kunde till sist upplösas fredligt. 

Det Norska skådespelarsällskapet som unionskrisåret spelade Balde
vins Bröllop och En moder i Skellefteå hade fåtalig publik, men blev 
trots det politiska läget godkänt av recensenten. Baldevins bröllop be 
skrevs som en äktnorsk folkpjäs som var fallt njutbar även för svenskar. 
Intrigen var roande och konsekvent genomförd. 

Det kan tyckas överraskande att ett norskt skådespelarsällskap be
fann sig på turné i Sverige, medan orosmolnen var på väg att blåsas 
upp på den politiska himlen, men ännu under våren detta år var det 
fortsatt teaterkulturell utväxling mellan de två unionsländerna. De 
unionspolitiska stridigheterna upptog troligen politikerna mera än 
folket. Under alla omständigheter lämnades kulturlivet utanför vapen-
skramlet. Svenska teatersällskap var också välkomna i Trondheim kris
året 1905.11 

Det har inte gått att utreda vilka aktörer som bildat det norska skå
despelarsällskap som uppträdde i Skellefteå. Det är troligt att några 
skådespelare slog sig samman, fann ett passande nationellt namn t.ex. 
Norska skådespelarsällskapet, övade in några norska stycken och drog 
ut på turné. 

Baldevins bröllop och En moder var populära stycken och spelades ofta 
kring sekelskiftet 1900 i Norge. Däremot kan man undra hur det kom
mer sig att detta sällskap hamnat i Skellefteå. Av recensionen kan man 
dra slutsatsen att sällskapets uppträdande varit av god kvalitet och tro
ligen var sällskapet av en rang som i vanliga fall inte hade valt Skellef
teå som spelort. 

I augusti kom Alfred Lundberg12 som nämnts till staden och träng
de undan Beda Rönnberg från Godtemplarscenen. Lundberg hade 
placerat sin turnéstart i Skellefteå och behövde scenen för att kunna 
repetera in pjäserna.13 Det torde kunna ses som ett nytt steg i utveck
lingen att ett teatersällskap rentav valde att repetera och inleda sin sä
song i staden. 

Liksom Schörling 10 år tidigare hade Lundberg Värmlänningarna 
av F. A. Dahlgren på sin repertoar, och den här gången kände sig tid
ningen tvungen att reagera. Recensenten undrade över hur Lundberg 
trodde sig kunna sätta upp en så stor pjäs på logens lilla scen och var 
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förundrad över att dansarna inte ramlade över rampen. Av skådepelar-
na fick Fritiof Andersson sämsta kritiken. Man påpekade att han vis
serligen hade stor röst men alltför litet intresse för själva pjäsen.14 

Den blinda sångkvartetten som uppträdde i Skellefteå i september 
1906 hade också delat sina föreställningar mellan stadshuset och god-
templarhuset.15 Tydligen var de införstådda med statusskillnaden mel
lan dessa nöjeslokaler och ville uppträda både för borgarna och för fol
ket. De hade storartad framgång med båda sina föreställningar. 

Den siste att uppträda i ordenshuset 1906 var humoristen, muntra
tionsrådet och trolleriprofessorn V. Backer Meurke som annonserade 
stor muntrationsfest den 28 december. 

Några ungdomar från Nykterhetsföreningens ungdomsavdelning 
hade arrangerat aftonunderhållning i januari 1907. Först uppträdde 
man i Ursviken för att sedan ge samma program i stadens godtemplar-
hus. Syftet med föreställningen var att bereda en av de spelande, en 
ung student, tillfälle att delta i nykterhetstalarekursen i Stockholm. 

Recensenten var välvillig i sin bedömning: "Några av platsens ung
domar med en studerande i spetsen utförde lustspelet med en chvung 
och på ett sätt som icke gaf något efter hvad de wanliga landsortssäll
skapen prestera."16 

J. Nyberg stannade i Skellefteå under sin blixtturné. På repertoaren 
hade han dödsföraktande velocipedtrick. Föreställningen kallades 
Dödsringen och presenterade enligt Nybergs egen bedömning Europas 
populäraste velocipedkonstnär, dvs. Nyberg själv. Han hade turnerat i 
Finland och tydligen cyklat över Imatrafallet på en spänd stålvajer den 
16 juni 1905.17 

Och om Skellefteborna inte skulle roas av hans trick hade han för 
säkerhets skull med sig en bygdekomiker vid namn Grannars-Lasse. 

