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FÖRORD 

Denna bok är resultatet av en framgångsrik räddningsaktion, genom vilken en 
unik del av Malmös äldre teaterhistoria kunnat bevaras i staden. Boken är dessut-
om ett resultat av samverkan och samarbete mellan både ideella organisationer, kom-
munala institutioner och privata aktörer inom kulturområdet i Malmö. 

År 1999 fick dåvarande ägaren till den av Casper Trendelenburg insamlade kol-
lektionen av teateraffischer från Malmö, Bengt Falk, ett erbjudande från en utländsk 
samlare, som ville köpa affischerna. Kontakt togs då med Curt Åke Olsson vid Scen-
och Manegemuseum för att höra hur stort intresset var att behålla samlingen i Mal-
mö. Affischerna, som även fungerat som program, drogs först fram ur gömmorna 
av Arvid Backström 1940 och har senare uppmärksammats av Ragnar Gustafson i 
Malmö Fornminnesförenings årsbok. Deras stora värde för stadens teaterhistoria var 
därför redan känt och det var därmed angeläget att samlingen kunde bevaras i sta-
den. 

Curt Åke Olsson tog därför kontakt med Malmö Förskönings- och Planterings-
förening för att förhöra sig om föreningen var villig att åtaga sig finansieringen av 
ett inköp, så att samlingen även i framtiden kunde komma malmöborna till godo. 
Föreningen ställde sig positiv till inköpet och affischernas slutliga placering disku-
terades. Det visade sig att Malmö Museer sedan tidigare hade en mycket gedigen 
samling teatermaterial med lokal anknytning och med betoning på just program 
och affischer. Inget material från tiden 1809-1811 fanns dock representerat, var-
för samlingen skulle utgöra ett värdefullt komplement. Malmö Museer var därmed 
intresserade att införliva affischerna med sin övriga kollektion men saknade nöd-
vändiga medel för anskaffningen. Genom Förskönings- och Planteringsföreningens 
försorg kunde finansieringsfrågan lösas och därmed kunde denna unika samling 
räddas kvar i Malmö. 

Sedan långt tillbaka i tiden har det funnits ett nära samarbete mellan Förskönings-
och Planteringsföreningen och Malmö Fornminnesförening vad gäller publikatio-
ner. Malmö Fornminnesförening ansåg att det var av vikt att öka tillgängligheten av 
detta unika material och åtog sig arbetet med att trycka denna bok i samförstånd 
med Malmö Förskönings- och Planteringsförening som har bekostat publiceringen 
av materialet. 

I Fornminnesföreningens skriftserie har Ragnar Gustafson, som är en av de sto-
ra kännarna av malmöitiskt teaterliv, tidigare publicerat en rad initierade artiklar i 
ämnet. Många har dessutom roats av hans kåserier i SDS kring olika Malmöbilder 
under signaturen Punkt. Som representanter för respektive förening vill vi tacka Rag-
nar Gustafson för det stora arbete han lagt ner i framställandet av denna publika-
tion. 

Vi önskar läsaren mycket teaternöje! 

Lennart Linder-Aronson 	 Jan Hain 

Ordförande i 	 Ordförande i 
Malmö Förskönings- och Planteringsförening 	 Malmö Fornminnesförening 
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Den äldsta bilden av värdshusfasaden, med Södergatan i fonden, tecknad av kammarherre Per Benjamin 
Sandels ca 1840. Teateringången ses till vänster. Den välvda porten med passage in till gården försvann 
1846-47. MM 
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En teater vid Kungens torg 

Förkortningar 

D plus nummer, ev med "b" — pjäs- resp balettnummer i FA Dahlgrens Anteckningar 

(se litteraturlistan) 
LAL — Landsarkivet i Lund 
LUB — Lunds Universitetsbibliotek 
MM — Malmö Museer 

MSA — Stadsarkivet i Malmö 
RA — Riksarkivet 
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Gustav IV Adolf— icke just 
någon teatervän men en 
sann gynnare av Malmö. 
Målning av Per Krajft dy i 
slutet av kungens regerings-
tid (detalj). Malmö 
Konstmuseum. 

Kommerserådet och 
borgmästaren 
Carl Magnus Nordlindh, 
den drivande kraften 
bakom byggandet av 
Malmö Teater. Målning av 
okänd konstnär. Privat ägo. 
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PåMåndag skall det nya Theater huset inwigas i Malmö, då wi 
kanske resa dit för att [se] herrligheten. — Jag har nu fullt opp att 
göra med mina pensionärer, lectioner osv." 

Estetikdocenten Tegner (s 175) skriver brev till sin svärfar torsdagen 
den 12 oktober 1809 — fast om han när det kom till kritan hade för fullt 
opp eller tog sig in från Lund för att beskåda nämnda herrlighet vet vi 
inte. Men när hans fru några år senare, 1813, skriver att "Biskops Faxe, 
Professor Hagbergs och vi hade abonnerat loge tillsammans" och under 
ett par sommarveckor sex gånger rest in och sett Lars Hjortsberg & Co 
från kungl teatern är det bara ett bevis bland andra på att Malmö i sitt 
nya teaterhus fått en attraktion som drog folk också utombys ifrån (Gus-
tafson 1974 s 61). 

Och for Tegners verkligen in 1809 fick de också då se kunglig teater, 
åtminstone delvis, för halva truppen bestod av dansare från operabalet-
ten, hemlösa sedan Gustav IV Adolf 1806 låtit stänga deras moderscen, 
för honom en plats med traumatiska minnen, och sedan från Malmö gett 
order om dess rivning. 

I november 1806 for nämligen kungen till Malmö där han stannade 
ända till i maj, och dit kom först kungl teaterchefen Edelcrantz med en 
fåfäng vädjan för huset, varpå en man som långt senare skulle bli chef 
där, Gustav Lagerbjelke, enligt sina självbiografiska anteckningar (s 33) 
några veckor senare for ner i bl a samma ärende — och då lyckades få 
kungen att stoppa den redan påbörjade rivningen. 

Det är kanske inte särskilt troligt att majestätet på något sätt lät be-
slutet påverkas av sin eventuella vetskap om att en av husets trotjänare 
Carl Stenborg med sin teatertrupp just då gästade Malmö eller om att 
några av den stadens spetsar planerade en teater med vidhängande värds-
hus vid det nya torg kungen i nåder låtit uppkalla efter sig. 

Dock sägs en svensk kung aldrig senare ha etablerat en provisorisk hu-
vudstad ute i landsorten under så lång tid (Helander s 360), och kung-
en visade också tydligt sin bevågenhet mot staden och inte minst dess 
borgmästare. Eller för att åter citera Tegner, i brev till svärfadern den 12 
maj 1807 (s 63): "Borgmästar Nordlindh i Malmö hos hvilken Kungen 
bott har i hushyra fått en CommerceRåds Titel, och hans Fru en Bril-
jantsring. 

Inte underligt kanske om Nordlindh et consortes drömde om en mer 
permanent roll för Malmö som alternerande huvudstad — och då fram-
stod onekligen det lermagasin i Grynbodgatan (senare gatans nr 3 i kv 
Tranan, sista resten riven 1964), vilket fått tjäna som teater sedan det 
byggdes 1801, som socialt mindre representativt (Gustafson 1971 s 70f). 

Eller som det uttrycktes i den konkursansökan teaterbolaget 1818 blev 
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nödsakat att inge: år 1807 "då skådespel upfördes och med begärlighet 
besöktes, uti en ganska dåligt dertill apterad uthusbyggnad" — det var 
som sagt operaveteranen Carl Stenborgs trupp med honom själv i några 
gamla glansroller som då spred lite sengustavianskt skimmer över Gryn-
bodgatan — "bildade sig ett Bolag af stadens Inwånare, Detenspossessio-
nater och andra Ståndspersoner för att upföra ett större Theatre- och 
wärdshus" (konkursakterna 1819, MSA) . 

Stämma hölls den 15 juni 1807 (protokollsutdraget, se bihang) där man 
fastställde Bolags-Reglor, avtalade med Nordlindh om inköp av den tomt 
han redan inhandlat för ändamålet och godkände "den nu förelagde 
Desseine och ritning till förenämnde byggnad" för vilket arbete man be-
slöt åt "Conducteuren Sundström utbetala ett lämpeligt arfvode". 

Denna Desseine var signerad av Anders Sundström den 30 maj 1807 
och Nordlindh — som själv 1798-99 låtit inrätta stadens teater i sitt eget 
hus på hörnet av Kansli- och Kyrkogatorna (sedermera kallat det Bergh-
ska) men sedan behövt lokalerna för diskonten — måtte ha menat att des-
sa ritningar på något vis borde intressera kungen. 

Varför skulle de annars, trots sin tydliga påteckning "Tillhör Nord-
lindh", slutgiltigt (även om de i skrivande stund verkar förkomna) ha ham-
nat i riksmarskalksämbetets arkiv? Där fann Arvid Backström dem, och 
när han inspirerad av fyndet började arbeta med sin artikel från 1940 om 
teater i Malmö och Lund i 1800-talets början kunde stadsarkivarien i 
Malmö Leif Ljungberg (Bxckström s 136 resp 159n) ge honom tips om 
den affischsamling som den här skriften ägnas och som då för första gång-
en fick teaterhistorisk belysning även om alltså andra känt till den tidi-
gare (jfr t ex under Carl Levin i efterföljande ensembleförteckning). 

Den teater som invigdes i Malmö 1809 var ett mycket medvetet ut-
tryck för stadens och inte minst dess borgmästares ambitioner att åter-
skapa något av Malmös svunna storhet: den stad som på 1500-talet va-
rit en av Nordens största hade vid sekelskiftet 1800 bara varit Sveriges 
nionde, med 3962 invånare. 

Inte bara huvudstaden utan också t ex de tre därnäst största städerna 
(Göteborg, Karlskrona, Norrköping) hade väl 1809 redan från grunden 
uppförda offentliga teaterhus av den klassiska typ med oval salong, rader 
och kulisscen som Malmö Teater representerade. Men med de antydda 
huvudstadsdrömmarna omgavs bygget i Malmö onekligen av en särskild 
pretention. Det låg som första hus vid en tänkt paradplats som bar kung-
ens namn, drivande kraft i teaterbolaget var själve borgmästaren — och en 
"hofconducteur", dvs hovarkitekt, ritade. 

Lämpligt nog gällde det en teater av vad man brukar kalla hovteater-
typ, ett arv från barocken, där man från en hästskoformad salong klädd 
med logerader betraktade dels varandra, dels en perspektiviskt illude-
rande scen som genom kulisser på parvis ställda vagnar sekundsnabbt 
kunde förändras inför öppen ridå (changement-å-vue). Detta ögonbe-
drägeri fungerade bäst betraktat från första radens mittloge, i gammal 
tid mycket riktigt platsen för t ex Konungen. 
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I brist på dylik kunde man t ex få nöja sig med hans befallningsha-
vande, något som kan iakttas på antydningar om abonnemangsvanorna 
på Malmö Teater under dess första decennier (Gustafson 1965 s 42f). 

Vem som satt i mittlogen den 16 oktober 1809 vet vi inte: landshövding 
von Rosen kanske, eller Nordlindh. Att de övriga direktionsmedlemmar-
na Björkman, Beckfriis, Gyllenborg, Falkman, Hegardt och Möller fanns 
där är nog givet. Troligen också studenten Salomon Holmdahl som skri-
vit de första ord som ljöd från Malmö Teaters scen (se kommentarer till 
affischerna 16 och 17 okt 1809). Och kanske som sagt paret Tegner. 

Men ingen kung. Gustav IV Adolf hade avsatts genom en knektkupp i 
mars i Stockholm, där förresten Operan spelade igen, även om en del av 
dess balett dröjde ute i landsorten under direktion Brulo & Ambrosiani. 

Med familjer och ett par kvinnliga kolleger visade de prov på hur det 
gångna halvseklet utvecklat en balettstil som steg- och dräktmässigt läm-
nat det styvkjortlat allegoriska barockarvet för ett livligare pantomimiskt 
berättande med teman från t ex antiken, Orienten, maskkomedin eller 
herdeidyllen. 

Direktörerna hade slutit sig till Carl Stenborgs trupp som de så över-
tagit, spelande på hans privilegier. Halling (s 59) menar att truppen "ha-
de sin styrka i baletten. Brtiloska pantomimerna och Ambrosianska ba-
lettsprången lefva ännu i minnet." Men utom dansarna fanns alltså en 
dramatisk avdelning, nog redan ledd av den Carl Gustaf Lönnbom som 
fortfor att spela på Stenborgs privilegier sedan Brulo & Ambrosiani tack-
at för sig och upplöst truppen på Malmö Teater den 5 maj 1811. 

Den kvällen innebar slutet på en sejour på 20 föreställningar som in-
leddes den 8 mars och som faller utanför den affischserie som är hu-
vudobjektet och bildar den tidsmässiga ramen för denna skrift. 

Inom den faller däremot ett antal föreställningar av det Ståhlbergska 
sällskapet som liksom invigningstruppen stod i succession till en en-
semble som tidigare under seklet gästat Malmö, nämligen J P Lewenha-
gens. Liksom Lönnboms trupp odlade Ståhlbergs situationskomiska lust-
spel, sentimentala dramer och små sångpjäser i en spelstil som säkert in-
te skyggade för det övertydliga. Sällskapet hade vidare en fäbless för det 
stort anlagda historie- eller rövarromantiska spektakel, därtill nog i vä-
sentlig grad inspirerat av truppens litterate hjälte i den genren, Erik Wil-
helm Djurström. 

Ytterligare en person, genom giftermål besläktad med direktionsmed-
lemmen Cornelius Hegardt, kan f ö nog antas ha bevistat premiären: gy-
nekologen och professorn Casper Trendelenburg, ty det är hans affisch-
samling som bevarats hos släkten Falck och slutligen funnit vägen till 
Malmö Museer och, som sagt, till denna skrift. 

Som Backström (s 159) påpekar är så gamla teateraffischer över hu-
vud ovanliga, och än ovanligare är att finna dem som släktklenod sam-
lade i en nästan obruten serie (veterligen saknas bara affischen för en fat-
tigrecett — se kommentar till affischen 30 mars 1810). 
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En i fråga om tidiga teateraffischer särdeles gynnad stad är Lund. En-
ligt en lokal bestämmelse tydligen tillkommen 1808 finns där i princip 
— inbunden i kronoräkenskaperna (LAL) och inlämnad av resp teater-
trupp — en tryckt affisch gällande varje föreställning för vilken truppen 
betalat de obligatoriska avgifterna till spinnhusfonden etc (Gustafson 
1974 s 66,1977 s 48). Det är en i hanteringen otymplig men värdefull 
och, förefaller det, hittills tämligen förbisedd källa som här ibland kom-
mit till användning i våra kommentarer. 

Vad Malmö anbelangar hittar man den första kända bevarade teater-
affischen som inneliggande handling i kämnersrättens dombok 1805 dit 
den inlämnats av ovannämnde Lewenhagen som bevis för att den för-
sumliga aktrisen Betty Fabrine väl vetat att hon skulle spelat med i Gref-
wen af Castelli på teatern i Grynbodgatan — men uteblivit (Gustafson 
1971 s 78ff). 

En utforskning förf gjorde 1965 gav vid handen att av affischer från Mal-
mö Teater före 1850 hade Uppsala UB inga och Kungl biblioteket tio (där-
av sex med E W Djurströms trupp 1835-38, två med A P Berggrens 1839, 
en med dansken Chr Ludv Hansens 1845 och en, för Don Pasquale, med 
italienska operasällskapet i Köpenhamn 1848; en för Backström uppgi-
ven affisch, på en f ö osannolik speldag 1832, nämndes inte då). 

På Lunds UB blev man svaret skyldig men ställde älskvärt ett passe-
partoutkort till förfogande med vars hjälp förf på en vind tämligen 
slumpmässigt lyckades lokalisera 26 typografiskt vackert inramade affi-
scher från August Heussers tyska operatrupps gästspel på Malmö Teater 
1836-37. En kontroll har gett vid handen att katalogiseringsläget vid 
LUB år 2000 i detta avseende var oförändrat. 

De enda kända bevarade affischerna från Malmö Teaters båda första 
decennier är egentligen den föreliggande samlingen, även om ett fynd på 
stadsarkivet av affischrester (plus en komplett affisch för dansken Orla-
mundt 1842) som använts som läskpapper(!) gör en helt säker rekon-
struktion möjlig av en affisch från det Lambertska sällskapets sejour vå-
ren 1829. 

Därnäst i ålder kommer en affisch i Malmö Museer där den notoriske 
suputen Johan Henrik Hall (om honom, se ensembleuppgifterna under 
fruarna Hjelmstedt och Widerberg) inför sin recett med A P Berggrens 
trupp 1834 på rosa siden(!) bekantgör att han kommer att framträda dels 
som Napoleon i en monolog av Nicander, dels som Molieres Tartuffe. Av 
affischer före 1850 har museet vidare en för ovannämnde Heussers Fra 
Diavolo 1838 samt en för A G Wallins trupp 1842. 

Och därmed är hela det kända beståndet av bevarade affischer från 
Malmö Teater före 1850 redovisat. 

Ännu en person som var närvarande på Malmö Teater invignings-
kvällen var troligen husets arkitekt och byggmästare, Anders Sundström. 

Halling (s 109) talar om "en vurm att köpa och bygga hus i staden" 
omkring 1810, "framkallad hufvudsakligen derigenom, att orten erhål- 
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Från Josef August Lamberts sejour på Malmö Teater 1829 stammar denna rekonstruerade affisch, base-
rad på två affischrester använda som läskpapper men helt kompletterande varandra. H:r Lindqwist hade 
1798-1802 gästat Malmö med egen trupp, och H:r Hjelmstedt fanns med i invigningstruppen (se en-
sembleförteckningen). Pjäserna gavs också under teaterns första tid (se kommentar till affischerna 2 dec 
1810 resp 23 mars 1810). Författarens arkiv, underlaget i MSA. 
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Den vad gäller utförandet exklusivaste av bevarade teateraffischer från Malmö, den beryktade Johan Hen-
rik Halls för sin recett med AP Berggrens sällskap 1834. På rosa siden bekantgör han att han låter se sig 
både som Nicanders Napoleon och MoUres Tartuffe. MM. 
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lit tillgång på en verklig byggmästare, hotkonduktören Sundström, som 
påräknad för teater- och värdshusbyggnaden hitflyttat". Född i Nykö-
ping 1777 blev han mästare i Linköping 1798, därpå hovkonduktör vid 
Stockholms slottsstat och 1811 länsbyggmästare i Malmöhus län. Han 
ritade också några dessvärre inte bevarade privathus i Malmö och bevil-
jades burskap som mur- och byggmästare i denna stad i januari 1813 
men dog redan i oktober samma år, bara 35-årig. Det året hade man ock-
så börjat bygga om det medeltida rådhuset i nyklassisk stil efter en rit-
ning från överintendentsämbetet som i all huvudsak stämde med Sund-
ströms förslag från 1809. 

Allt enligt Bager (1971 s 388ff) som finner att Sundströms bibliotek 
visar att han var gediget arkitekturhistoriskt påläst, med den italiensk-
franska renässansen som förebild. Väsentligt i vårt sammanhang är gi-
vetvis också att han strax förut (Stribolt s 234) ritat ett assemble- och 
spectaclehus i Linköping, uppfört 1806 (och rivet 1902). 

Anders Sundströms den 30 maj 1807 signerade planer till första, andra och tredje våningen "uti en pro-
jecterad Nybyggnad till inrättning af Spectacle och Wärdshus i Malmö Stad". Att 'Nya Torget" skulle upp-
kallas efter kungen var något man inhämtat högstdensammes tillstånd till redan två år tidigare. Teaterin-
gången med Stora Förstugan och Billett-Contoir ses till vänster i första våningen och själva teatern i andra 
och tredje våningen i flygeln vid en 'Ny - lång - Gata", dvs Stora Nygatan. Torgfasadens bredd är på ori-
ginalritningarna 298 mm. Allra överst står på alla tre teckningarna orden "tillhör Nordlindh". Den till 
höger avklippta texten på ritningen här nedan lyder: "Gårds plats för annan Ägare': Reproduktion efter 
färgdior beställda från riksmarskalksämbetets arkiv ca 1975. Originalens nuvarande hemvist tycks vara 
okänd. 
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"Plan af Malmö Teater Salong" med orkestern under proscenieramen och en "amfiteater" uppbyggd i vad 

som varit korridoren bakom andra radens fond men med den nedre amfiteatern i sin ursprungliga form. 

Det sista ger 1864 som främre gränsår, resten 1848 som bakre. MM. 
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Hans ritningar till "en projecterad Nybyggnad till inrättning af Spec-
tade och Wärdshus i Malmö Stad" drog Arvid Backström alltså i tret-
tiotalets slut fram ur glömskan i riksmarskalksämbetets arkiv. De gäst-
spelade 1965 i en utställning om malmöitisk teaterhistoria på stadsbib-
lioteket. Något år tidigare hade förf fått sig tillsända fullskaliga ljuskopior 
(som gör storleken känd) och ca 1975 beställde Lennart Holmgren vid 
dåvarande stadsteatern färgdior (som nu gör en reproduktion möjlig). 
Men till utställningen Teatern vid Kungens torg 1999 på Scen- och Ma-
negemuseet i Malmö kunde vi inte längre få fram ritningarna i Stockholm: 
de var oregistrerade, och sista spåret var en notis om nämnda färgdior. 

Alltnog, Sundström som själv ledde bygget följde uppenbarligen inte 
helt sina egna ritningar: de visar oss en teater som begynner att sluta sa-
longens oval också framtill medan verkligheten blev två rader med halv-
cirkelformad fond och raka därifrån framspringande och lätt divergeran-
de sidor samt en halvcirkelformad "amfiteater" som med fyra bågforma-
de bänkrader och en rak där framför höjde sig upp mot första radens fond. 

Som framgår av affischernas prislista är det amfiteatern, första radens 
sjutton loger, andra radens sju fondloger samt avantscenlogerna i själva 
proscenieramen i jämnhöjd med första raden som har de dyraste plat-
serna, 24 skilling banko. I andra radens sex sidologer och i de med dem 
jämnhöga "oxögonen" i proscenieramen behövde man bara betala 16 
skilling, och detsamma gällde det som vi skulle kallat första parkett, näm-
ligen, som det står på affischerna, en "Parterre som äfwen är inrättad för 
Fruntimmer". 

Vi ser den på Sundströms plan för andra våningen i teaterflygeln åt Sto-
ra Nygatan inritad med sju bänkar. I verkligheten blev de nio enligt redo-
visningen av några societetsspektakler på 1830-talet (t ex fattigarbetsinrätt-
ningens räkenskaper 1832-33 och 1836-37, MSA), men medan de övri-
ga bänkarna har ca femton platser har första bänken bara sex. 

En rimlig gissning är att den uträtande tendensen vid byggandet inte 
gällt orkesterdikets båge utan att man där placerat två korta bänkstum-
par med tre platser vardera i inbuktningarna. Däremot visar den äldsta 
bevarade planen över salongen, från 1848-64 (MM), en rak avbalkning 
mellan parterren — som därmed också som planen antyder bör ha haft 
raka bänkrader — och amfiteatern. Denna har här de 51 platser den tyd-
ligen alltid haft, varför den sannolikt fått den på planen antydda formen 
av något mer hopfälld solfjäder än på Sundströms ritning där den raka 
främsta bänken dessutom saknas. 

