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Inledning 

Det hela började 1897 då den framstående byggmästaren Christian L. Müller tillsammans med 

grosshandlare Henrik Hjorth och apotekare John Tesch köpte upp det gamla och förfallna 

ridhuset på Kalendegatan, och med detta bildades aktiebolaget Hippodromen. Tillsammans 

med den unge arkitekten Theodor Wåhlin begav dem sig därefter ut i Europa för att hämta 

inspiration av storstädernas cirkuslokaler. Den slutgiltiga produkten skulle komma att 

återspegla Malmö som en växande industristad och hjälpa till att förhöja dess status som 

metropol i regionen. 

     För de flesta som känner till Hippodromen är den inte mycket mer än en teater med ett 

charmigt valv, smått undangömd på en bakgata i centrala Malmö. Men det finns så mycket 

mer som döljer sig bakom valvet och den i övrigt anspråkslösa exteriören; en rik och 

spännande historia om extravagans, skandal, komik och sensation. Den var cirkusens hus, 

men också konserternas och festernas. Det var en plats för Malmöbor oavsett samhällsklass 

att samlas för gemensamt nöje och vardagsförtrollning – men det visade sig snabbt bli något 

mer komplicerat än så. Placerad mitt i Malmös stadskärna, innanför broarna, blev 

Hippodromen en glänsande krona för stadens mer lyxiga kvarter. Hippodromen och dess 

cirkus skulle komma att representera en slags föreningslänk mellan Malmös högre och lägre 

skikt, och kom att spela en viktig roll i stadens kulturella utveckling. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att placera Hippodromen i sin samtida kontext; Malmö som 

en växande stad i ständig förändring. Att analysera Hippodromen i skärningspunkten mellan 

folkkultur och finkultur, samt dess roll som kulturscen i förhållande till staden och dess 

publik, med deras olika bakgrunder och önskemål.  

Ambitionen – Vad ville grundarna egentligen skapa med Hippodromen? Vad gjorde den till 

en storsatsning? 

Förverkligande –Vilka föreställningar och andra event var förekommande? Kan man säga att 

ambitionen uppfylldes? Vilken var egentligen Hippodromens målgrupp? 

I den första delen behandlas själva bygget av Hippodromen, med fokus på projektets 

ambitionsnivå och övergripande avsikt. Den andra delen fokuserar på de första två åren för 

Hippodromen som aktiv verksamhet. Analysen av dessa görs i kronologisk ordning för bästa 



2 
 

möjliga helhetssyn, eftersom det visar på hur verksamheten utvecklades från och med sin 

början fram till slutet av 1901. Att behandla varje händelse hjälper till att avgöra vilken 

riktning utvecklingen tog. Detta uppnås genom komparation mellan tidningsartiklar som 

rapporterade åt olika målgrupper; borgare och arbetare. 

 

 

Källmaterial och avgränsningar 

Det första problemet som uppstod i sökandet efter material var att arkiven helst fokuserade på 

Hippodromen som teater, alltså tiden från 1922 och framåt. Problemet infann sig både hos 

Malmö Stadsarkiv samt Teatermuseet, som fungerar som Hippodromens egna arkiv. Därav 

fanns det inte mycket att hämta där från de första åren. På grund av detta valde jag att 

huvudsakligen arbeta med tidningsartiklar som källmaterial, vilka är hämtade från perioden 

1898–1901. Jag valde denna avgränsning av två anledningar; den första var att det hände 

mycket på Hippodromen under de första åren. Det blev därför ett logiskt beslut att fokusera på 

den första tiden, som trots allt var avgörande i formandet av företagets inriktning och 

målgrupp för de kommande åren. Artiklarna i sig är av varierande innehållsvärde; somliga är 

längre artiklar, recensioner eller insändare medan andra är mindre notiser eller annonser.  

Upphovsrättsskyddet är den andra anledningen. Tidningarna som är yngre än 1901 går endast 

att läsa i mikrofilmsformat på Kungliga Biblioteket i Stockholm eller Universitetsbiblioteket i 

Lund. Eftersom materialet inte är sökbart hade detta inneburit ett större åtagande än vad 

tidsramen för uppsatsen tillåter. Det hade helt enkelt hade tagit för lång tid att leta upp alla 

artiklar manuellt.  

     Alla tidningar utom två var tillgängliga genom Kungliga Bibliotekets databas, nämligen 

Sydsvenska Dagbladet Snällposten, (härefter kallad Sydsvenskan) och Skånska Dagbladet, 

som ännu inte finns inskannade. Jag valde att fokusera på Sydsvenskan, eftersom de båda är 

borgerliga tidningar och analysen fokuserar på skillnaden mellan borgerlig och 

socialdemokratisk rapportering. Artiklarna från Sydsvenskan har således fått samlas in 

manuellt genom mikrofilm hos Malmö Stadsarkiv. Detta medför några praktiska problem, 

såsom den mänskliga faktorn under läsningen. Artiklarna som behandlas i uppsatsen är 

artiklar jag har hittat, med risk för att jag kan ha förbisett något. Ett annat problem är att 

mikrofilm ibland är mycket otydligt och i vissa fall oläsligt, vilket ökar risken för att missa 

relevant innehåll. 
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     Tidningarna var mer politiskt vinklade än vad de är idag, och kontrollerade sitt innehåll 

utifrån om det passade deras profil. Insändare som uttrycker en specifik åsikt kunde också 

variera från tidning till tidning baserat på vilken målgrupp en viss tidning hade. Av den 

anledningen har jag samlat artiklar från flera olika tidningar, i hopp om att få en mer 

nyanserad helhetsbild. Fokus kommer att ligga på Sydsvenskan och Arbetet, eftersom de var 

stora lokala tidningar riktade åt motsatta målgrupper; Sydsvenskan var en borgerlig och 

Arbetet en socialdemokratisk tidning. 

     Från Sydsvenskan, grundad 1848, har jag samlat ihop 186 artiklar och recensioner, samt 

över 400 annonser. Artiklarna varierar i längd och typ, och kan vara allt från kortare notiser 

på ett par meningar till långa utläggningar som tagit upp större delen av tidningssidan. Det rör 

sig huvudsakligen om artiklar skrivna av Sydsvenskans skribenter, och endast enstaka 

insändare från deras läsare.  

     Från Arbetet, grundad 1887, har jag samlat 120 artiklar inklusive annonser. Annonseringen 

gällande Hippodromen var här avsevärt mindre i jämförelse med Sydsvenskan, vilket gör att 

majoriteten av materialet i Arbetet rör sig om artiklar, insändare och recensioner. 

     Utöver tidningsartiklar har jag också använt mig av kopior av originalritningarna, hämtade 

från Stadsbyggnadskontorets arkiv i Malmö. Inom dessa finns 16 originalritningar från 1898 

och 6 tilläggsritningar från 1900. Ritningarna är gjorda av arkitekt Theodor Wåhlin, och visar 

allt från fasaderna till planritningar för varje enskild våning, samt några separata ritningar 

över specifika aspekter av bygget, till exempel kupoltaket och hissen. 

 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Fokus för uppsatsen är Hippodromen som aktör i ett Malmö som, vid sekelskiftet 1900, 

befann sig i ett intensivt skede av förändring och utveckling. Hippodromens största påverkan 

låg i den kulturella sfären, då den huvudsakligen representerade cirkusen. Detta nöje hade 

länge varit en del av folkkulturen, vilket förklaras närmare i forskningsläget. Därefter skedde 

en del samhällsförändringar, som Peter Burke redogör för i Folklig kultur i Europa 1500–

1800. Däribland tar han upp den så kallade ”kommersiella revolutionen”. Förutom 

förändringar i materiell kultur, såsom handel och produktion, tog sig denna revolution även ut 

i folkkulturen. Cirkusen blev, enligt Burke, det mest talande exemplet på folkkulturens 

kommersialisering. Traditionella uppträdanden som akrobater och clowner blev en del av en 
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större organisation, som sedermera blev en egen marknad där större företag konkurrerade ut 

de små.1 

     Detta gick sedan hand i hand med en annan utveckling, nämligen att överklassen började 

dra sig tillbaka från det övriga folket. När man väl anlänt vid 1800 hade folkkulturen blivit 

synonymt med de lägre samhällsklasserna, medan adeln hade fått en egen, exklusiv värld med 

nya värderingar. Man värdesatte självkontroll och värdighet. Allt hade blivit mer formellt och 

raffinerat, och man imiterade gärna hovet i så god mån man kunde. Det blev kutym för de 

högre klasserna att förkasta den folkliga kulturen och världsbilden den representerade, och 

därmed ytterligare öka klyftorna mellan samhällsklasserna.2 Burkes bok sträcker sig bara till 

1800, men den gör sig ändå relevant i uppsatsen då bakgrunden visar på folkkulturens 

utveckling och hur den hamnat där den stod vid tiden för Hippodromens byggande. Placerat i 

kontexten för uppsatsen, kan den underlätta förståelsen av Hippodromens utveckling från idé 

till verklighet i det samtida Malmö. 

     Förutom klasstruktur i förhållande till folkkultur, var modernitet ett genomgående tema 

byggprojektet. Modernitet i allmänhet behandlas i Sven-Eric Liedmans verk I skuggan av 

framtiden – Modernitetens idéhistoria, men specifikt relevant är konceptet kring det som 

Liedman kallar ”modernitetens trolldomsglans”. Han förklarar det som en slags förtrollning 

när människan fascineras av det nya, i synnerhet gällande teknologi. Moderna, nya 

utvecklingar representerar i sin tur ett avståndstagande från det förflutna med all sin 

vidskeplighet, och istället ett steg närmare en rationalitet förknippad med framtid och 

upplysning.3 Detta tema gör sig tydligt i bygget av Hippodromen. Själva bygget i sig kan man 

säga var ett sätt att ta något traditionellt – som cirkusen – och utveckla den till något modernt. 

      Klass, kultur och modernitet är förekommande teman i relationen mellan Hippodromen 

och Malmö under sekelskiftet. Detta teoretiska ramverk används som ett analytiskt verktyg i 

uppsatsen. Rent metodiskt kommer en kvalitativ metod användas genom närläsning av 

tidningsartiklarna, och komparation kommer att föras mellan Sydsvenskans och Arbetets 

artiklar. Med närläsning innebär i detta fallet att urskilja generella mönster, underliggande 

attityder och meningar i texterna, för att sedan belysa eventuella skillnader och likheter. 

Jämförelser görs inte bara mellan Sydsvenskan och Arbetet som olika källor, utan även 

samma källa över tid kommer att jämföras. 

 

                                                           
1 Burke, s.274–279. 
2 Burke, s.302–304. 
3 Liedman, s.453–455. 
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Forskningsläge 

Jag vill börja med att säga att cirkusen är ett tämligen outforskat ämne inom svensk forskning, 

och jag har inte lyckats hitta forskning som berört historiska cirkuslokaler som huvudämne. 

Luckan är således stor och rymlig för mig att röra mig inom, vilket har gjort att jag delvis har 

fått vidga mina vyer för att hitta forskning att relatera till. Mitt forskningsläge är uppdelat i två 

delar, där den ena behandlar cirkusen som ämne och den andra har Malmö och dess 

klasstruktur som fokus. 

Cirkusen 

Det mest relevanta jag funnit inom svensk forskning är historieprofessorn Ingrid Millbourns 

Det hemlighetsfulla mötet – Publik och gycklare. Med gycklare avses artister som framför allt 

uppträder under tystnad, såsom cirkusartister. Hon lägger störst fokus på utbytet mellan artist 

– gycklare – och åskådare. Känslolivet hos de båda utforskas genom analyser av affischer 

tryckta mellan 1790–1910, samt ”minnen”; svar på frågelistor som Nordiska museet skickat ut 

från och med 1933.4 Studien har ingen specifik tidsavgränsning, utan tar upp gycklare och 

dess åskådare från medeltiden fram till 1900-tal, men perioden för affischerna har fått mest 

utrymme. Själva cirkuslokalerna behandlas översiktligt, men olika typer av artister och 

framträdanden behandlas i detalj. Hon förklarar också att en förändring skedde med cirkusen i 

samband med sekelskiftet 1900. Den blev en representation av det moderna, vilket medförde 

att den växte i takt med att populariteten ökade – och det gjorde även biljettpriserna. Det var 

ändå brukligt att ha kvar lite billigare platser (vanligen ståplats), vilka oftast gick på 50 öre 

från ca 1880 till 1910-talet. Detta förklarar Millbourn motsvarade ungefär två timmars lön för 

en arbetare.5 

     Ett annat verk inom svensk forskning är Cirkusliv (1981) av etnologen Christer Cederberg. 

Cederberg har här gjort en fältstudie, där han följt tre cirkusar (Cirkus Scala, Cirkus M 

Schumann och Cirkus Arnardo) under tre veckor vardera. Under denna tid utförde han 

intervjuer av artisterna och de anställda, för att försöka ta reda på cirkusfolkets kulturella 

identitet.  