Kasten var tvära. Efter Grannars-Lasse var det i juni månad dags för 
Julia Håkansson att spela på den lilla estraden i godtemplarhuset. Julia 
Håkansson utbildades och tränades av August Lindberg både enskilt 
och som en del av hans ensemble. Skådepelaren Tore Svennberg sökte 
sig i sin tur till Julia Håkansson och utvecklade sina teatrala färdighe
ter tillsammans henne. De två kom att ingå i kretsen kring Lindberg 
och utvecklas där, men de bildade också en artistkombination som un
der många år skulle bli ett begrepp. Håkansson och Svennberg gjorde 
under 1890-talet upprepade sommarturnéer. Ar 1898-99 samt några 
år vid 1900-talets början drev de eget sällskap med helårsverksam
het.18 Julia Håkansson var sannolikt Sveriges främsta kvinnliga "seriö
sa" skådespelare under 1890-talet. Svennberg krönte sin karriär ge
nom att på 1920-talet bli Dramatenchef.19 
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År 1905 övergick Svennberg definitivt till Stockholmsscenerna. 
Landsortsturnén fortsattes då av Julia Håkansson ensam. Hon fann i 
Bror Olsson en relativt god ersättare för Svennberg, dock knappast en 
publikmagnet av företrädarens mått. Under namn av Julia Håkanssons 
teater fortgick nu verksamheten ytterligare två säsonger.20 Bror Ols
son - vilken var knuten till företaget endast under dess andra och sista 
spelår - fick därvid tillfälle att utöka och fullkomna sina berömda Na-
poleontolkningar med "le petit caporal" i Bernhard Shaws Odets man 
och den slagne kejsaren i Richard Voss Napoleon L I det sistnämnda 
stycket gav Julia Håkansson gestalt åt grevinnan de S:t Aubonne, pjä
sens kvinnliga huvudroll.21 

Recensenten i Skellefteå kunde bara hålla med om sällskapets stor
het och berömde dess repertoar för att den icke upptog den slippriga 
franska smörja som annars var oskiljaktig från landsortsturnéerna. Re
censionen avslutades med ett upprop: "De här uppförda pjäserna äro 
alla af wärde och med moraliskt underlag. Så bör det vara!"22 Julia Hå
kansson representerade en ny nivå i Skellefteås teaterutveckling. 

I september var Alfred Lundberg tillbaka i Skellefteå. Han satte upp 
bl.a. Solidar,; et t lustspel i 4 akter av Selfrid Kinmansson. Enligt tid
ningen hade Lundberg ensamrätt att spela Solidar i l andsorten. Han 
fick uteslutande bra kritik i tidningen och efter avslutad Skellefteå-
sejour fortsatte han norrut.23 

När man ser på repertoaren och läser recensionerna under perioden 
1905-07 för Godtemplarhusets verksamhet kan man dra slutsatsen att 
det hade hänt något med teaterlivet i Skellefteå. En så pass god teater
man som Alfred Lundberg återkom filera gånger under kort tid. En 
norsk teaterturné hittade sin väg till Skellefteå och till och med Julia 
Håkansson dök upp i staden. 

Recensenterna började formulera åsikter om pjäsernas värde och 
moraliska underlag och de gamla värderingar som placerat teatern 
bland folknöjena hade försvagats. Man var nu inte långt från att kalla 
teater för konst. 

En slutsats som är möjlig att formulera redan nu är att en liten ort 
som Skellefteå tjänade på blixtturnésystemet, där man eftersträvade att 
spela på så många ställen som möjligt. Även om uppehållen var korta, 
så kom det nu alltfler och allt bättre teatersällskap till staden. 

Skellefteå var alltså på väg att utvecklas som teaterort. Men inte bara 
som en spelort för resande sällskap utan också som en plats där egna 
amatörsällskap gavs möjlighet att expandera. 
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ÖVRIGA LOKALER 

Ar 1905 annonserade bara en trupp föreställning någon annanstans än 
i ovanstående lokaler. Det var Cirkus Schreiber som hade föreställ
ningar på torget i slutet av juli. Truppen bestod av 50 personer och 15 
dresserade hästar. 1906 och 1907 skulle det bli mer. 

Sekelskiftet var en tid då många klubbar bildades. Det var allt från 
herrklubbar till specifika klubbar inom olika yrkesgrupper. I Skellefteå 
hade brandsoldaterna bildat Brandkårsklubben och var skulle brand
männens klubb spela teater om inte på brandstationen. Pjäsen som 
uppfördes den 29 mars 1906 hette Den brottsliga betjänten och som ex
tranummer var det hornmusik samt uppträdande av kuplettsångaren 
Jim Changchirs.24 

Den blinda sångkvartetten höll som nämnts konsert i Skellefteå kyr
ka den 19 september och hade storartad framgång.25 

1907 höll även Piteå sångarförbund konsert i Skellefteå kyrka. Sam
ma år fick Skellefteborna tillfälle att beskåda den starka dalkarlen, atle
ten och brottaren Anders Andersson från Siljansnäs i juli. I tidningen 
berättas att han nyligen hade kommit hem från en glänsande brottar-
turné i Amerika och att han dessutom hade besegrat den danske jätten 
Bech-Olsen. 

Andersson höll sina styrkedemonstrationer på gamla brandstatio
nens tomt och utmanade stadens starka män att gå en brottarmatch 
med honom. 
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Åren 1910-11 

STADSHUSET 

Under åren 1910-11 började värderingarna i Skellefteå ändras även på 
den musikaliska fronten. Recensenterna uppmärksammade den seriö
sa konstmusiken alltmer och ägnade mindre intresse åt populärmu
siken. 