Att planen kan dateras till efter en ombyggnad 1848 beror på att denna med-
förde att orkesterdiket flyttades in under proscenieramen och att väggen mot 
korridoren slogs ut i övre radens fem fondloger varigenom där skapades en 
"Öfra Radens Amfiteater". De förändringarna är gjorda på planen. 

Det är i det skicket salongen framstår också på den äldsta bevarade ge-
nomskärningen (MM) där dock den nedre, ursprungliga amfiteatern ba-
ra har fyra bänkar varför den troligaste gissningen är att ritningen är från 
efter 1864, då amfiteatern byggdes om. 
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GENOMSKÄRNiNC Af THEATERN 1 MALM 0 

"Genomskärning af theatern i Malmö" med en signatur O.L. som inte verkar ge någon upplysning. Rit-
ningen visar i varje fall teatern efter ombyggnaden 1848, och eftersom amfiteatern som reser sig motfiir-
sta radens fondräcke har bra bänkar i stället för fem är troligen en senare ombyggnad 1864 här aktuell 
eller passerad. En skrapning på läktarnas logedörrar innan de brann upp tillsammans med sin nya kort-
variga hemvist, gården Hyllie 19, visade att de äldstas innersta lager på salongssidan var en olivgrön la-
sering. I samband med utställni gen Teatern vid Kungens torg på Scen- och Manegemuseet 1999 visade det 
sig f ö att åtminstone en logedörr hade överlevt i privat ägo. MM 
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Det var dock ingen ombyggnad av den omfattningen att den motive-
rade en ritning av hela salongen. Osannolikt verkar därför inte att rit-
ningen gjorts som dokumentation av vad som varit inför den mycket 
omfattande ombyggnaden 1868 till en tre raders teater där i stort sett 
bara de båda övre raderna blev hängande kvar och den nya nedre tydli-
gen helt enkelt vilade på avsågade rester av första våningens ursprungli-
ga golv. 

Vid rivningen 1961 av landets då äldsta bevarade offentliga teater (ur 
bruk sedan 1938) bedömdes denna konstruktion jämte det nya tunga 
maskineriet på scenvinden ha orsakat den tämligen alarmerande lut-
ningen i de gamla murarna trots att dessa i sammanhanget förstärkts 
(Lekholm s 102). 

Genomskärningen är den mest pålitliga bild vi har av tvåvåningsteaterns 
scen och salong, närmare verkligheten än Sundströms ursprungliga planer. 
Urformen skulle lätt kunna rekonstrueras om man ritade scengolvet utdra-
get under proscenieramen, ett orkesterutrymme där framför med möjligen 
svängt skrank mot salongen och en korridorvägg i fonden på andra raden 
motsvarande den som ses på den första. 

Tittar man längst upp till vänster i salongen ser man en möjligen 
överraskande, rent rektangulär form för oxögat, inte den traditionel-
la oval som motiverar benämningen. Och till höger om oxögat, längst 
ut på andra raden, finns bara en dörr till korridoren där första raden 
har två: de båda ytterlogerna har här slagits ihop till en "platsloge" 
med ståplatser i varje fall bakerst — där det åtminstone i den form de 
hade i treradersteatern fanns ett skrank att luta sig fram emot i försö-
ken att möjligen få syn på någon del av scenen. Här visar affischerna 
de billigaste priserna: 12 skilling banko. Ståplatser eller "ståndare" som 
det heter i recettredovisningarna fanns f ö också på amfiteatern och 
parterren. 

Bekväma enligt nutida begrepp var säkert inte heller sittplatserna nå-
gonstans i salongen. Mycket tyder på att det överallt rörde sig om trä-
bänkar utan stoppning och ryggstöd. Någon uppvärmningsanordning 
fanns inte heller. Uppgifterna om publikkapaciteten varierar men den 
låg nog normalt kring 500 platser. 

Alltnog, vad gäller teaterns byggnadshistoria och vidare öden jämte de 
publikvanor som utvecklades kan hänvisas till tidigare undersökningar (bl a 
Gustafson 1965 där en rad i den närmast föregående texten nämnda fakta 
bestyrks). Här ska ytterligare bara redovisas den "Theatre Attiraille" som tas 
upp i bouppteckningen (konkursakterna 1819, MSA) sedan teaterbolaget 
1818 gått ner sig i samma sump som gav rikshistoriskt genljud genom Mal-
mö Diskonts krasch. 

Med fem par kulissvagnar visar förteckningen att Sundströms ritningar 
vad avser scenens djup följts, och dekorationsförrådet är ungefär det vän-
tade, nämligen det antal standarddekorationer som behövdes för att kla-
ra av de flesta pjäser. I värdshus- och teaterbolagets verifikationer 
1811-16 (MSA) kan man här och var se hur förrådet får tillskott och 
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Christian L Gernandts Fantasilandskap på Malmö Konstmuseum ger antagligen en viss uppfattning om 
hans teaterdekorer: det är lätt att föreställa sigförgrunden som mörka trädkulisser som ger djup åt en land-
skapsfond. 

22 



också finna bekräftelse på Fribergs uppgift (s 274) att dekorationerna, 
eller i varje fall en del av dem, beställdes hos målaren Christian Lauren-
tius Gernandt. Förteckningen lyder sålunda, med värderingar i riksda-
ler banko: 

"Theatre Attiraille 
1. Rideau med block och linor samt wigtlod 	30:- 
1. Rampe med block och linor samt wigtlod och 

14 lampor 
20. Couliss wagnar med tillbehör 

1. wals med draghjul och tillbehör 
1. Cristall krona med pipor 
1. löfskogs Decoration, 1. stads Dito, 1. sals 

Dito, 1. bättre rums Dito, 1. sämre rums Dito, 

3:32 
20:- 

5:- 
66:32 

1. bondstuge Dito, 1. fängelse Dito 350:- 
1. wildskogs Dito 100:- 
1. fondrideau 10:- 
6. urfiter [suffiter, dvs överstycken] 1:- 
5. Dito 1:- 
3. Dito 1:- 
3. Dito 1:- 
1. schar [char, dvs molnvagn] 1:- 
3. partier skyar 3:- 
1. åskwagn 3:- 
3. cabinetts dörrar 2:- 
1. Thronställning 2:- 
1. löst fouder 1:- 
2. lösa träd, 1. gräsbänk, 9. altare och 1. spis 5:- 
5. pallar i orchestern 1:12 
1. Dito med ryggstöd -:16 
1. Apollo, 2. Sjöar, 1. strand 10. al. lång [dvs 

sjö- och strandbräden över scenens bredd], 1. 
Obelisk, 1. swart målat staquet, 1. berg af wäf 
och papper, 1. liten kulle och 4. nattpotter 13:16 

2. stegar 1:- 
8. wattenkar och 8. ämbaren 12:- 

10. handsprutor 6:32 
1. stor spruta på Theatren [dvs scenen] 6:32 
1. nattcommode af träd -:16 
8. notställare i Orchestern 2:32  
4. omålade bord och 1. bänk i klädlogerne 3:16 
4. klädhängare 1:16  

Diverse Theatre persedlar 50:- 
695:12" 
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Det hela slutade med att en av konkursansökans undertecknare, den 
nämnde Cornelius Hegardt, i april 1819 ropade in teatern som stått helt 
tom diskontkraschens år 1817 och där enda försöket till nystart sedan, 
symboliskt nog men kanske inte helt framgångsrikt, gjorts vintern 
1818-19 av en danstrupp med bl a invigningsensemblens Jean Baptiste 
Brulo i ledningen (jfr kommentar om honom i ensembleförteckningen). 

En lite vemodig påminnelse om vad som varit, om en tid då Malmö 
var "uti ett lystrare tillstånd än någonsin tillförene eller efteråt". Detta 
enligt Halling (s 84) och med syftning på 1810-11 då en inte minst på 
borgmästare Nordlindhs tillskyndan övervintrande adel jämte av denna 
i nåder upptagna framskjutna borgare såg till att "hufvudstadens och hof-
cirkelns seder och bruk efterhärmades" till fullkomning. 

Ett vittert vittnesbörd från den vintern, Erik Wilhelm Djurströms pro-
log till kungens och kronprinsens namnsdag, fann vägen till trycket och 
meddelas här som bihang — och som ett återsken från den era som var 
Nordlindhs. 

När begreppet "Wärdshus" skulle symboliseras på en kort-
lek till spelet kille, troligen tillverkad ca 1840 av Carl Fred-
rik Reuterdahls fabrik i Malmö (enligt SDS 24 okt 1993 
s B3), valde man att avbilda värdshuset vid Gustav Adolf 
torg där mittpartiets pilastrar med sina kapitäl här dock 
bryter taklinjen på ett sätt som inte svarade mot verklighe-
ten. Mittpartiet med dess gårdsport verkar täckt av något 
som möjligen ska vara murgröna. Foto i författarens arkiv. 
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Affischerna berättar 

Malmö Teaters affischer 

16 oktober 1809-3 februari 1811 
med kommentarer 

Även om den repertoar affischerna från Malmö Teaters första tid redovisar i stort sett tillhör det för-
gångna går det ofta att ta reda på vad det hela handlade om, genom läsning av original eller översätt-
ningar till olika språk och vidare genom referat i litteraturen om den dåtida svenska teatern (Berg och 
Flodmark är i det avseendet särskilt givande). I de försök som i det följande gjorts (ibland har möjlig-
het till identifikation av eller tillgång till texten alldeles saknats) ges litteraturhänvisningar bara vid re-
na citat eller vid anlitande av mera så att säga långsökta källor. 
Att märka är att affischerna måst tryckas i Lund. Boktryckeri (också det Berlingskt) och därmed ock-
så tidning fick Malmö i modern tid först 1813. 
Affischerna reproduceras av tekniska skäl i en skala av ca 90 procent. 
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16.10.09 
till förmån för Inrättningen 

Med "inrättningen" avses teaterbolaget vars räkenskaper för denna första tid dock inte finns bevarade. 

...för tillfället författad Prolog 
Om prologens upphov gav först nästa affisch en aning (se kommentar till denna). "Tryckta Exemplar" 
utlovas till försäljning, men andra spår av ett sådant tryck har inte återfunnits. Personlistan är den för-
väntade mytologiska med Apollo och Sång-Gudinnor. Utom skaldekonst och musik beskyddade Apol-
lo bl a sjöfarten, här företrädd av Sjöfolk och kanske också av en Watten nymf. Om Mercurius, han-
delns och köpenskapens gud, införts med speciell tanke på Malmö är ovisst. Däremot vet vi att hans 
uttolkare under sejouren gifte sig med vattennymfens — jfr 16.3.10. 

Äktenskaps-Skillnaden 
Fransmannen Charles Albert Demoustiers Le divorce (D2581) är en sentimentalt sedelärande kome-
di vars personlista finns på affischen 24.1.10 där pjäsen sägs ges "för första gången" — vilket korrige-
rats för hand, ovisst dock när. Personnamnen antyder att översättaren, skådespelaren och sångaren vid 
kungl teatrarna Jan Erik Brooman, "lokaliserat" händelserna med bl a svenska, enligt gammal kome-
dised karakteriserande personnamn: f hovlakejen (i originalet sysslolös efter franska revolutionen) Orm-
frö ställer för ro skull till split mellan de koleriska makarna som häradshövdingen (i originalet freds-
domaren) Fredenstift dock i det känslosamma slutet försonar med hjälp av den lille son om vars vård-
nad de strider. Pjäsen var inte ny för Malmöpubliken — J P Lewenhagen hade den på programmet två 
gånger på teatern i Grynbodgatan 1804 och en gång 1808. 

Billetter fås hos Herr Rådman Möller 
Eli(a)s J(ohan) Möller (1769-1820), Nordlindhs efterträdare som rådman, satt i teaterbolagets direk-
tion och undertecknade jämte Cornelius Hegardt 1818 dess konkursansökan efter att ha reagerat sär-
deles dramatiskt på diskontkraschen: "Rådman Möller i Malmö har kastat sig i Slottsgrafven, som man 
säger för förluster på Nordlindh; men han blef uppfiskad och skall ej vara död ännu", skriver Tegnér 
(s 354) i ett brev 1817. I Lunds Weckoblad 30 aug 1809 annonserar Brulo & Ambrosiani sin plan att 
"nästkommande Oktober månad uti Malmö å det derstädes nybygde Teaterhus uppföra Spektalder", 
och "för de Respektive Herrskaper som wilja för hela Terminen abonnera, äro ännu några Loger att 
tillgå, då derom tillsäges hos Herr Rådman Möller derstädes, hwarest Abonnements-Lista till påskrift 
är inlämnad". Både i denna metod att på förhand säkra publik och i försäljningen av lösa biljetter till 
invigningen var alltså rådmannen engagerad. Kanske är det därför man i rådhusrättens dombok in-
vigningsdagen läser: "För att besörja andra Embets förrättningar, lämnade herr Rådman Möller sitt 
Säte i Rätten." (Fast en vecka senare är det ett kronouppbördsmöte som hindrar honom.) 

Ingen obehörig tillåtes Entre på Teatern 
Ett exempel på det gamla språkbruk (använt även på Anders Sundströms ritning) där "teater" betyd-
de "scen", med biutrymmen. Allehanda konnässörer, habituéer och allmänna salongslejon blev där 
gärna en påflugen belastning i pauserna (jfr affischen 19.11.09). 
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17.10.09 
Swenska Komiska Teater-Truppen under H:r Balletmästaren Brulo och Ambrosianis 
styrelse 
Denna lydelse behålls i huvudet på affischerna t o m den 27 december 1809. 

Strump-Stickorna ' 
(originaltitel: Die Stricknadeln). Också detta är en pjäs om oenighet mellan makar: ung hustru för-
leds misstänka äldre make att ha förskingrat hennes morsarv — som dock visar sig bestå bara i de strump-
stickor August von Kotzebue som ett privat skämt åtagit sig använda som tillräckligt motiv för ett skå-
despel. Det blev den första av inalles 74 på Malmö Teater noterade verk av denne pjäsfabrikant. Carl 
Stenborg hade f ö redan två gånger annonserat komedin på teatern i Grynbodgatan 1807. I fri över-
sättning av Mårten Alten spelades den under titeln Juvelskrinet eller Tambournålarne (D 1327) 1807 
på Djurgårdsteatern och gavs där nio gånger t o m 1820, men enligt affischen var nu aktuell över-
sättning av Aron de Lemos som på något sätt, troligen som musiker, hörde till truppen — jfr nedan 
15.11.09. 

En Allegorisk Prolog 
Jfr ovan 16.10.09. Först affischen för reprisen där prologen ges som epilog nämner namnet på den 
som skrivit de första orden från Malmö Teaters scen, nämligen en "Herr Sal. Holmdahl" som dock 
bara översatt, eller "för tillfället" bearbetat, en okänd utländsk förebild. Annonsen i Lunds Weckoblad 
talade mycket riktigt om en "för tillfället lämpad" prolog som var en "fri öfversättning af Studeran-
den Herr Salomon Holmdahl". Detta påpekas av Österdahl som nämner Holmdahl som tillhörig Små-
lands nation i Lund, vittert verksam och socialt aktiv där, bl a i ortens Knutsgille, då "ganska aristo-
kratiskt och kändt för sina charmanta baler", men småningom kyrkoherde i Björkö i Östra härads 
kontrakt, Växjö stift, och död 1834. Av herdaminnet (Virdestam s 339f) framgår att Holmdahl, kom-
ministerson från Aringsås, var född 23 okt 1785 och alltså ännu inte 24 år. Han blev magister och 
prästvigd 1811 samt utnämnd till kyrkoherde 1826. Gift 1814 med en perukmakardotter från Jön-
köping blev han fyrbarnsfar, men vi erfar också att han var "fattig och hade böjelse för starka dryck-
er", vartill följande omdöme om honom citeras: "Hade tämligen vacker figur och gott huvud men 
hjärtat mindre gott, ehuru hans symbolum var: semper honestus." — Som synes upprepar affischen er-
bjudandet att köpa prologen, priset nu preciserat till en tolvskilling, dvs samma som för en plats i de 
siktmässigt ganska omöjliga platslogerna längst fram på andra radens sida. 

Billetter försäljas hos Urmakaren D. Modeveg 
Diedrich Modeveg (eller Modewig) hade sin affär på gammalt nummer 607, nu Södergatan 5 mitt i 
kv Oscar. Förklaringen till biljettförsäljningen är sannolikt att just de Lemos bodde där — se affischen 
15.11.09. Direktörsfamiljerna Bruno & Ambrosiani och den som antagligen redan fungerade som 
den dramatiska truppens ledare Carl Gustaf Lönnbom (han fortsatte verksamheten sedan dansarna 
återvänt till Stockholm) hade enligt senare recettaffischer logi annorstädes. 
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20.10.09 
Konstmakaren den Förste 
Ännu en Kotzebuekomedi (originaltitel: Der Wildfang; D1364) som inte var ny för Malmöpubliken: 
Johan Anton Lindqvist hade spelat den både 1799 på teatern i Nordlindhska (Berghska) huset (i dag 
kvarstående på hörnet av Kyrko- och Kansligatorna) och 1802 på teatern i Grynbodgatan. Översatt 
av Gabriel Euren kallades den vid Sverigepremiären på Carl Stenborgs Munkbroteatern 1798 bara 
Konstmakaren, syftande på den bullrige unge upptågsmakaren baron von Wäderflyckt (i originalet 
von Wellinghorst) som i olika förklädnader söker vinna pjäsens unga flicka, i syftet livligt assisterad av 
hennes rapptungade kammarjungfru Lisette. Liknande huvudfigurer i Becks Schackmaskinen (som 
f ö i Malmö getts av Lindqvist 1799) och Centlivres De fyra förmyndarne gav på Munkbroteatern pjä-
serna (D2076 resp 921) undertitlarna Konstmakaren den andre resp tredje. Kotzebues pjäs driver f ö 
med den borgerliga dramens känslosamma teaterkonventioner och har t ex ett föga entusiastiskt åter-
seende mellan flickans giftastokiga mor och baronens faderlige informator, en gång hennes plågade 
man ("En öm återseendescen!" säger Lisette avsides till publiken). Typiskt för Kotzebues vildsinta ko-
medihjältar är f ö ofta som här att upptågslystnaden drivs så långt att den snarast motverkar sina syf-
ten. 

Den skalkaktiga Bondflickan 
Brulos balett tycks aldrig ha getts under hans tid på Kungl teatern. 

August von Kotzebue, de nordeuropeiska teat-
rarnas store pjäsleverantör kring sekelskiftet 
1800. Porträtt av okänd konstnär. 
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23.10.09 
Datum 
Vid restaureringen av affischen har dessvärre en påklistrad lapp försvunnit som ändrade datum till 
"Måndagen d:23" oktober. Ändringslappen är belagd både genom förteckningen hos Backström 
(s 159) och genom Xerox-kopior förf lät göra på UB i Lund 1965. Man tänkte alltså ursprungligen 
spela på söndagen, vilket man gjorde alla de följande söndagarna fram till jul även om man i detta fall 
av någon anledning ändrade sig. Avgift antecknades för söndagen, ej måndagen, i de bevarade speci-
ficerade uppgifterna om speldagar ("Räkenskaper över skådespelsavgifter i Malmö 1808-1862, sprid-
da år", MSA). 

Claudine 
Det lilla sånglustspelet (Claudine, ou le petit commissionnaire; D343) är av Jacques Marie Deschamps 
med musik av Antonio Bartolomeo Bruni och översatt av Carl Lindegren. Titelrollen uppträder "un-
der namn af Claude" — alltså en "byxroll", dvs skriven för att en primadonna skulle kunna kokettera 
i pojkförklädnad. 

Den swarta Skogen eller Röfwarebandet 
En treakts pantomimbalett (D I 30b) med samma övertitel och att döma av undertiteln Det hemliga 
giftermålet troligen samma innehåll hade 1814 premiär på Kungl teatern, var signerad av dess ba-
lettmästare Louis Deland och gavs tom 1831 24 gånger på de kungl scenerna. 

En känslofull scen i en borgerlig dram — eller, med tanke på orkestern, möjligen i ett sångspel — på ett 
tyskt kopparstick från 1780-talet. Bilden återger den intima atmosfär som kunde skapas i en salongs-
oval med logerader av Malmö Teaters typ, särskilt när formatet var återhållsamt. Den här avbildade 
teatern saknar dock avantscenloger och rampljusen skyddas inte av plåtar. Fönstret är antagligen må-
lat på kulissen, men dörren mellan nästa kuliss och fonden är troligen praktiskt brukbar. 
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25.10.09 
Kanonikus i Majland 
Sånglustspelet var en fri anonym översättning efter Duvals enaktare Le souper impr6ru, ou le cha-
noine de Milan (D1771) och i Malmö redan spelat av J P Lewenhagen 1804 på teatern i Grynbod-
gatan under titeln Den snåle presten. I Stockholm där pjäsen, mest på Djurgårdsteatern, gick 52 gång-
er 1801-27 användes även titeln Den släta presten i Mejland. Prästen i fråga är en icke alltför sede-
sam kanik som våldgästas av två militärer som bemäktigar sig inte bara hans nattmössa och hans 
morgonrock utan också hans kapun, vilken de begärligt inmundigar. 

De bägge Qwäkarne 
Ett sedan vanligt inslag är på affischen en särskild reklam för ett pas de deux med fru Brulo och G B 
Ambrosiani. En enakts komisk pantomim "med divertissement af engelsk dans" fanns under samma 
titel på J P Lewenhagens Göteborgsrepertoar 1802 (Berg II s 168) och en tvåakts komisk panto-
mimbalett av Brulo gavs en gång på Kungl teatern 1813: Les quakers ou le port de mer (D109b). Tro-
ligen är det väl samma balett och enligt rollistan på Kungl teatern (Strömbeck m fl B66) dansade Bru-
lo "Mougique", Ambrosiani "En kväkare", fru Brulo "Espagniol", sonen Charles Ambrosiani "En 
provensal" och nykomlingen Josephine Sainte-Claire "Ett ryskt fruntimmer". 
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29.10.09 
Tand-Doctorn 
Ett svenskt sånglustspel från 1800 (D2319) av Operans andre direktör Carl Gustaf Nordforss med 
wienklassiskt präglad musik hopplockad och delvis komponerad av den flitige musikförläggaren Olof 
Åhlström. I denna sengustavianska bagatell förmås en tandläkare, en ovanligt resonlig komediför-
myndare, att avstå sin niece till hennes utvalde, vilkens till fransk tanddoktor förklädde betjänt man-
övrerar ut den naive fästmannen in spe, en snäll tölp — väl att märka spelad av fru Hjelmstedt. Pjäsen 
— som gick 80 gånger på de kungl teatrarna 1800-29 — bereddes f ö sommaren 1966 en överraskan-
de malmöitisk återkomst på Pildammsteatern under Valter Bornemarks egid, en föreställning som nå-
got omarbetad också nådde Musikradion. 