     Ett annat verk som jag kommer att använda mig av är historieprofessorn Brenda Assaels 

studie The Circus and Victorian Society, som behandlar cirkusens framväxt i det viktorianska 

                                                           
4 Millbourn, s.37 och 41. 
5 Millbourn, s.92. 
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England. Hennes forskningsintresse ligger huvudsakligen i brittisk kulturhistoria från 1800 

och framåt.  

     I The Circus and Victorian Society undersöker Assael mentaliteten bakom och 

fascinationen för det extrema, farliga och magiska som cirkusen representerar, och hur denna 

fascination nådde ut till alla oavsett klass, ålder eller kön.6 Hon redogör för cirkusens 

utveckling till en organiserad verksamhet, och isolerar olika typer av akter för att titta närmare 

på vilka reaktioner dessa har skapat hos åskådarna. En viktig del av studien är när dessa 

reaktioner gått steget längre och utvecklats till samhällsdebatter och problem på nationell 

nivå, vilket visar på hur cirkusens inflytande kunde sträcka sig längre än ringens gränser.  

     Stor del av ovanstående verk behandlar cirkusens roll inom folkkulturen. Alla tre beskriver 

cirkusverksamheten som ett resande folk. Det började med de medeltida gycklarna som 

samlades där folkmassorna fanns, vare sig det var en marknad, tornerspel eller 

kröningsceremoni. De uppträdde som akrobater, dansörer, brottare, trollkonstnärer m.m., 

underhållningsformer som inte krävde någon utbildning eller sofistikerat intellekt hos 

åskådaren. De var ett resande folk, som förflyttade sig från land till land periodvis.7 Denna 

tradition fortsatte in i modern tid. Cirkusen utvecklades med åren till att bli mer organiserad 

och raffinerad, som vi kan se i 1700-talets hästcirkus, nämnt hos Assael men också hos 

Cederberg, som menar på att hästdressyren blev gycklarnas lockbete för överklassen. Det 

blev, som han förklarar det, den slutgiltiga kvalitetsstämpeln som behövdes för att säkerställa 

en publik bland alla samhällsklasser.8  

Malmö, Hippodromen och klasstruktur 

Jag kommer också att använda mig av Malmö Stads Historia, från 1870-talet till 1914 av 

professorerna Oscar Bjurling och Gunnar Fridlizius. Den fungerar som hjälp för att få en 

övergripande bild av Malmö som stad under sekelskiftet och tidigt 1900-tal. Den första delen, 

skriven av Oscar Bjurling, behandlar Malmö som en stad i utveckling ur flertalet kulturella 

aspekter. Den andra delen, skriven av Gunnar Fridlizius, behandlar handelns och sjöfartens 

utveckling. Jag kommer att fokusera på den första delen då den är mest relevant för min 

studie.  

     Bjurling beskriver en blomstrande tid för underhållningen i Malmö, och invånarna hade 

flera alternativ att välja mellan. Florateatern i Kungsparken, sommarscenen och andra nöjen i 

Folkets Park och Malmö Tivoli samt cirkusarna som avlöste varandra är endast några få 

                                                           
6 Assael, s.1. 
7 Cederberg, s.39. 
8 Cederberg, s.41–42. 
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exempel.9 Det talas mycket om tiden innan Hippodromen byggdes, vilket ger en nyanserad 

bild av vilken typ av bakgrund som Hippodromen senare fick förhålla sig och leva upp till. 

Själva presentationen av Hippodromen sker via övergripande beskrivningar, men den utgör 

ändå den mest omfattande redogörelsen bland de vetenskapliga verk som jag läst. Det 

framkommer tydligt hur viktig den var för Malmö vid sin tillkomst, baserat på hur många 

gånger den tas upp. Bjurling förklarar att Hippodromen hade tillresande teatersällskap som 

gästspelade där medan Malmö teater höll på att renoveras, och att lokalen användes för 

teaterändamål även i vanliga fall, när där inte var cirkusföreställningar.10 Den beskrivs med 

andra ord som mest i ett teatersammanhang. 

     Ett annat verk som behandlar Hippodromen och Malmö är Arkitekterna som formade 

Malmö, av arkitekten Tyke L. Tykesson och museologen Björn Magnusson Staaf. Bygget 

beskrivs här utifrån arkitekten Theodor Wåhlins perspektiv och karriär, men också jämte sin 

bakgrund i ett Malmö som en växande industristad. Wåhlin har ritat flera lägenhetshus i de 

centrala delarna av staden, mestadels borgerliga paradvåningar med flera rum i fil, som var 

typiskt vid slutet av 1800-talet. Man drar paralleller mellan dessa borgerliga salonger och 

själva kulturlivet, då medelklassen blev viktiga konsumenter av kultur. Detta var en tid då 

nöje blev en egen industri, och cirkus, varieté och teater var högsta mode. Det var här som 

aktiebolaget Hippodromen bildades, och arkitekt Wåhlin anlitades. Flera gånger antyds vilken 

storstadsaktig byggnad detta blev, och då specifikt ur arkitektoniskt perspektiv.11 

 

 

Bakgrund 

För att fullt ut förstå vilken effekt Hippodromen hade på sin miljö, är det därför nödvändigt att 

ta en närmare titt på hur Malmö såg ut vid sekelskiftet. Bjurling beskriver i Malmö Stads 

Historia en snabbt växande stad med en mängd motgångar. Efter ett utmanande 1880-tal rent 

ekonomiskt och utvandringsmässigt visade 90-talet istället på stigande folkökning och 

invandring. Vid 1900 uppgick folkmängden till 60 857 människor. Bland de som invandrade 

rörde det sig främst om människor i åldersgruppen 15–29 år från landsbygden i sitt sökande 

efter arbete, varav många hamnade inom fabriksindustrin.12  

     Industrin och dess arbetare blev således en viktig del av Malmös samhällsstruktur. Tack 

vare lönerörelser förbättrades lönerna avsevärt under 90-talet, vilket ledde till en minskning 

                                                           
9 Bjurling, s.99, 100 och 104. 
10 Bjurling, s.118. 
11 Tykesson och Magnusson Staaf, s.108–113. 
12 Bjurling, s.261 och Berggren och Greiff, s.26. 



8 
 

av antalet fattiga i förhållande till folkmängden. Engagemang i fackföreningar ökade och man 

gjorde tydliga framsteg. Detta medförde också att Folkets Hus och Folkets Park inrättades 

1893, som representationer av arbetarnas politiska organisering och kulturella gemenskap. 

Folkets Hus låg vid Skolgatan, bara ett stenkast från Folkets Park. Båda mötesplatser 

omringades av arbetarstadsdelarna Lugnet och Möllevången, vilket tillsammans skapade en 

alldeles egen kulturmiljö för arbetarklassen.13 I parken kunde besökarna avnjuta diverse 

aktiviteter, såsom restaurangen där man kunde unna sig lite sill och potatis efter en hård 

arbetsdag och njuta av temporära musikframträdanden. Statistiken uppger att Folkets Park 

hade över 70 000 besökare under 1895, och att arbetarklassen utgjorde en överlägsen 

majoritet i detta antal.14 

     Klassklyftorna i Malmö gjorde sig extra tydliga genom hur staden var uppdelad. De som 

hade det bättre ställt hade råd med de finare bostäderna i centrum, vilket vid den här tiden 

endast sträckte sig till områdena intill kanalen. Arbetarkvarteren, som Lugnet och 

Möllevången, hade problem med trångboddhet och de ohälsosamma konsekvenser som detta 

medförde.15 För den borgerliga kretsen låg de allmänna förnöjelserna i Kungsparken, i form 

av varietésalongen och parkrestaurangens musikföreställningar. Vanligt var konserter av 

militärorkestrar, som Skånska dragonregementets musikkår och Kronprinsens 

husarregementes musikkår. Cirkusen var däremot ett frekvent nöje som var populärt hos 

alla.16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Bjurling, s.295 och 302, Berggren och Greiff, s.32 och Billing s.4–7.  
14 Billing, s.8–10. 
15 Bjurling, s.209–211.  
16 Bjurling, s.99. 
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Ambitionen 

Detta kapitlet kommer att behandla Hippodromen som byggprojekt i relation till det samtida 

Malmö. Vad ville man egentligen skapa? På vilket sätt räknas Hippodromen som en 

storsatsning? Ritningarna för byggnaden kommer att användas som redskap för att försöka 

utröna vilka avsikter man hade med projektet. Utöver detta kommer tidningsartiklar från 

1898–99 också att behandlas, vilka diskuterar bygget på ett eller annat vis. 

 

Mer än bara en cirkus 

Att bygga cirkuslokal var ingenting nytt. Brenda Assael redogör i The Circus and Victorian 

Society för hur Astleys amfiteater i London byggdes redan 1778–79 för att husera den oerhört 

populära hästcirkusen. Med cirkusens ökande popularitet byggdes ännu fler, i synnerhet för 

vintersäsongen då kringresande var tämligen osmidigt. Detta utvecklades senare till att bli 

permanenta lösningar för många cirkussällskap, och runt en tredjedel av cirkusarna i England 

hade egna amfiteatrar vid 1860-talet.17 Ingrid Millbourn ger i Det hemlighetsfulla mötet 

exempel på hur liknande fenomen skedde i Sverige, såsom när konstberidare Kuhn 1828 lät 

uppföra en cirkusbyggnad på Djurgården. Hennes andra svenska exempel är ingen mindre än 

Hippodromen själv. Priset gick däremot till amerikanska Barnum, vars Hippodrom i New 

York 1874 hade plats för hela 10,000 åskådare.18  Trots olika storlek och omfattning mellan 

länder och världsdelar, kan man urskilja gemensamma motiverande faktorer. Efterfrågan kan 

vara en mäktig kraft i ett samhälle, och Malmö hade en stark sådan under 1890-talet, då 

staden sakta men säkert reste sig efter ett mödosamt decennium under 80-talet.  

     Det finns mycket i ritningarna som tyder på att byggnaden ritades med huvudsyftet att vara 

cirkuslokal. Arkitektritningarna över fasaden ut mot Kalendegatan ger de första ledtrådarna, 

med det hästskoformade valvet och de två skulpturerna på vardera sida om det; ett lejonhuvud 

till vänster och ett hästhuvud till höger.19 När man sedan vänder sig till 

konstruktionsritningarna över själva arenabyggnaden möts man av en sannerligen tältliknande 

uppställning. Förutom det mest uppenbara – att den är rund – har ett vackert kupoltak 

designats för att bekransa arenan, med fönster hela vägen längs kupolens två plan. Ett stort 

stall har också ritats precis i anslutning till arenan, vilket påvisar vikten hos enkel och snabb 

tillgång för föreställningar involverande hästar, som huvudsakligen tillhör cirkusgenren.            

                                                           
17 Assael, s.3, 22 och 26. 
18 Millbourn, s.89. 
19 Malmö Stadsbyggnadskontor; Von Conow;42;18980427;dnr 0192;a_1. 
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     Men Hippodromen skulle bli mer än bara en cirkus, den planerades som en byggnad med 

flera syften. Ritningarna visar att cirkusarenan var den största delen, men dock bara en del av 

ett större komplex på fyra våningar inklusive vind, med flertalet salar av olika slag. Den 

ursprungliga visionen visar sig i ritningarna från april 1898, där bottenvåningen skulle utgöras 

av kafé, restaurang, två butiker samt kontor och biljettkontor. En trappa upp finns 

beteckningen beställningsvåning (troligtvis uthyrbara lokaler) och biljardrum. Två trappor 

upp hade man planerat in en festsal, sällskapsrum, biljardrum och spelrum.20 Detta uppvisar 

en önskan av att skapa något multifunktionellt inom nöjesvärlden, att folk skulle kunna vistas 

och roa sig på Hippodromen även när inga föreställningar gavs vid själva arenan. Själva 

upplägget är inte helt olikt det som Tykesson och Magnusson Staaf förklarade var trenden i de 

borgerliga bostäderna som Wåhlin ritade vid samma period. Flera rum i fil fick agera som 

salonger för umgänge och kulturliv.21 

     Nya ritningar kom till i december samma år, med några tillägg och ändringar. 

Bottenvåningen höll man oförändrad bortsett från ett par nya förråd, men en trappa upp 

tillkom ytterligare ett biljardrum samt fem kontor och ett lager. Två trappor upp gjordes flest 

ändringar; sällskapsrum, biljardrum och spelrum försvann för att utöka festsalen till att sträcka 

sig över alla dessa utrymmen, samt att man lade till fyra separata rum och ett kök separerat 

från festvåningen, inte helt olikt en lägenhet.22 Det går därigenom att utröna hur vissa planer 

förändrades medan andra fick stanna. Möjligheterna till att spela biljard en trappa upp 

utökades medan utrymmet två trappor upp fick så gott som uteslutande tillägnas fest – med 

andra ord är det troligt att man avsåg göra våningen attraktiv för sammanhang som medförde 

större antal gäster. 