Det första resande musiksällskap som besökte Skellefteå var Svens
ka damqvartetten. Den hade funnits sedan 1800-talets mitt, även om 
den 1877 haft namnet Den nya svenska damqvartetten och säkert bytt 
damer också ett antal gånger. Kvartetten leddes av Carl Jacobsen och 
efter en föreställning i staden fortsatte sällskapet norrut.1 

Av de övriga tre föreställningar som annonserades var det bara 
Norrlands Dragonregementes Musikkår som fick uppmärksamhet i 
tidningen. Man skriver att konserten var av högt värde och att salong
en var till trängsel fylld.2 

Militärmusikernas betydelse för musiklivet på de orter där de varit 
stationerade har varit avsevärd. Utöver den militära tjänstgöringen 
ordnade kårerna egna konserter och medverkade i otaliga andra kon
sert- och teatersammanhang. Dessutom ledde många av musikerna de 
mindre blåsorkestrar som efter hand växte fram i föreningar och på ar
betsplatser. Kårerna fungerade också som plantskolor för unga musik
begåvningar som kunde antas som musikelever.3 Man bör även upp
märksamma att Norrlands Dragonregementets Musikkår som var 
stationerad i Umeå alltså även gjorde turnéer till grannstäderna. 

Ar 1911 annonserades några fler underhållare i stadshussalongen. 
De som fick mest uppmärksamhet i SNT var Sven Nyblom och Carl 
Lejdström. Man beskrev deras konsert som en konstnjutning av äkta 
gedigen art och för de uppburna konstnärerna ännu en framgång till 
de många föregående. Några stycken ur repertoaren nämns som mest 
anslående, bl.a. Wagners "Aftonstjärna" och en aria ur Pajazzo. Recen
sionen avslutas med: "Det är ytterst sällan, - alltför sällan - den norr
ländska landsorten får njuta av så fullödig sångkonst som under dessa 
två konserter."4 

I den nya tidningen NV finns en syrlig kommentar om ovanstående 
konsert: "Vi sakna anledning att yttra oss om prestationerna, då man 
icke uppvaktat tidningarne, i varje fall icke oss med biljetter. Vi hoppas 
konsertgivarna stå utanför det något dråpliga tillvägagångssättet."5 
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Försåg man inte tidningarna med gratisbiljetter till sina föreställning
ar kunde man inte heller räkna med några goda recensioner. Vi förstår 
också av den sura kommentaren att stadens unga tidning behövde på
minna om sin existens och kämpa för de vanliga förmånerna. 

Carl Schou's kaffekonserter fick också ett positivt omnämnande, 
och SNT skrev att de bjöd på verkligt god musik i stället för det tingel
tangel som brukade vara förenligt med cafémusiken. Norran hade tro
ligen inte heller av Schou fått några biljetter, eftersom recensionen 
uteblev. 

Även på den musikaliska fronten började nu värderingarna ändras. 
Tidigare hade den seriösa musiken betraktats som mindre intressant 
än den populärmusik som spelades i stadshotellets matsal. Nu började 
recensenterna uppmärksamma den seriösa musikkonsten och ägna 
mindre intresse åt de vanliga populärmusikaliska framträdandena. 

GODTEMPLARHUSET 

Aren 1910 och 1911 fick Godtemplarsalongen på bara två år besök av 
dubbelt så många professionella teatersällskap som under de tidigare 
treåriga undersökningsperioderna. Även amatörteaterföreställningar
na ökade under denna period. 

Anna-Lisa Hwasser-Engelbrecht, som öppnade nöjesåret 1910 i 
Skellefteå, har en intressant historia. Hon hade teatern i blodet från 
mödernet och var mycket begåvad. På Nya teatern i Stockholm mötte 
hon sin blivande make William Engelbrecht som i sin tur var en firad 
aktör. 

Från år 1883 var paret Hwasser-Engelbrecht ute på sommarturnéer 
i landsorten tills de 1886 lämnade Nya teatern och startade ett eget re
sande sällskap som varade i tre år. Claes Rosenqvist har i Mittsvenska 
scener beskrivit parets öde: 

Konstnärligt stod sällskapet högt. Man hade bl.a under somma
ren 1888 spelat Edward Brandes Kärlek på Vasateatern i Stock
holm. [...] C. O. Lindmark ansåg vid det tillfället att denna en
semble borde upphöjas till värdighet av Kunglig Dramatisk 
teater. Vid sidan av scenen gick det mesta emellertid på skruvar. 
Herrskapet Engelbrecht tycks hellre ha använt inkomsterna till 
stora partiinköp av konjak än till att betala personalens löner. När 
sällskapet anlände till Viborg hade man lämnat så s tora skulder 
efter sig att Engelbrecht hamnade i bysättningshäkte. En av de le-
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dande skådespelarna, Eric Zachrison, lyckades beveka fordrings
ägarna så direktören slapp ut, men vid spelårets slut fick truppen 
återvända till Sverige utan löner och på konsulatets bekostnad.6 

Det var alltså ett sällskap från Sveriges absoluta teaterelit som eko
nomiskt drog sig fram som de sämre s.k. teaterbanden. 

Anna-Lisa, som hade farit illa av turnélivet med maken, fick med ti
den svårt att göra trovärdiga rolltolkningar och efter att deras sällskap 
upplösts i Härnösand 1895 blev hon osynlig på scenerna i Sverige. Pa
ret Engelbrecht flyttade till Helsingfors, där Anna-Lisa gjorde några 
gästroller och gav privatlektioner. 

Ar 1904 föll William Engelbrecht ihop på scenen när han under en 
lördagsmatiné i Sundsvall gjorde prästens roll i Värmlänningarna. Han 
avled på Sundsvalls lasarett under följande natt, 49 år gammal. Den 
firade men problemtyngde teatermannen begravdes på allmänningen 
bland okända och fattiga. 