Themir och Thirsis 
Baletten upplevde tre Malmöföreställningar men var tydligen okänd i Stockholm. 
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31.10.09 
till Förmån för Fru Hjelmstedt 

Sejourens första personrecett av den typ personalen kontraktsmässigt hade rätt till. En extra attrak-
tion var att biljetterna såldes hemma hos vederbörande som i detta fall logerade hos svarvaren Hans 
Christian Wolke, enligt äldsta husförhörslängden 1814 (MSA) bosatt på gammalt nr 264-265, sena-
re kv von Conow tomt 17-18 Kalendegatan 18. Recettagerskan har här återigen en vanlig mansroll, 
alltså ingen s k "byxroll" (jfr ovan 29.10 resp 23.10.09). 

Den förstälda Enfaldigheten 
Originalet (Rule a Wife and Have a Wife; D987) av Shakespearesamtidan John Fletcher — här av 
okänd hand översatt efter en bearbetning av den berömde tyske skådespelaren Friedrich Ludwig Schrö-
der (Stille Wasser sind tief) och spelad 46 gånger på de kungl teatrarna 1805-39 — är en sorts argbig-
gevariant där en ung änka gifter om sig med vad hon tror är en troskyldig tjänare som fogligt ska ac-
ceptera hennes erotiska nycker. Det visar sig förstås att hon trott fel. I rollistan kan noteras att en kam-
martjänare spelas av "En Amateur", möjligen en lokal förmåga som velat pröva sina krafter. 

Den skalkaktiga Bondflickan 
Jfr 20.10.09. 
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3.11.09 
Den enleverade Fästmön 
Pjäsen (Die Entföhrung; D679) av Johann Friedrich Ringer i Mårten Alt&is fria översättning gick 64 
gånger på Munkbroteatern och Arsenalen 1796-1814. I Malmö annonserades den 1798 och 1799 
av J A Lindqvist på teatern i Nordlindhska (Berghska) huset. En komediintrig där en svensk baron 
Rosendahl i Hamburg från hennes fadershus enleverar sin egen tilltänkta men okända fästmö för en 
annan svensk barons räkning — och i stället själv fastnar för överintrigösen, fästmöns trevliga kusin. 

Mjölnarne 
Någon balett med liknande titel tycks inte ha uppförts under de båda direktörernas Stockholmstid. 
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5.11.09 

Carnavalen i Baugency 
Attribueringen till Kotzebue på affischen förefaller vara ett misstag. Enligt Dahlgren (D318) är origi-
nalet Le carnaval de Beaugency, ou mascarade sur mascarade av C G Etienne och Gaugiran-Nanteuil, 
en pjäs som i Mårten Altåls översättning året förut haft Stockholmspremiär på Arsenalen (dvs Dra-
maten) där den gavs fjorton gånger t o m 1817. Som man ser av affischen handlar det hela om ett ad-
vokatpar, deras dotter, en med betjänt utrustad ryttmästare som antagligen är komedihjälten samt 
flickans komiske fästman — vilken 1833 på Djurgårdsteatern blev titelperson i PU Huldbergs våde-
villbearbetning av pjäsen: Den Fransyske Rochus eller Kramhandlaren från Bresey. Med Rochus syf-
tas då på den komiske lantjunkartölp (och kasserade fästman) som är driftkucku i wienaren Stegmay-
ers Molkrehopkok Rochus Pumpernickel, en roll som den kommande maken till invigningstruppens 
mamsell Edberg, komikern Johan Jacob Askenbom, många gånger skulle lyckliggöra landsorten med 
i egen översättning. 

Fintlighet och List 
Den lilla komedins ursprung har inte kunnat spåras. Möjligen ospelad i Stockholm tycks den länge 
ha ingått i landsortsrepertoaren; på Malmö Teater ges den av J A Lambert så sent som 19 jan 1829. 

Winbergningen 
Baletten verkar i Stockholm vara lika okänd som Mjölnarne ovan. 
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MINBERG. 

Ja ..haa ‘igana,464-~ lumeo 

8.1 1 .09 
Bildhuggaren 
Komedin av Mme de Beaunoir (Le sculpteur, ou la femme comme il y en a peu; D231) var översatt 
av den store aktören Lars Hjortsberg som själv 4 juli 1813 vid en konstresa med Stockholmskolleger 
bör ha visat Malmöpubliken sin bi- men glansroll som den törstige musikern Winberg. Väl mest tack 
vare Hjortsberg gick pjäsen hela 146 gånger på de kungl teatrarna 1797-1842. Winberg är en av pjä-
sens supbröder som nästan förleder skulptören Hederman att svira bort både mecenat och trogen hus-
tru. J P Lewenhagen hade redan året förut spelat pjäsen på teatern i Grynbodgatan. 

Hemligheten 
En i Malmö redan välkänd liten opera-comique (Le secret; D1137) av F B Hoffman med musik av 
J P Solie och en intrig vars centrala gimmick är en lönndörr som husägaren använder för att gömma 
en ung eftersökt duellant men genom vilken scenen också töms på personer och föremål, något som 
gör husets fru svartsjukt misstänksam. J P Lewenhagen annonserade pjäsen på teatern i Grynbodga-
tan 1804, 1805, 1806 och 1808 och på Malmö Teater finns den antecknad för tolv föreställningar 
tom 1836. I Stockholm gick den 72 gånger mest på de kungl teatrarna 1800-33, allt i Johan David 
Valerius översättning. 

De bägge Qwäkarne 
Jfr 25.10.09. 

Lars Hjortsberg som Winberg i .mme de Beaunoirs komedi Bildhug-
garen, en roll han f ö 1813 också gjorde på Malmö Teater. Gravyr i 
Svenska Teater-Galleriet 1826. 
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1 2.1 1 .09 
Den förbättrade Misantropen 
Originalet (Le vaporeux; D946) är av B J Marsollier des Viviti&es, och komedin — som tydligen hand-
lar om en person vars mjältsjuka övervinns — upplevde i Stockholm bara två föreställningar 1795 på 
Munkbroteatern där man konstaterade att översättningen var "insänd af okänd författare". Till Mal-
mö återkom pjäsen aldrig. 

Den swarta Skogen 
Jfr 23.10.09. 
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15.11.09 

Till förmån för Herr Lemos 
Att han var berättigad till recett bör troligen (jfr ovan 17.10.09) innebära att Aron de Lemos haft nå-
gon funktion i truppen, varvid det kan noteras att han enligt Berg (II s 334n) kallas "musikanten de 
Lernos". Dahlgren (s 460) talar om honom som "portugisisk Jude, värdshusvärd i Malmö", tidigare 
gift med nyvordna kungl aktrisen Maria Rebecca Rydberg (senare omgift med balettmästaren Louis 
Deland). I rådhusrättens dombok 12 apr 1813 (MSA) anges han vara "af Judiska Nationen", 47 år 
gammal, och sägs genom krats resolution 8 nov 1810 ha tillåtits "att sig här nedsätta, för att blifwa 
Tracteur". Han får nu tillstånd att bedriva denna näring i sin nyförvärvade gård vid Kalendegatan. 
Både ett mål 1812 (kämnersrättens dombok 12 okt 1812, MSA) och mantalslängden 1813 (MSA) 
placerar honom på det till teatern knutna värdshuset, och han figurerar som vin- resp punschbålför-
säljare till teaterbolagets recetter 3 apr 1811 och 29 jan 1815 (Allegater till Wärdshus- och Theater-
Byggnadens Hufvudbok 1811-16, MSA). 1815 får han efter att just ha flyttat till Landskrona ma-
gistratens vitsord att han under fyra år som traktör i Malmö "städse upfört sig stilla och anständigt" 
(rådhusrättens dombok 23 okt 1815, MSA). I ett mål från 2.1-22 nov 1825 (kämnersrättens dom-
bok, MSA) som gäller några skuldsedlar vid de Lemos' utresa ur landet (tydligen 1819 tillsammans 
med Brulo) sägs att han då i Hamburg lever "uti lika torftiga förhållande" som då svenske Ham-
burgkonsuln 1823 beskrivit honom som "i denna stund så reducerad, att han måtte söka dagelig berg-
ning såsom dans musicant uti lokaler, öpna för sämre klasserne af ortens Innewånare". 

Kärlek och Hemsjuka 
Dramen (D1411) av den inhemske, rätt mycket spelade Kotzebueepigonen Carl Lindegren hade ur-
premiär på Arsenalen, dvs Dramaten, 1800 och upplevde där t o m 1801 nio föreställningar. Titelns 
antydda konflikt (där kärleken segrar) står mellan hemlängtan hos en engelsk överste i svensk tjänst 
och hans kärlek till en svensk kommerserådsdotter om vilken en löjligt förfranskad svensk kapten ri-
valiserar. 

En Anacreontisk Ballett 
Ett annars tydligen okänt verk, rimligen något antikiserande divertissement där de Lemos för sina re-
cettinkomster hoppats på de båda främsta dansarna som lockmedel. 
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17.11.09 
Den Förställda Enfaldigheten 
Jfr 31.10.09. 

Den sofwande Bondflickan eller Kanari-Fogeln 
Antagligen identisk med "Fogelburen eller Den sofwande Landtflickan, Pantomime Ballette i 1 Akt 
af Herr Ballettmästaren Brulo" som truppen sedan ger två gånger (jfr 19.1 och 4.3.10) och som möj-
ligen återgår på F N Terrades pantomimbalett eller divertissement Fogelburen (D65b), dansad i Stock-
holm fyra gånger 1798-1806. 
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2nga penningar mottages tuin hdrrarne, blott hitletter - 

fingen titt cepertaflet obebbrig tillåtes entrU på Zentern. 

fingången 15pona6 fl. 4 od2 Gdrjan Per ft. 5 eft. 

me ffi I e p i lee~ e me e i 

g.tint), 1809. 

`Zructs aii Zerlin3Ro Tgfttgeteriet. 



19.11.09 
Kärlek och Plikt 
En liten Kotzebuekomedi, en genrebild av typen Riihrstiick med obligatoriska ingiedienser som en 
igenkänningsscen (Der Leineweber; D1415). I Stockholm (35 gånger i Mårten Altåls översättning på 
de kungliga scenerna 1808-24) hade pjäsen undertiteln Den fattige linväfvaren. 

Älskaren sin egen Riwal 
En likanamnad (D2584), och likaså anonym, treaktskomedi med kupletter spelades en gång på Djur-
gårdsteatern 1805. 

Den illa bewakade Flickan 
Ett pionjärverk i genren komisk balett av Jean Dauberval och en av de äldsta (1786) åtminstone till 
sin handling än i dag överlevande baletterna. Brulos version (enligt Dahlgren i Stockholm 1812 pre-
senterad under originaltiteln La fille mal ganke, ou Il n'y a qu'un pas du mal au bien; D59b) tycks 
enligt personlistan följa grundintrigen: Lise hindras ideligen att dansa med Colin av hennes mor som 
lovat bort henne till den rike Thomas' son — men modern råkar så som straff låsa in henne på den 
kammare där Lise själv redan gömt Colin, varefter man anses stå inför ett fullbordat faktum. I en scen 
utbryter f ö ett oväder som om den redan var installerad bör ha hållit teaterns "åskwagn" sysselsatt. 

...en mängd obehörige personer... 
Den tidigare (jfr ovan 16.10.09) berörda trafiken av nyfikna genom dörren in till scenregionerna ta-
lar man nu om att mer energiskt motverka genom att utfärda särskilda passersedlar. Ett annat ord-
ningsproblem tas upp av magistraten i en kungörelse 4 nov 1809 sedan stadsfiskalen amält "att en del 
personer, som bewistat de så kallade Awant Scenes Logerne, genom Tobaksrökning och Kortspel gif-
wit öfrige Åskådarne anledning till missnöje", varvid förmodas "det endast erindringen om det opass-
liga uti utöfningen af slike tids fördrif å dessa ställen, är tillräckel. werkande", eftersom "förenämde 
platser wanligen icke begagnas utan af Stadens bättre Inwånare" (1809 års kopiebok, MSA). 

Billetter finnas i Herr Lemos logis... 
De båda raderna verkar av misstag ha lyfts över från sätterisatsen till den närmast föregående affischen. 

Upphovsmannen till baletten Den illa bewakade Flickan, den franske dansaren och koreografen Jean 
Dauberval, i en likartad pastoral balett 1779 med två kolleger, mademoisellerna Allard och Min. Stick 
av Leu. 

52 



24 fr 2..yeNr. 
24 fr 93 co. 
16 ft. T,:c4 
16 h 23:(0. 
12  ti• Z;CO. 

bom.. 

19 a d il g C 11 
witernniofte Zittftanb 

tippfUet5  
of 	wenfta Momifea Zeatecirttppett 

tinber 

Zottetitulftoren BRULO 	AMBROSIANIS fecIfei 
enDogell  ben 19 November 1809, 

fyr futila hasen, 

Starter och 'hitt, 
gornebi titt i VIK 

2erefter gifwer3: 

ågaren fin egen Nitrat/ 
g011lebt titt I '?at 

VI gut Glit-mer, fbr ft5r(in gången: 

2211 ila  bewardoe Akar( dkr Gförbentålitiertte, 
etor 	 WiltiCite i 3 ?Ma, 11t .getr 'Ziatieten, Brulo. 

Te do ner n e: 

.5.1110mu Ragott 
beime5 dotter 

Colin, en ung 2.Nenbe 
Tboznas, 53orbbturare 	Rem.. 

Cohrs, Ond 2 	M.M.» 

Cu -Retade 
Roje 	.11ll*ll 

iinnette 	 Rellellel 

256tik.et. 	Z30011401'. 

— 	4fDere Brulo, 
ä [. 0 Brula. 

.herr Arnbroliani, 
- 	 syn 1-ljelndiedt. 

fuer Molin. 
terr Ambrofiani, 

A1:ile Lundberg. 
:Ile Brulo. 

22, om .93etjeningeni3 oothentelighet bet 6diibt, att, unher be rtSri 
flutna 8pertatler, ett månitO obel)Orige perfoner intlippto pi teatern, ufo 
tuo uppett och mg no iscol-alo NiDcatt ; htvilect ej kitteln fOrorj,itar hnUeep 
ttt ut Ober; oånbelit1t ()iclbrtir te changerneuts och arbeten, fem ti Zeatern 
etage  huteRmin, fä/ och hå ben Newertiroe 45ublignen flera gaugor »mat 

Vitt 	öfroer bet DtÖjontU en inhatt oorOn ng 1:brott-dar, tihrico nian 
Iturainugifiva, att Z$Srreti till Zeeiterii ej I)åOanefter uprlåfeo fbr någon an,  
tun, ån ben foul år fOrfe» meb fåriPilOt berfOre iiiråttobt tecken; bwittict 
utan hoppats Uttåga grgistao. 

Triferne dro: 
togeone af 141å roben od2 !Men i 2:6rn roben 

2lotpiteateriz 
eibe togerne i 2: ra ra en 
9)am:tre /  funt åfwen Ar im:4W fur (8ctintiamer 
3?1,1t$ togerne Reelle... 

finnas i ..Derr Lemos logis hos Urntataren Modeveg 
till fl. 3 °dl fetan tuiD ingången. 

Suga .penningar mottaga trib Utrann', blott bitletter. 

2thytt till Cpertaflet obetpti3 tillåta tinad på leolera. 

ZSligången uppnatt C. 	tt,c11 	Pet tt, 5 e. 



22.11.09 

Barberaren i Sevilla 
Beaumarchais' komedi (Le barbier de S&ille, ou la pr&aution inutile; D154) med sin särskilt via 
Rossinis opera välkända intrig är snart sagt den enda av sejourens pjäser som kan sägs tillhöra en i nå-
gon mening fortfarande gängse repertoar. För Malmöpubliken var pjäsen ingalunda ny: redan lands-
ortspionjären C G Seuerling och hans unge meddirektör J P Lewenhagen annonserade den 1793 på 
Knutssalen (i undervåningen i det ännu inte ombyggda senmedeltida rådhuset), J A Lindqvist avise-
rade den på teatern i Nordlindhska (Berghska) huset 1799 (Gustafson 1971 s 85) och Lewenhagen 
hade den åter på programmet på teatern i Grynbodgatan 1804. Ovisst är om man 1809 liksom 
Lewenhagen och senare Ståhlberg (jfr 14.12.10) använde Didrik Gabriel Björns översättning, spelad 
76 gånger på Munkbroteatern 1785-99, eller Andreas Widerbergs, spelad nio gånger på Arsenalen 
1796-1810. 

Themir och Thirsis 
Jfr 29.10.09. 

Scen ur Beaumarchais komedi Barberaren i Sevilla. Samtida laverad pennteckning. 
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Meb 

Ronunge0 
Ml et:n(11)10u Zitiftati 

tippföred 

CtDettfra km0-b eatee.5..r tippen 
unber 

Zatictindftaren BRULO oct) AMBROSI ANIS bretfe 
Onnogen Den r. 7. 	J vember 1809, 

Zarberareti t Sevilla 
etter 

ren Sruottöffa 213ntfambetetip 
ollitDi uti 4 gitter. 

      

Ter f 
gro•tile Alniaviva, Cyan'? Grunt /  ercinb, 

Ro/ines '2rtUl'ore 
Barri-91o, 93ietmcit6, Rogne:e isithinunåre 
IN'ine, ett ungt Minimum« of ()UD 
Figaro, ZAarbotore i Sevilla 
DOM Bazile, 5,)L 
Ungman, Zrting 1)e6 Ilartbolo 
Sömnlös, en annan Zning 	Bartbo/o 
Ln gicturte. 

  

 

err fijelnifiedt, 
32 e c r Lönnboni. 

M:lle Edberg, 
Y)ect: Nordboni, 
,err .Norring. 

• .herr Molin. 
Dar Engtnan. 

  

      

      

erefter gifrod 

Th'ii;Jr Lytt Thirfis eller 5Dett Nati-jure Cro06ubett, 
9),Intotnitne .:Dailette i t gift n f ieur 23allettniåriaren Brulo. 

Triferne äro: 

togerne af i:fin raben ed,), fouben i _:ara roben 
2imphiteoteta 
eibe togerne i 2:bra roben 	 whffill~ 

Tattettei  forn åttven 	indittab fbr 3tuutiance 
Ilats togerlle 

  

 

24 h, .93:e6. 
24 t• 
16 13. 23:e0. 
16 h. 91co-
12 0. 93efö. 

  

	

Z,i(joiter Orrali,)s fp13 llrinararen 	Modeven, en trappa uppe  ifrati 

	

fl• 9 f. ni. titt fl. .4. C. Ill. 	oel2 	feban rot0 ingången. t 

illettetne otubptas brun* gång ed) agnjas enbot ben bag De ate rdPin. 

,'311qo peinlin51,ar emettages tvib DUravile, blott bitletter., 

5:511,3el l  titt Qapettaflet obehörig tillåtes i-ntr(' på Zeilterli. 

3ngången Oppnas fl. 	ecil (*jan Per fl 5 c. in. 

ti tt b, 	1809. 

Ztneft ini Qierlingffn Zoftrgeriet. 



26.11.09 
Michel Wingler 
En "imitation", dvs fri översättning, av gustavianen Olof Kexa efter den engelske skådespelaren Gar-
ricks redan fria tolkning av Hauteroches franska original Le souper mal apprete (b 1 615). Pjäsen, spe-
lad 80 gånger på de kungl teatrarna 1788-1817, hade i Malmö annonserats. av J A Lindqvist på tea-
tern i Nordlindhska (Berghska) huset 1798 och av Carl Stenborg på teatern i Grynbodgatan 1807. 
Titelfiguren söker som betjänt hos en utfattig ung lebeman hjälpa honom att hålla skenet uppe hos 
hans hjärtas dam som dock genomskådar dem och godmodigt driver gäck med dem. Pjäsen, från 
1788, finns bara tryckt i senare aktualiserade versioner där Wingler när han skryter med sin herres ri-
kedomar säger att denne bl a äger "actier utan all ända i Södertelje canal, i Malmö discont, i Hjelmare 
slussverk". Om Lönnbom lät repliken ha denna lydelse när han åter annonserade pjäsen på Malmö 
Teater 1822 är väl osäkert... 

Winbergningen 
jfr 5.1 1.09. 

56 



Rea 

genttngeni3 
211ferthat 	Ziti(tanb 

ityphsteft 

af Ctoestfra Momigti Zearw -Zruppeo 
unber 

iltletnuiftatett BRULO och AMBROSIANIS flurcIfe, 

Yogagen ten 26 November 1809, 

MICHEL WINGL ER 
Cticr 

Zdttre !tara 26146- dn MIMI 
.R mebt ntt 	_efter. 

Per fo ne t•tt e: 

,irtherrinnan Gy nbmriance 	— 	M:Ile Rydberg. 
Et.irenichök/ 	— 	 — 	.):. e I t Nor ii b 0771 , 
C:1 tt,4t 1/4_51'0115 011)0 	 .-. 	 •••••••• 	 NI:Ile• til, bom. 

ou; ititherrn Illodenftråle 	___ 	.Dere 'telt/J[14,dt. 
ett t or , Ditib . 	....... 	 — 	. e ru Molin. 
OJ rogbanDioretl Weinfds 	--.., tett Engman. 
Wingkr, Ebretickhlds kontmurtjettute 	Herr Lönnbont. 
LO, Årtherninion6 g,aniniarfliuttu 	 114:11c Edberg. 

" Q.'n ;31iipdter, törtItillD titt kod 	.... 	.Detl Mari/2g. 

nerefter gtftveg: 

einbergoingett eller Den miiiiodahe 
fpantothinie 	iafette i 2 lifter, af ,ett 23utlettiti. Brutu. 

43Elferne d r e : 
Se am af i:a tOeti och folibeti i 2:bra roben 	... 	24 Ø. Q3:co- 
2imphiteaterii 	— 	— 	— 	24 tj. '434:o. 
Q-....3ibe loilertie i 2: bra tabell 	— 	— 	i 6 p. 3. ,te. 
Tartetre, fotu åftven år incutab får äruntinuiler 	— 	i6 ft. ‘,..5:co. 

-,, 9.)lin5 tog 	— 	— etne r ik#t 22,:cv. 

93itiettec förjAtA rots Utmanare: D. Modeveg ett trappa ukp, trå: 
fl. 9 t• Ut. till fl. 4 e. In. 	ed2 teban 11)lb ingängen. 

Zilletterne with:yl-te hum* gång ed2 'nyttjad ensaft f6r i)cii Dag be aro repta, 

2nga penningar einottage6 tuib arrarne, ()tott ()Wetter. 

ingen titt (Speftaftet obehörig tillåtet; 	titre pli Zeoterit. 

2ttgången öppnas ft. 4 ock början Per ft. 5 ett. 

g.ti iiih 1809. 
£rtgli wti Zertingfta fl.54f toa« iet. 