     Enbart baserat på fasaden lär det ha varit uppenbart för malmöpubliken att det gällde en 

cirkuslokal, om än en grandios sådan. Det fanns emellertid flera frågetecken innan 

Hippodromen stod färdig. Det började spekuleras i tidningarna så pass tidigt som i januari 

1898, då det stod klart att det gamla ridhuset på Kalendegatan hade sålts på auktion. Arbetet, 

Svenska Dagbladet och Sydsvenskan publicerade alla tre artiklar om ämnet där det 

tillkännagavs att herrarna Müller m.fl. stiftat bolag med namnet Hippodromen, vilket till viss 

del avslöjade vilken verksamhet det skulle handla om. Namnet var dessutom en nick åt andra 

cirkuslokaler i bland annat London, Paris och New York, där man använde samma 

                                                           
20 Malmö Stadsbyggnadskontor; Von Conow;42;18980427;dnr 0192;e_1, Von Conow;42;18980427;dnr 

0192;f_1, Von Conow;42;18980427;dnr 0192;g_1. 
21 Tykesson och Magnusson Staaf, s.105–113. 
22 Malmö Stadsbyggnadskontor; Von Conow;42;18981222;dnr 0657;c_1, Von Conow;42;18981222;dnr 

0657;d_1, Von Conow;42;18981222;dnr 0657;e_1. 
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benämning.23 Man var överens om att det troligen skulle bli ett nytt ridhus med möjlighet att 

användas för cirkusföreställningar, men spekulerar sedan vidare till att byggnaden också kan 

komma att innehålla en större konsertsal, vilket Malmö hittills hade saknat. Sydsvenskan 

lägger till en avslutande skeptisk kommentar om att man inte känner till utsikterna för 

ovanstående planers förverkligande. Svenska Dagbladet har lagt till en liknande kommentar, 

men har uppgett Skånska Dagbladet som sin källa.24  

     Inte många dagar senare går Arbetet vidare till att rapportera att Kristallpalatset i Leipzig, 

innehållande cirkus, konsertsalong och annat, ska stå som inspiration – eller mönster – för 

bygget av Hippodromen.25 Teorin ersätts däremot av en annan i april, då samma tidning 

rapporterade att det var Cirkus Varieté i Köpenhamn som skulle efterbildas, och innehålla 

kafé och klubblokal istället för konsertsalong. Denna gången skrev man dessutom att 

byggnaden skulle ha ett torn, när det i själva verket skulle vara en kupol.26 Märkligt nog 

kunde Göteborgs Aftonblad ge sina läsare betydligt fler detaljer bara en dag senare, såsom att 

byggnaden skulle uppnå 20 meter och ha plats för ca 1500 åskådare, information de 

förklarade kom från ritningarna som arkitekt Wåhlin lämnat in till byggnadsnämnden.27 Detta 

går dessvärre inte att verifiera, eftersom de tidigaste ritningarna av Hippodromen som fanns 

hos Stadsbyggnadskontoret är daterade 27 april 1898. Allt detta tyder på att det rådde en hel 

del förvirring och mystik kring bygget av Hippodromen, som tog sin lilla tid att reda ut. Det 

viktiga är att belysa att nyfikenheten fanns där, och att den inte heller var begränsad till enbart 

lokala tidningar. 

     Rapporteringen om Hippodromen tog sedan en paus under byggandets gång, för att 

återupptas strax innan invigningen nalkades, och då med en klarare helhetsbild för alla. 

Arbetet besökte byggarbetsplatsen i oktober 1899, och uttryckte sedan i en artikel att den även 

i sitt ofullständiga skick gav ett ”storartat intryck.”28 Det må ha varit en något blygsam 

exposé, som överskuggades av Sydsvenskan fyra dagar senare. En lång och detaljrik artikel 

förklarade där vad Hippodromen verkligen innebar för Malmö. Man talade om hur den skulle 

uppfylla två behov för staden: främst att ge en förstklassig cirkusbyggnad med möjligheten att 

kunna användas i andra föreställningssammanhang, men också att erbjuda stora och 

lättillgängliga salar och våningar för fester och andra tillställningar, vilket hade saknats sedan 

Rådhusvåningen stängt för enskilda tillställningar. Artikeln fortsätter med att belysa 

                                                           
23 Tykesson och Magnusson Staaf, s.105–113. 
24 Arbetet, 17-01-1898, Sydsvenskan, 17-01-1898 och Svenska Dagbladet, 19-01-1898. 
25 Arbetet, 28-01-1898. 
26 Arbetet, 13-04-1898. 
27 Göteborgs Aftonblad, 14-04-1898. 
28 Arbetet, 24-10-1899. 
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cirkusdelen av byggnaden, som man kallar den förnämsta av sitt slag i hela Sverige, om inte 

hela Norden. Man redogör detaljerat för åskådarplatserna, hur de billigaste platserna fanns 

högst uppe i galleriet, sedan fanns logeavdelningar och parkett, och slutligen en speciell loge 

tillägnad kungligheter eller dylika framstående personer. Alla dessa olika avdelningar, 

förklarade man, hade enskilda uppgångar. På så vis kan man säga att man byggde in 

klassamhället i själva arenan. Artikeln är i övrigt så full av beundran, fascination och 

förtjusning att det är svårt att avgöra om man överdrev eller inte när man skrev att takkupolen 

var så stark att den kan hålla uppe ett par elefanter i framtida luftpantomimer.29 

     Sydsvenskans artikel ger en intressant bild av vilka slags förväntningar bygget av 

Hippodromen gav, samt att dess relevans och status som storsatsning reflekteras i den 

”nedräkningsprocess” som tidningarna förde, trots att deras läsare i vanliga fall tillhörde olika 

målgrupper. Rapporteringen i sig må ha sett annorlunda ut, men Arbetets engagemang visar 

också på Hippodromens nyhetsvärde och relevans även hos deras målgrupp, vilket i sin tur 

hjälper till att förtydliga bilden av ambitionen. Initialt gav den intrycket av att vara en 

nöjesarena för hela Malmö, och inte bara en liten del av staden. 

 

Modernitet 

Vad var det då som gjorde Hippodromen till en storsatsning? Den största anledningen torde 

vara den moderna prägeln. För sin tid, framstod Hippodromen som synnerligen imponerande 

tack vare de senaste högteknologiska lösningarna som använts i bygget. Detta visar att 

Liedmans teori om modernitet och dess förtrollande effekt går att applicera på konstruktionen. 

Det nya och moderna är attraktivt, vilket gjorde Hippodromen till en större och ännu mer 

intressant aktualitet. 

     I ovanstående artikel från Sydsvenskan den 28 oktober, radar man upp den ena 

moderniteten efter den andra, och det med en stark ton av fascination och stolthet. Man talar 

om att arenascenen låg på ett järnstativ, vilken i sin tur hölls uppe med hydraulisk kraft tack 

vare att utrymmet undertill var vattenfyllt. Med andra ord, att hela scenen vilade på en pool, 

som var redo att fyllas och användas på ett ögonblick inför vattenpantomimer då man helt 

enkelt kunde sänka stativet under vattnet. Därefter talar man om ventilationssystemet, som 

skulle ha förmågan att hålla temperaturen jämn i byggnaden även om det var riktigt kallt 

utanför, samt att belysningen i arenan naturligtvis var elektrisk. Entusiasmen över det 

moderna gällde dock inte alla tidningar; Arbetet nämnde ingenting av det i sina artiklar. 
                                                           
29 Sydsvenskan, 28-10-1899. 
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     Det moderna temat sträckte sig även utanför arenan. Den omfattande källaren var utrustad 

med stora maskinrum, ångpannerum och flera kolförråd.30 Hippodromen hade med andra ord 

sitt egna elverk i källaren, något som var högst ovanligt i Malmö vid den tiden. Stadens 

kommunala elektricitetsverk startade inte förrän 1901.31 Ett ambitiöst projekt var den 

elektriska hissen, som enligt ritningarna skulle ha plats för sex personer. Det är rimligt att anta 

detta som utmanande, då de detaljerade ritningarna är daterade 7 maj 1900, vilket var över sex 

månader efter invigningen.32 Det lär dessutom ha tagit ett bra tag att få den byggd och 

installerad också.  

     Kontrasten mellan Sydsvenskans och Arbetets artiklar ger en intressant bild av vad som 

ansågs vara viktigt för olika målgrupper. Modernitet i form av elektricitet var mer 

förekommande hos den aristokratiska och borgerliga vardagen, men inte hos arbetarklassen. 

Denna samhällsgrupp hade mer kontakt med modernitet genom arbetet, såsom i fabrikerna. 

Kockums varv och Malmö Yllefabrik är exempel på tidiga användare av elektricitet.33 

Arbetarbostäderna hade generellt en låg standard vid slutet av 1800-talet, där trångboddhet 

och osunda förhållanden tillhörde vanligheten. Bygget av en så pass överdådig arena indikerar 

en storstadsvision för det växande Malmö, då Hippodromen reflekterar liknande byggen i 

Europas huvudstäder. 

 

Förverkligande 

För att vara en byggnad vars utformning tydligt indikerar cirkus, blev Hippodromen i 

slutändan långt ifrån enbart en cirkuslokal. Där ritningarna kunde svara på frågor om 

projektets ambitioner, kan föreställningarna säga mycket om Hippodromen som aktiv 

verksamhet. Vilka föreställningar och andra slags event ägde rum på Hippodromen? Kan man 

tala om att ambitionen uppfylldes? Vilken var den egentligen målgruppen? 

 

Cirkus Tanti 

November, 1899 – Februari, 1900 

Hippodromen invigdes den 1 november 1899 av Cirkus Tanti, en händelse som ovanstående 

visat var ytterst framemotsedd. Annonserna visar att prisklassen för biljetterna varierade; 50 

                                                           
30 Malmö Stadsbyggnadskontor; Von Conow;42;18981222;dnr 0657; b_1. 
31 Berggren och Eliasson, s.707. 
32 Malmö Stadsbyggnadskontor; Von Conow;42;19000507;dnr 0000; a_1 och Von Conow;42;19000507;dnr 

0000; b_1. 
33 Berggren och Eliasson, s.707. 
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öre (galleri och 3:e plats), 1 krona (1:a plats sittplats), 1,50 kr (1:a plats första raden), 2 kr 

(parkett) och 2,50 kr (loge), vilket gjorde det möjligt även för låginkomsttagare att uppleva 

detta unika evenemang. Som ovan nämnt, motsvarade 50 öre ca två timmars lön för en vanlig 

arbetare (1880–1910). Invigningsföreställningen blev en stor succé. Recensionerna i både 

Arbetet och Sydsvenskan beskriver en förstklassig uppställning av hästdressyr, akrobater, 

lindansare och clowner. Båda framhäver dock lindansaren O’Meers nummer som ett av de 

bästa under kvällen. 

     Sydsvenskans recension är längre än Arbetets och beskriver några saker i mer detalj. De 

nämner att ett halvt dussin elektriska båglampor lyste upp arenan, och att man uppgraderat till 

en tjock mjuk matta på arenagolvet istället för sand och sågspån, som tidigare hade orsakat ett 

besvärande damm. Den största skillnaden mellan recensionerna är att Sydsvenskans skribent 

även rapporterade om invigningsfesten som ägde rum efter föreställningen på hotell Stadt 

Hamburg. Här höll man tacktal och upprepade välgångsskålar. Det tycks vara troligt att 

Arbetets skribent inte deltog i festen, baserat på innehållet i artikeln. Om detta skulle bero på 

att man inte var bjuden eller inte intresserad framkommer däremot inte. Det framhäver hur 

som helst kontrasten mellan rapporteringen, då Arbetets läsare inte fick läsa den delen av 

invigningsevenemanget.34  

     Det var en lång sejour – ända fram till den 4 februari 1900. Under denna tiden annonserade 

man så gott som varje dag i Sydsvenskan. Det var en varierande repertoar som Cirkus Tanti 

hade att erbjuda Malmö, med inriktningar för varje publiktyp. Man gav exempelvis speciella 

barnföreställningar, med program som utgjordes av lättsammare underhållning såsom clowner 

och komik. Dessa hade också ett lägre biljettpris för barn, med galleriplats för endast 25 öre 

och logeplats för 1 krona (vuxna betalade dock fortfarande fullpris).35 Dessa blev så pass 

populära att man fick sätta in flera extra barnföreställningar. Den 20 januari skulle egentligen 

vara den sista, då sänkte man priserna ytterligare till halva priset för alla platser och 

inkluderade även vuxna i detta erbjudande. Utöver detta hade man också presentutdelningen. 

Efterfrågan blev så pass stor efter det att man satte in fler föreställningar den 27 januari (där 

det delades ut 1200 påsar karameller till barnen), samt 3 och 4 februari, alla med halva priset 

för samtliga åskådare.36 

     Förutom barnföreställningen erbjöd Tanti andra mer specialinriktade föreställningar. Folk- 

och lantbo-, clown/komiker-, och sportföreställningar är några exempel på detta som visar att 

                                                           
34 Arbetet och Sydsvenskan, 02-11-1899. 
35 Sydsvenskan, 09-11-1899, 16-11-1899, 22-11-1899, 29-11-1899 och 30-12-1899. 
36 Sydsvenskan, 20-01-1900, 03-02-1900 och 04-02-1900. 
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cirkusen utökade sina program till att passa en så bred publik som möjligt. Bland 

standardnumren fanns vattenpantomim, vilket visar att man fick användning av den höj- och 

sänkbara scenen. Sällskapets främsta fokus låg dock på hästdressyr, och olika typer av detta 

var de mest förekommande numren. Baserat på repertoaren gav man så pass varierade 

nummer att ingen potentiell målgrupp skulle kunna känna sig utanför. Detta i kombination 

med överkomliga biljettpriser gjorde Cirkus Tantis invigning av Hippodromen till en stor 

succé. Utifrån ambitionsperspektivet såg det ut att gå åt rätt väg, men det var än så länge bara 

början. 