Sex år efter makens död dök nu Anna-Lisa Hwasser upp med en 
dramatisk turné på Skellefteås lilla estrad. På repertoaren hade hon 
fortfarande Kärlek av Edward Brandes, men också bl.a. Gengångarna 
av Ibsen och Fröken Julie av Strindberg. De kvinnliga huvudrollerna 
hade fru Anna-Lisa säkert klarat av med glans tidigare i sin karriär. 
Men den här gången var i alla fall Skellefterecensenten inte impone
rad. Brandes Kärlek motsvarade enligt honom näppeligen de förvänt
ningarna man kunde ställa på en sådan författare. Det som varit en 
succé i Stockholm i slutet på 1880-talet mottogs kallsinnigt i Skellefteå 
två decennier senare. Handlingen var i recensentens ögon skäligen 
matt och krävde en livfull framställning för att kunna verka, och det 
tycktes inte Hwassers sällskap ha kunnat åstadkomma. 

Om Ibsens Gengångare nöjde sig recensenten med att fastslå att 
sällskapet skilde sig på ett lyckligt sätt från den svåra uppgiften. 

De recenserade föreställningarna lockade liten publik och tidningen 
uppmanade inte heller publiken att besöka teatern. Hwassers sista 
föreställningar bevistades inte av tidningens recensent.7 

Det är svårt att säga om recensenten haft fog för sin kritik eller inte 
eftersom Anna-Lisa Hwasser hade varit osynlig på de svenska lands
ortsscenerna efter makens död. Man vet inte i vilket skick hon och 
hennes sällskap var vid tiden för Skelleftebesöket. Hennes uppdykan
de i Skellefteå är överraskande eftersom hennes turné tidigare är 
okänd av forskningen. 

När Anders Frithiof i slutet av samma månad gav Kusin Theodor som 
första föreställning uppmärksammades främst sällskapets livfulla 
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framställning: "spelet war, som man blivit wan att finna hos detta säll
skap, jämnt och godt. Det hela löpte träffsäkert och liffullt som det ska 
göra och publiken war i gladaste stämning".8 

Även Frithiofs övriga föreställningar fick övervägande god kritik. 
Ordensbröderna och Våra Flickjägare hade fåtalig publik och det berod
de enligt recensenten på att båda pjäserna tidigare givits i Skellefteå. 

Anders Frithiof hade sin verksamhet i landsorten uppdelad i två 
perioder, åren 1907-10 och 1916-22. Som teaterledare hade Frithiof 
övervägande en populär folklig repertoar, men även seriös dramatik. 
Vid sidan om Hin och smålänningen, Oregrund-Osthammar, Ordensbrö
derna, Värmlänningarna och Andersson Pett ersson o ch Lundström , vilka 
var turnéns mest spelade program, lyste ibland både Ibsen, Björnson 
och Strindberg upp de Frithiofska affischerna.9 I Skellefteå bjöd man 
emellertid inte på någon av dessa nordiska "tungviktare", däremot på 
ett av Shakespeares lustspel och ett drama av den i samtiden mycket 
ansedde spanske dramatikern José Echegaray. 

Direktör Nils Hjorth hade annonserat en föreställning i Skellefteå 
teater men dök aldrig upp. Eftersom han inte lämnat något meddelan
de om sin frånvaro gick publiken till Godtemplarhuset i hopp om att få 
se teater. Tidningen var tämligen irriterad över detta tilltag och inte 
ens det faktum att sällskapet upplösts i Örnsköldsvik av ekonomiska 
orsaker räknades som förmildrande omständighet. 

När Alfred Lundberg åter beträdde tiljan, eller åtminstone den lilla 
estraden i Skellefteå, i slutet på oktober klassade tidningen honom 
som ledare för landsortens främsta sällskap. Även denna gång hade 
Lundberg förhållandevis stora pjäser på sin repertoar, vilka fick uteslu
tande bra kritik. 

En andra direktör, vid sidan av Nils Hjorth, som inte skulle vara väl
kommen till Skellefteå flera gånger var Allan Ryding.10 Han gav i slu
tet på november två pjäser på teatern och före föreställningen upplyste 
tidningen om att det Rydingska sällskapet hade en framstående plats 
bland landsortssällskapen. 

Både publiken och recensenten blev besvikna. Pjäserna uppfattades 
som ensidiga och tröttande för publiken och var inte lämpliga att ges 
efter varandra. Aktörerna hade glömt sina roller eller var dåligt påläs
ta. Sufflören var så högröstad att publiken infångade replikerna före 
skådespelarna. 

Recensenten ansåg att Ryding räknat alltför mycket på Skellefte-
publikens teaterhumor och överseende och att Ryding efter detta skul
le få svårt att uppta konkurrensen med de verkligt goda landsortssäll
skapen.11 
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Ryding räknades i vanliga fall bland de uppburna teaterdirektörer 
som uppträdde på landsortsscenerna. Man kan fråga sig vad som hade 
hänt med hans sällskap vid tiden för Skelleftebesöket? Man kan från 
recensionen få uppfattningen att sällskapets medlemmar varit trötta på 
scenen. Kanhända hade resan till Skellefteå varit ovanligt besvärlig 
och energin som annars skulle användas på scenen hade förbrukats av 
någon stormig novemberfärd per ångbåt. 