29.11.09 
Cousinerna eller Den Löjliga Slägten 
Hovjunkaren Nils Birger Sparrschöld, en tid Dramatens "ordningsman", anges här som författare. En-
ligt Dahlgren (D1532) har han inskränkt sig till att översätta La famille extravagante av den franske 
aktören M A Legrand, något Skuncke (s 35n) utan att ha hittat något annat original pga intrigernas 
olikhet avfärdar som en "gissning". Alltnog gavs pjäsen 19 gånger under titeln Den löjliga släkten på 
de kungl teatrarna 1793-1823. En lundaaffisch för Ståhlbergska truppens De Löjlige Cousinerne 1/9 
1819 (Lunds kronoräkenskaper, LAL) går längre i lokalisering, dvs försvenskning, av detta original, 
vilket det än nu må vara, ty Malmöaaffischens Dåsenhjelm kallas där med syftning på kusinerna "Spar-
stedt, deras Onkel, Gottlänning". När E W Djurström 22 okt 1827 annonserar pjäsen i Malmö har 
den fått undertiteln Farbrodern från Gottland. Möjligen handlar det om en annan bearbetning, men 
personnamnen är i huvudsak desamma. Som för att än mer tydliggöra den förvirring som kan uppstå 
kring titlarna i gamla spellistor har J A Lindqvist på sin göteborgska spelplan 1810 "Gottländska arf-
vet eller De löjliga kusinerna, lust. 2 a. af Envallsson" (Berg II s 351) — en pjäs han då han 1798 an-
nonserade den på teatern i Nordlindhska (Berghska) huset kallade "Testamentet eller de löjliga Cou-
sinerna, comedie i 2 a. af Hr Envallson" (Bager 1943 s 90)... 

Älskaren Författare och Dräng 
Pjäsen är fritt översatt av kanslirådet, senare överhovjägmästaren greve Mårten Bunge efter Cerous 
L'amant auteur et valet (D2582) och i den versionen spelad 17 gånger på de kungl teatrarna 
1799-1807. Titelpersonen förklär sig till tjänare hos den åtrådda men röjer sig dels genom de dikter 
han skriver till henne, dels genom att hans egen onkel dyker upp — som rival, dock givetvis gäckad. 
J P Lewenhagen annonserade pjäsen två gånger på teatern i Grynbodgatan 1805. 

Epilog, lämpad efter tillfället 
Om recettagaren Lönnbom själv här uppträtt som litteratör må lämnas osagt. Han logerar "på Con-
cordia hos Bryggaren H Rödin", uppenbart en släkting till den fabriksbokhållare Carl Gustaf Rödin 
som 1808 enligt Isberg j:r (s 199f) ropade in den samma år brunna suellska klädesfabriken Concor-
dias fastigheter gammalt nr 203-206 vid Djäknegatans östsida mittemot och norr om Baltzatsgatans 
dåvarande mynning. (Äganderätten övergick dock 1809 genom bördsrätt till rådman H A Falkman.) 

Mjölnarne 
Jfr 3.11.09. 
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.e tt tt b, 	L809. 

2.riyft uti Z• e r It ng f fa Zofttoceetiet. 

)2cb 

St4nunetu3 
2Itterndbigfte Zitiftdftb, 

uppförd 

af 5 Welt fra Rumlat% ZeateeStuppett 
uran 

cIfictintlflavett BRULO. o4i AMBROS1ANIS hulk 
p tiOoget: Den 29 November 1809, 

titt Yrituni för AEteuren LÖNNDOM, 

för förfin gånger), 

Coufinerna dieV 'Ven gitiga ettlgtellf 
St patch IM 2 Qifter, ni Dotuntacen Spardköld. 

crfoncrue: 

Sken Dormin, en rif Cnfa 
Det5 ytomtn rjunå 

Stumt/ 	 il !We 
Urban 	 ArktDurmins_ Couliner 
Damon 	- J 
Dålenbjelm 	•••••• 	 ••••••• 

Jöns, Damms dag 

Zeret 	„gtftDet3 : 

.11••••1 

1111•.•• 

M:11e Rydberg. 
M:11e Elberg. 

terr Hjeimfledt. 
terr .340/in, 

.fjer c Nordbons. 
19er r Notring. 
.fjecr L671721707111 

*ffaren görfattare och trånat  
komtbt i t 

'samt en Ep'ilog, Kopal) efter tillfallet, 
C.I'Oerdueife från åototiDeo, 

mitt  gut bitfaser: 

ffliöltiarne etter Zet fyndiga pntet om Mattett, 
Tattonatue 23otletto uti 2 term 

4)rtferne dro: 
trytnr _af i :fra roben och fruben i _:bra roben 
2filirtnteatern 
eter to3etne i .:bra Weil 
iPatertei lom a flum år ittrattab f br iSruntimmer 
silats tagerne 

24 
24 0. 93 C 0. 
16 0. 	}:co.. 
i6 0 5bco. 
12 fp Z:co. 

    

ftifietter finita uti .crt L ö nn boms festa 1)ii Concordia ho6 23tvgdaren  
hudin titt ft. 3 ett. urtub. Od) teban på' want* par. 

2111a åbonitententer och ftia Ctutt 	uphöra för hagen. 
duga penningar einattagett trio bbtrarne, (gett bitietted 

2113eu tut epettaffet obehthig titlåtca entid pa Zearent. 

tugången 6ppnatt fl. 4 042 GO )411 aret ft s e. ni. 



1.12.09 
Kärlek och Hemsjuka 
Jfr 15.11.09. 

En Anacreontisk Ballett 
Jfr 15.11.09. 
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- Uti tenn,3 f,";-aliei KurfaC 2r_ti Bruk 5; 
pes cleui; niob accocripggiletswilt .31 eb.t et 

ut, D Ment. 

gonutiget0 
9flerthatofte Zittfratitf 

uppföred 

af eiDelt fra Romiito icater,%Zruppen 
unbet 

BRULO oct) AMBROSIANIS ftprelfe 

5rethigeo ben i Decmber 1809, 

p begdran fbe anDra tenngen, 

St (Met ud) 	etlifitittlf 
,rota uh 5 gitter, 	original at t ece Lindegren. 

4)erfonertie: 

Sir Charles Olover, C. geltiinoni  kilDetrie 1 
roco;i' 'tfinff 	— 	— 	.5\err Nordbom. 

9Taill i' Edelhjerta 	a.» 	 .,«rnr 	 Betr L]jelmftedt. 
goover, ,,Binner 	— 	_ 	— 	tal: Molin. 
Torn, Oftp CC lidle 23 ermit 	 teyr Noll ing. 
em nlYrke,a abinth) n von Cours 	— 	äril lijelmItedt. 
Amalia, hg .rä L) ter 	 åt Ile Edberg. 
Viaenioifelle Chauve Sonris, iSkanfnila c .,,tujet, 	NtIle tribom. 
'Åta Elding, en Otricep (titta 	•••••• 	 iVi :Ile Rydberg. 
2ottor Oxyrsel — 	 .rett Lönnbom. 
(.54 ting ?Sikta. 
Calle. 
eit tiommol ?sdinvtifut 	-- 
(n Zerient 	Om.» 	 ••••••• 	 .betr Enginan. 

Zerefter gtftud 

err Lönnbom. 

r i te rne äro: 

fegetne 	1:11ii roben och fanben i 2:bril 
2titn:hiteliterti 
eiz,c tosinw i 2:ka roben 
Torterroi forn Itfiven år mr  :11W fc5r `8:c[IWnticer 
9(46 ;mene 	 — 

Wille«111  

24 h. 23:co. 
24 0. 
16 o. Q3:co. 
16 o 93:co. 

deledear 
	 12 0. Z:CO. 

9.3nletter fargtijus hoa Urntataren D. Alodeveg, en it lipa tipp/ ifrån 
fl.  9 f. in. till L. 4 e. in. och felan reib ingången. 

iticticrue enibtad lAtuarje Ting ed) twttins enbaft ben bog be dra f6pta, 

3tign pik3niccrtne er-Iwrb-1yd roib biStrorne, blott Wetter.. 

25nIcii till t pettortet obefprig tillåtes eitrd på Zeatertl. 
31194twu 6ppnica 	4 ed.) ()Ulan ger tt. y e. ni. 



KAPTEN PUFF 
Ål /nu,. "1/ .41714114;" 	4651,.'177 

6/11:1 	 A,./.11.fr; . 

3.12.09 
Capiten Puff 
Ännu en (jfr 26.11.09) av Olof Kexets "imitationer", här efter Louis de Boissy (Le babillard; D1339). 
JA Lindqvist hade 1799 på teatern i Nordlindhska (Berghska) huset annonserat detta lilla exempel på 
den sorts komedi som renodlar ett karaktärslyte, här den ohejdbara och tanklösa pratsjukan. Den allt 
dominerande titelrollen pratar småningom med sina absurda monologer bort det han mest åtrått, än-
kan Kontant och en kommendantsbefattning i Göteborg. En glansroll som följde Lars Hjortsberg ge-
nom livet, vilket förklarar det för sin tid mycket höga antalet av 150 föreställningar på de kungl teat-
rarna 1789-1841. 

Savojard-Gossarne 
Carl Stenborg annonserade 1807 på teatern i Grynbodgatan denna op&a-comique av B J .Marsollier 
(Les deux petits Savoyards; D2425). Översatt av Carl Envallsson och med musik av Nicolas Dalayrac 
gick den 63 gånger på de kungl teatrarna 1794-1833. En sentimental intrig där en ensam filantrop 
prövar hjärtelaget hos två unga bröder från Savoyen som med sin mor vandrar runt som sjungande 
försäljare och som han funderar på att ta till sig. De består provet och visar sig dessutom — med ett för-
utsägbart dramaturgiskt standardknep: de Okända som i en effektscen igenkänns — vara hans döde 
brors söner... Som framgår av rollistan handlar det om aktriser i "byxroller". 

Lars Hjortsberg i glans- och titelrollen i Olof Kexets "imitation" Capiten 
Puff eller Storprataren. Gravyr i Svenska Teater-Galleriet 1826. 



n,eb 

gonungeo 
9itterntibto,(te ZitIftatit) 

uppf6teå 

af Sivenftcg Momian Zeateuiruppen 
under 

ZotIctmdftaren BRULO ocij AMBROSIAN1S 1-tigdff, 

ebnbagen ben 3 December i bo), 

'..Opitett PUFF etter Ctorpratarew 
2tififpet uti a 21ft. 

Zerefter gifnye6: 

Eapoiarb (S05favnei 
11tiDefpet inch ftltig uti i 9(rt. 

T2eb bettitt båranDe 9.Nontowitne od) 2.3atlett, fomponeral) af J)ert 
Otattimifinren Brulo. titt flelftua Zsaftetten bur babe fåne oci) 

tittuen rammer 	Brulo od) tar Ambrotiani att Dato 
en pas de deux fana here Solo foul Capoiorber. 

g) e r fo n e r n e : 

korr De Werfeuil, rit Cgenbon4herre 	herr Norring. 
Michel 	eaboinrb 	— 	••••••• 	 M : i I e Elberg. 
Yoliet ) 	Ouifar. 	•••••411 	 5rtt Hjebufledt. 
41in.len i orm) 	._ 	•«••• 	 terr fljelmfledt. 
Clerinont, .5f artintartjenare flod 9. D. Werfruil .0err Nordboen. 
(n 4)eppar.fard,  S)onalonue 	 «Me.. 	 Sa rv Molin. 
R3et;eiter, 23ontfulf ilf Nine rånen. CartPdr!iir, 

riferne ,tro: 

/melte af 1:a boen oci1 fortben i 2:bra roben 
2finpf2iteatern 
eibe blaue i 2:bra roben 
gparterre, fem kiven dr inråttab far åtttuttimmet 
paus togerne 

••••••• 

24 ii. 	1:CG., 
24 Q3.ca. 
16  h• 2i co. 
/ 6  h. U5:ro. 
12 b. 

       

futtitiats bots Urmataren D. Modeveg en trappa upp, irron 
ft. 9 f. 	tia et. 4 e; 	ocb fetan rota ingången. 

23ifletterne tnittaya6 btuarje gång ect2 immat; cnbaft far ben bag be %ro fepi-a, 

3tiga penningar entottalco tuta Urrarne, blott billetter 

2ngen tig epertaftet obeberig tithitee; intitle p Zontorn. 

2ngangen 6ppna6 et. 4 ed2 (+hjon ger fl. 5 eft. tut». 

	• 
Fritia, 	1 8 0 9. 

t.pcfc kiti 23,A:huga.; eSorirNteriei. 



6.12.09 
Det farliga Grannskapet 
Kotzebues Die gefährliche Nachbarschaft (D2134) är en förklädnadsfars vars personer lämpligt nog 
tillhör skiädderibranschen. Det hela går ut på att den unge köpmannen ska lura skräddaren på den 
unga "pupill", dvs myndling, mäster efter uråldrigt komedimönster slår för. Översättningen anges på 
affischen vara gjord av truppens gamle direktör Carl Stenborg; i olika översättningar, på olika teatrar 
och med flera namn på skräddaren gick pjäsen 40 gånger i Stockholm 1809-46. 

Den blinde Älskaren 
Den inhemske Kotzebueepigonen Carl Lindegrens sentimentala komedi (D242), spelad 20 gånger 
på Arsenalen 1795-1806, annonserades av J A Lindqvist på teatern i Nordlindhska (Berghska) huset 
både 1798 och (med undertiteln den gode Fadren) 1799 samt av J P Lewenhagen (då kallat "mora-
liskt lustspel") på teatern i Grynbodgatan 1805. I pjäsen tillråds en ung baron i giftastankar av en 
brukspatron att pröva dennes båda döttrars hjärtelag genom att spela blind. Bara den ena består pro-
vet, den andra föredrar en ytlig kornett och lycksökare (fast brukspatron förstås avstyr det giftermå-
let). Den föregivna blindheten leder både till känslosamhet och till en situationskomik som nog kan 
förefalla tämligen svårsmält. 

Den illa bewakade Flickan 
Jfr 19.11.09. 
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Renungen 
titt ernatiofte Zitifulnb./ 

uppföre6 

af Ctuicrea Nemiffa eater%Zt.  tippen 
unber 

t:t ZnIfetincifinten BRULO oct) AMBROSIANIS tjuvtitt 
Ondbogen ben 6 December 1809, 

fdt fårfla gången, 

Vet fartioa Brannitapet, 
goillai Uti i 9irt of Aug. von Kotzebue, 

f-tDerftittning af DM C. Scenborg, 

sperfotterne: 

32ci1ter Klipper', Cercibbore 	— 	betr Mehtifled4 
Lift,  tone ,puetil 	— 	— 	Malle &berg, 
5-'tu Zepbir, en Btopetttintmerib 	 %tu itelmiteat, 
.Holtman, en ung cif Millan 	— 	Detr Nordbom 
Johan, tand Ztting 	— 	— 	ters Molitis 

Vereftet gifthed 

Den blide *inrett, 
Stomei Uti 2 Ctrter af Lindegren. 

Ziti finit bliftnet g 

Ven W betnarabe gam Mer arkbemeinnerne 
etff Wautemittle Zatlette i 3 leror, of agerr Sbaflettin. Bruk,. 

)rifetne ho: 
fogerne af 	raben och Tonben i 2:bra Enbet* 	 24 tf. CO& 
Imphitentern 	 2.4 t. 93.04 
etoe togerne i 2:bra raOcui 	 16 0. Tk:co, 
Tutterrei fon; given At inrattab f5r gruntimmet 	16 Cl Veco. 
Mats togetne 12 0. Z:ra. 

93iftetter fiSr(1105 hots Urmataren D. Mödeveg, en trappa tipp, ifatt 
W 9 f. m. ht! et. 4 e. m. och feban rrib ingången. 

eilietterne oinbpta5 om* gnag oct iintrjao enbalt ben bag be arts fdprtr, 

inga penningar emottage5 wib bberarne, blott Mater: 

ingen tut Cpertaftet obehiSrig tiliate+3 Intre 	Zeptent. 

2ngatigen öppnat) fG 4 02 bdrOn ger fl. 5 e. ni. 

gesimpu~•~•~/~2~•~8 1,  

Zun bi 1809. 
Soft wti 23Klingffa fgoftrgeferiet: 

• 



8. 1 2.09 
Concertmästaren Westerdahl 
Att hovkapellets andre konsertmästare 1801-20, violinisten Carl Joham Westerdahl (1779-1820, 
Dahlgren s 529, 534) hade rätt till recett antyder att han hade en funktion vid truppen, kanske som 
dess musikaliske ledare. Att det hela ägde rum "å nya Teater-Huset" hindrade ju inte att det väsentli-
gen var en konsert, och för sådana brukade inte skådespelsavgifter uppbäras, vilket kan förklara att 
datum strukits i en förteckning över speldagar i stadsarkivet (Räkenskaper över skådespelsavgifter i 
Malmö 1808-1862, spridda år). Att bland musikerna ingått en flöjtist och en valthornist framgår här 
liksom på ett par tidigare affischer (15.11 och 1.12.09). Westerdahl som här uppför en egen polonäs 
nämns även under den föregående lundasejouren (Backström s 154) där han spelar obligat violin då 
det dansas till en polonäs komponerad av hans kollega konsertmästaren Christian Friedrich Midler. 

Adwokaten och Skrifwaren 
En likanamnad pjäs med undertiteln Predika med exempel ("skämt 1 a."; D10) gavs 14 gånger på 
Djurgårdsteatern 1802-13 och J P Lewenhagen annonserar 1804 och 1805 på teatern i Grynbodga-
tan Assistenten eller Predika med exempel som betecknas som ett enaktslustspel, likaså översatt av 
Mårten Alten och rimligen identisk med affischens pjäs vars personlista inleds med just en "Assis-
tent". Originalet tycks okänt — om Mai nu inte gjort en självständig imitation (eller mer direkt över-
sättning) av de Beaunoirs Yröme pointu, av D G Björn på Munkbroteatern 1790 "imiterad" under 
titeln Mäklaren eller Man bör predika med exempel (D1699). En klädmäklare föreläser där för en 
vanartig fosterson om alla de laster han sedan själv luras att falla offer för. 
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neb 

Rortunge0 
gilferndbigte Zittftatib 

uppföret 

a myt Zeater,Dttfet, grebagen ben 8 Dec. 1809i 

Cn &fifttitrnki 

Vocal och Inftrumental Concert, 
tia fkmon får .4-,,,err Concertmcifiaren WESTERDAHro  

:tub bendget bittne etf senar Annateurer 

Sjtnortuib fåljonte )iecer femmil att exequeras: 

t:o Simphonie of Mozard. 2:0 Solo-Concert får 9.3iolin. 

3:o Aria. 	4:0 en bubbel R3telin Concert of Dupuis. 
5:o Concert får 519ulthrit. 	6:o Quartett får akut. 

Final 

Can Polonaife of Den. Concertmciffinen Wellerdabls comporitiow 

Zerefter giftyrå, får fårfia gången: 

Citivotaten och Ctrifivarent 
COillai Uti X Vift, åfwerf4ttinng of Alten: 

Terfonernet. 

Kniper, 91111 fi e n t 
Bläck firiim, bett errifnmee 
jobanna, De0 'Piga 	ädla 	 Mmik 

Klatter lie dt, en Ctrtftuate från Grenna 

ert Lånnbonl. 
syrr .L\ordbom, 

M:lle Edberg. 
*$DeVC Malm!  

Tri ferne dee 

legerne af ra taken ed2 Tonben i 2:bra taben 
2truphitearern 
eihe toqerne i 2:bra tabell 	*ml* 

9)arterre, forn dfwen dr inrattab för gruntimmer 
White tegerrie 	 Owe.. 

24 b• Q3:ea. 
24 t• 
16 h. 23: co, 
16 h. %:co, 
120. 25,cra 

2fila Montigritenter ert fria Uret uppåra får bagett, 

Willetter Prfälja£3 uti Zeaternt 	 från ff. 9 tia 12 
od) tz(SH ft. 2 till 	c+zicecteng aut• 

tio petm 'Nar enlOttage6 WO, bhurne, (Ytott (lamor. 

Digel tiU eedtaPlet obekrig titidre5 (Siitree på zcatent, 

2ngångew öppilae Pi. 4 e4 hårjan ger ri. 5 cfr. ini». 

tt n b, 1g09. 

givift uti 	ertitig fra Mottrgedeti 



	111116/uti ItINIniull olmt+lifesfilintf 

"PM tt 191 	ml i3;1:1111111111ittillO1 

ran.  

Ar Lad,n e. 

10.12.09 
Ariadne på Naxos 
Möjligen anas konsertmästare Westerdahl också bakom sejourens mest originella inslag (låt vara att 
stycket redan annonserades av Carl Stenborg på teatern i Grynbodgatan 1807), en exponent för en 
vid detta laget avklingande modegenre, melodramen i ursprunglig mening, deklamation växlande med 
pantomim till musik, sådan den odlades inte minst av den böhmiske tonsättaren Jiri Antonin Benda. 
De "Herrar Amateurer" som benäget biträtt bör ha gjort det i orkesterdiket. Affischen berättar inte 
vem som haft rollen som Ariadne vilken efter att med sitt trådnystan ha räddat Theseus ur Minotau-
rus' labyrint överges av honom på ön Naxos och kastar sig i havet som ett offer till Neptunus. Texten 
av den tyske aktören Johann Jakob Christian Brandes hade översatts av Johan Peter Stolpe och verket 
(D107) gavs 28 gånger 1786-95 på Munkbroteatern och 16 på de kungl teatrarna 1802-37. 

Canonicus i Majland 
Jfr 25.10.09. 

En ny Anacreontisk Ballett 
Jfr 15/11 och 1/12. Också denna variant höll som framgår av affischen valthornisten sysselsatt. 

Författaren Brandes hustru Charlotte spelade ti-
telrollen vid uruppförandet 1775 av Ariadne på 
Naxos av Benda & Brandes. Gravyr efter teck-
ning av Kraus. Theater Kalender 1776. 
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, . 

- 	.• 
4 

11ternniofte ZitiftanD 
uppf6re6 

4' of weiUVa Siontitim Ze at er r up p ed 
UDD« 

ZnfIctitiditaren BRULO 1)0 AMBROSIAN1S flurdpit ' 
ii3lici - 	eOnDagen Den to December ti3o9, 

- 	 stiet,  bolaget hittat af t can Arnateurers 

^ , 4  ARIADNE lxt Naxos, 
• weio.Dr@ine i, i Mr Mullren af Bead4 - 

turefteK gifwee:  

Canorucus i M ajland eller te pbut5nefe4fterritt 
Roalebt uti 2 'Cifter meD itipktter. 

g3 e t f a n e r ti e : 

Thornafa, Canonlcus 	— 	t5err Hjellnfiedt, 
ifenetto, hanes ,,,bearfan 	... 	terr '14e,liri. 
6ettrude, boni Ijuobåtierffa 	...... 	M;11 e Edberg. 

.-4-  -Laurette, Venettos ,301n16, 	.-... 	M:119 WiliPm. 
ei. ‘'draliff erinrat 	.... 	MIM 	 firre Norring. 
Fin, kapten I .:*relni? tjenfl 	 ..Dere Nordbom. ,, 

.., -Sansquartier, .9u(far.Gaåfinsiffarg 	'Deg Unnboas.  

tU fint 	tree 

fl nv 2Inacreoritiff Zallett 
Illututt gru Bruk,  erh .Derr Anibrojiani tarifa en gin paa 
sT' 	deux meD accompagnement af obligat R13altbotii.• 

93ciferne tita: • s';'.fk/0" 

fixierne af 1:4 raben ert fonen i 2:bta enben 	... 
2tniphitenterti 	... 	... 	.._ 
eho toyorne i 2:brn ten 	.... 	... 
IP,,rterre, foto afton) är inraitab pr aruntimmer 	... 
IPAio toArrne 	.1.... 	 mem 	 memo. 