 

 

Amatörcirkus och konserter 

Februari – April, 1900 

Det tog inte lång tid för Malmös högre skikt att börja planera för hur de själva skulle kunna 

använda sig av stadens nya Hippodrom. Redan den 5 februari kunde Sydsvenskan rapportera 

om ett sammanträde som ägt rum på hotell Kramer ett par dagar innan, där överste Gyllenram 

agerat som ordförande angående uppförandet av en amatörcirkus. Man valde under mötet en 

organisationskommitté bestående av ryttmästaren friherre B. Cederström, löjtnanten greve Ph. 

von Schwerin och löjtnanten friherre N. Djurklou, samt fru af Malmborg, friherrinnan 

Cederström och fru Daniel Hjort. Dessa hade då i uppgift att anordna ett cirkusprogram redo 

att uppföras omkring den 18–22 april. De nummer man tänkte sig var främst hästdressyr i 

olika former, men också gymnastik, fäktning, dans och kanske även cykelåkning. Arbetet gav 

en snarlik rapport fast dagen efter, vilket gör det troligt att Sydsvenskans artikel stod som 

källa till deras artikel.37  

     Intresset för amatörcirkusen lär ha spridit sig, för man ordnade ännu ett sammanträde en 

vecka senare där man lade till byggmästaren Müller, konsul Hörstedt, friherrinnan H. Coyet, 

grevinnan Ph. von Schwerin, fru Lorenz Beijer i kommittén. Vid detta mötet bestämde man 

också att intäkterna från amatörcirkusen skulle gå till olika sportgrenar i staden, och att en del 

skulle gå specifikt till Malmö gymnastik- och fäktningsklubb för deras resa till 

världsutställningen i Paris.38 Informationen om detta andra sammanträde publicerades bara i 

Sydsvenskan. 

     Innan amatörcirkusen gick av stapeln huserade Hippodromen diverse konserter, då scenen 

byggts om till att passa detta ändamål. Den 15 februari invigdes konsertsäsongen med 

                                                           
37 Sydsvenskan, 05-02-1900 och Arbetet 06-02-1900. 
38 Sydsvenskan, 12-02-1900. 
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Skånska dragonregementets musikkår. Sydsvenskan beskriver en fullsatt lokal, cigarrök runt 

de elektriska båglamporna och ett uppskattande bifall från publiken. De spådde en lyckad 

framtid för Hippodromen som konsertlokal. En notis dagen efter lät läsarna få veta att man 

infört servering i lokalen, så att man fick möjligheten att avnjuta förfriskningar under 

konserten.39 Arbetet lät också skriva om den nya konsertsäsongen, men först enbart som en 

notis den 15 februari. Fem dagar senare kom dock en artikel som gav lite mer information – 

man berättade om serveringen samt betonade att entrépriserna inte var alltför höga; 50 öre för 

parkettplats och 25 öre för radplats (man uppgav inte priset för logerna). Därmed förklarade 

man att ingen skulle behöva känna sig tvungen att avstå ”dragonernas” musik på grund av 

priset.40 Detta ger intrycket av att Arbetet från början antog att dess läsare inte skulle vara 

intresserade eller inte ha råd, och ändrade uppfattning sedan de förstod hur det låg till med 

biljettpriserna. För att återknyta till ovanstående diskussion om förväntningarna och vad man 

ville uppnå med Hippodromen, är en liten detalj av detta slag väldigt talande. Arbetet hade 

kanske från början tänkt att enbart cirkusföreställningarna skulle vara relevant för deras 

läsare. Detta visar att Hippodromens ledning var måna om att hålla en varierad målgrupp, och 

att detta hade en viss överraskande effekt. 

     Konserterna fortsatte under mars månad med olika variationer för att tillfredsställa 

Malmöpubliken. Det förefaller dock som att Malmö erbjöd musik på flera håll vid denna 

tidpunkt, enligt en artikel i Sydsvenskan av en skribent som kallade sig St. Förutom på 

Hippodromen fanns det musik även hos frimurarlogen, hotell Kramer och hotell Horn. Detta 

ansåg skribenten vara problematiskt, då ingen av dessa utgjordes av en riktigt stor orkester. 

Det råkade vara så, att Leipzigs filharmoniska orkester hade annonserat att de skulle anlända 

till Hippodromen, men St. befarade att detta inte skulle bli av. Det hela berodde på om 

Malmöpubliken kunde ”rycka upp sig ur sin vanliga tröghet” och beställa biljetter, då 

konserten inte skulle komma att bli av ifall där inte fanns tillräckligt många intresserade.41  

     Lyckligtvis för St., behövde Leipzig filharmoniska orkester inte ställa in. Den 26 mars blev 

datumet, med mycket varierande biljettpriser; hel loge (4 platser) 12 kr, enkel biljett 4 kr, 

familjebiljett (6 biljetter till golvet) 15 kr. Enkelbiljett till golvet 3 kr, första raden 1,50 kr och 

galleri 1 kr. Överblivna biljetter såldes hos Hippodromens biljettkontor från två timmar innan 

föreställningen, men det framgår dessvärre inte om dessa gick att köpa till nedsatt pris.42 

Annonser till föreställningen förekom i Sydsvenskan men inte hos Arbetet, däremot 

                                                           
39 Sydsvenskan, 16-02-1900, 17-02-1900. 
40 Arbetet, 15-02-1900, 20-02-1900. 
41 Sydsvenskan, 17-03-1900. 
42 Sydsvenskan, 19-03-1900, 26-03-1900. 
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publicerades en recension/insändare hos Arbetet dagen efter konserten. Stilen hos denna får 

dock medges vara något annorlunda än vad som vanligtvis publicerades i Arbetet. Signaturen  

-man beskriver bland annat: ”En elegant, distinguerad publik fyllde så väl parkett som loger 

och den rymliga första raden och bland denna publik syntes många välbekanta ansikten från 

våra grannstäder, som det sällsynta musiknöjet hitlockat.”43 Hela recensionen präglas av en 

märkbart borgerlig attityd, vilket Arbetet inte stoltserade med särskilt ofta.  

     Hos Sydsvenskan däremot kunde den borgerliga attityden florera fritt. Två artiklar 

tillägnades konserten, en kortare i morgonnumret och en mer omfattande i kvällsnumret. 

Även här var man snabb med att påpeka att konserten dragit till sig publik från grannstäderna. 

Därefter hyllades den till skyarna; den gav ett outplånligt intryck hos publikens hjärtan, och 

”något som högst sällan och endast genom lyckliga omständigheter kan vederfaras annat än 

en verldsstads invånare.”44 Det var givetvis den anmärkningsvärde St. som skrev denna 

entusiastiska recension. 

     En filharmonisk orkester av detta slag är ett gott tecken på att storstadsdrömmen med 

Hippodromen gick i rätt riktning. Att kunna erbjuda en så pass intressant och/eller speciell 

föreställning att man lyckades locka till sig publik från grannstäderna indikerar en förhöjd 

metropolstatus, eftersom en orkester som Leipzig inte uppträdde utan en större publik. Det var 

med andra ord inte Leipzig som var värdig Hippodromen, utan tvärtom. Gällande målgruppen 

var det dock ett steg i motsatt riktning, eftersom konserten hade något högre biljettpris. 

     Väl inne på april var det dags för Kronprinsens Husarregementets musikkår, en daglig 

konsert från den 2–7 april. En inte alltför omskriven föreställning, och det endast hos 

Sydsvenskan, men ändock värd att nämna. I samband med detta var det också dags för Grand 

Restaurant Hippodromen att invigas den 7 april. Invigningsmiddagen gick på 4 kr per person, 

och inkluderade också en konsert från ovanstående musikkår.45 Därefter var restaurangen 

öppen för allmänheten, vilket innebar att man började annonsera separat för denna. 

Restaurangen erbjöd en table d’hôte (fast meny bestående av flera rätter) till priset av 2 kr och 

2,50 kr mellan kl. 14-18. Annonserna under april månad lät också understryka kafé och biljard 

som en del av restaurangverksamheten.46  

     Sedan var äntligen tiden inne för den efterlängtade amatörcirkusen. Redan den 5 april kom 

den första annonsen ut, och en liten artikel där Sydsvenskan berättade om det kommande 

programmet, som skulle innehålla olika former av ridning, cykelåkning, gymnastik, fäktning, 

                                                           
43 Arbetet, 27-03-1900. 
44 Sydsvenskan, 27-03-1900. 
45 Sydsvenskan, 02-04-1900 - 07-04-1900 och 09-04-1900. 
46 Annonser i Sydsvenskan under följande datum i april, 1900: 10, 11, 12, 14, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30.  
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pantomim samt jakt till häst efter hundar. Totalt antal föreställningar skulle utgöras av sex 

stycken med start den 18 april. Alla föreställningar skulle börja kl. 20 på kvällen förutom 

fredagens, som skulle börja kl. 18, för att danska besökare skulle få möjlighet att åka hem 

samma kväll.47 Först den 9 april kom en annons med prislista ut. Biljetterna hade liknande 

priser som Cirkus Tanti; första dagen hade loge för 3 kr, parkett 2,50 kr, första raden 2 kr, 

andra raden 2 kr samt galleri 75 öre. Dagarna därefter var priserna sänkta med 50 öre för alla 

platser utom andra raden, som sänktes till 1 krona, och galleri som sänktes till 50 öre.48 

Återigen förekommer överkomliga priser även för arbetare, i alla fall för galleriplats.  

     Den 18 april lät Sydsvenskan berätta i morgonnumret att biljetterna var slutsålda till 

kvällens föreställning. Man hade dessutom närvarat vid en generalrepetition kvällen innan, 

och kunde meddela att det var med lysande säker precision som numren genomfördes. Trots 

att det var en repetition var ”vår eleganta cirkus” fylld från golv till tak av en elitpublik. Man 

tog sedan upp biljettpriserna, vilka man kallade beskedliga – direktionen ville nämligen att 

alla de som arbetat natt som dag för att få färdigt toaletter och dylikt till den stora 

sexdagarsfesten skulle få möjlighet att vara med. 

     Den efterlängtade premiären rapporterades det om hos både Sydsvenskan och Arbetet. 

Dessa recensioner skiljer sig åt avsevärt, med Sydsvenskan som den mer traditionella. Efter 

rubriken ”På amatörcirkus” började man med att citera stallmästarens tal från föreställningens 

inledning, där han tilltalade sina hästar: ”Nu har vi snälla menniskor byggt opp ett riktigt 

kungligt palats åt er midt i staden, der ni kan få visa hvad ni kan […]”. Det var vanligt 

förekommande i Sydsvenskans artiklar och recensioner att ha med någon form av lovordande 

gällande själva Hippodromen. Därefter gick man igenom vart och ett av de olika numren och 

berömde dem till skyarna, med hjälp av så många adjektiv att man slutligen fick ta hjälp av 

både engelska och franska för att inte vara repetitiv.49 Det förefaller dock inte som ologiskt, 

då det troligtvis låg i Sydsvenskans intresse att detta aristokratiska/borgerliga evenemang blev 

en stor framgång. 

     Arbetet verkar däremot ha haft en annan inställning. Det ligger en sarkastisk underton över 

deras recension, som stundom ger intrycket av att man försökte göra narr av spektaklet, om än 

med ett skickligt manér. Till att börja med användes rubriken ”På familjecirkus”, och 

uttryckte tidigt att föreställningens förnämsta attraktion var de vackra damerna, eftersom 

”mänsklig skönhet” var så pass sällsynt på en professionell cirkus. Det klagades sedan på den 

                                                           
47 Sydsvenskan, 05-04-1900. 
48 Sydsvenskan, 09-04-1900. 
49 Sydsvenskan, 19-04-1900. 
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tryckande värmen, då ventileringen inte varit tillfredsställande. Skribenten tar även upp hur 

kompotten som serverades hade tillräckligt många ingredienser för att inte vara enformig, och 

att hästjakten var livlig och elegant, utan att dra ut allt för långt på tiden. Om hästjakten i 

övrigt sa man, att om utrymmet varit större hade numret säkert uppnått den effekt som avsetts. 