Den 28 januari 1911 fanns en intressant spalt i NV. Tidningen upp
lyste sina läsare om att ett amatörsällskap hade bildats av I.O.G.T.-
logerna i Skellefteå. Meningen var att genom spelande av smärre tea
terpjäser kunna sammanskjuta ett så stort penningbelopp att scenen i 
ordenshuset skulle kunna bestås med en grundlig utvidgning.12 Anda
målet var gott och ambitiöst, men sällskapet lyckades endast spela ihop 
till möbler m.m. till scenen, vilket i och för sig var hedervärt nog. 

Den första föreställningen av amatörsällskapet ägde rum redan må
naden efter tidningsartikeln. Man satte upp Rika Morbror av August 
Blanche. Behållningen efter föreställningen uppgick till 375,20 
kronor. 

Karin Swanström13 kom till Skellefteå i mars och satte upp bl.a. 
Muntra fruarna i Windsor av Shakespeare samt en dramatisering av La
gerlöfs Gösta Berlings Saga. 

Recensionerna efter hennes föreställningar var varierande. Om dra
matiseringen av Gösta Berling sade man följande: "Med fruktan och bä
van följde vi från början till slutet den omtvistade dramatiseringen av 
Lagerlöfs storverk. Av sagan kunde vi ej spåra mycket."14 

Men för att inte ta ifrån Swanström allt hopp berömde man de vack
ra och dyrbara kostymerna, vilka kontrasterade mot "det vanliga skrä
pet man brukar bjuda skellefteborna på".15 

Det var andra gången det spelades Shakespeare på Skelleftescenen, 
och recensenten erkände också att det efter de moderna lustspelen var 
svårt att finna sig till rätta med den enkla och icke uppstyltade tanke
gången i Shakespeares pjäs: "Men om man satt en stund så skrattade 
man riktigt gott åt den dråpliga Falstaffs missöden."16 

Sedan var det ganska stilla med recensioner av olika föreställningar 
tills sällskapet Fröléen anlände till staden. Det var teaterdirektör Gös
ta Fröléen med makan Hallén-Fröléen som gav en glad cabaretafton, 
och makarna fick också salongen fall med publik. Fru Hallén-Fröléen 
uppträdde nämligen i byxkjol, ett plagg som inte skådats i Skellefteå 
före sällskapets ankomst. Vinjetterna skrek i de båda tidningarna. Så 
här stod det i Norran: "Byxkjolen å Skellefteå teater!"17 

Efter föreställningen hade NV:s recensent dock en lite nyktrare in
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ställning: "Huvudsaken var nog att nyfikenheten på det märkliga plag
get blev stillad."18 Dessutom verkade publiken ha fått full valuta för 
sina pengar eftersom den haft roligt, och därmed var allt gott och väl. 

Men allra mest uppmärksamhet fick invigningsföreställningen den 
7 oktober efter scenens ombyggnad. Norrans recensent ansåg det vara 
mycket lämpligt att Karin Swanströms sällskap skulle få vara det första 
att få prova lokalen i dess nya skick. Man ansåg att hennes sällskap lidit 
mest av Skellefteås tidigare så primitiva sceniska förhållanden. 

Trots den glada händelsen med teaterinvigningen slösade recensen
ten emellertid inte med överdrivet beröm på sällskapets prestationer. 
Han ansåg att Chokladprinsessan var ett enkelt hopkommet men myck
et roligt stycke som framfördes med gott humör av de uppträdande. 
De följande föreställningarna ansågs vara nöjsamma men att spelet va
rit något ojämnt och styckena just inget att se, även om de innehöll en 
del kvicka repliker. 

Om Kärnfolk sade man att som de allra flesta dylika dramatiseringar 
var också denna avgjort misslyckad. Recensenten påstod att efter halv
annan akt hade publiken inte fått veta mera än att några liter brännvin 
hade blivit utsupna. Publiken hade varit fåtalig.19 

Det har inte varit möjligt att klarlägga vad recensenten menade med 
"dylika dramatiseringar" eftersom Kärnfolk inte finns med på förteck
ningarna över dramatik uppförda i Sverige, och därför vet jag inte vil
ken typ av dramatisering recensionen syftade på. 

NV:s recensent verkade inte rädd att tala om för arrangörerna vad 
man egentligen borde spela på den nya scenen. När Hugo Rönnblad20 

uppfört lustspelet Damen från nattkaféet kom följande recension i tid
ningen: 

Ett synnerligen mästerligt spel i denna Fru R:s gamla glansroll 
jämte ett gott utförande från flera av medspelarnas sida beredde 
publiken stort nöje. Men - varför skulle vi få se så värdelös själa
spis, då sällskapet har så många större och bättre saker på sin re
pertoar? Sedan teatern invigdes har vi ideligen fått se lustspel. 
Flera värdelösa, för att nu inte säga något värre, men ingenting 
med innehåll i. Skulle det inte vara möjligt att jämväl få uppbygga 
oss med något annat än erotik av sämre slag, fylleri och allehanda 
felsteg.21 

Det är intressant att se hur snabbt kraven från stadens röst gjorde 
sig gällande. Så länge man inte hade en ordentlig teater kunde man 
inte heller ställa krav på vad som där skulle visas. Man var medveten 
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om att några större föreställningar med mycket innehåll inte var rim
ligt att sätta upp på den lilla estrad som fanns i godtemplarhuset före 
ombyggnationen. Men nu när man faktiskt hade en scen med nymåla
de dekorationer samt ljus och rymlig sal så önskade man underhåll
ning med lite djupare mening i styckena. Man kunde även kosta på 
sina läsare recensioner av skarpare moralisk ton. 