24 g• et* 
24 0. 23:co& 
16 t. 23:rm 
L6 fs. 23:co. 
14 23;co: 

• , 

, 

4  
•  

• 

.ifietter färfafjää hoä tirntaforell D. Modeveg ea trappa upp/  ifrån 
ft. 9f m. 	Pf. 4 e. in. ock femti mit) ingangen.  

ibitletterne otti6otaii hwarie gång och nottia0 ettönft för ben bng be aro Urna. 
3liga penningar emottagett tott) Obrratne, Nots Menet. 

2ngen tig ep:fulhet obehörig tiUotes Cntr4e 	Zentern. 
2ngåtiatn öppna. ft. 4 ek bärjon Per fl. 5 eft. mibo, 

e tt n D, 18°9. 
%g* mi 	eding fra Cpto9cterig, 



13.12.09 

Grefwen af Castelli 
Guilbert de Pix&ecourts skådespel (originaltitel: Le pderin blanc; D1073) utspelas i en provensalsk 
1600-talsby vars ägare bortintrigerats av sin brorsdotter, en ondsint baronessa. Biträdd av en likasin-
nad "ståthållare" söker hon förgifta Paul och Justin, "twå okända barn" som därom ovetande är söner 
till den rättmätige ägaren — som förstås Okänd återkommit under titeln greve av Castelli och kallad 
"den vite pilgrimen". Han beskyddar pojkarna och inser sedan att de är hans söner — avsiktligt och 
oavsiktligt förborgade identiteter avslöjas med andra ord i för genren obligatoriska effektscener. Li-
kaså enligt teaterkonventionen spelades pojkarna som "byxroller" — här som synes av två av truppens 
mamseller. Pjäsen är ett tidigt, låt vara vad gäller det spektakulära ännu inte fullgånget exempel på yt-
terligare en genre (jfr ovan 10.12.09) med beteckningen melodram, grasserande på Paris' och Lon-
dons 1800-talsteatrar och med ursprung i de stort anlagda pantomimerna. Pix&ecourt blev i Paris en 
av den moderna teaterregins pionjärer med sina egna stycken med deras spännande och raska scen-
följder i olika historiska eller exotiska miljöer, påkostat uppsatta med sinnrika effekter och stora folk-
uppbåd. Malmö Teater var åtminstone något mera ägnad att hysa pjäsen (ett stort tilloppsstycke på 
Stockholms kungl teatrar med 74 föreställningar 1802-32) än teatern i Grynbodgatan där den note-
ras för två föreställningar av J P Lewenhagen 1804 och tre 1805 samt en av Carl Stenborg 1807. 

Balletten hörande till Savojard-Gossarne 
Beskrivs på affischen för den pjäsen 3.12.09 och hade rimligen ett parti för recettagerskan Fredrika 
Lundberg som traditionsenligt själv sålde biljetter i sitt logi "hos Fru Rix på Wästergatan" — nämli-
gen enligt äldsta husförhörslängden från 1814 (MSA) den unga läkaränkan M C Rix, född 1781 och 
boende på gammalt nr 457-458, senare motsvarande kv Gråbröder tomt 3 Västergatan 18a. 
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tt n b, 	1809, 

Zruift ini 23 a r ti n fia Q3ortrveriet. 

genungen 
211(ertiablOte Zittftatib 

uppfiSted. 

of Ctuenfra .ormtub Zeater;Eruppeit 
titiDer 

23iiiIettittlftarett DRUL° och AMBROSIANIS filgeffes 

}neongen ten 13 December 1809, 

titt 35rtuon för Marnfell F. LUNDBERG, 

Grefiven af CASTELLI, 
Dratne uti 3 ?liter. 

Terfoti e ro e: 

Brefluen of Caftelli 	... 	terr Hjelmftedt, 
25,110114bn beg ZicorUotter 	..... 	Arl:lie Rydberg'. 
Paul 	— 	.... 	— 	M:Ile Mkerg. 
jullin 	... 	 — 	M:lle tfib07/1. 
Roland, :,-, tiithätiore [jod 23aroneir,:ii 	.err Mikbom. 
ei,Tvais, rte 2301ibe 	, 	— 	3)err Lönnboni. 
ikLircelline, ,21crenhotorlikt 	..... 	fru Hjelnifiedt. 
Louifc, tvi, -Dotter. 
jaquinet, Gervais !23rorfon 	 ten: Molin. 
•li3.4)ar. 	äuliDfOir of biiage Klen. .., 

2erefter gifireä 

23ettietten brante uff Cavolarb--Bogfarne, 
uti t 	componerad of sjerr Zullettni. B r ul o. 

Ula 2(bonneiitenter od) fria C:uret upD5rix far  ha8ett, 

93tiferne elro: 

ogerae cif I:n tabut ocb fortben i 2:t", CnCI-1 
2(mg)iteatetti 
elt)e imerne i 2:bra raben 

arterre, foul incSht år iiiråttab för aruntitinner 
Pilts tegemu 	••••••• 

24 b. 513:C66 
24 h. 	co, 
16  h. 
16 h. 
12 0. 2:5;co. 

      

Zifletter ffima6 uti Mamfell Lundbergs [46 DOS 3ru Rix pa nefter, 
gatan titt U. 3 e. in. «12 fetan på manlig fine. 

Suga penningar etnettagets wib Urratne, glott billetter. 

Stigen till Cheftaftet deVrig tillåtet; Ciitree på Zeatern. 

angången (Sppliatt tt. 4 od2 härjan Per ft. 5 eft. ;BOD. 



15.12.09 
Testamentet 
Kotzebues dram Die Erbschaft (D2334) arbetar sig snabbt fram till en hejdlöst känslostormande slut-
scen, där översten i den Okända änka som genom sina barn vårdat hans sår igen- och på nytt erkän-
ner sin en gång förskjutna dotter. I Mårten Altens översättning gick pjäsen 34 gånger på de kungl 
teatrarna 1808-33. 

Claudine 
Jfr 23.10.09. 

Swarta Skogen 
Jfr 23.10 och 12.11.09. En handskriven ljusblå fastlackad lapp täcker över det ursprungligen tänkta 
programmet, pantomimbaletten Den skalkaktiga Bondflickan (jfr 20 och 31.10.09) som fick vänta 
ett tag på sin tredje föreställning (jfr 3.1.10). 
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'tunt), 1809. 
tri,* Nti Zedinsfra Coftepderiet. 

• 

Geb 

fanungeni3 
guernötiofte zufftanb, 

uppfara 

af å IDelt (f koja ea te rar upp eg 
unber 

0: Matiettnaftaren BRULO ocD AMBROSIANIS «g e* 
grehogen Den is Degenterigo9, 

får fårfta gången, 

efttVine Rut/ 
ram uti i wc 44 Aug. von Kotzebue, 

31)er fo n(rne: 

bfroeile van Fels 
Walter, 5.113tartrutithrettiD75' fmer(1en6Regeniente 
Stil; Dahl, t 	- 
Ilenriette 	enitee, 

°Unna .7 Zorn. 

torr Lönnboni4  
Cert Nordbard.. 

%ru Itelmfiedg; 
Edberk4 

terr Mplit4-4  

Ottefter giftlyee, 

 

CL AUDINE etttr erovgfarent 
StoneDi nit I 21tt#  WcinDgt) MeD fång. 

tifer ne 1.drot 
togcrne af 1:fta takt) otk fokett i  2:(XA CiEbetl 
2tm4itec:,rii 
eibe to9erne i 2:k4 robot 	- 
Tarterrei tom åfweit år inlånat, får 3rttutitAingt 
2aldtts:togectie 

• 
24 k 	ffil 
24 0. 4acd. 
16 0. .2304 ' 
i6 934. 
da 0. Q):04  

     

gsitietter fårfåija6 hors 1:Uniform b. Modevegi ett trappa tipp, ifrati 
ti• 9 f. ni. till fl. 4 e. m. cd) , !etuin Mö thipättgeti.  

%llletterne viii6gtra3 biparje Ostig  och Imtcja$ enbdft ben bag bC 40 e41444 ,  
Suga penningar cimgtaged 	hörNtlf# Mott ‘Itletter. 

24m titt epettaftet obeharig liaatee entro pa Stenteni. 
3tigangeu 6ppnati Et. 4 14 66tjan Nr fl. 5 



17.12.09 
Strump-Stickorna 
Jfr 17.10.09. 

Den förtrollade Rosen 
Som komisk pantomimbalett i två akter av G B Ambrosiani gavs Den förtrollade rosen (D66b) 31 
gånger på Arsenalen och Operan 1816-23. Enligt personlistan där (Strömbeck m fl B71) gjordes av 
de klassiska commedia- eller pantomimfigurerna Arlequin av Ambrosiani själv, Colombine av fru Bru-
lo, Cassander av Brulo och Leander av sonen Charles Ambrosiani medan mamsell Lundberg var En 
fe och komikern Sevelin gjorde Pierrot, en roll som i Malmö om det nu är ungefär samma balett kan 
ha passat komikern Molin som tydligen hade danstalang. Malmöaffischen som alltså hävdar att ver-
ket är "af Herr Ballettm. Brulos composition" framhäver Arlequin och Columbine på ett sätt som in-
dicerar just Ambrosiani och fru Brulo och talar vidare om "flere förändringar" varvid kanske snarare 
än vanliga dekorskiften för öppen ridå (changements-å-vue) avses den typ av sättstycken med för-
vandlingsmekanismer som hörde trolleripantomimen till. 
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Meb 

Ronunger0 
gitterthltiofte Zitiftattb 

uppföret 

af wc tiff a Ymniga Ze at erri'cuppen 
tinber 

ZafIettnaftarett BRULO och AMBROSIANIS flpretfc, 

..-:.: f3tiDagen ben 17 December i 809, 

etrumP = etictorna, 
zrom i 4 :Meter af Kotzebue. 

4.5erfo tie n e: 

Car on Ehrenflein 	 teer Nordbom. 
Mdle Elberg.Amalia, bane Aln 

fru Hjelmfiedt. 4!aiter , ,1Dirmon Ehrenflcin, bon8 V2or 
Cbriftian, hams gamle 2.3etient 	 Lönnbom. 
Paulina, Amalias Si anunarjungfiti 	 Wibom. 
e3reuve Efilingen 	 Mohri. 

1Dworat Burrman 	 .9ere 

n Z3erj<nt 	 jperr .Norring. 

Zerefter giftueå får Ortio gnyn, 

Oen fårtrollaDe gtofen der ten beffonabe Arlequin, 
stor comique (pantomim i 3 'lifter, of .feer 9:11(lettns Bxulos comporition. 

Uti Denna 9}antunitnie Rrefatler flere fårderiner, Arlequin 
Dyin far en pas Seul, cifwen Doufad.  en pas de deux  

af Arlequin ert) Columbine. 

Triferne elro: 

togerne rlf i:a raden od) fonben i 2:bra roben 
2ttnubiteatera 
e the iokjerne i 2:bro roben 
Tårterte, foul afturn av inrattab för 3runtinunee 
Pat8 togerne 	- 

Mm. 

24 
24 f3. 23 co. 
16 h. .b:co. 
1 6 h. ',bit°. 
12 0. 	;ro. 

Tiftettrr förfåttatt fioa ttrutararen D. Modeveg en trappa 	ifrån 
et. 9 f. in. till et. 4 e. tu. 	oci) fon mo ingången. 

Mitletterne etdonvi hwarje gång ert) tinttiatt enh(i tör bett bfig be kö Npta. 
Suga penningar einettages tuiö öStrarne, ()tott bitletter. 

2ngeti titt epettattet ebehövi9 titljnets botre på Zeaterti. 

3tsangen öppnats et. 4, ed) början Per ft. 5 eft. 

n n t), 1809. 

Zrueft itti 	i e r ti tiggt 	oftrycferiet. 



27.12.09 
Den okände Sonen 
Den i pjästiteln åsyftade personen i Kotzebues dram Das Kind der Liebe (D1792), soldaten Fritz Bött-
cher, här kallad Fredric, blir icke alldeles överraskande såväl identifierad som erkänd av sin rike far ba-
ron von Wildenheim (i originalet: Wildenhain). Ångerköpt gifter sig denne dessutom sent omsider 
med soldatens utfattiga sjuka mor — till vilkens medicin den okände sonen av den givetvis lika okän-
de fadern i upptakten under desperat hotfulla former tiggt pengar. Som motvikt mot känslosvallet 
fungerar den överförfranskade greve Gyllenparfam (i originalet von der Mulde), av baronen utsedd 
som kavaljer till dottern vilken dock föredrar ortens borgerligt redlige kyrkoherde. I Gabriel Eur&is 
fria översättning gick pjäsen 68 gånger på de kungl teatrarna 1794-1837. J A Lindqvist annonserade 
den 1798 på teatern i Nordlindhska (Berghska) huset som inledning till sina Malmösejourer, och J P 
Lewenhagen hade den på sin spelplan på teatern i Grynbodgatan 1804 och 1805. 

En Anacreontisk Ballett 
Jfr 10.12.09 — där kallas baletten "ny" men återstoden av texten visar att det är samma verk som nu 
ges, mycket riktigt som angivet "för andra gången". 
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V2eb 

enunge0 
911fertiniofte Zillftätib 

uppförd 

of Civenfea S(otniRa Zeckter=Zruppett 
tunne 

Rinfletintiftaren BROLO oct AMBROSIANIS flor" 
Nit,» Den 27 December 1 tio9, 

Ven ofdnle eon en, 
zrom i s ritter af Kotzebue. 

gkrfonerue: 

	

Carel von Wildenbeim 	01" 

t)o}:6 	orter 

	

.49c3oherbe i 	far:dingo 
eireirve Gyllenparfiim, 
ytaria, eu multi kingtma 
Fredric, en mig ..e.,‘öl,bat 

	

nieb 	.Dtifirti 	.herr Eugman 
4.Y:n Krögare. 
Cii ung Z)onbflid'a 

Vsube. 
Zaffeldefare 

M:lle Wibonz, 

..Deer Norring. 

.terr Lånnbom. 
al.•••• 	 11,1:11e Eiberg. 

betr lifelvdtedt. 
,Decr 

u lijelmftedt. 
ijerr Nordbom. 

och M:IIe Rydberg. 

Zerefter gifiudi fbr nupen stingen, 

Cr: 2inacreontift angett, 
.911)ArlIti 75ril Brulo off) S,Derr Ambrollani Daga en (for pas des 

deux mo accompagnement ar obligat fil3althorn. 

93riferne dra: 
Iegerne af pit raim‘ och fonben i 2:bra tabell 
2tmphiteatern 
eibe kogerne i 2:bra roben 
Tattare, fom afton dr kiirilttab för aruntitunter 	— 
Ttato togetne 
• 

1.1•ffillg 

11••••• 	 11111~.• 	 ••••• 

•~1,1• 	 1•••••• 

24 0. Q;:co. 
24 0. 23:co. , 

23:co. 
'16 0. 23:co. 
12 23,co. 

Q3ifletur förfåtjaS-  hos Ittntafaren D. Modeveg en trappa upp/ "ifrån 
fl. 9 f. ni. tig fl. 4 e. nr. od2 femti Mb ingången. 

23igetterne  onibgiao htuarje gång och tli)ttjCI6 enbaft för ben bag be aret 

2nact penningar eniottages wib böttarne, blott Menet. 
ingen tig. Cpertarlet obehörig tillåtes entree på Teatern. 

angången öppnas fl. 4 ed) början !Per fl. 5 eft. 

e It n b, 1809. 

%rveft uti 93 uttog fra *3ortrveferieN 

• 



29.12.09 
På Kongl. Priwilegierade Teatern i Malmö....  
Denna överrad är ny och samtidigt har den rad försvunnit som talar om att Swenska Komiska Teater-
Truppen spelar under Brulos och Ambrosianis styrelse. Möjligen har de nu kontrakterats på något 
nytt sätt: rätten att "antaga egen Trupp" hade teaterbolagets direktion underdånigt ansökt om redan 
2 okt 1809 för "att kunna få Spectalder den årstid som är mäst passande" — vartill kom att fick man 
själv "wälja Personer för Theatren" borde "derigenom betydeligen winnas till förmon för sedelighet 
och ordning". Ansökan bifölls redan 6 nov 1809 (Städers akter vol 42 resp kammarexpeditionens re-
gistratur, RA). Men även om teatern nu hade sitt eget privilegium tycks det framgå av affischen 8.4.10 
att man bortsett från recettföreställningar fortfor att spela "för Teater-Direktörernes räkning". 

Trollet 
Hauteroches L'esprit follet, ou la dame invisible (D2390), efter en bearbetning översatt av Mårten Al-
tål, gick bara en gång på Munkbroteatern i Stockholm 1797 och upplevde nu sin veterligen enda 
Malmöföreställning. Den gåtfullt beslöjade Henriette kollrar här på en väninnas begäran bort dennas 
av föräldrar utsedde fästman bara för att själv falla för den vilseförde — till förtjusning för Henriettes 
bror som är hans vän. Komedin bör ha hållit scenarbetarna sysselsatta med sina många scenskiften 
mellan olika rum, varav ett med lönndörr, och ett flertal mörkerscener. Ytterst går handlingen tillba-
ka på Calderons Spökdamen (La dama duende). 

De bägge Qwäkarne 
Jfr 25.10 och 8.11.09. 
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gongt. 
sDritpiceoierate Zetuern i Malmö 

uppföret 

ar 	wenfra MornifFo Zeater=iruppeit, 
5retnigen ben 29 December 3809, 

för fihfra gången, 

Zr oilet, 
£uilfpel i 4 Viften 

j3er je e en C: 

Linde 	II.Me• ...... 	_. S)err Nordbom.  
Carlsberg 	.._ .— 	Verr Norring. Henriett,', Carl. bergs .;"..:II)Iter 	•••=.• 	

IV1:11C tEbom. jobanna, beniice, ginuriuritingfru 	 NI:lle Edberg. fetter, Lindes 23etjent 	..... — 	.Derr Lönnbor. Fredrik, Larlsbergs Zetjent 	 0~1 	
.9 en Molin. 

Zerefter bud : 

Oe bagge nvaratne, 
Vantomime Ballette uti.z Akter. 

rtferne dro: 
legerne  af r.fla roben od2 fanben i 2:bra roben 
2tinPhiteiltnn 	- 	 •••••••• 

t e e tegetne i 2:bra tabell 
Tdtterre/  funt Aftuen är inrtittab for äruminimer 
What; 20getne 	.emffli 	 ••••••• 

24 t,  
ti• 93:co. 

1 6 13. 
16  1-; 93:co. 
12 23:04 

Tifletter for juljas hots llrinataren D. Modeveg, en trappa upp/  ifrån tt• 9 f. ni. titt et. y. e. :n. ecI2 fnatt 21)0 ingängen. 
4Z7illetterne onibptao htuarje girig och inAtjao enbaft ben Dog be äro eiSpta. 

2nga penningar entottageo ruib bbrranie, blott billetter. 
53itgen titt epertuflet obehörig titlate6 Lotre pc1 Zearem. 

3nyingen öppnao el. 4 och början (Per el. s ro. 

leeeffie~11.11~my 

gli n Z.1, > 809. 
Zrgt nti ZyrtingR.; Cortroderiet. 



3.1.10 

Willerwallan 
Kotzebues Der Wirrwarr, oder der Muthwillige (D2519) gavs 46 gånger på olika Stockholmsscener 
1804-58 varav 38 i Mårten Altens här sannolikt använda översättning. I komedin bor en presumtivt 
rik yngling och upptågsmakare som myndling hos familjen Fridhjelm (i originalet: von Langsalm) där 
han dels söker vinna en fattig kusin och dels undvika en rikare dylik, husets dotter. För ändamålet ska-
par han en räcka situationskomiska förvecklingar som — vilket är typiskt för Kotzebues sprakfålar — of-
ta blir bullrigt men roande självändamål. 

Den skalkaktiga Bondflickan 
Jfr 20 och 31.10.09. 

Den store tyske skådespelaren August Wilhelm Iffiand som 
den tjocke och närmast somnambule familjefadern herr von 
Langsalm (på svensk scen. Fridhjelm) i Kotzebues lustspel 
Villervallan. Stick av Stubenrauch. 
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gitnb, 1809. 
2qcet Kti Zottingfla R:MUN:hetet. 

Triwiteeterate Zeatern i Malm6 
uppf3re6 

af Civenffa .Romiffa Zeater=Eruppen, 
Odbitgen ben 3 Januarii t g ( 0, 	

e 

22iItenp4arlIn etter Wtgincitarellt 
ä oniebi uti $ 9leter af Kotzebue. 

93erfone rn e: 

• .herr Fiidhjelm 
ys ru Ft idhjelm 
Eufroline, relet3 etter 
PredrIk, Fridljelms et)fiet fon 

Fridhjelm 
Charlotte, fjant Zoner 	~N.« 

Celicour 
itai» , Warg 
Sprineer, Ziebent 	~~~ 

o tovat 

spett Nordbom. 
rrtt Hjelnifiedt. 
M:1Ie Rydberg. 

Sytt Molin. 
.fete Lönnbom. 

M:lle Elberg, 
terr 

Måle Wibom. 
.Derr Engman, 
spett .Norring. 

111.mene. 

&me.» 

Mu« 

Zeteftee gifme6 : 

Zeti irateartiga Zonbilichui eUev 2,atibtholbeng Mbien, 
spoutowiine ,.Datlette i i 1fft af Qat ZiallettnAloren Brulo. 

Trtferne äro: 

jogerne of 1114 raDen od2 fonhen i 2:bta Wel; 
limphiteotern 
eit,e togerne i rara roun 
sporterrei jom åfaieu nr intåttab fät gruntimmer 
9.146 toyene 

24 t. 
24 0. 93:co. 
16 h. Tco. 
16 0 23:co. 
12 0. R349. 

    

23ifletter f&Kiljas 605 1.1rniararen D. Modeveg, en trappa tipp, ifran 
Et.  9 f. tu. till PI. 4 e. ni. od2 feban toib ingången. 

illettcrne embntai hwarje gång off) :yttjad enbad ben bog be dm Nu. 
Suga penningar emottageo tvib Urratne, blott bitletter. 

Digel' till epeetuflet obehbrig titlåtes enig på Zentent. 
2tigangen öppnats fl. 4 ed) början ger fl. 5 e. tu. 



7.1.10 
Savojard-Gossarne 
jfr 3.12.09. 

Apollo och Daphne 
Ingen sådan balett av Brulo eller något likartat namnat verk tycks ha uppförts i Stockholm. "Stor He-
roisk Pantomime Ballette" — men det kan ju noteras att i allt detta heroiska har unge Ambrosiani haft 
att personifiera Satiren. 



oitg1. 
Trogeoterag zi,otern i Malm6 

uppf6ret5 

af CtDenfP4 £omitra Zeater%211Pvcii, 
Ongen ben 7 ja nuarii i 8 t of  

e tivoitab =Bof3farner 
etäbefPel meb fång uti i ert. 