Avslutningsvis gav man domen att programmet var sevärt, om inte annat för det ”välgörande” 

ändamålet (ja, citationstecken användes i recensionen).50 

     För att då bryta ned skillnaderna mellan dessa recensioner, står det tydligt att det fanns 

olika motiv bakom dem. Hos Arbetet går det att urskilja en viss skepsis kring själva syftet 

med föreställningen. Det fanns uppenbarligen olika uppfattningar av vad som ansågs vara 

välgörande ändamål. Som tidigare förklarats ämnade man lägga intäkterna åt Malmö 

gymnastik- och fäktningsklubbs resa till världsutställningen i Paris. Även om det uppfyller 

kriteriet för välgörenhet, indikerade Arbetets skribent något subtilt att det fanns andra mer 

behövande områden för pengarna. Detta antagande förstärks ytterligare av att direktionen 

snabbt satte in en extra föreställning på måndagen, vilket det rapporterades om i både 

Sydsvenskan och Arbetet, och denna gången skulle intäkterna främst skänkas till 

barnsjukhuset i Malmö.51 En artikel i Sydsvenskan den 23 april, samma dag som den extra 

föreställningen, påminde nu läsarna om att det fanns två goda anledningar att köpa sig 

biljetter. Man medgav dessutom att de senaste dagarna hade de olika sittplatserna i 

Hippodromen fyllts, med undantag för galleriet, som varit lite tomt på sina ställen.52 Detta 

råkade dessutom vara de platser som arbetare vanligtvis köpte biljetter till, vilket ger intrycket 

av att Arbetets recension kan ha påverkat läsarnas val i denna frågan.  

     Amatörcirkusen ger dubbla signaler i målgruppsfrågan. Å ena sidan har vi en grupp 

aristokrater och borgare som tillsammans bestämmer sig för att hyra Hippodromen för en 

egen cirkus. Det rörde sig om en privilegierad grupp, som vanligtvis hade en utestängande 

attityd. Detta evenemang var däremot motsatsen; man tillkännagav arbetarnas hårda slit och 

sänkte biljettpriserna för att alla skulle kunna vara med. Denna inbjudande inställning gjorde 

Hippodromen till en plats där alla var välkomna. 

     Utöver detta hade man även korrigerat föreställningsschemat för att danska besökare skulle 

kunna åka över och tillbaka samma kväll. Man räknade med tillräckligt stor anslutning 

därifrån, vilket ytterligare förstärkte Hippodromens roll i synen på Malmö som en storstad. 

 

                                                           
50 Arbetet, 19-04-1900. 
51 Sydsvenskan och Arbetet, 21-04-1900. 
52 Sydsvenskan, 23-04-1900. 
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Hästutställning och sommarsäsong 
Maj – Augusti, 1900 

Maj månad inleddes med en uppgradering i restaurangens repertoar, i form av taffelmusik 

med fri entré framförd av italiensk solistensemble. Förutom detta var månadens största 

händelse något utöver det vanliga:  Skånska Fältrittklubbens hästutställning i Malmö, 

planerad för den 23, 24 och 25 maj. Nytt för året var uppvisningar i Hippodromen, via 

aktiviteter som bättre lämpade sig för inomhusmiljö, enligt Sydsvenskan. Annars använde 

man sig av Idrottsplatsen, vars inträdesavgift var 1 kr för första plats och 50 öre för andra 

plats. På Idrottsplatsen visade man upp arbetshästar, ridhästar, vagnshästar, åkardroskor och 

ekipage m.m.53 Med andra ord, sådant som uppfyllde en funktion som inte enbart var för att 

underhålla besökarna. 

     På Hippodromen gällde ganska överkomliga biljettpriser; loge 2 kr, parkett 1,50 kr, 

främlingsloge 1 kr, första plats 1 kr, andra plats 30 öre och slutligen galleri 25 öre. Här 

visades hästar som vunnit pris, samt uppvisningar av rävjakt och Jeu de Rose (en slags 

konstridning). Inför dessa uppvisningar hölls subskriberade middagar med dans på 

Hippodromen, på omkring 3–4 kr per person.54 Rapporteringen i Sydsvenskan berättar om en 

tillfredsställande middag och rättvist erkännande av den nya andra våningen. Under själva 

uppvisningarna var platser som loger och parkett upptagna av en distingerad publik, och 

deltagarna i uppvisningarna utgjordes av skickliga ryttare, både herrar som damer.55 De 

varierade biljettpriserna förklarar att intresset för hästar var ingenting som var reserverat åt 

högre samhällsklasser, även om Sydsvenskans skribent gärna lade fokus på den delen av 

publiken.  

     Arbetet rapporterade också flitigt om hästutställningen. En synnerligen representativ 

artikel berättar om hur det massvandrades till Idrottsplatsen den 24 maj, som var 

utställningens stora dag, och att även föreställningarna på Hippodromen var välbesökta, även 

om skribenten i detta fallet hellre tyckte att det rörde sig om ”nöjen” där. Man drog slutsatsen 

att hästintresset i Malmö var mycket utvecklat.56 Övrig rapportering rörde sig mest om allmän 

information i form av notiser.  

     Vårsäsongen avslutades den 31 maj av en föreställning av den svenska gymnasttruppen på 

55 man, innan de reste av mot Paris. Ännu en gång förklarar Sydsvenskan att både loger och 

                                                           
53 Sydsvenskan, 23-05-1900. 
54 Sydsvenskan, 14-05-1900, 19-05-1900, 22-05-1900 och 23-05-1900. 
55 Sydsvenskan, 25-05-1900. 
56 Arbetet, 25-05-1900. 
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parkett var fullsatta. Efter uppvisningen var gymnasterna inbjudna till avskedstillställning i 

Hippodromens festvåning, tillsammans med andra distingerade deltagare – däribland överste 

Gyllenram, mannen bakom den lyckade amatörcirkusen. Det var en angenäm fest som 

avslutades med att man följde gymnasterna till Kontinentaltåget och vinkade av dem. Arbetet 

såg också nödvändigheten att rapportera om händelsen, dock enbart som en ”inför”-notis, 

vilket ger intrycket av att man inte planerade att vara närvarande under själva 

föreställningen.57 

     Sommaren var ingen särskilt aktiv tid på Hippodromen. Restaurangen hade öppet fram till 

den 4 juni, sedan stängde man för säsongen. En större sommaraktivitet var dock den finska 

studentsångföreningen Suomen Laulu, som gav konsert på Hippodromen under sin 

sommarturné. Den 17 juni var datumet, med biljettpriser på; logeplats 2,50 kr, parkett, första 

raden 2 kr, andra och tredje raden 1,50 kr och galleri 75 öre.58 Det rapporterades jämförelsevis 

flitigt både hos Sydsvenskan och Arbetet inför denna tillställning. Sydsvenskan ödslade ingen 

tid på spekulationer, man var övertygad om att det skulle bli en stormande succé, och 

uppmanade livligt att läsarna skulle skynda sig att skaffa biljetter för att inte bli utan. Arbetet 

höll en något nyktrare inställning, genom att berätta den nödvändiga informationen samt 

tillägga en avslutande kommentar om att man förväntade ”fullt hus och bästa mottagande”.59 

Det visade sig vara en korrekt förutsägelse, som Sydsvenskan redogjorde för grundligt i både 

morgon- som kvällsnumret.60 

     En andra händelse av det finska slaget var en konsert av Helsingfors filharmoniska 

orkester, som var planerad att konsertera på Hippodromen den 11 juli. Konserten blev närapå 

inställd, på grund av slarv från en viss Folmer Hansens sida, enligt Sydsvenskan. Det var 

nämligen så att man hade haft för avsikt att konsertera i Hippodromen – men herr Hansen 

hade missat att boka den. Hippodromens ägare hade fått reda på att konserten skulle äga rum i 

hans arena genom Stockholms- och Göteborgstidningar, och därefter vänligt nog låtit upplåta 

den för konserten, trots kort varsel. Att herr Hansen dessutom hade glömt annonsera i tid var 

ett annat problem, vars konsekvens var att endast ca 200 åskådare anlände för att se konserten 

– och det i en arena med plats för 1500 personer. Arbetet lade också ut ett par mindre artiklar 

där man talade varmt om händelsen, men beskriver slutresultatet endast som ”sorgligt nog 

                                                           
57 Sydsvenskan, 01-06-1900, Arbetet, 29-05-1900. 
58 Annonser i Sydsvenskan; 07-09-1900, 11-06-1900, 12-06-1900, 13-06-1900, 14-06-1900 och 16-06-1900. 

Annonser i Arbetet; 12-06-1900 och 15-06-1900. 
59 Sydsvenskan, 13-06-1900 och 16-06-1900. Arbetet, 08-06-1900 och 16-06-1900.  
60 Sydsvenskan, 18-06-1900. 
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fåtaligt besökt men bifallet varmt.”61 Bristen på annonser gör tyvärr att biljettpriserna i det här 

fallet inte kan redovisas. 

 

 

En festlig höst 

September – November, 1900 

Hösten anlände med pompa och ståt för Hippodromen, vars festvåning på tredje våningen 

äntligen blivit färdig och invigdes den 13 september. Sydsvenskan beskrev en praktfull 

festvåning, med matsal som kunde husera 150 sittande gäster, och som genom utseende och 

anordningar skulle vara värdig vilken storstad som helst. Utöver den stora matsalen fanns 

flera rymliga och eleganta rum i olika stilar, och sedan den lilla matsalen passande för 

sällskap på ca 40 personer. Invigningsmiddagen höll hus i den lilla matsalen, med hela 15 

rätter på menyn. Bland gästerna vid invigningen fanns, förutom Hippodromens ägare och 

styrelse, flertalet av Malmös mer framstående figurer. Här hade vi exempelvis landshövding 

Dickson och stadsfullmäktiges ordförande dr. Herslow.62  

     Även Arbetet var på plats vid detta tillfälle, och deras skribent var också full av beundran 

över de vackra salarna. Här skämdes man däremot inte för att medge att middagen var hållen 

för makterna i samhället, genom representanter från regeringen, banken, religionen och 

slutligen, pressen. Arbetets skribent hade en betydligt mer ödmjuk inställning, vilket ger 

intrycket av att man inte ofta befann sig på middagar av denna sort: ”Eller hvad säga Arbetets 

läsare om en middag på 15 rätter plus smörgåsbricka! Det har respekt med sig. Och ändå 

glömde prosten Olin att läsa bordsbönen!”63 

     Middagen i sig, med sin specifika gästlista, framstår som ett sätt för styrelsen att visa upp 

de fina lokalerna för den målgrupp som hade kunnat tänka sig hyra dem. Pressens uppgift 

skulle då vara att rapportera vidare till de som inte var närvarande, och därmed föra reklam. 

Frågan är då varför Arbetet fanns med här, eftersom deras läsare huvudsakligen inte tillhörde 

denna målgrupp. Man hade däremot varit tydliga tidigare med sin avsikt att ha en varierad 

målgrupp, och detta förstärker intrycket av att man brydde sig om att alla skulle känna sig 

inkluderade i Hippodromen och dess utveckling. 

     Den nya ståtliga våningen kom i användning snabbt, då Malmö köpmannaförening hade 

fest där bara två dagar efter dess invigning. Denna gången användes den stora matsalen för 

                                                           
61 Sydsvenskan, 27-06-1900 och 17-07-1900. Arbetet, 11-07-1900 och 12-07-1900. 
62 Sydsvenskan, 14-09-1900. 
63 Arbetet, 14-09-1900. 
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över 120 gäster, bland vilka landshövding Dickson, stadsfullmäktiges ordförande dr. Herslow 

m.fl. återinfann sig. Sydsvenskan redogjorde för flertalet långa tal, skålar och hurrarop.64 

     Samtidigt hade också Södra skånska infanteriets musikkår premiär på Hippodromen, vilket 

blev ett omtyckt inslag under en tvåveckorsperiod. Det förefaller som att konserterna ägde 

rum i någon utav salarna, eftersom annonserna står i samband med restaurangens 

standardsannonser. Här fanns två platsalternativ att välja på, logeplats och salong, vilka gick 

på 50 respektive 25 öre. Detta uppmärksammades av Sydsvenskan i en artikel som presenterar 

musikkåren, att man sänkt priset och även gjort programmet kostnadsfritt.65 Det förklaras inte 

varför man valde att göra så, vilket gör det troligt att det helt enkelt var för att locka dit mer 

folk. Det verkar däremot inte som att Arbetet nappade på kroken, då de valde att inte 

rapportera om det alls. 

     Det blev en riktigt musikalisk höst för Hippodromen. Genom oktober månad fortsatte 

musiken, dock inte i form av något extraordinärt och omskrivet i större grad, förrän november 

anlände och en Andreas Hallén-konsert nalkades. Den 20 november var den kände 

kompositören bokad till Hippodromen i sällskap av en orkester på 50 man, en händelse man 

såg mycket fram emot i Sydsvenskan, där man publicerade nya detaljer om programmet så 

fort man fick tag i dem.66 Inte helt förvånande nog kunde man sedan rapportera om varenda 

liten detalj kring konserten dagen efter, och lät även meddela hur Hippodromens ledning 

planerade för ett återbesök av Hallén någon gång under våren. Ovanligt nog meddelar inte 

annonserna eller artiklarna vad biljetterna hade för prisklass.67 Det tycks dock ha varit rimligt 

att de höll sig inom ramarna för tidigare orkestrars prisklass, eftersom Arbetet också 

rapporterade om händelsen (via artiklar, inte annonser) och uppmanade verkligen sina läsare 

att köpa biljetter till denna ”ytterst sällsynta konstnjutning.”68 Det går däremot att bedöma 

konserten som en stor händelse, baserat på att man rapporterade om den även i Göteborgs 

Aftonblad, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.69 Att få Andreas Hallén till Hippodromen 

var en viktig händelse i förhållande till storstadsdrömmen, vilket bara bekräftades ytterligare 

av att man rapporterade om det utanför Skåneregionen. 