De två åren 1910-1911 uppvisar precis dubbelt så mycket professio
nell teater som vardera av treårsperioderna 1894-96 och 1905-07. På 
två år hade 9 sejourer av professionella teatersällskap, som ofta spelade 
även i landets bästa teaterstäder, genomförts. Dessutom hade antalet 
amatörteaterföreställningar ökat. Det är tydligt att dessa år medförde 
ett formligt genombrott för teaterlivet i Skellefteå. 

Man kan fråga sig vad som var orsaken till denna utveckling. Resan
det till Skellefteå hade inte blivit enklare, eftersom Skellefteå inte fick 
järnväg förrän 1912. Befolkningen hade bara ökat långsamt. 1910 
bodde det ännu bara 1394 personer i Skellefteå stad.22 Först efter järn
vägens ankomst skulle befolkningsökningen komma igång. 

En av orsakerna till ökningen av professionell teater är folkrörel
seutvecklingen. Det var trots allt tack vare Godtemplarorden som 
Skellefteå hade fått sin första användbara scen. Nykterhetsrörelsens 
företrädare var också intresserade av att kunna erbjuda stadsborna al
ternativa nöjen och därmed hålla dem borta från att sitta i stadens säm
re källare, dricka brännvin och spela bort sina löner på kortspel. 

Men huvudanledningen torde trots allt vara att Skellefteå hade vun
nit på blixtturnésystemet. Om ökningen av teater i staden enbart hade 
gällt sådana sällskap som tidigare besökt Skellefteå, t.ex. Alfred Schör-
ling, hade man kunnat begränsa sig till teorin om folkrörelseutveck
lingen och dess erbjudanden. Men det är ökningen av antalet ansedda 
professionella sällskap som mest pekar på att det är blixtturnésyste-
mets förtjänst att teaterutbudet hade växt och att teaterkonsten hade 
kommit till Skellefteå för att stanna. 

ÖVRIGA LOKALER 

Två körer höll konsert i Skellefteå Kyrka 1910, Piteå Sångarförbund 
och K.F.U.M. kören. Ingen av körerna fick särskilt mycket uppmärk
samhet trots att de hade mycket gedigen repertoar och var tämligen 
etablerade. 

Cirkus Frankoni som ställt upp sitt tält på torget under åtta dagar 
hade varierande program. De hade konkurrensridning mellan cirku-
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sens egna ryttare och 5 herrar från staden. De som kunde rida stående 
tre gånger runt manegen fick 5 kronor i belöning. 

Frankoni påstod också att den som missade den stora clown- och 
komikerföreställningen förkortade sin livstid med tio år eftersom "ett 
gott skratt gifver människan lif och hälsa".23 

Piteå sångarförbund, som bestod av 26 personer, återkom i augusti 
1911 till Skellefteå. De gav först en konsert inför 400 personer i Skel
lefteå kyrka. Enligt recensenten var programmet mindre tilltalande 
och anslående på grund av körens litenhet. Men kören visste hur man 
skulle göra succé. På kvällen anordnades illuminering med lampor och 
marschaller i stadsparken, där sångarna gav en ny konsert. Efter avslu
tat program avtågade sångarna under sång till hamnen åtföljda av väl
diga människomassor. Vid kajen låg ångaren Nya Trafik förtöjd och 
väntade på sångarna som vid avresan hyllades med tal, hurrarop och 
viftningar. I staden flaggades allmänt med anledning av sångarnas 
besök/24 

Det är alldeles tydligt att Piteå sångarförbund här lyckats röra vid 
någonting som låg nära hjärtat för Skellefteborna. Att på det gamla 
torget framför stadshuset, där man från gångna tider var van vid of
fentliga framträdanden som var öppna för allmänheten, hålla konsert i 
augustiskymning i ljuset av lampor och levande ljus var tydligen en 
stark upplevelse. 

Att följa sångarensembler till kajen vid avresan var ett bruk som 
spred sig i Norrlands kuststäder kring sekelskiftet 1900. Att uppvakta 
en besökande amatörtrupp från en grannstad på detta sätt var dock 
ovanligt. 
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Slutord 

En av mina frågeställningar var om man kan skönja någon utveckling i 
teaterrecensionerna från tidigare perioder till den senast undersökta 
perioden. 

Förändringen i recensionerna blir tydligast i slutet på perioden, då 
teaterscenen var byggd och invigd. Då hände det att teatern fick en 
egen vinjett i tidningen och recensionerna blev spaltlånga. Fortfaran
de kunde man dock i Skellefteå recensera ganska godtyckligt, och 
många gånger var det nog fortfarande allmänreportrar som skickades 
till föreställningarna. Det hände nämligen att man enbart nämnde 
publikreaktionerna och använde ordalag som "talrik och tacksam" el
ler "fåtalig men tacksam" publik. 

Ibland kan man se att recensenten kände till de litterära förlagorna 
eller hade kunskap om författarna och deras sätt att skriva. Men fortfa
rande hände det ofta att man bedömde uppförandet utifrån sin upp
fattning om sällskapets popularitet. 