Zerefter giftved: 

f6r fårfta giingen, 

APOLLO od)-DAPI-INE eller Rättereti tudlbe, 
e-tor .etoiff 4)1intoinime 25a(lette i 2 2M«, af .ett Zatletiin. BrulQ. 

Terfonern e: 

Apollo 
Daphne 
Staileren 
Satiren 
Cloe 
Agia 

err Ambrofiani. 
Åru Brulo. 

NI:11e Bt go. 
Fjerr Ambrofiani, e3open. 

IMM4 	 M:Ile Ågren. 
M; I le Lundberg. 

ME= 

rt fe r n e eiro: 
togerne af Ola roben oci2 Tonben i 2:bra tabell 
2(mPhiteatern 
eibe logerna i 2:bra rann 
Tattare/ tom ciftnen år intåttah f br 5runtitunter 
Mate lortig 

24 CCO. 
24 t• 
16 h 
16 # ;23:co. 
12  t• 23:co. 

      

eifietter ft5rfalja6 608 nritiafaren D. Modeveg, en trappa upp/  ifrån  
ti• 9 f. m. Lin ft. 4 e ni. od2 feDan i/Ab ingången. 

Zifletterne embntaes htunrje gång od2 nattjas enbaft ben bag be dro Upta. 
inga penningar einottaged tvib biStrarne, blott bitletter. 

2ngen till enertaftet obehhig !aires inne på <Utter%  
2ngången 6ppiflis ft. 4 ocil Nrjan per fl. 5 e. m. 

1,11111~1•11~~ 	  

zu n b, i 810. 
£rpeft Uti ZeVtingRa 234ftrysteriet. 



10.1.10 
Hjernans organer 
Kotzebues Die Organe des Gehirns (D1178) i översättning av A Westman (enl Klemming s 189 pseu-
donym för 0 D Schveder) gick åtta gånger på Djurgårdsteatern 1808-10. Det är en karaktärskome-
di om en vurmig frenolog som får sota för sin tro på den dåtide österrikiske läkaren Franz Joseph Galls 
lära att man kan avläsa medmänniskors karaktärer genom att känna på deras huvudknölar. Inte minst 
vurmens barn vet att utnyttja hans svaghet. 

Den förmente Prinsen 
Wienaren Andreas Adolph Bäuerles Der verwiinschte Prinz har musik av Dittersdorfeleven Wenzel 
Midler, rutinerad scenkomponist med inemot 200 operor, och även i denna pjäs är huvudrollen en 
vurm, den politiserande byskräddaren Nadel som tar sin förrymde, från kriget i taktisk förklädnad 
hemvände son för den prins som sägs roa sig med att förklädd vandra runt i landet. Naturligtvis dy-
ker den oförklädde prinsen upp i stan — och självfallet tas sonen till nåder. Skräddaren var i Stockholm 
— där pjäsen i Carl Gustaf Nordforss översättning bara på de kungl teatrarna gick 135 gånger 1807-40 
— en glansroll för Lars Hjortsberg, och pjäsen blev populär också i landsorten: med nitton föreställ-
ningar fram till 1850 är den halvseklets mest annonserade pjäs i Malmö. 

De löjliga Giftermålen 
Recettagaren, komikern Johan Molin som säkert spelade Nadel, var som nämnt tydligen även dansant 
och försökte sig här också som koreograf. Hans logi har adress Himmelriksgatan, dvs senare Tegel-
gårdsgatan 5 (kv Druvan tomt 23, svarande mot gammalt nr 650) där sadelmakaren Hans J Hallgren 
bodde enligt husförhörslängden 1814 (MSA). 

Lars Hjortsberg som den politiserande skräddaren Nadel i 
Bäuerles sånglustspel Den förmente prinsen. Gravyr i Svenska 
Teater-Galleriet 1826. 

84 



93a 

Jv on 4L 
ikingiegierabe Zeatern i Malmö 

uppfbre 

Ctuenffn.  Momiffa 2:eatertippetto 
Ondbogen ben l o Januarii 1810, 

tU! 3brtuäll Pr tar MOLIN, 

lernegn0 Dreciner, 
&omen uti 3 9L N« of Kotzebue. 

Terionern c: 

terr von Rycketimark 	,.... 	 t etc Lönnbom. 
Edvard A .0, 	....... 	 terr Itelmfledt. 
Emilie I 25.-irn 	..... 	... 	å1:11e Wibom. 
Caroline von Hel fiern 	-.1 	— 	NI:Ile Elberg. 
Ferdinand von ii oinback 	4.... 	Sjevr Nordhorn: 
Peter Gutfthaf, Eilv4rds Zietient 	... 	.terr Molin. 
Batzrabe 	 ...- 	 ..«... 	 111.11 	 err Engnian. 
Walter 	~me. 	 .m.a.m. 	 16M. 	 ijace Marina-. 
941y o )eI 2etjenten 

2ereftit hifttAd ' 

fbe Prfta gången i  

ten förmente urinfen,  
2,nleti i i '.2.1r!.. meb fång. Vufiren of -Derr Wenfel Mäld, 

gip flat bliftoeri  tif men f6: fiSrila gången : 

2imitga (siiftermaten, 
95ootomint.ZoLit i 1 ?itt, Lit fiStfiSt of .ijm Molin. 

rt fet ne tro: 
tolertic ni' 	bibel' och fouben i 2:bra ralNet; 
21auphiteatern --- 
fire togerne i 2:bra riloen 
Te.rterre, jon; aftven år int-åtti-ib fr 3runtinnitet 
Pais leget:lie 	 ••••••• 	 M.M 

• 

?Ma 16Doitettienter och fria C-ntr6r upOra  Far 

Oillettern (Pjatt i .furr  Molins logis hos eabetninfarett .9. Hallgren ;A 
S-;;inimatifs gatan till fl. 3 e. ni. och Teban på manligt 

2nga penningar ernottages tvib bårrarne, biett Meter. 

2o3eo tia epertaflet obehdrig tillåtes intre på Zeatetti. 

2119iingen 6ppnas fl. 4 och bårjon ger fl. 5 e. ni. 

1011110~§~1~~e 
..~euelpsememmk 	 

gal n b, 1 8 1 0. 
Wrigfa Mti 23ntingth fbettrpditriet. 

24 M:col 
24 i. 93:co. 
16 
16 t q3:co. 
12 0. Z:gp. 



1 4.1 .1 0 
Datum 
I förut (jfr 8.12.09) berörd förteckning över avgifter är 14 överstruket men finns i gengäld 17 vartill 
affisch saknas. Möjligen flyttades föreställningen alltså till onsdagen den 17. 

Mickel Wingler 
Bör vara "Michel". Jfr 26.11.09. 

Masqueraden 
Pjäsen (D1594), annonserad redan av J A Lindqvist på teatern i Nordlindhska (Berghska) huset 1798, 
anses (Flodmarks 291ff, Berg II s 359) skriven av Gustav III:s gunstling Gustaf Mauritz Armfelt, tro-
ligen som en "imitation" av en pjäs av fransmannen Deschamps och med hopplockad musik samt 
uvertyr av hovkapellets oboist (senare flöjtist) Johan Fredrik Grenser. Pjäsen hade premiär på Ulriks-
dal 1783 och gavs senare i Stockholm 45 gånger på Munkbroteatern 1788-99. Så när som på sång-
erna sägs texten vara förlorad, men den roll som roade samtiden mest lär ha varit köpmannen de Ba-
bylon som efter en samtida stockholmsk modell bemängde sitt tal med förvanskade franska uttryck. 

Med denna dag uphör den första Abonnements Termin 
Denna har enligt affischserien omfattat 24 föreställningar, vartill kom sex personrecetter och invig-
ningens recett för teaterbolaget. Att det sedan inletts en andra omgång på tydligen femton föreställ-
ningar till vilka loger kunnat abonneras framgår av affischen för 18.3.10 då denna andra termin av-
slutas. 
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Ron t. 
Trimitcoier0e Zeatern z Malmö 

uppfåre6 

af etuenftn Yornifta Zeater=Ztruppeit, 
eånDogen ben i 4 Januarii 810, 

MICKEL W1 GLER 
eUer 

Citire mara brkmbg du dt i) I 

51 c ni t 	utt 3 Vitter. 

Zerefter giftved ; 

för 	f r fta 	g ii !igen, 

Masqueraden, 
RoineDi IIICD 	ng uti I mr. 

Terjoitern e: 

Onron ClaCs 	MM. 

11 e177 ejtetwinnan Julie, fjantafjantaåtti 	 1-1 e11/1flifiejlti. 
ejreftpinnatt Charlotte 	 M:lle Rydberg. 
.Very de Babylon, 230ron  Clas tuära, rdr 

Orefroinnan Charlotte 	 .t ert Lännbom. 
sitåten Sophie 	POfflp 	 .•••••• 	 Malle Wrbom. 
Anna Stina, en Tiga 	 M : il e Edberg. 
Matts, en DID3•Driing, Anna Stinas man 	 .pair Moltn. 
Masquer of 	Zroupper. 

Zennn Piece !lutad meb en bettid båranbe 2.3edlert, 
of .Darr 23olletintiftaren Brulo. 

Vela Denna tag upffie Den förtid Abonnement$ Termin. 

9.5rtferne äro: 
iogerne  af i :fta utbett edl fenben i 2:bra raben 
2ttnOiteatern 
eibe togerne i 2:bra roben 
sparterrei fön: arruen lir inrattah f.4 	runtiutmer 

110 logerna 

.•••=1.1 24 tk 
'24 0. 
16  0. 
16 	s.13:ce. 
12 1;,. 23:co. 

       

tbi(4etter 044106 ()De Urinataren D Modeveg, en trappa upp, ifrån 
ft.  9 f. ni. till ft. 4. e. ni. ock faun %Inb ingaragen. 

Tilletterne onihnta6 htvarje gång och nattjag enbaft hen bag be ko Npub.  

inga penningar emonage6 roib b6rrarne, blott baletter. 

tugen titt Cpetiortet obehhig titlate8 kratta på centern., 
2iig(Ingen öppnats ft. 4 öa/ början Per fl. s e. ni, 



19.1.10 
Testamentet 
Jfr 15.12.99. 

Opera Komiken 
Originalet (L'opera-comique; D1812) är av J A P de Sgur och Mercier Dupaty med musik av Do-
menico Della Maria samt av Carl Gustaf Nordforss svensklokaliserat i hans översättning att döma av 
personlistan (Strömbeck m fl 084, överensstämmande med affischens). Pjäsen gick 61 gånger på de 
kungl teatrarna 1803-26. En opera-comique om en opera-comique vars text skrivs för en ung kom-
ponist av en skälmsk herre vilkens myndling komponisten ägnar en uppvaktning som han tror vara 
hemlig men som till de ungas fövirring helt avspeglas i den i själva verket välinformerade onkelns "upp-
diktade" intrig. Fru Hjelmstedt gör här som komponisten åter (jfr 29 och 31.10.09) en roll som nor-
malt spelades av en manlig aktör. 

Fogelburen 
Jfr 17.11.09. Den handskrivna ändringen på ljusblå fastlackad lapp täcker namnet på det ursprung-
ligen planerade programmet, den heroiska pantomimbaletten Apollo och Daphne (jfr 7.1.10) som 
fick vänta till 21.1.10 på sin andra föreställning. 
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gongt. 
Ihimiteeterate Zeatern t Malm6 

uppf6ret3 

af 	tuenft a Momiga Zeat witupp ens  
arepngen ten 19 Januarii 18 i 0, 

'Zeftainentett 
Dram. itet t 24,tt itj , Aug. 	Ikttiktph 

Zereftee gifwed : 

för fiSrl-ta gängen, 

9,pera Komiken, 
Alln x Mr. 9.7ltifiren af della Maria. 

oner n e: 

.,ert Hjelmiled4 
Eiberg, 

(äril Bjeilliiiefit. 
.DecK Åkaring 

Ziff fint bliftter: 

4.5rifeyne äro: 
teVtla ar i :fla rabcn ed2 fottbeu i 2:bra C4DC11 
2b1Phiteutera 
8k)e togerisc i 2:Dra tuben 	 «må 

931Ctirrei 	funt cifieen Ar•irtraittiti f Sr 	Ctltltill mer 

platt logerne 

24 Pf %glia 
24 0. '23.co. 
16 0. 23:coa 
16 0. ‘biö, 
12 0,  Z:Ced 

Z)illettee fiSrg1;08 Eden lirtnafareti D. Modeve;, en trappa upp/ ifrån 
tl• 9 t. tu. till El. 4 e. in. ed2 febtw tu tö ingången. 

V,i(lettert4 embgta6 htvarje gäng oc12 najats enlaft ben bog be aro VSpti. 

3113“ penningar e ntettaged rotö arrarne, blott billetter. 

211.3ea titt eperlatet obehtSrig titlata3 entre på teatern. 

2iigiingeti Öppnat; fl. 4 cell början ger ft 5 c. tu. 

t 	tn 

itu n b, 1 8 lo. 
$rpcfc att 23orlingfta Ooftrpeteriet, 



20.1.10 
Kongl. Kammar-Musicus Herr Megelin 
Hovkapellets cellist 1786-1833 Carl Ignatius Bartholomeus Megelin (1763-1836, enl Dahlgren s 543 
"Churfurstlig Saxisk kammarmusikus" med konsert i Stockholm redan som femtonåring 1778) har 
sannolikt liksom recettagaren vid den föregående konserten (jfr 8.12.09) tillhört gästspelets kapell. In-
te heller denna gång upptas någon spinnhusavgift. Om konsertprogrammet kan noteras att sångko-
medin Målaren och Modellerne (D1697; jfr 2.12.10) hade samme komponist som den inledande "sim-
fonien", dvs Etienne Whul, och att Zemire och Azor (D2560) är en opera av Andre Grary, f ö an-
nonserad av J A Lindqvist på teatern i Grynbodgatan 1802. 

Älskaren sin egen Riwal 
Jfr 19.11.09. 
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gong 1. 
Trimitcoierate Zeaterti i Malmö 

uppfåre 

£årDagen ben 20 Januarii 18 !o, 

Can atlas-damig  
%rocal ocb Inftrumental Con cert, 

till 3t5rmilti far .Stongl. Rammar.Curted faerr MEGELIN, 

mes Genågit httrilhe af t enar ZiiiiatiSrcr, 

brunraNib fåliante Piecer 	exequerade: 

:o. Simfonie of Mehul. 
2:o. Concert får Violoncelle. 
3:o. Aria utur Mälaren och 9/obeflerne. 
4:o. Quartete far 3:ne Violonceller od) en Contra Bas. 
5:o. ett Concert får Salthora. 
6:o. en Polonaife får 
7:o. ii•lent Concert of Pleyel. 
8:o. Tercette natt Zernire ett Azor, exequeras enfnatt fiå 

Final Tolonaife f6r Violoncelle. 

Zerefter gifiveå : 

nIftaren jin qeli 
g,meoi uti i 2ift. 

Monumentet 4 fria intrde imPra Pr bogen. 

Trtferne äro: 
to3erne af i:fia roben ocf2 fanben i 2:bra roben 
2imphiteatern 
eibe togerne i 2:bra rabert 
Tarterisk forn dfiven dr intåttab Pr 3runtimmer 
Pato togerne 	 «FP 

 

24 ft, Qi ep. 
24 13. sb co. 
16 h 95co. 
16 

12 t. 

 

    

• 

%i:letterna fiSrfalkt6 ttti Zeaternit gontor ifrån ft< 9 oim fbretninagen 
tt. i, oct ifrån fl. 3 cfr. niob. tiU Concutens fint. 

Inga penningar etnottaqe5 r1 	Urrarne, blott baletter. 

tugen 	epettaftet obehiSti,1 tilIåtes (.5.-iitt6 på Ze,,tern. 

3ngangett 6ppnc3 fl. 4 oi.12 b6rjan Per fl. 5 e. tu. 

$1t1 n b, 	1 810. 

Zttgft iåfi Zerlingfb f.1.";oftrDiferiet. 



21.1.10 
Den Blinde Älskaren 
Jfr 6.12.09. 

Engelsmannen 
Joseph Patrats L'anglois ou le fou raisonnable (D670) annonserades redan av C G Seuerling & J P Le-
wenhagen (jfr kommentaren 22.11.09) på. Knutssalen 1793. Den lilla pjäsen, 1784 den första av ak-
tören Didrik Gabriel Björns många översättningar och "imitationer" och en stor framgång i Stock-
holm (67 gånger på Stenborgs teatrar 1784-98 och sex gånger på Arsenalen 1799-1803), speglade ett 
mode på de parisiska boulevardteatrarna, nämligen att presentera engelsmän som sympatiska men 
mjältsjuka typer, med suicidala anfäktelser. Huvudpersonen har mycket riktigt namnet Ja(c)ques Splin. 
(Skuncke s 52f, 140n, 141f.) 

Apollo och Daphne 
Jfr 7.1.10. Här uppskjuten från 19.1.10 (jfr affischkommentaren 



ti 

Rolig 
Trimiteeterate ,extern i Malmö 

.uppfåret 

af etue lifta &mitra leater=ZruppeN 
et5nDngen Den 21 .Januarii 18 0, 

Den Ctinte 'hitarea, 
Steibel)i Uti 2 ,eter. 

Zereftee 3iftne6 

fat ftStfta gängen, 

enget6mannen etter ten förnuftige zeren, 
£emeDi utt 1 21(1. 

Tetfonern e: 

jaques Splin 
5/s3ciroen 
Therefe, fjanta -otter 
jaques, aMlargoffe 
Ltt tittiStningö Zutjent 

err Lånnbom. 
iert Non/1)011A 

11:11e Gt,itouki, 
•Oet r 

ten 

zig gut bliftner, 	heOrtni 

APOLLO vcbDAPIIINE eller Xdriereire; ivdtb6 
etor Omilt Tainotilitne Q.5allette i 2 'Utter, uf 4ert Z,bettåt, Brulo. 

j3rtfetne ciro: 

tegerne af illa raen och tonben i 2.:Dra tagen 	 24 K 	:eti.; 
2tuiphitentern 	— 	.-...:. 	-,11.w. 	24 f3. 93 cö: 
C-,•-te togerne i 2:1>ra ruöen 	-.7. -:-. 	,-.:-;-.. 	14 h. trcö; 
sportectei jat 4fruen Ac intåttah Or atnutitunier 	 16 (3 9....):cii. 
Paus togerne 	— 	 ,12 p. Z;cd: 

inetter  orgios hets urmataren D. Modeveg, en trappa uppe  ifrån 
fl .  9 f. tu. till ti. 4 e. zu. 	ed) fetan mit) ingången. 

itletterne emkto6 tiverie gång cell untijaa entaft Den tåg be åto 

inga penningar enimageis mit börrarne, blott billetter, 

tugen ria epeftafiet obehåiig titlaies enad 'på Zemetii. 

2ngången öpprine fl. 4 vd) början ger ft. S  e. tu. 

gli.n Of 1 g 10. 

Zertingfla 23oftrpeterith 



24.1.10 
Ägtenskaps-Skillnaden 
Jfr 16.10.09 (dvs invigningsföreställningen) och märk det av okänd hand korrigerade påståendet att 
pjäsen nu ges för första gången. Korrigeringen är gjord med åtminstone numera bruntonat bläck som 
spritt sig plumpartat över pappret och verkar i varje fall inte vara av sentida datum. 

Masqueraden 
Jfr 14.1.10. 
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15A 

Roligt 
Trimitegicrate Zcatern i Malrn6 

uPPfåtes 

ar 	tu c tia) a $tomi& 	eat erartipp ett, 
OneDa n ben x4 Januarii 181Q, 

odiato~ 
ägtenfr 	4 etittnab en, 

tunn i 2 Alter. 

Terfonern e: 

„Edelrnan, 53'orbbrufare 
Therefe, hand 'åm 
Carl, bet son, 9 år gnimput. 
Fredenftifr, .ttirabdh6feingt 
Orrnfrå, t. D. Dof,Varej 

1.-••••••••••••••••••••....•~...la 

Zeref ter gifwed 

Masquera den, 
gomett teet ) fång titi t 

Zenno 13,Jece Nitad niet) en hettit! brantle Zagettp 
af ,f,?et• Zatlettmdtioreti Brulo. 

berr Nordbom, 
Mile laido 	 .Edberg. 

-- 	 tar Lånnbotii, 
ii«år 	 t ert Mo/ra; 

g.‘ t [er t. e 	äro: 
fogetne af :Ra rasen od2 fanben i 2:bra roben 
2truphiteatern 
eibe togetzte i t...:brå tuben 
Tattertei fon[ 4favn 6c intattab f dr 3m:trimmet 
Stats legerne 	Immo. •••11. 

24 R3:04 
24 9. 93x6, 
it; h. 23:co. 
16  
12 0. Z:c9, 

    

dilletter fårglios hots ltriullfaten D. Modeveg, en troppa [tipp, ifrajp 
fl-  9 f. nt. till fl. 4 c. ni. cel) fann tvib ingången. 

tillittctile Lmbgtas ttuarie gång 	imttjne enbal'[ ben bag be ko reptil. 

inga penningar ecutrunges tuib Urtima, blott billetter. 

sinnen till 8peftaflet obehiScig tillåtes nattre på Zeatetit. 

2nongen tippnatt fl. 4. «II bdrjan ger fl 5 e. nl. 

g.tt tt Ok i 8 1 0. 
trutit oti Zatinsga gmtruchtig. 



28.1.10 
Bildhuggaren 
Jfr 8.11.09. 

Den ädelmodige Sultanen 
Sedan denna balett under den föregående lundasejouren uppförts har Lunds Weckoblad 9 aug 1809 
denna "notification": "Då stora Turkiska Baletten, som gafs på Theatren i Lund, söndagen den 6 Au-
gusti, så wäl i anseende till dansen, som musiken och decorationerne på ett så fördelaktigt och i Lands-
orterne alldeles owanligt sätt utmärkte sig, hafwa flere älskare af dylika yrken instämt uti den önskan 
att denna Balett ännu en gång måtte gifwas." Enligt annons skedde detta också söndagen därpå. I 
Malmö fick baletten två repriser: 7 febr och 15 mars 1810. Möjligen har verket något samband med 
den enakts pantomimbalett Den ädelmodige baschan som tillskriven Ambrosiani uppfördes åtta gång-
er av Kungl teatern långt senare, nämligen 1822-24. Truppens båda dansstjärnor fru Brulo och herr 
Ambrosiani fick som synes här även demonstrera musikaliska färdigheter. 
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93a 
gongl. 

Witt itecierate Zeatern i Malmö 

urpfåtet3 

af 	w e nfra SComiffn ZeateeZruppett, 
Eånbagen ben 23 Januarii t g i 0, 

Zithtuoyireit etter Den ffitifmta tuftrun, 
Stemebt uti 2 9Ifter. 

Zerefter giftueå : 

får fårfta gängen, 

ren dbettuottge euttatien, 
der 

tiftoren infört uti eerairten, 
;tor ,̀32.tirent Tantomim.23,Aett uti 2 9Ifter, 

meD alla bertifl båranbe 	Co(turner. 	e,lliponcrup af 
.5allettinatiaren Brulo. 