 

 

                                                           
64 Sydsvenskan, 17-09-1900. 
65 Sydsvenskan, 17-09-1900 och 28-09-1900. Sydsvenskan annonser, 20-09-1900, 22-09-1900, 24-09-1900, 25-

09-1900, 26-09-1900, 27-09-1900, 28-09-1900, 29-09-1900. 
66 Sydsvenskan, 14-11-1900, 15-11-1900, 16-11-1900. 
67 Sydsvenskan, 21-11-1900. Sydsvenskan annonser, 14-11-1900, 17-11-1900, 19-11-1900, 20-11-1900. 
68 Arbetet, 20-11-1900. 
69 Göteborgs Dagblad, 22-11-1900, Svenska Dagbladet, 17-11-1900, Dagens Nyheter, 23-11-1900. 
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Varieté på Hippodromen 

December, 1900 

Från och med den 1 december startade en varietésäsong på Hippodromen, vilket också råkade 

starta en livlig debatt. Höjdpunkten av programmet var ingen mindre än den danska stjärnan 

Dagmar Hansen. Varieté var en underhållningsform oftast innehållande sång och dans 

framfört av en vacker dam, ibland av en mer ”provokativ” art i sin lyrik (i alla fall för sin tid). 

Det rapporterades flitigt om detta i både Sydsvenskan och Arbetet, vilket förstärker bilden av 

Dagmar Hansens nyhetsvärde och bilden av henne hos den samtida Malmöpubliken. Till 

skillnad från under konserter, fick man inte lov att ha servering av alkoholhaltiga drycker i 

arenan vid varietéföreställning (enligt den så kallade varietélagen från 1895). Serveringen 

flyttades därmed ut till foajén, där det emellanåt blev svår trängsel, som Sydsvenskan skrev 

efter säsongspremiären den 1 december. I övrigt hade där varit fullsatt arena och god 

stämning, vilket visade på hur denna genre fortfarande hade publikens gunst.70  

     Det var däremot inte alla som upplevde varietén som något positivt. Redan den 2 december 

hölls ett föredrag i hos K.F.U.M., där Malmöprofilen R.F. Berg talade om de moraliska 

farorna med varieté. Han var ingenjör och cementfabriksdirektör, men också frireligiös och 

djupt engagerad i sin tro. Enligt Bergs livssyn skulle världslig och samhällelig verksamhet 

tjäna en kristlig mening, och att alla människor har en moralisk plikt inför Gud och deras 

medmänniskor. Hans intresse sträckte sig vidare till föreningsformande och var aktiv i 

utvecklandet av Malmös samhällen.71 I sitt föredrag hos K.F.U.M. upprepade han anledningen 

till varför varietélagen trädde i kraft; eftersom unga män skulle skyddas från girigheten som 

uppkommer när man kombinerar alkohol och frestelsen kring vackra damer på scen. 

Föredraget gick vidare till att kritisera Hippodromens ledning för deras nya huvudattraktion, 

Dagmar Hansen, genom att den danska professorn Westergaard berättade om hur hon 

förbjudits från att uppträda i Köpenhamn, Fredriksberg och Kristiania. Han betonade vilket 

fördärv hennes uppträdanden hade orsakat, och skräcken för att hon då stod på Malmös kära 

Hippodrom blev därmed extra påtaglig, och man uppmanade därför alla – speciellt pressen – 

att ställa sig bakom deras strävan att utrota varietén.72 

     Arbetets artikel kring ovanstående föredrag var mycket tydlig med deras egen ståndpunkt. 

Man var märkbart positivt inställd till Dagmar Hansen, och stod helt och hållet på hennes och 

Hippodromens sida i debatten. Man ansåg att hennes uppträdanden inte alls skulle fördärva 

                                                           
70 Sydsvenskan, 03-12-1900. Annonser Sydsvenskan, 28-11-1900, 29-11-1900, 01-12-1900, 03-12-1900, 05-12-

1900, 07-12-1900, 10-12-1900, 12-12-1900 och 20-12-1900. 
71 Berg, s.186–187. 
72 Sydsvenskan, 03-12-1900. 
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ungdomarna, och om det ändå skulle hända, lär det i så fall vara ungdomarnas egen fantasi 

som medfört det farliga i sammanhanget.73 

     Sydsvenskans egna ståndpunkt kring det hela tycks ha varit ganska neutral, eller 

åtminstone vad man kan kalla diplomatisk. Man verkar varken ha varit för eller emot 

Hippodromen eller Dagmar Hansen i den rådande debatten. Man rapporterade sakligt om vad 

som hände, som i två mindre artiklar från den 5 och 7 december: först berättade man att 

ingenjör R.F. Berg skrivit till Malmö spritförsäljningsaktiebolag angående varietén på 

Hippodromen, och hans önskan att deras alkoholrättigheter därmed bör dras in. Svaret från 

styrelsen för Malmö sprit-försäljningsaktiebolag, som man kunde rapportera om två dagar 

senare, var att det inte låg inom deras ”befogenhet att vidta någon åtgärd.”74 

     När Arbetet skrev om samma händelse var det utan förvåning kring över att man inte drog 

in alkoholrättigheterna. Man gick till och med så pass långt att man förlöjligade ingenjör 

Berg, genom att publicera en annan artikel på samma sida om ett annat av hans projekt i 

moralens ära. Den gången lär det ha varit gaturenhållningen i Rörsjö som var problemet, 

eftersom det var så smutsigt att damerna tvingades lyfta kjolarna något och därmed uppvisa 

anklarna. Berg skulle härmed framföra problemet hos nästa stadsfullmäktigesammanträde.75 

Arbetet hade därmed gett sina läsare en bild av R.F. Berg av att vara en hyperkänslig 

moralpredikare, som inte skulle tas på allvar. 

     Arbetet fortsatte att visa sitt stöd i frågan genom att publicera en synnerligen sympatisk 

intervju med Dagmar Hansen, som genomförts av Hallandsposten under deras besök i Malmö. 

Hon beskrevs där som en ödmjuk men härdad ung kvinna, tack vare all orättvisa som media i 

Danmark och folk som ingenjör Berg utsatt henne för.76 Härmed målade man upp en bild för 

sina läsare av henne som en slags martyr. Man lät också sina läsare få veta att hennes 

framträdande gjorde succé, i en artikel ett par dagar senare som berättar hur en fullsatt 

Hippodrom gav ett öronbedövande bifall åt hennes framträdande.77 

     Det var uppenbart för oppositionen att inte höra av sig till Arbetet för att få ut sina åsikter, 

och då vände man sig till Sydsvenskan istället. En längre insändare, författad av flera präster, 

vädjade till Hippodromens styrelse att sätta stopp på varietén med hänvisning till Dagmar 

Hansen och hennes förbud i Danmark. Man upprepade de faror som ingenjör Berg redan hade 

                                                           
73 Arbetet, 03-12-1900. 
74 Sydsvenskan, 05-12-1900 och 07-12-1900. 
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77 Arbetet, 10-12-1900. 
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tagit upp, och frågar styrelsen direkt hur de tänkte när de bestämde sig för att upplåta lokalen 

för detta ändamål.78 Det kom inget svar från styrelsen, åtminstone inte i tidningen.  

     Nyheten om Dagmar Hansens uppträdande höll sig inte innanför söderns gränser, då både 

Dagens Nyheter och Göteborgs Aftonblad rapporterade om det. Delar av debatten 

publicerades också, men någon bestämd åsikt från dessa håll uttrycks däremot inte.79 I 

slutändan gick den öppensinnade sidan segrande, för varietésäsongen fortlöpte som planerat. 

Det är dock värt att nämna Dagmar Hansens nästa besök i Malmö, vilket var i september 

1901. Vid detta besöket uppträdde hon på Malmö Tivoli istället, med en entréavgift på 25 öre 

för vuxna och 10 öre för barn.80 Med denna vetskapen ser det snarare ut som att ingen gick 

helt segrande ur debatten. Ingenjör Berg blev inte av med henne helt, för hon kom tillbaka och 

uppträdde i Malmö, men Hippodromen var åtminstone fri från hennes – enligt Berg – 

syndfulla provokationer.  

     Själva biljettpriserna saknades dessvärre från Sydsvenskans annonser, och Arbetet hade 

inga annonser för varietén. Det går däremot att kategorisera detta som ett nöje med en bred 

publik, liksom cirkusen, vilket gör det troligt att prisklassen var ungefär densamma. 

     Det är svårt att säga varför man valde att boka en artist som Dagmar Hansen, som 

uppenbarligen hade något av ett skandalöst rykte hos många. Det medförde i alla fall en hel 

del publicitet – och det även utanför Skåne – vilket får det att framstå som ett medvetet men 

djärvt drag av Hippodromens ledning. Ännu en gång gör storstadsdrömmen sig påmind, då 

man troligtvis förväntade sig (och det med rätta) att arenan skulle fyllas ändå, trots misstycke 

från olika håll. 

 

 

Cirkus Madigan 

December, 1900 – Februari, 1901 

Efter att varietésäsongen var över omvandlades Hippodromens arena till att ännu en gång 

husera cirkus, denna gången från Cirkus Madigan. Enligt annonserna höll detta igång från och 

med annandag jul ända till den 25 februari, med samma biljettpriser som Tanti hade haft 

tidigare (från loge 2,50 kr till galleri 50 öre). Liksom Tanti hade man en varierande repertoar 

med sig, med inriktningar som clown- och komiker och barn/familj- och lantboföreställningar. 

Andra inslag i programmen var vattenpantomim, balettdansare och trollkonstnärer.81 

                                                           
78 Sydsvenskan, 12-12-1900. 
79 Dagens Nyheter, 03-12-1900 och 13-12-1900. Göteborgs Aftonblad, 13-12-1900. 
80 Sydsvenskan, 06-09-1901 och 09-09-1901. 
81 Annonser Sydsvenskan; December, 1900: 24 och 27–29. Januari, 1901: 02–31. Februari, 1901: 01–25. 
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     Enligt Sydsvenskan var Malmöpubliken välbekant med Cirkus Madigan, som alltid varit 

omtyckt och respekterad. Men man verkade vara orolig för att deras sejour möjligen inte 

skulle bli en ekonomisk succé, och lät meddela att direktris Madigan fått betala hela 12 000 kr 

i hyra för de två månaderna. Oron ökades av att cirkusen dessvärre inte fick någon strålande 

invignings-recension, såsom Tanti hade fått. Sydsvenskan uttryckte att föreställningen gav en 

känsla av osäkerhet, vilket man spekulerade kunde ha med resan eller de nya, lokala 

förhållandena att göra. Man tyckte också att hästdressyren gav intrycket av att vara lite väl 

hård.82 

     Arbetets recension uttryckte också att det låg något tungt i luften under invigningen, som 

man inte riktigt kunde sätta fingret på. Men flera nummer gav ändå starka applåder, och man 

beskrev baletten som utmärkt.83 Man konstaterade sedan att det måste ha berott på osäkerhet, 

då man i en senare artikel beskrev att uppträdandena såg betydligt säkrare ut.84 Det skedde i 

övrigt en mycket flitig rapportering rörande Madigans sejour, med flera recensioner av både 

Sydsvenskan och Arbetet, vilket tyder på hur välkommet det var med återbesök av cirkus på 

Hippodromen. När vattenpantomimen introducerades blev mottagandet ljummet från Arbetets 

sida, vilket verkade komma som en överraskning. När en tidning skickar en recensent hoppas 

man förmodligen att bara ha positiva saker att rapportera till sina läsare, men man bedömde 

framträdandet som inte fullt så roligt som man hade förväntat sig.85 

     Trots oroligheterna som rådde från början verkar Cirkus Madigan ha klarat av sitt första 

besök på Hippodromen väl, enligt Sydsvenskans rapport efter deras avskedsföreställning. Den 

höga hyran till trots såg det ut som att man gått med god vinst. Kanske hade man missbedömt 

Malmöpublikens kärlek till cirkusen, eller så var det i kombination med att Madigan gav 

många bra erbjudanden, såsom att vissa dagar ha halva priset på biljetterna, eller helt gratis 

för damer. Vid ett par tillfällen lottade man ut en levande häst, vilket kan ses som ett knep för 

att locka till sig publik.86  

     Detta genererar några nya frågetecken. Källmaterialet avslöjar inte varför hyran var så pass 

hög för Cirkus Madigan, men spekulationer säger att det kan ha berott på att driften av 

Hippodromen blev mer kostsam än planerat, vilket då kan ha resulterat i ett höjt 

uthyrningspris. Det andra frågetecknet gäller Sydsvenskans tvivel kring hur deras sejour 

skulle kunna gå med vinst baserat på den höga hyran. Detta indikerar att man tvivlade på 
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Malmöpublikens förmåga och/eller intresse att uppfylla detta, vilket kanske hade att göra med 

att biljettpriserna inte höjdes. Detta faktum är däremot mer talande, eftersom det visar en 

ovilja att göra cirkusen exklusiv för en publik med djupare fickor.  