De gånger recensenten valde att tiga ihjäl en föreställning kunde 
detta bero på flera saker. Antingen att föreställningen varit så dålig att 
man inte ville slösa trycksvärta på den, eller att föreställningen inte ägt 
rum eller att recensenten inte fått gratisbiljett till föreställningen. 

* 

När Skellefteå teater äntligen invigdes den 7 oktober 1911 hade Skel
lefteå stad funnits i över 60 år. Mycket hade hänt sedan de resande 
underhållarna uppträdde på torget framför stadshuset eller i Lunde
bergs trånga nöjessalong. 

Stadens borgare och handelsmän som verkat för att Skellefteå skulle 
framstå som en riktig stad, hade såväl medvetet som omedvetet påver
kat nöjesutvecklingen i staden. Men ibland kunde saker och ting ut
vecklas i en alldeles egen riktning. 

Drivkrafterna under 1860-80-talet var att etablera en finkultur i 
stadshussalongen med ett musikutbud som skulle motsvara de krav 
som tillfredställde en etablerad stads kulturella behov. Teatersällskap 
och andra underhållare räknades inte självklart in i den bild som sta
dens makthavare ville visa utåt. Men andra norrländska städer började 
bygga egna teaterhus, och nykterhetslogerna byggde egna lokaler som 
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innehöll även teatersalonger. Och när Umeå fick sin teaterfråga löst 
den 23 oktober 1907 började man självklart även i Skellefteå inse att en 
stad bör ha en godtagbar teaterlokal. 

Dessvärre hade man från början svårt att kunna motivera aktieägar
na till Godtemplarelogernas fastighetsbolag att godtemplarhuset skul
le ha en egen teaterscen. Därför dröjde det närmare 28 år från det att 
frågan om teaterscenen väcktes tills den blev byggd. 

Stadshusets salong, som från början etablerades för att kunna husera 
musiker, motsvarade inte alls teaterföreställningarnas krav. Och de re
sande teatersällskapen kom allt oftare till staden, och som om det inte 
varit illa nog började man spela egen amatörteater i staden. 

Kunde man visa de resande på porten? Eller vågade man dra på sig 
den negativa marknadsföringen att man i Skellefteå måste uppträda 
på en liten sångestrad? Ett sådant rykte skulle spridas bland de re
sande underhållarna. De egna sällskapen fick nöja sig med det som 
kunde erbjudas, men de stora sällskapen utifrån, vad skulle man erbju
da dem? 

Dessutom verkade publiken hellre gå och se på lustspel än sitta en 
afton på konsert. Musiklivet, som från början omhuldats av stadens 
borgare, började förlora mark mot de många teaterföreställningarna, 
som var ett bredare nöje. Det som tidigare räknats som de allra lägsta 
nöjena, trollkonstnärer, förevisningar och akrobatik, hade inte heller 
samma framgång i staden som tidigare. Däremot hade fullständiga cir
kusar nu börjat besöka även Skellefteå. 

Det blev en mycket tydlig uppdelning mellan de olika lokalerna. De 
flesta föreställningar som gavs i stadshuset var musikaliska. De allra 
flesta föreställningar som gavs i godtemplarhuset var teaterföreställ
ningar eller blandföreställningar med musik och dramatik. Till skill
nad från de etablerade teaterstäderna i landsorten, där teaterlivet hade 
förborgerligats kring sekelskiftet 1900, lyckades man inte i Skellefteå 
etablera något kvalitativt teaterliv inom stadens "fina" salong. Denna 
utveckling skedde istället i anslutning till den bredare folkrörelse
miljön. 

Mot slutet av min undersökningsperiod började godtemplarhuset 
överta alltmer av kulturutbudet. Många musiker valde att ge sina kon
serter där, eftersom det nu fanns en ordentlig scen att uppträda på. 

Jag har inte nog med musikkunskaper för att kunna uttala mig helt 
säkert om genrefördelningen i konsertrepertoarerna. Det jag kan se är 
att de flesta styckena var relativt moderna och att många av 1800-talets 
mest uppburna tonsättare fanns med. Det spelades en del utdrag ur 
operetter, vilka troligen var lättare att ta emot av publiken än operor. 
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De svenska tonsättarna kom tydligare fram i slutet av 1800-talet, då 
nationalromantiken blomstrade. 

De varietésällskap som besökte Skellefteå preciserade inte sina pro
gram. Därför är det svårt att säga något mera ingående om dessa. All
mänt kan man säga att varietén kom till under 1880- och 90-talet och 
dess nyhet låg i omväxlingen och i den kommersiella ramen. De olika 
numren kunde bestå av trolleri, dans, pantomim, parodi, sång, utan 
några anspråk på sammanhängande handling.1 Varietén blev häftigt 
ifrågasatt under 1890-talet, främst för att den ofta fungerade som 
restaurangunderhållning och därvid kombinerades med alkoholför
täring. 

Om man tittar närmare på de undersökta åren kring sekelskiftet kan 
man utläsa en utveckling både vad gäller musik- och teaterutbudet. 
Från 1894 till 1896 var den seriösa konstmusiken på undantag i Skel
lefteå. Man lyssnade på och recenserade hellre den populära under
hållningsmusiken. Under perioden 1905—07 höll den trenden i sig 
men det började dyka upp lite mera seriös konstmusik på repertoarer
na, särskilt hos de egna amatörmusikerna och dessa började oftare 
uppträda i Stadshuset. Aren 1910 och 1911 började Skelleftepubliken 
och även recensenterna visa mera intresse för konstmusiken och man 
började kritisera det gamla vanliga "restaurangplinket". 