Terfotte r n e: 

tar 

dmi 

och .Derr 

amt 

etor.Eutton 
Zultua, en ung turf 
R oxplikne 
Zaid 
Fatiwa 

finii 9?egrer. 	M:lle Brulo 
flinttinnier utt e erottlen. 
°lutet. 9-Zegrer. ennuquer. 

.herr Bruk. 
tar Ambroliani. 

;k' tu Brulo. 
M:lle Ågren. 

M:Ile Lundberg. 
Ambrofiani, cone% 

«BMW 	 411=.011. 

rtt Brulo banfar uti en pas de Trois, på) 	fpei„ pn 
pata. sjere Am broliani rammer att exequera 

en pas Seul tueb toinbaler. 

sprtferne tro: 
imam af 1:fta roben od) fonben i 2:bra tabell 
2trnphitoatern 	- 	 - 

‘5...—TAbe tojetne i 2:bra rakt 
Tattare/ fot- 4fwen år inrattab rtSr a'runtinttner 
Wtata iefFrig 

1.11•~BY 240. 23:co. 
24 0. '«aco. 
16 0. 	):co. 
16 0. 25:(0., 
12 0. Z:cp. 

     

Zinettet ftS*108 bois lIrtnafaren D Modeveg, en trappa nm 'fram 
ft• 9 t. in. till fl. 4. e. in. od) fetan tog) ingången. 

itit:tterne einkte6 htuarje gals od) tmtjots enbart ben Dag be pro f6pta., 
2nqa penningar eniottagett tvib bt5trarne, blott bitletter. 

211,en  titt Q,spettattet oticOng tillåtes Vintre på Zeatera. 
2„ontleti  dppnas er. 4 ed2 ()Utan Petri. 5 e. nt, 

,to 
11111~~~111~ 	 

 

4.."11~111.~.~~111~Iner 

 

   

   

 

Itu n t), 1810. 
1̀"-41 rti Zborlinefta Toftroderie 

 



31.1.10 

Konstmakaren den Förste 
Jfr 20.10.09. Som synes har den ursprungligen tänkta pjäsen måst uppskjutas (till nästa gång) pga 
mamsell Rydbergs sjukdom. 

En Anacreontisk Ballett 
Jfr 15.11, 1, 10 och 27.12.09. Om det är någon av dessa båda varianter eller en tredje som dansas mås-
te lämnas osagt. 

...Publiquens benägna och stora tälamod... 
I förstone misstänker man väl att det är förberedelserna för "den stora Turkiska Balletten" som vållat 
den långa pausen, men väl så tänkvärt är kanske att raden "Ingen till Spektaklet obehörig tillåtes 
Entre på Teatern", dvs scenutrymmena, fr o m nu utbyts mot raderna "Ingen utan den som är försedd 
med särskilt derföre inrättadt tecken tillåtes Entree på Teatern". Behovet av en sådan passersedel tala-
des det om redan tidigare (jfr 19.11.09) men kanske den aldrig införts; i varje fall har behovet av den 
inte sedan påpekats på affischerna varför trafiken av nyfikna in till scenutrymmena möjligen fortsatt. 
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4:13ä 

St 	11 g i. 
13ringteeicrabe Zeatern i Malmö 

uppfåreä 

of C !DC liff .Romiffet Zeat er= Zruppe 11 

Orittsagen ten 31 Januarii 18 i 0, 

etillib' etter 

I g 21 er of Kotzebta 

Ter fon e r n e: 

tufen eirehe Svårdfkåld 	 herr Norring. 
eirefminnan Svårdikåld 	 M ;1 1 e Rydb« 
Adolph, rero6 
92ojeren finron Wknbielm 	 tar Hjelnilledt. 

rit Ströturner. Offitio 	«IR= 	 M 	Edber4r. 
Seåhlfelde. 	 .9crr Lönnbom. 

:ne Deg 93arit. 
Krufenberg, cinfpettor .err Nordbor-et. 
låns, ren fon, 	 M:lle Wibonz. 
LoviCa, 3rerttinttong seannuarjuinfru 	5ru 
Fredrik, Ståhlkides beljetit 	— 	-- 	je r Molin. 
Cu gammal Wutbe. 

Verefter giftDe3 

Anacreonuff 	(11:1e 
uti i Qlft, 	of .t)err 523ollettnuiliaien B r ul o. 

etrAnfant Vgaftninq Pr ben Dt efpertime Tdliquetto firn, atta o 
flora tåtamob, unbcr bet omanligt tc7tltta brbtonult forn titIlebne Ct:36nbag, 
atIbe tum ' emellan båttle pjccerne, tubez, i1 kui 4, au inåt tacKam(tet 

• 
 

mota Tubtiquetio et trif.tbe abettnob ort) att of3 må tittåta0_ upInfa att 
brbj6nijnet Exittebbe fi3 ej från någon fÖrjumutetfe, ULM ftiiii.Stibetfer fant 

funbe förutfe51  men toilen aro fisr en franitib på otit fatt fiSrefemar. 
BKULO & AMBRQ,SIANI._ 

Ziteeteuree Or 	a. Tom- 

.tira 	dro: 

logerne af t :fia roben ock fonben i zt:bra roben 
2tmniteatern 
eibe togerne i Dra roben 
Tarterre, fant Armen år inrcIttab tbc 
4KAto togertie 

24 t, 	:co. 
4 	to. 

16 13 Q3 ro. 
16 t. '2= ro. 
12 	Ti CO. 

Ziflitter fiSrfArjas (34 Ilitafaren D Modeveg, en /Vippa upp/  ifran  

tt- 9 f. m. titt I% 4 e. in. ce12 fcban mib ingången. 

itle4crue onibtoo (nuarje gång cei) nettjao intag ben bag be dro 

%ngn penningar emottagea nib h6acierie, blott 

Lutgen utan ben foul Ar f6rfeb nieb fArffitt be 
tttlåteo ttitvde på Zeatern. 

angången 6ppnei4 ti. 4 •d2 Gi5rjein feer 	e, ratt  



4.2.10 
De Okände 
Kotzebues genombrottsverk (D1790) Menschenhass und Reue (dvs vad som på svenska i Didrik 
Gabriel Björns självständiga översättning blivit undertiteln Werldsförakt och Ånger), en berömd ex-
ponent för den sentimentala borgerliga dramen, gick hela 110 gånger på de kungl teatrarna 1791-1836 
och hade spelats också i Malmö: pjäsen annonserades 1793 av C G Seuerling och J P Lewenhagen i 
Knutssalen, 1794 av Johan Pettersson och Jonas Fredric Rydström på teatern i klockgjutare Wetter-
holtz gård (gammalt nr 416) i en länga vid vallen, nu ungefär N Vallgatans östra hörn till Gråbrö-
dersgatan, 1799 av J A Lindqvist på teatern i Nordlindhska (Berghska) huset, 1804 av J P Lewenha-
gen på teatern i Grynbodgatan samt 1807 av Carl Stenborg på samma teater. Sedan slumpen kommit 
dem att vistas "okända" på samma plats finner den efter hustruns otrohet världsföraktande mannen 
hennes ånger så bevekande att han, ytterligare stimulerad av de gemensamma barnens uppdykande, i 
den stormande känslosamma slutscenen förlåter henne. 

Offer till Kärleken 
Någon balett som går att relatera till denna titel tycks inte återfinnas under de båda direktörernas 
Stockholmstid. 

jir" 0.• 

"asce9, .sedwricua 

17:74):47411::  t 	z..-...1(47.t.t 	. 

Värdparet har lotsat fram barnen Sophia och Adolph som 
det definitiva incitamentet för deras far Stålfels att förlåta 
deras ångrande mor Amalia. Stick av Albrecht efter Wein-
rauch i den tyska originalupplagan 1790. Scenen lyder i 
Didric Gabriel Björns 1791 tryckta översättning: 
"SOPHIA. 
Min Far! 
ADOLPH. 
Min Mor! (Föräldrarna trycka dem mållöst till sitt 
bröst; deras blickar mötas, deras armar utsträckas, och 
STÅLFELT, utbrister med all känsla. 
Amalia, jag förlåter dig! (Amalia störtar sig i hans 
famn; Grefrmnnan och Baron höja up Barnen, de linda 
sig om föräldrarna...och Rideauen f2illes.)" 
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93å 
ungt. 

TrimNierate Zeatern i Malmö 
uppweä 

af Civenfra gomed Zeateuruppett o  
önDogeii ben 4 Februarii 18 i 0, 

reettitfte eller 9,13eritaöratt och 3triget* 
Drame i y :utter of 

Terfonern et 

glitliraleil BrefiDe Svårdfköld 	— 	.55err Norring. 
iettpiiitiou Svårdiköld 	— 	.11...» 	 M ile Rydberg. 

Adolph, veron hårt]. 
'anoioren 2..Aareit Wårnhjelm 	— 	t en Hjelnilledt. 
`,1- n Ströminer. Ofdlip 	— 	— 	N1.1Ie Edberg, 
Ståhlfeldt. Oriiio . 	— 	 .err Lönnbour. 

:ne Deg 	,irit. 
Kruleuberg, 3vitpertor 	— 	___ 	.9err Nordbor)]. 
,jans, Defl fli 	-- ••••~14 	 1\1:11e Wibom. 

ovifa, (53rertDitivon Stanimorjtlinfrit 	risa Itelnilleilt. 
Fredrik, Sdihifeldts Uijciit 	— 	....... 	.herr 114o/ida 
(.1i aoinillol Within. 

2ecetcer gitite0 t 

? f tet nit X4Vieteill 
Tatitomtme,2joilme ut( i 21ft;  of .Dct.t Zoliettni. Brul o. 

54,5rtjerne elrot 

togerne af urta roben oeh fonben i 2:bra raben 
2iniphiicaiern 
e,ibe tonerne i 2:bra ram 
qhrterre/  feet isflum år inrattab fOr 3rtintiminer 
Pato togertie 

24 T:C0j 
24 t. 93 co. 
16 
i6 I-3. T):Cl). 
12  

iiactter f6rfårjas hos Urinafaren D. Modeveg, en trappa upp/  ifrån 
fl. 9 f. ni. till el. 4 e. in. 	od2 feban ryib ingången. 

Ttilletterne eruhntno Ovarje gång och lintrjae enbag hen bo,i be elro Ugn; 

2n3a penningar emottages ruib bårrarne, blott baletter. 

jagen utan Den forn år fårfebb mtb fårifilt berföre intåttabt iden, 
tillåtes (.5.:litre pnå Zeaterii. 

2tigångeti 6ppnas ft. 4 od2 början fler ft. s e, m, 



7.2.10 
till förmån för unga Herr Ambrosiani 

Troligen bodde recettagaren väl med fadern, som i så fall tagit in hos smeden H Jungbeck. I äldsta hus-
förhörslängden (1814; MSA) finns denne inte men väl smeden Carl Fredrik Jungbeck på gammalt nr 
303, senare svarande mot kv Hans Michelsen tomt 4 (ännu på 1880-talet i släktens ägo), Adelgatan 
5. Kanske var det för att biljetter pga recetten denna dag inte som vanligt såldes hos urmakare Mode-
veg (jfr 17.10.09) som denne glömde magistratens påbud från 2 dec 1809 (rådhusrättens dombok, 
MSA) att husägare på Södergatan spektakelkvällar från kl 17 till ca kl 22, dvs "från Spectaclets bör-
jan, tills folket, efter slutet deraf, hunnit passera förbi", skulle "hafwa gatan uplyst, antingen genom å 
husen anbragte lycktor, eller itände ljus i fönstren af nedra våningen". För sådan glömska denna feb-
ruarikväll dömdes Modeveg och två andra husägare den 12 mars till böter (Isberg j:r s 157). 

Den Ondsinta Hustrun 
Originalet av Charles G Etienne (La jeune femme cokre; D1805) gavs 81 gånger på de kungl teat-
rarna 1808-41 i lokaliserad översättning av Carl Gustaf Nordforss och med musik komponerad resp 
sammanplockad av organisten Jakob Bernhard Struwe. Pjäsen är en livlig fast något moraliserande li-
ten argbiggevariant där äkta mannen botar den bortskämt argsinta hustrun genom att själv simulera 
ett ännu värre temperament. 

Den ädelmodige Sultanen 
Jfr 28.1.10. 
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Rongt. 
wimirecierate Zeatern i Main-16 

upp fåned  

af Ett)eilIPa Molniga ZeaterZruppett i  
OntSbagen ben 7 Februarii i g, o, 

tia gårnik'm får 1111ga fyrr AMBRO si AN I, 

får fatta gängen /  

den DabfInta 	uftrtilie 
**mat nie( fång i z sitt. 

Terfun er n e: 
. 

eirefwe Stjernfköld, eriutlie 	 iDerr Nordtova, 
Carolina Scjerniköld, Deg Åra 	— 	Mile Edberg. 
Eldhjeltn, major, Carolulas :tror 	.tett: Hjelnilledt. 
Lhilizl, c,Itimitil 93efient i WrefiDenå 1)11J 	.Derr Molin. 
Maria, Land spiirtiu 	— 	— 	5rit Hjelnifiedt. 
el) litet[ Jockey 	....• 	.el'e Ambrofiani, Coneti, 

Zeref ter gif tued, får onera gången :f 

ten deintobige Cu(tanen, 
eller 

(ffeartnn infhtb uti Ceroitten, 
Utrire 4.5‘1111Q1111111.11iiat utt 2 Wter, 

tir .DCrC 2301lettnibiltncen Brulo. 

04.,)rtferne dro: 

togcenc af 'r: fia racr, ed) fonem i _:bra tåben 
2trin,hiroiern 	 ••••••0 	 MEM^ 

etie togerne i 2:bra yawl 
spat tertei  fon: åfwen år irmIttab 	311111titlIMCC 
glatts tojettle 

24 	co. 
24 (3' 9-5  CO. 
16 13. 	CO. 
1613 '22) Co. 
42 i. Z.co. 

2fIla 2(6mm:tutan ed) fria Lutren  ttpgra Or bagett, 

4iittiierne fdrfalja het; 	Ambrofiani kede fots etuden 	Jungbeck, 

inga pennin:1r entettagee tuib Urrarne, Men tilletter. 

Zugen utan ben jour år för fen mei) fArtfilt betftSre inrdttabt (eden 
tillåtet; 1/45att6 på Zeaterti. 

211341:3en eppagi el. 4 okt ()Man feer el. 5 c. ni. 
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1 1 .2.1 0 

Handskriven affisch 
Gamla tiders teateraffischer tjänstgorde ofta också som programblad, men det behöver i det här fallet 
knappast vara så att ett större antal skrivits för hand för att säljas eller bäras ut till abonnenter. Kan-
ske denna suttit anslagen — eller kanske de tryckta affischerna tagit slut och någon gjort en partiell av-
skrift som stöd för minnet? 

Opera Komiken 
Jfr 19.1.10. 

Fintlighet och List 
Jfr 5.11.09. 

Den ädelmodige Soldaten 
Att Ambrosiani är titelpersonen och fru Brulo undertitelns räddade bondflicka verkar uppenbart lik-
som att hon räddats från de Tvenne Röfvare personlistan berättar om. På de kungliga scenerna i Stock-
holm gavs 1794-1834 70 gånger enakts pantomimbaletten Stråtröfvarena eller Den ädelmodige sol-
daten (D 128b, Strömbeck mfl B22) av Louis Deland med musik av Edouard Du Puy, en balett som 
också annonserades två gånger av J P Lewenhagen på teatern i Grynbodgatan 1804. Ett samband mel-
lan detta verk och den aktuella baletten 1810 förefaller tämligen självklart. 
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14.2.10 
Skeppsbrottet 
Pjäsen, Le naufrage, ou les h&itiers, av Duval (=A V Pineu; D2119, i Ludvig Manderströms över-
sättning 80 gånger på kungl teatrarna 1801-33), annonserades på teatern i Grynbodgatan av J P Le-
wenhagen 1804 och två gånger av Carl Stenborg 1807. Undertitelns hoppfulla arvingar intrigerar kring 
kvarlåtenskapen efter en sjökapten som förmodas död efter ett skeppsbrott. Då han ändå dyker upp 
söker man inviga honom i intrigerna i den tron att han är sin egen bror — vilken förstås till slut också 
dyker upp... 

Comedien inpromtu 
(D354 "inpromptu"; originaltitel: L'impromptu de campagne). Philippe Poissons gamla rokokoskämt, 
översatt av Mårten Altål efter Jiingers tyska bearbetning och spelat på Munkbroteatern och kungl te-
atrarna 61 gånger 1798-1831 var välbekant också i Malmö, spelat på teatern i Nordlindhska (Bergh-
ska) huset av J A Lindqvist 1799 samt på teatern i Grynbodgatan av J P Lewenhagen 1804 och av Carl 
Stenborg 1807. Det rör sig om en greve som gärna uppför små komedier på sitt slott och om hans 
gamle väns nevö som ger sig ut för att vara skådespelare för att få tillträde till denne teatervurms hem 
och därmed kunna uppvakta husets dotter, varigenom han också hoppas undgå den okända fästmö 
onkeln utsett. Icke överraskande visar sig full identitet föreligga mellan dessa flickor... 

Mjölnarne 
Jfr 3 och 29.11.09. 
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93å 

i fl I.  
gPrimitecierate Zeatern i Malmö 

upp föreö 

Clvenfen SiomitTa leater=S:ruppeno  

	

oiiogen Den 1 4  Februarii 	0, 

Or Or fta gången, 

etepOtrattet etter 2rfroingarnet 
man utt 2 Qitter. 

Terfon e en e: 

Anton Sjövall ) 

	

	 t ett Nordbom, ab.&pitainer. Jacob Sjövall 	 tett Lännbovn. 
Åm Sjövall, Derot5 etodgerfed 	— 	1\1:lle Rydberg-. 
Sophie, benets Dotter, af Kern niftet 	M:lle '  J'Vibom. 
Wernberg, ung raälare, Antons oef) Jacobs 

Cotettou 
 

- 	 ~MU. 	 t Cr r Hjelinfledt. 
Skinnerman,13recentave, ten fkre5 erufine, 	..f,er r Norring. 
Sådergren, gornmul betjent 1)o6 Anton 	.f)err Engman. 
Hans 	— 	___ 	..... 	.Dert Mo/in. 

Zerefter 

Zoinctien inpromtu, 
£ligipei 	mt. 

tU gut bititter: 

Siölnarne eller Dt hemliga Mita om natten, 
fpwItominie izik,uctte i 2 'Mur of .9err t'atlettniårturen Brulo. 

43rtferne dro: 

cgerrie of 1:fia roben od2 fonben i 2:bra roben 
2imphitentern 	— 	— 	....... 

e^ibe tegerne i 2:bra roben  

Tattare/  fan 4fruen år intåttab pr iSruntittimcc 

Ttato togerne 	-__ 	_ 
1•1«.• 

24 g. Qz:co. 
24  g. 93:C0. 
16 0. ViKco„ 
16 0 "3:co. 

12  0. 	:ge. 

23itletter Orgljats bod Urinararen D. Modeveg, en trappa tipp/  ifrå n  
re 9 f. tu. titt fl. 4 e m. oel2 fetan irib ingången. 

%iiletterne embotao btuarje gång cd2 iinttjas enbaft ben Dag 	bp råptch  

c3u3a penningar emettaged toib börmcne, blott bi 

r 
ter. 	.. 

2ngen utan ben fem år fötfebb nieb färitilt betföre inrattabt Leden ' r..„, --. 
tittes 1 /45.:titre pa Zeatern. 

angången 6ppua6 ft. 4 od2 början Pet fl. S  e. ni. 

- - 	- 



18.2.10 
Den okände Sonen 
Jfr 27.12.09. 

Ett Diwertissement 
En pas de deux till valthorn och flöjt ingick i den analcreontiska baletten 15.11 och 1.12.09. Månne 
samma? 
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Rongt. 
sPriwitecierate Zeatern i Malmö 

uppförd 

«f tuenfea 	Zeatwituppen, 
ebbagen Den g Februarii g to, 

Den oteinbe eonen, 
prom i y Mia of Kotzebue. 

erfonerne: 

23oron von Wildenheina • 
Carolina, hiAt18 cover 	— 
Hederman, St orfoberbe - i 4o i faintingen 
(timme Gyllenparfiim 
Maria, en lortig qiutnno 
Fredtic, en ung On) Ot 

en-323bribe web 
en Strögare. 
en ung Zenbfficfo 
en 2tibe. 
örtberfientl, Zoffeltdrfare 

Merefter giftued: 

ffil•••• 

.9e4r Engru 

.Derr Lbunbom. 
Måle &brig. 

err Hjeinifteat. 
ett Molin.. 

%tu .Hjelmfiedt. 
.0er r Nordbom. 

an och Måle Rydberg. 

IVI'lle Wibom . 

.Derb Notring. 

ett 	twert Ofement, 
bworuti' t•tt Brulo 	err Ambroliani banfo en pas de deux 

meD accompagnement of obligat 2i3altborn oe0 akut. 
i  

93riferne eiro: 
tegerne af 	raben och fonben i Oka raben 
liaiebiteatern 	, 
eibe togerne i 2:bra roben 
Tarterrei font afiug år tnrattab får artintimmer 
Watts' togerne 

24 fl 934:c0. 
24 fl- 23:co. 
16 0. 23:cö. 
16 0 933o. 
12 p. Zu. 

» 

, 2Mgeiree fårgUas hos lirinafaren D. IVIodeveg, en troppa upp/  ifrån 
-n. 9 f. tu.'tift tt. 4 e. a, od2 feflan Mb ingången. 

23itletterne °inbitna.  ()tun* gång oth uottjaa enbaft ben bag be dta fåpta. 
2nga penningar mottages ivib bdrrarne, blott bitletter. 

2ugen utan ben fom år fårfebb tueb farRitt berföre inråttabt turen 
dratta tutrde 	%entern. 

ngähgett öppnats tt 4 at§ börfon ger fl, 5 e. 



21.2.10 
till Förmån för Herr Nordbom 

Nordbom anmäls den 27 mars (inkvarteringskammarens protokoll, MSA) som sedan den 1 okt 1809 
inneboende hos Henry Möller för "En RD Bco månatelig Hushyra" (dvs priset för två teaterbiljetter 
av dyraste sorten). Som synes uppger affischen en annan hyresvärd: klensmeden Eskil Gröndal på 
Himmelriks-, dvs Tegelgårdsgatan, enligt husförhörslängden 1814 (MSA) på gammalt nr 630, sena-
re kv Tranan tomt 2, i modern tid svarande mot Tegelgårdsgatan 4. Kanske Möller hyrt av Gröndal 
och hyrt ut i sin tur. 

Förlikningen 
Ett stort Riihrstiick av Kotzebue (Die Versöhnung; D957), översatt av Gabriel Eur6i, spelat sex gång-
er på Munkbroteatern 1799 och 79 gånger på kungl teatrarna 1801-44 samt tidigare annonserat på 
teatern i Nordlindhska (Berghska) huset 1799 av J A Lindqvist samt på teatern i Grynbodgatan av 
samma trupp 1802 och av J P Lewenhagen 1804. En fattig och en rik gammal tvillingbror, sedan åra-
tal i idiotisk arvstvist, försonas i slutscenen efter mellankomst av den fattiges dygderika dotter och en 
filantropisk läkare, hennes tillkommande. Två präktiga gamla tjänare arbetar i samma riktning, me-
dan en girig hushållerska, en med komisk öppenhet skurkaktig advokat och en sprättig ung baron sva-
rar för illistiga motintriger. Kotzebue vårdar sig som oftast om de komiska momenten men lägger ge-
nom utförliga mimiska och plastiska scenanvisningar ovanlig vikt vid det sentimentala inslaget i tab-
låaktigt stelnade effektscener. Dansösen mamsell Ågren framhävs på ovanligt sätt på affischen i baronens 
roll (en vanlig mansroll, alltså inte skriven som "byxroll"). 