 

 

Härordningsmöte och maskeradbal 

Mars, 1901 

Den 28 februari hölls ett möte på Hippodromen som orsakade en del friktion. Mötet inleddes 

med ett föredrag av major Norlander, vilket sedan ledde till en diskussion av ett förslag från 

riksdagen på en ny härordning. Då diskussionen handlade om rikets försvar gavs intrycket att 

mötet skulle vara av en offentlig karaktär. Så var däremot inte fallet, eftersom man hade bjudit 

in 250 personer genom personliga inbjudningskort, utan vilka man inte hade fått tillträde. 

Dessa utvalda personer tillhörde Malmös högre skikt, ett föga förvånande faktum men icke 

desto mindre uppretande för de uteslutna. Pressen var givetvis på plats, och Arbetets artikel 

om mötet innehåller några syrliga kommentarer kring det hela. Till att börja med ogillade man 

idén med inbjudningskort, vilket uttrycktes ingalunda subtilt genom utvalda kursiverade ord. 

Därefter poängterades att de inbjudna huvudsakligen tillhörde borgerliga yrkesgrupper.87 

     Men missnöjet slutade inte där. En längre artikel publicerades ett par dagar senare där man 

riktar stor kritik mot mötets utformning och dess sätt att stänga ute folk från diskussionen. 

Man skriver hur förundrande det är att detta kunde ske utan någon form av protest. Men 

förklaringen, tillade man, låg i att det egentligen var ett privat möte för likatänkande, och inte 

ett offentligt möte, som annars var intrycket.88 Ett par dagar efter mötet rapporterade 

Sydsvenskan att några utvalda deltagare samlats återigen, denna gången för att underteckna 

förslaget som diskuterats under härordningsmötet. Skillnaden var att man samlades hos 

mötets ordförande, G. Beijer.89 Detta kan givetvis bero på att sällskapet bestod av betydligt 

färre personer, men det är samtidigt inte helt otroligt att man ville hålla lite lägre profil på 

grund av det första mötets starka kritik.  

     I denna händelse uppvisas för första gången hur friktion uppstod mellan samhällsklasser i 

samband med Hippodromen. Valet av lokal i sig är egentligen oviktigt, då mötet med största 

sannolikhet hade haft samma karaktär även om man hade valt en annan lokal. Det viktiga är 

den privilegierade stämpel som sattes på Hippodromen, där folk av lägre samhällsklass 

tidigare känt sig välkomna och varit inkluderade. Man kan yrka på att detsamma gällde de 
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föreställningar som gavs på Hippodromen vars biljetter varit av det dyrare slaget, då stod 

priset i vägen för den eventuella arbetarmannen eller kvinnan som skulle vara intresserad. 

Men att inte kunna delta på grund av priset är inte detsamma som att vara oönskad – den 

skillnaden uttrycker sig tydligt i kritiken som Arbetet riktade mot mötet. För att återgå till 

frågan om vilken den egentliga målgruppen för Hippodromen var, ser det ut som att det här 

tar ett stort steg åt det borgerliga hållet. 

     Den 16 mars förde med sig en för många mycket spännande händelse; en maskeradbal. 

Detta evenemang innebar att nästan hela byggnaden användes; själva cirkusarenan fick 

fungera som balsal/dansgolv, medan restaurang, kafé och angränsande rum serverade supé 

och förfriskningar. Biljetterna till denna stora fest gick på följande; för herrar 5 kr och för 

damer 3 kr, sedan kunde man reservera en liten loge för ytterligare 3 kr eller en större loge för 

5 kr. Denna typen av bal ansågs vara ett mycket fint och prestigefullt event, vilket speglas av 

biljettpriserna. Sydsvenskan förtydligar ytterligare vikten av händelsen och hur mycket man 

såg fram emot den, då man rapporterade att de flesta loger var reserverade redan dagen efter 

den första annonsen kom ut. Man skrev också att det var hela fyra år sedan det anordnades en 

finare maskeradbal i Malmö, och att Hippodromens rymliga och eleganta lokaler således 

skulle få ta emot ”ett fulltaligt, nöjes- och danslystet sällskap”. Nog var det en sanningsenlig 

förutsägelse, då man när dagen anlände kunde meddela att över 600 biljetter sålts.90 

     Måndagen därpå, den 18 mars, kom en synnerligen omfattande artikel om lördagens stora 

bal. Utöver långa och detaljerade utläggningar om alla möjliga kostymer, gavs mycket 

positiva reflektioner. Man hade dekorerat ryttargången till en allé av granar med små taverner, 

och ute i arenan dansades det livligt till Skånska dragonregementets musikkår.91 Detta, liksom 

härordningsmötet, var också ett överklass-evenemang (om än av en annan karaktär). Det kom 

därför inte som en överraskning att Arbetet inte gav ut ett reportage om balen, utan höll det på 

nivån av enstaka mindre notiser. I jämförande syfte kan det vara värt att nämna att medan 

Sydsvenskan annonserade om maskeradbalen på Hippodromen, fick Arbetets läsare se 

annonser till maskeradbal på Folkets Hus i Kävlinge, eller dans på Malmö Tivoli, båda med 

biljettpriser på 50–75 öre.92 Kontrasterna i det här fallet talar för sig själva. 

     Intressant nog planerades en ny bal bara en vecka därefter, den här gången med 

benämningen ”kostymbal” istället för maskerad – och med billigare biljettpriser. En herre fick 

ge 2 kr och en dam 1,50 kr. Annonser och notis i Sydsvenskan samt en notis i Arbetet lät 
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meddela att balen bara skulle äga rum ifall tillräckligt många visade intresse.93 Det fanns dock 

inga annonser i Arbetet, och deras notis nämnde inga biljettpriser. Det blev slutligen så att 

man fick ställa in, baserat på att för få anmälde intresse.94 Det hade kunnat tolkas som ett sätt 

att vara inkluderande gentemot dem som inte hade råd med biljetter den första gången, men 

det ger samtidigt också intrycket av att man bara försökte få ut så mycket som möjligt av ett 

överdådigt dekorationsprojekt. Ifall detta var allmänhetens uppfattning, eller om det hade 

blivit annorlunda ifall man annonserat i Arbetet också, är dessvärre oklart. 

 

      

Hästutställning och sommarsäsong II 

Maj – September, 1901 

Mars månad avrundades av ett för Hippodromen kärt återseende i form av Andreas Hallén, 

vars konsert avgick den 26 mars.95 Därefter inleddes en lugnare tid på Hippodromen, bortsett 

från några mindre omskrivna konserter samt att restaurangen var öppen i vanlig ordning. 

Sedan var det dags för årets hästutställning, och även denna gången med uppvisning i 

Hippodromen. Av artiklarna att döma såg det ut att röra sig om samma typ av program som 

föregående år, och enligt samma anda var rapporteringen flitig från både Sydsvenskans och 

Arbetets håll. 

     Uppvisningen på Hippodromen söndagen den 19 maj gällde för hästarna som vunnit priser, 

samt en Jeu de Rose föreställning. Där fanns några små skillnader i biljettpriserna detta året. 

Galleriplatserna gick fortfarande på 25 öre, men övriga platser hade fått en prishöjning på 20–

50 öre. Liksom föregående år höll man en subskriberad supé inför denna tillställning, som 

avgick lördagen den 18 maj. Nytt för året var att man höll supén i Hippodromens stora 

festvåning, och biljetterna gick på 4 kr för herre och 3 kr för dam.96 

     Det förefaller logiskt att ett lyckat evenemang får en encore, då Hippodromens deltagande 

i hästutställningen föregående år verkar ha varit ett omtyckt inslag. Återigen dyker en 

prishöjning upp, dock enbart gällande de redan lite dyrare platserna. Detta indikerar att man 

fortfarande siktade på en varierad målgrupp, men ändå försökte få in lite mer vinst för samma 

person-kapacitet. 

     Sommaren 1901 anlände och med den stängde Hippodromen sina dörrar för säsongen. Till 

skillnad från föregående år hade man inga konserter inbokade. Om detta skulle ha något att 
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göra med missödet från föregående sommar är svårt att säga, men en av anledningarna torde 

vara att folk i allmänhet, oavsett målgrupp, föredrog utomhusaktiviteter under sommaren. 

Sydsvenskans förstasidor visade annonser för Kungsparkens restaurang och Malmö Tivoli där 

Hippodromens annonser vanligtvis brukade sitta. Suomen Laulu gjorde återbesök i Malmö 

den sommaren, men trots lyckade konserter på Hippodromen föregående år uppträdde man 

istället på Idrottsplatsen.97 Malmös älskade cirkusarena låg i ide. 

 

 

Musik och seanser 

September – Oktober, 1901 

Hippodromen öppnade sina portar återigen den 14 september, dock utan några större 

föreställningar på agendan. Man mjukstartade höstsäsongen med mindre konserter i kaféet (så 

kallad taffelmusik) med fri entré, vilket fortsatte hela september ut.98 Oktober däremot förde 

med sig något alldeles nytt på Hippodromen – uppvisningar av spiritistiska fenomen och 

experiment genom vetenskapliga seanser. Faustinus var namnet på mannen som höll i dessa, 

och han tog publiken med storm i Hippodromens festvåning.  

     Den 15 oktober, kvällen innan Faustinus första framträdande, gavs en konsert i arenan av 

Wiener Filharmoniska orkester. Precis som vid tidigare liknande tillfällen var detta ett 

prestigefullt evenemang, vilket också reflekteras av biljettpriserna. För hela 20 kr kunde man 

få en stor loge, då med plats för 8 personer, eller en liten loge för 10 kr med plats för 4 

personer. Övriga platser, som salong, första raden och andra raden gick på 2,50–1,50 kr 

medan galleriplats höll sig på det mer överkomliga 75 öre.99 

     Faustinus får man ändå säga var månadens största attraktion. Han hade två föreställningar 

vilka han kallade ”vetenskapliga seanser”, som ägde rum den 17 och 18 oktober. Biljetterna 

för att se honom gick på 2 kr (numrerad) och 1,50 kr (onumrerad).100 Dyrare än 

galleriplatserna för cirkus eller andra föreställningar, men något så pass utöver det vanliga att 

det var intressant oavsett. Både Sydsvenskan och Arbetet var närvarande vid ”seanserna”. 

Arbetet berättade att Faustinus var en anti-spiritist, och hans seanser hade således inte med 

andar att göra. Hans fokus låg hellre på vetenskapliga förklaringar (enligt honom själv).  

     Experimenten den första kvällen innehöll fenomen som tankeöverföring, där en 

societetsdam från publiken fick tänka på ett tal eller rita upp något på ett kort, och sedan 
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kunde Faustinus rita upp detsamma på en svart tavla för alla att se och imponeras av. Han 

berättade då att fenomenet kunde förklaras av ”elektromagnetisk utstrålning”, vilket verkade 

gå hem hos den applåderande publiken. Ett annat experiment involverade hans hustru, som 

han lät hypnotisera. Sedan fick hon lämna rummet tillsammans med några utsedda 

kontrollanter. Publiken fick därefter bestämma ett par uppgifter som Faustinus skulle 

kommunicera åt sin hypnotiserade hustru, såsom att rita på tavlan och spela en låt på pianot. 

Skribenten förklarar att hon utförde sina uppgifter till punkt och pricka.101  

     Den andra seansen, berättade Sydsvenskan, tog han sina experiment till en högre nivå efter 

att ha fått kritik för att hans tankeöverföring inte var någonting nytt, det hade ju setts förut. 

Denna gången lät man skriva upp långa sifferkombinationer på tavlan som Faustinus 

memorerade och återgav, till publikens stora förundran. Han demonstrerade även ett fall av 

spiritistiskt fenomen, mot vilka han generellt var en motståndare, och fick därmed en ”ande” 

att skriva på tavlan. Detta förklarade Faustinus inte alls var en ande, utan snarare ett bevis på 

publikens bristfälliga iakttagelseförmåga.102  

     Faustinus enorma popularitet var omedelbar, och det bokades in ännu en seans för den 24 

oktober. Inför denna lovade han att närmare förklara det spiritistiska fenomenet från 

föregående seans, samt andra ej tidigare uppvisade experiment.103 Mycket riktigt höll han sitt 

löfte, och Arbetet beskriver enligt bästa förmåga vilka illusionsknep han använt sig av. Han 

avslutade kvällen med ett trick där en sedel och ett mynt förflyttade sig mellan ett vattenglas 

och en ihoprullad tidning, vilket framkallade en oerhörd förtjusning hos både publik och 

skribent.104 

     Det finns några ledord som är synnerligen intressanta gällande Faustinus föreställningar. 