Men det var framför allt inom teaterkonsten som en utveckling ägde 
rum. Teatern, som till en början uppfattats som folkets nöje och som 
något mindre fint, vann till sist mark i staden. 

Ännu på 1890-talet var Skellefteå en liten teaterstad och besöktes av 
mindre sällskap. De teaterdirektörer som gärna återkom räknades till 
teaterkonstens bakre led. 

Aren 1905-07 hade det börjat hända saker på Skelleftescenen. Blixt-
teatersystemet började visa resultat även för Skellefteås del. Det dök 
upp flera professionella sällskap och man började uppföra mera seriös 
dramatik. Även antalet amatörteatersällskap ökade. Men det var under 
de två sista åren av min undersökningsperiod som man ser resultatet 
tydligast. Då hade antalet professionella sällskap fördubblats och 
repertoaren påminde alltmera om utbudet i etablerade teaterstäder. I 
jämförelse med Mittnordenstäderna var skillnaderna ännu stora. Skel-
lefteborna fick 1910 uppleva 14 föreställningar framförda av profes
sionella teatersällskap. För Sundsvall är motsvarande siffra 106, för 
Östersund 83 och för Härnösand 73.2 Det är ändå ovedersägligt att en 
utveckling äntligen på allvar hade inletts. Detta resulterade i sin tur i 
att man byggde en bättre teaterlokal för att kunna tillfredställa de säll
skap som annars var vana att spela på de bättre scenerna. Vi kan anta 
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att Skellefteå de följande åren minskade gapet till Norrlands mera pri
vilegierade teaterstäder. 

Skellefteås teaterutveckling hade gynnats av just det blixtturné-
system som Rudolf Björkman i Ur Jönköpings teaters historia beskriver 
med sorg i rösten: 

Någon tradition inom sällskapet kan det nu ej blifva tal om. Men 
vid sidan af dessa dock ännu i viss mån stabila sällskap uppkomma 
andra konstellationer af mera tillfällig art. Sällskap bildas stun
dom för blott en säsong. Den ena blixtturnén aflöser den andra. 
Sejourerna krympa till endast några få föreställningar. Ej sällan 
iakttager man huru ett sällskap eller en utbruten del af ett sällskap 
ilar från stad till stad med blott ett program, lefvande på detsam
ma, till dess att det är fullständigt utspeladt på alla scener, som 
står i förbindelse med järnvägsnätet.3 

Nu stod visserligen inte Skellefteå i förbindelse med järnvägsnätet 
men sällskapen utnyttjade ändå möjligheten att spela på Skelleftesce-
nen. Det som tidigare skribenter och forskare uppfattat som negativt 
för en ort som drabbats av blixtturnésystemet var bland annat att 
publiken förlorade den nära kontakten med teatersällskapen. Sällska
pen blev mera anonyma och stannade inte längre kvar på orten under 
långa tider. Det etablerades svagare personliga relationer mellan tur
némedlemmarna och orternas innevånare. 

Dessutom hade den nya turnétakten påverkat teaterutbudet. De or
ter som varit vana att ha tillgång till teater under långa perioder fick nu 
ett mera tillfälligt och blandat teaterutbud. 

För små teaterorter som Skellefteå kunde den nya strukturen bli en 
vinst. När teatersällskapen inte längre prioriterade långa spelperioder 
i de större städerna utan strävade efter att spela kortare sejourer på så 
många platser som möjligt blev teaterutbudet alltmera likartat över 
hela landet. Där man tidigare haft glesa besök av ofta små teatersäll
skap och sett ett litet antal olika pjäser fick man nu flera besök även av 
stora teatersällskap och fick en mera varierad repertoar att glädja sig 
åt. Plötsligt hade även den bildade borgerliga publiken något som pas
sade den. Teatern var inte längre huvudsakligen folklig. 

Eftersom jag har undersökt Skellefteås nöjesliv inom ramen för pro
jektet "Bottnisk och nordnorsk teater", har jag inte haft möjlighet att 
undersöka om blixtturnésystemets positiva påverkan på perifera tea
terorter var regional eller gällde hela landet. Därför krävs det ytterli
gare undersökningar i detta ämne för att kunna fördjupa kunskapen 
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om blixtturnésystemets påverkan på orter av olika storlekar och med 
skilda teatertraditioner. 

* 

Jag har kartlagt nöjesutvecklingen och teaterspridningen till Skellefteå 
från 1852 till 1911. Det har varit en spännande och lärorik period i 
mitt liv, då jag har skaffat mig kunskap och insikter om de resande 
underhållarnas historia. 

Jag har fått förståelse för de vedermödor de resande sällskapen ut
sattes för både under resandet och av de värderingar som mötte dem 
på orterna där de uppträdde. Det har varit svårt att inte lägga in långa 
försvarstal i partier där jag beskrivit de sämst behandlade aktörerna. 
För trots att de gamla föregångarna länge varit döda har jag fått ett 
personligt förhållande till flera av dem. Detta är inte särskilt akade
miskt, inte heller vetenskapligt men någonting man drabbas av när 
man följer människoöden genom sekler. 
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