Först och främst att han talade till människors nyfikenhet gällande det vetenskapliga, 

samtidigt som de fascinerades av det spiritistiska. Millbourn förklarar i sitt kapitel om 

trollkonstnärer hur människor lockades av det förbryllande och hemlighetsfulla. Hon tar upp 

en man vid namn Max Alexander, som under slutet av 1800-talet agerade som trollkonstnär. 

Efter 1900 ändrade han dock attityd och tillvägagångssätt, och gjorde om sina föreställningar 

till att förklara illusionen bakom populära mediers seanser istället. Han försvarade det med 

övertygelsen att publiken visste att det var bluff.105 Direkta paralleller kan dras till Faustinus 

föreställningar på Hippodromen i detta fallet, även om dessa hade en något mer 

                                                           
101 Arbetet, 17-10-1901. 
102 Sydsvenskan, 18-10-1901. 
103 Sydsvenskan, 19-10-1901. 
104 Arbetet, 25-10-1901. 
105 Millbourn, s.128–129. 
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”vetenskaplig” karaktär, såsom hans användning av vetenskapliga termer som 

”elektromagnetisk utstrålning”. Millbourn tar också upp att trollkonstnärerna var oftast män, 

och när kvinnor fanns med i framträdandet var det i rollen av ett redskap eller hjälpmedel. De 

var passiva, eller ”förtrollade” av trollkonstnären.106 Detta återspeglas i Faustinus första 

framträdande, där han hypnotiserade sin hustru. 

     Faustinus uppvisningar är ett annat exempel där Liedmans teori om ”modernitetens 

förtrollning” är relevant, då det är extra tydligt här hur folk tenderade att distansera sig mer 

och mer från den gamla vidskepligheten (som att seanser faktiskt innebar kommunikation 

med de döda) och få ökad nyfikenhet för vetenskapliga förklaringar bakom mystiska 

fenomen.  

 

 

Årsslut 

November – December, 1901 

Årets två sista månader kännetecknades inte av något extraordinärt, det var en förvånansvärt 

lugn tid bestående av ett par omtyckta konserter och en del mindre fester och sammanträden. 

Andreas Hallén gav konsert den 5 november, vilket man var entusiastiskt inställd till, men det 

var trots allt hans tredje besök under en period på ett år och nyhetsvärdet hade troligtvis 

minskat något.107 

     Den relativa tystnaden under vintersäsongen är också talande, för den indikerar en 

nedåtgående utveckling. Man började 1899 med Cirkus Tanti, och året därpå kom Cirkus 

Madigan. Under vintern 1901 anlände en ny cirkus till Malmö – dock inte till Hippodromen. 

Cirkus Philadelphia från USA valde att sätta upp på Malmö Tivoli istället. Inte helt 

förvånande nog innebar detta att Malmöpubliken kunde se cirkus till lägre priser; första plats 

gick på 75 öre, andra plats 50 öre och galleri 35 öre (för barn gick första plats på 35 öre och 

andra plats 25 öre).108 Nu var inte Hippodromen helt utan cirkusbokning denna vinter, 

eftersom Madigan hade hyrt lokalen för februari månad 1902. Det framstår som sannolikt att 

man valde februari för att inte tvingas konkurrera med Cirkus Philadelphia. Detta resulterade 

däremot i att Malmö fick två olika cirkustyper; den som valde Malmö Tivoli, och den som 

valde (eller hade råd med) Hippodromen. För att återigen titta på målgruppsfrågan förefaller 

det som att Hippodromen hamnade i en ofördelaktig situation. Som tidigare visats hade man 

försökt vara så inkluderande som möjligt genom överkomliga priser; cirkusen var trots allt 

                                                           
106 Millbourn, s.134. 
107 Sydsvenskan, 06-11-1901. 
108 Annons Arbetet, 24-12-1901. Annonser Sydsvenskan, 21-12-1901, 23-12-1901, 31-12-1901. 
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typisk för folkkulturen och älskad av hela Malmös befolkning, inte bara de högre skikten. Att 

Cirkus Philadelphia anlände med ännu bättre priser än vad Hippodromen själv kunde erbjuda, 

gjordes den senare automatiskt till det lyxigare alternativet. 

 

 

Hippodromen som mötesplats 

Utöver alla föreställningar, konserter, uppvisningar och stora fester, agerade Hippodromen 

som mötesplats i andra, lite mindre sammanhang. Ett representativt exempel är Skånska 

Ingenjörsklubben, som hade regelbundna sammanträden på Hippodromen från och med april 

1900.109 Detta blir då ännu mer intressant av att en av deras styrelseledamöter aktivt motsatte 

sig varietén när den anlände till Hippodromen i december. Personen ifråga var ingen mindre 

än ingenjör R.F. Berg. Resultatet av hans missnöje blev (som nämnt ovan) att han försökte få 

Hippodromens alkoholtillstånd indraget, samt att han också lät meddela att Ingenjörsklubben 

inte längre skulle hålla sina sammanträden där. Det ser däremot ut som att det sistnämnda kan 

ha varit ett tomt hot, eftersom en notis i Sydsvenskan berättade att man skulle ha 

sammanträde där igen redan den 15 december.110 Det kan också vara så att ingenjör Berg 

valde att inte delta, det framgår inte av notisen. 

     Förutom Skånska Ingenjörsklubben, fanns det mängder av olika föreningar som höll 

sammanträden på Hippodromen. Däribland fanns Malmö Sjöfartsförening, 

Djurskyddsförening och köpmannaförening, Sydsvenska Farmaceutklubben, Skånska 

Fältrittklubben och Sällskapet Heimdall.111 Deras relevans ligger i deras antal, men också 

deras ämnesområden. Det ger först och främst en hum om vad för slags funktion 

Hippodromen fyllde för Malmö utöver underhållningen. Det var en mötesplats för föreningar, 

men den lockade till sig en specifikt borgerlig typ av föreningar. Jämför man då med Arbetet, 

där det oftare fanns annonser/notiser tillhörande arbetarklassen, var Folkets Hus den mest 

förekommande mötesplatsen för föreningar. Dessa inkluderade bl.a. Svenska 

Bryggeriarbetareförbundet, sjuk- och begravningskassan ”Arbetets söner”, Svenska 

Gjutareförbundet, samt många fler av fackföreningstyp.112 Detta visar alltså en annan del av 

Hippodromen som inte var lika varierad i sin målgrupp.  

 

                                                           
109 Sydsvenskan, 24-04-1900. 
110 Sydsvenskan, 10-12-1900. 
111 Sydsvenskan, 25-01-1901, 05-02-1901, 09-02-1901, 26-10-1901 och 01-11-1901. 
112 Arbetet, 06-04-1900, 18-10-1900. 
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Resultat  

Ambitionen 

Den första delen av analysen behandlar två frågeställningar: vad var det man ville skapa med 

Hippodromen, samt vad det var som gjorde projektet till en storsatsning. Av ritningarna att 

döma var syftet med projektet uppenbarligen en cirkuslokal; det välkomnande hästsko-valvet 

vid Kalendegatan visade det, samt att arenan var anpassad för detta ändamål i sin 

ursprungsform. Hippodromen blev på många sätt ett resultat av det som Burke kallar 

folkkulturens kommersialisering. Den visade att cirkusen hade blivit en lukrativ industri i 

regionen, men också att den hade blivit större, pampigare och lyxigare. Den må ha varit 

främst en cirkuslokal, men projektet hade flera andra syften också. I grund och botten var det 

ett underhållningspalats; en multifunktionell byggnad. Arenan med plats för 1500 åskådare, 

den stora festsalen med plats för 120 gäster, restaurangen, kaféet och biljardrummen visar på 

att detta var ett projekt som passade en storstad. Detta kapitel bekräftar vad Tykesson och 

Magnusson Staaf skrivit om Hippodromen i Arkitekterna som formade Malmö, att den blev en 

av få byggnader som gav Malmö storstadsstatus. 

     De lokala tidningarna höjde Hippodromen till skyarna av stolthet, i synnerhet 

Sydsvenskan. Trots olika målgrupper fördes en engagerad och regelbunden rapportering, 

vilket tyder på att detta var en nöjesarena relevant för hela Malmö. Detta leder in på frågan 

om vad som gjorde den till en storsatsning, eftersom projektets storhet är en anledning i sig. 

Moderniteten tog byggnaden ett steg längre, och modern teknik gjorde att Hippodromen lätt 

kunde mäta sig med andra liknande lokaler i exempelvis Paris, London eller Köpenhamn. En 

dyrare, mer exklusiv byggnad innebar däremot också att den inte vara lika lätt att relatera till 

utanför den borgerliga sfären. Som visat i rapporteringen från Arbetet var moderniteten inte 

en prioritet, medan den i Sydsvenskan var det man lade störst fokus på. 

 

 

Förverkligande 

Del två av analysen behandlar tre frågeställningar. Frågan om vilken typ av föreställningar 

och event som ägde rum på Hippodromen behandlas kontinuerligt. Besvarandet av denna 

hjälper sedan att kunna besvara de andra frågorna; ifall ambitionen uppfylldes, och vilken den 

egentligen målgruppen var. 

     Baserat på det första året, 1900, såg det ut som att ambitionen var väl uppfylld. Hela tre 

cirkusar (dock en amatörcirkus) uppträdde under årets gång, samt att en blandning av andra 
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typer av underhållning avlöste varandra med god frekvens. Man lyckades få stora namn som 

exempelvis Leipzig filharmoniska orkester och Andreas Hallén, värdiga att uppträda i 

storstäder, vilket medförde att Hippodromen omnämndes flera gånger i andra tidningar 

utanför Skåneregionen. Andra evenemang under årets gång såsom hästutställningen och 

varietésäsongen fyllde arenan med en varierad publik. Baserat på antalet föreställningar var en 

klar majoritet tillgängliga även för de med lägre inkomst. 

     Det andra året såg däremot en nedåtgående utveckling på flera punkter. Härordningsmötet 

och den lyxiga maskeradbalen ökade intrycket av Hippodromen som en exklusiv sfär; en plats 

där privilegierade människor kunde ägna sig åt sina privilegierade nöjen och angelägenheter. 

Den viktigaste punkten var dock cirkusverksamheten. Bortsett från att Cirkus Madigans 

sejour varade in på februari var Hippodromen cirkusfritt under hela 1901. När en cirkus väl 

anlände till staden i december satte den upp på Malmö Tivoli istället. Detta är inte förvånande 

med tanke på Sydsvenskans reaktion året innan, då Madigan fick betala hela 12,000 kr i hyra. 

Alla cirkusar hade inte råd att betala för en så pass dyr lokal, vilket särskilde Hippodromen 

från övriga lokaler.  

     Det visar att cirkusen som Hippodromen representerade hade gått mer ifrån den folkliga 

kulturen och blivit mer av en finkultur. Som tidigare nämnt hos Burke var cirkusen från 

början en del av folkkulturen, fram tills utvecklingen började förändra den till en organiserad 

verksamhet och industri. Bakom denna förändring stod borgarna – den nya kulturbärande 

samhällsklassen.113 Genom detta i kombination med modernitet blev Hippodromen en arena 

för en folklig kultur i lyxförpackning, vilket gav den en klart borgerlig stämpel, och en 

huvudsakligen borgerlig målgrupp.  

     Denna utvecklingen var ingalunda unik för Malmö. Som Millbourn förklarar i Det 

hemlighetsfulla mötet medförde sekelskiftet 1900 en utveckling gällande cirkusens status i 

Europa, den blev det moderna och trendiga – kungliga familjer blev en del av publiken, och i 

Ryssland fick cirkusen lika hög status som teater och opera. I Paris hade cirkusen blivit en 

vanlig mötesplats för folk som exempelvis officerare. Utvecklingen fortsatte åt det hållet med 

åren, i Berlin på 1910-talet var officerare och hovfolk de mest trogna cirkusbesökarna, i 

London 1914 var en föreställning i Olympia beskyddad och besökt av Drottning Alexandra 

och i New York 1922 var varje cirkusföreställning en galakväll.114 

     För att ytterligare förstärka den nya, borgerliga stämpeln fick Hippodromen även en 

funktion som mötesplats för olika föreningar, dock alla av en aristokratisk eller borgerlig 

                                                           
113 Tykesson och Magnusson Staaf, s.105–113. 
114 Millbourn, s.92–93.  
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natur. Därav kan man klassificera den som ett slags Folkets Hus för det högre samhällsskiktet. 

Hippodromen gick således utanför underhållningsbranschen och in i det politiska, 

organiserade föreningslivet.  

     Rent kontextmässigt kan man placera Hippodromen som Malmös svar på cirkusens 

kulturella utveckling i Europa. Malmö må ha agerat på en betydligt mindre skala än 

metropoler som Paris och Berlin, men bara faktumet att man kan urskilja en liknande 

utveckling här bekräftar att Hippodromen uppnådde sin största ambition; storstadsstatus. Det 

vore intressant att se hur utvecklingen gick vidare för Hippodromen efter att de första åren 

som glänsande nyhet var förbi. Med facit i hand vet vi att den blev uppköpt och omgjord till 

teater 1922, men vägen dit är inte lika klar. Det skulle med andra ord utgöra en intressant 

undersökning för framtida forskning. 
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