Balletten hörande till Sawojard-Gossarne 
Jfr 13.12.09. 
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93ä 

Rongl, 
Witvitee iereite Zeatern i Malmö 

urofåte6 

af $25 tu enfta Stomi& leateroZruppea, 
Ondtlagen Den 2r Februarii 18 lo, 

till '46rtntin får .9 e r r NORDBOM, 

sh dit n ingen etter Q3or ober tivi ft e ut  
rom i 5 Vitter of Kotzebue. 

4 3 e r fonem e: 

Frans Bertram, fårlit ei3 eniten \ S-toilline. terr Lönnbom. 
Philip Bertram, n i t 0 e. ." e m m t 1 fa r i i i G ) 3ther. 	i)err Norring. 
Lotta, Philips Zoner 	— 	— 	M:lle Edberg. 
Anna, band nitnia 4.5i(10 	— 	M:lle Rydberg. 
';',, tt Griponia, Frans Bertrams hit4,1erfra 	gett 1telmfiedt. 
Hans Buller, Frans R3ettent, fåttit Matrot 	.Derr Nordbom. 
Bluhm, Mo tenn Zortor 	- 	 t err Iljelmfleilt. 
Etterbom, 91NDorot, 	 — 	.herr Molin. 
"baron Sonnenflern. 
Traugott, YDalittutatare.00U 	— 	.Derr Evgman. 
Can tpotefore.(fiejje. 

Uti henna jeCeil fpeig Ganifet1 -Ågren Zoron Sonpt-nflerns tok. 

Merefter gifined: 

R3attettten ombe tia eamolach@iofforne, 

 

uti 

  

y3riferne tiro: 
togerne af efla raben och fanben i .2:hra C‘4e11 
2imphitratern 	 .~1~~ 

Ce0e t °genie i 2:bra rotfen 
Tarterrei  fon; 4fluen ar 'urartat, ftSr 	rttntimtner 
ytats togerne 

24 0, 	:co, 
24 t• 

16 0 23:co. 
I2 0. Z:CQ. 

     

2tila 2i6onnetuenter och fria ititt6r uppdra fdr hagen. 

Zirlettme fdrfaljas uti .herr Nordboms logis hos Alettfmehen Gröndal pa 
4immelrits gatan tir. tt. 3 e. ni, och Teban på manligt NG 

inga penningar emottagee nio Utrann., blott bitlette;. 

Zugen utan ben fom ar fUrfehh mo farffilt hetfdre inrattabt team 
tillåtes iturde på 'entenn. 

tnaånges åppliao et. 4 och (*jan ger tt 5 e. at. 	
Tr 



25.2.10 
Ifyllt datum 
Av någon anledning har man på affischen lämnat plats att fylla i veckodag och datum för hand. Kan-
ske man övervägt att ge föreställningen t ex redan på fredagen. Hur som helst var söndagar normal 
speldag. 

Grefwen af Castelli 
Jfr 13 1 2.09. 

Winbergningen 
Jfr 5 och 26.11.09. 
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413 ä 

on« 1. 
Trilviteeictabe Zeatern i Malmö 

uppfbret. 

gf CID ille a Somiffa I. e at e_roZrttop en, 
Dagen t erkeFebruarii- i g i 0, 

Orefroett - • af CASTELLI, 
fram 'uti 3 .'?!Eter. 

Terfenirn e: 

Cireftpen af Caftelli 	— 	 t err Iljelrnfledts 
23. dronefran Def3 :brot.*otter 	— 	M :11e Rydberg. 
Paul 	— 	— 	— 	M:lle Edberg. 
juftin 	— 	— 	 M:lle Wiborn. 
Roland, Etåttjallare 	 tett Nordbor& 

ervais, rlf 5fionDe 	— 	.err Lönnborn. 
A arcelline 	,-- 	— 	_ 	5ru Hjellnliedt. 
Louife, kf; VOtier. 
jag uinet 	 — 	— 	4erc Molin. 
geatt. ZonDfolf. 

N 

‘Zerefter gifwed: 

Stängningen eller Oen mittoceabe Onterueringen, 
aClette i 2 lifter af .herr Zallettinagaren Brulo. 

Uti Denna Matletten Danfa6 en pas deux mrb Tambour 
de Basque. 

Triferne dra: 
togerne af t:fta roben od2 fonben i 2:bra raben 
2finvbitentern 
eibe togerne i 2:bra roben 
Tattare/ for dfiven At inrcittab fbv aruntitumer 
Titus togerne 

— 24 
24 4. 3:co. 
16 
16 fr  93:to. 
12 0. Zree. 

  

• ;• 

  

23ifutter grOljas hoa ttrinataren D. Pvfodeveg, en trappa upp/  ifrån 
fl• 9 f. nt. td1 tf. 4 e. ni. ocl) feban rvib ingången. 

Zitletterne ondIntag (varje gång oth nnttjas enbag pen bag be bro fbi». 
2nga penningar emottrigeS tve b6rrarne, bto,,.hitletter. 

2ngen utan ben forn är Orfebb -meb fkl'fift berifdre inreittabt redet) 
tälateo (.Entr4 ya gentenn. 

Ingången tippnos ri. 4 oc12 Hrjan feer ft. 5 e. 

J 



27.2.10 
Juden 
Richard Cumberlands dram The Jew (D1318), i Carl Lindegrens översättning hela 110 gånger på de 
kungl teatrarna 1800-46 och i Malmö annonserad två gånger 1802 på teatern i Grynbodgatan av J A 
Lindqvist, är ännu en av den borgerliga dramens mest berömda tårkramare — nog omöjlig på modern 
scen genom sin ohämmade känslosamhet men välkonstruerad, med goda komiska inslag och fram-
för allt i sin titelfigur en stor komisk karaktärsroll i den rörande genren. Motorn i intrigen, där fattig 
dygdig flicka får rik mans son trots motstånd från hennes egen bror och svärfadern in spe, är den bräck-
lige gamle juden Scheva, hennes hemlige välgörare, ett offer för uppslukande filantropiska böjelser han 
själv beskådar med förfäran. Carl Gustaf Lönnbom, 36, tog sig an gamle Scheva. Åldern i sig behöver 
inte ha utgjort något hinder; det stora nationella föredömet Lars Hjortsberg var bara just fyllda 28 när 
han vid Stockholmspremiären gjorde vad som förblev en av hans stora glansroller. 

En Ballett 
Om denna gavs som synes inte mycket information. Kanske var den ett tecken på att förrådet av ba-
letter som moderiktigt berättade en historia började tryta — men ett par större exempel på genren åter-
stod dock. 

Iffland som Schewa i Juden. Blyertsteckning av bröderna Wilhelm 
och Moritz Henschel. 



Rolig I, 

Wiwiteilierate Zentern i Malmö 
uppförd 

af Clunfen Ramitro 	.cater%'it: tippen 

(--tinagen hen 2 7  Februarii 181o, 

till Yrtuån Pr 2nratttltngC It,  

‘be it,  
Drame uti.s 91`ter, engelgt Original af Cumberland, 

ernMitittiung af .Derr Lindegren. 

prfo 

3lit'ett 
V.:11 (ter Rachel, (yttid fjuehållerfra 

5,113t5 •Vetj‹tit 
Stephan Bertram, en .apnian 
Fredric, bane % o tl 
Cturles Ratliff, (etttom Tetjmt 
Stluntle-s, tbothållare 
•, Fri RatlIff 	•••••1 	 Med. 

Elife, hennes lotter 
Goodiston -- 

Ltd St t;:art.. 

Zcrefter giftrea: 

e ii 	h attett 
uti 	componerad stf terr zatleum. Drul o. 

terr Lånnbom. 
%tu Hjelmliedt. 

.Dri .1.1,1ofin. 
Spar Norring.. 
fjet r Nordbom. 

tcrr Hjeimlledt. 
Slem Engman. 

11/1.11e Rydberg. 
ikl:Ile Edberg. 

111:11e ID b" 

spri ferne tiro: 

loqetlie af 1:a rcien °cl) fonben i 2:bra Kabal 
2finphiteatera 
e^ihe togerne i 2:Drti roben 
4)arterre, fon; dirven tr incåttah för 3runtimmer 

• 9)141111 logerat 	 CM.» 

el••••11 24 b. Q3:co. 
24 g• 	co. 
16 h 4.23 co. 
16 h 251co. 
L2 j. 

Mia 2I6onnenientir oc12 fria entre uppöra f6r Dagen. 

iCetterne fftplm i Zratert15 eontor ifrån fl. 	tiU 12 före mibragerti,  
ocb ifrån ri 2 c. 111. titt epettafletti flur. 

Dip penningar einottage5 tut 	brratne, btott bitletter. 

ingen utan ben forn hr förfebh nte7 förffift ber före inrättOt tetfeno  
titlated (2iitKe på Zeatern. 

itgångeti öppnad r(. 4,  eci: hörjnit ger tt. 5 eft, miAD. 



2.3.10 
Den ondsinta Hustrun 
Jfr 7.2.10. 

Den ädelmodige Soldaten 
Jfr 11.2.10. 
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0 	1 
TiliMitegierate Zeatern i Malm 

uppfåte6 

Gr 	tvegra Moinith Zeater=Z nupen, 
ilrePogen ben 2 Mardi iglo, 

Zen Dittfinta 	u ft uti, 
-Remi meb fång i i Qift. 

Terfonerrie: 

ereflue Stjernfkåld 	..... 	— 	.ferr Nordbom. 
Carolina, 1)ati6 .8ru 	— 	— 	Måle ,Edberg. 
Eldhjeltn, slnaor, Carolinas'bror 	t..err Hielnifiedt. 
Daniel, gammal 23etjent i 03reflueo6 hug 	.istr Molin. 
Maria, band 3Durtfit 	— 	 ",rit Hjelnilledt. 
Cii liten 2octe9 „. 	 teve Ambrofiani, Rouen. 

Maffia gifite8: 

får anDra gången, 

Ten åbe(mobige Coltaten dur Ten tåhhabe boll f an, 
Tantominte 	afiette i 2 ner af 4err23allettniåflorkii BruIo. 

f23(irrefig poffecob hiinDelfe i äratirrire får några oil) 3o 5r famn, 

gOrt-ferneGiro:   
fogerne af r:fla tabut °ch fonben i 2:bra rciDen 
%up (Atentern 
etbe togerne i 2:bra tuben 
giDarterrei forn afiven år inråttab f br 3rtintiminer 

Ttaus bone 

24 
24 15. Tyco. 
16 h. 
16 o 23:co. 
12 0. R5:co. 

liRettet Kegfias he6 Urmataren D. Modeveg, en trappa nopl  
ft-  9 f. m. tia ft. 4 e. m. ed) feban mit, ingången. 

ene Inubmad htuarje gång oefl nottios enbalt ben bag be ko Nptit. 
_2nga penningar emottages toiö bbrrarne, Ettott bitletter. 

tt utan hen fom åt f6rfebb meb fårtfilt berfbre inciSttabt udden 
tillåtet; intre på Zeatern. 

2ngåttgen öppnag, et. 4 od2 början Per et. s 



4.3.10 
Den Förstälda Enfaldigheten 
Jfr 31.10 och 17.11.09. 

Fogelburen 
Jfr 17.11.09 och 19.1.10. 
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011At. 
TtituiteiMerde (.?aterii i Malmö 

upptået' 
cif 	w en ft n Romijb 	enteriritypen 

eanbogen hen 4 tVlartii is io, 

Vett Bör ftatta CnfattIghetel 
eller 

3hre och efter Q3rhttolnett 
Si °mein titt 4. 21fter. 

4.)er fouct Il C: 

23arorterTaii Sternburg 	INIU~ 

20 ton Fridheini, beim& Morbror 
Wisfen von \Viburg, henne6 Stominarrungfru, 

anm: name aj ThereCe 
2aron \Viburg, benneil Q3rur 
911/0jor Sturnifels 
i'ot.`DiåNt von Dornbeim 
Syre von Rehberg 
NV2Ilen 
Annette, ';',(:nigärD6niiirtate Utter 
till Sroininintjetitive hus 23aconeiTan 

M:lle Elberg. 
S9err Lönnboin. 

M:Ile 
.Detr Nordbom. 
tar 

S)err Norring. 
gru Hjetnift ek. 

.0eri Molin. 
M:Ile Rydberg. 
.9<ct Engman. 

Zeref ter giftren: 

Sogelbttrett eller Oen Ofratibe hubtfitaan, 
9antainime 2)atlette i i 21et af ijetr Zallettinklaren trulo. 

33rifetne 

iegerne af 	rOen ocb fonDen i 2:bra raben 	 24 b• 
2tniphiteatern 	 24 f3. Q3:ro. 
eibe igerne i 2:bra ram 16 0. 25:co. 
lparterre, forn kiven år brand får 2ruutinutier 16  13. 
Mats togerne 12  0. 93;co. 

Hitletter lårliljas hos 1.Irmataren D. Modeveg, en troppa tipp/  ifrån 
ft.  9 f. m. till et. 4. c. in. ed2 fehn mil) ingången. 

%Kimme omhtoti buttre gång od2 nptitats enbaft hen Dag be Aro Ulm. 
Dip penningar ernottågeo mik Urratne, blott 6dletter. 

,̀fingen utan hm fon år fOrfeot) niob farffilt berfiSre ingitabt tuten 
titlatet3 titItt4 på ulma. 

zngangot dppnas fl. 4 ed) (*ton fler fl. 5 e. tu. 



7.3.10 
till Förmån för Fru Brulo 

Direktörsfruns och stjärnans betydelse markeras genom att affischen tryckts i dubbel folio och med 
grafisk utsmyckning. Tillfälle att träffa henne fick man genom att köpa biljetter i familjens logi hos 
bagaren Märman, som stavas Miihrman på affischen 14.12.10 och som själv signerar sig Nils Mur-
man när han 2 okt 1809 anmmäler att han av sin inneboende "Herr Derickteur Brillo" erhåller två 
riksdaler banko i "Månatelig hushyra" sedan "åfdrag för Sängkläder, Meubler med Mera är skedt" (in-
neliggande handling till inkvarteringskammarens protokoll, MSA). I de första husförhörslängderna 
från 1814 (MSA) hittar man denne Nils Murman på gammalt nr 410-411, senare motsvarande kv 
Jörgen Kock tomt 5a Västergatan 9. 

Den förtroliga Aftonmåltiden 
Den lilla komedin (på Malmöaffischen kallad dram) Les dangers de l'absence, ou le souper de famil-
le av Jean Baptiste Pujoulx (D992) gick i Carl Gustaf Nordforss översättning 40 gånger på Arsenalen, 
dvs Dramaten, 1796-1809, och den hade i Malmö redan annonserats av J A Lindqvist på teatern i 
Nordlindhska (Berghska) huset 1798. Detta är ännu en av dessa man skulle numera kanske säga ma-
chobetonade pjäser där en äkta mån lär hustrun mores: hon botas från sina nyrika fasoner helt enkelt 
genom att han avstår från den fest hon firar deras nyförvärvade rikedom med och i stället äter en stil-
la kvällsvard med hennes såsom fattig ringaktade far och deras försummade barn. 

Comedien inpromtu 
Jfr 14.2.10. 

Atalante 
Baletten, vars innehåll affischen ju utförligt redovisar, satte Brulo tydligen upp på Kungl teatern efter 
sin återkomst dit: den gavs där tre gånger 1812, då under titeln Atalante och Hypomne eller Kapp-
rännningen, heroisk pantomimbalett i 2 akter (D12b). Rollnamnen är dock inte helt överensstäm-
mande (Strömbeck mfl B59). 

120 



di III 
Stinifinfoititinnamoy uiunmuft0,911,gwetoin 

1 51o11:011,111,1111(1t1n1 

wilk IOS 	hlt, sitt tik , „not,,:„( 
00,~04111IMINflamminottlf 0,124.e.•  

JIMMIRM/11011Mtnen 

Yr. 	, 



12.3.10 
Den stumme 
Kotzebues komedi Der Stumme (D2244) är ett av hans mera okända småstycken vilket här för enda 
gången aviserades i Malmö, antagligen i Mårten Alt&is översättning som på våren året förut på Arse-
nalen upplevt sina enda två Stockholmsföreställningar. Betr den civila relationen mellan uttolkarna av 
rollistans son och fosterdotter, se kommentaren till nästa affisch. 

Hemligheten 
Jfr 8.11.09. 

Apollo och Daphne 
Jfr 7 och 21.1.10. 
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Block 
.f)ant3 
Eduard, beri3 	on 
Julie, ona offer dotter 
Scilla))  Zietient 
ZOttot pufler 

terr Hjelmfledt. 
(Atit Hjelmfledt. 
kerr Nordbom. 
M:lle Rydberg. 

Molin, 
ert Lhonbo" 

24 t. 
24 0. 93:co. 
16 0. 2i:e0, 
16 0 23:co, 
I2 j. 23:0. 

9.54 

Rongt. 
Trimiteoterate Zeatern i Malmö' 

uppförd 

af Cweilfra RomitTa 	.eaterozr uppek 
iinhogeo Den z 2 Mardi 18 i o, 

frk (hen gången, 

Den etumine, 
StomeDi uti 	Mt af Kotzebue. 

Intfonerne: 

Zerefter gifwed: 

eintiobeteni 
aDlllebt meo fång i 

iti flut bliftter: 

APOLLO vd) DAPHNE eder .Rdriefert Gack 
eto: 4grotif g.!gutntiime R3gilette i 2 lifter of iden Ziaiieitt$ arets 014i0. 

4)riferne 

legerrie af rfta raden och fonden i 2:bra roben 
2finpbiteotern 
eiht togerne i 2:bra tabett 
Tarterre/ fom given tir intåttab f6r aruntinuner 
910t0 logerat 

ölletter ftSrgtjats hots honoraren D. Modeveg, en trappa upp, irrån 
fl. 9 f. ni. till fl. 4 e. in. od2 feban troib ingången. 

At:kerne ombotati bwarje gång 04 runcjas enbaft ben bag be Aro f6pta. 

inga penningar eniettages tuib båtrarne, blott baletter.  

Zugen utan ben fon år förre» mich fårlYilt ber före intåttabt tam 
tillåtes ..5.1tre på Zeaterit. 

ngett tippria6 fl. 4 04 början ger ft. g e. m. 



16.3.10 
Skeppsbrottet 
Jfr 14.2.10. Mamsell Rydberg den gången har behållit svägerskans roll men heter nu fru Nordbom, 
eftersom som sagt (jfr 16.10.09) invigningsprologens Mercurius gifte sig med dess Watten nymf. El-
ler som det heter i Caroli kyrkobok (MSA) 1810: "Mars 11 wigdes Actören Johan Jacob Nordbom 
med Jungfru Margaretha Elisabeth Rydberg." Något som f ö föregående affisch, den för föreställningen 
den 12 mars, har missat — den framhärdar med M:lle Rydberg. 

Den ädelmodige Sultanen 
Jfr 28.1 och 7.2.10. 
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Rotig. 
Trittitegietate Zeatern i Malmö 

uppf6ret3 

ar awetilla Yomirea Zeater'irtitpen, 
ärebagen ben 16 Mardi i 8 i o, 

etenOrOttet eller 2rfroilioacur 
romeDi uti 2 Mer. 

Tetfonerne: 

Anton Sjövall) 
  

 ej6,eapitener. 	 tetr Nordbeni. 
Jacob Sjövall 	 serr Lönnborn. 
-isytt Sjövall, Delat Enxigertta 	 Artt Nordbom. 
Sophie, kund Dotter af förrn giftet 	M:Ile Wibom. 
Wernberg, ung målare 	-- •tert 

s,:yerr Norring. Skinnerman, 'Procentare 
Södergren, :Setcent 06 Anton 	Mffl« 	 ijerr Enuman. 

-Den Molin. Hans, Zetjent 

Zereftet giftteC 

5Den dt etmotige Cuitancii eller Qifihren inf5tIN uti ecrattien, 
et« 9.-urrig 4)antomitne i23atlette uti 2 'Utter/ af .9crr iatiettm. örnlo. 

Uti Denna Q5atlett banfar ara Brulo uri en pas de Trois, ed) 
tato fpelar på puta. 	err Ambrofiani rotum“' au 

exequera en pas Seul meD e9nibalep. 

93tiferne dta : 

folertte af Eci taben 	fonben i 2:bra rasen 
21111phitenegru 
eibe blaue i 2:bra tabut 
Tattare' fot driven dr iurattab för runtimmer 
Pat$ tegerue 

24 
2:* ft. sb:co. 
16 

fj. 23.co. 
1 2 &• 	CO, 

D. Modeveg en trappa upp, ifrån %Wetter f6rfdtias bob Mutanten 
ft. 9 f. BI. titt ft. 4 e. tn. 042 febait tvib ingången. 

Zitletterne ombntatS hnsarg gång od2 nnttjaJ Mall ten bag be tro f6pta. 
2ttla penningar emottages tuib Obrrarne, blott bitleter. 

ingen utan  ben fem år fdrfebb meb fårfritt betföre intåttabt trefot 
tittåte8 Cntrde på Zratern. 

2nablien öppnas tt. 4 och början It« tt. s e. ni. 



18.3.10 
Hjernans Organer 
Jfr 10.1.10. 

Atalante 
Jfr 7.3.10. 

Detta Spektakel är det sista för andra Abonnements-Termin 
Jfr 14.1.10. Denna andra termin omfattade sålunda femton föreställningar vartill kom fyra personre-
cetter och en recett för "Inrättningen", dvs teaterbolaget. 
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24 6. 
24 h. Q3 ce. 
i6 h. 23 co. 
/6 0. 23:co. 
12  0. M 

IM= 

*Nib 

tht 
Rongt 

Tritpiteoierate Zeatern i Malrn6 
uppföred 

aF Cmettfea Romifro 	eateroS:r' tippen 
eånDogen ren :g Mardi :glo, 

Dieettan5 	vCsanerf 
St omebi titt 3 ritter af Kotzebue. 

erfonerne: 

Cert von Ryekenniark 
Eduard )jauö 	 rib 

) 
	

må. 

Caroline von Hellftern 
Ferdinand von Barnbeck . 	Fa* 

Petter Gutfchaff, Eduards Ziftient 
Katzralse 
Walter 	 •••••• 

Wagra 'Polie-23Kenter. 

Betr Lånebo:». 
ten Hjelndledt. 

M:Ile Wibom. 
Male Elberg. 

err Nordbom. 
— 	tar "Mo/in. 

err Engman. 
ten Norring., 

     

Zereftet gifnmö:. 

ATALANTE efter ereferitaf3 &ear, 
etor Tantortiitrie 23atiette i iltrt af .herr Zatirtnnallaren Bra lo. 

Uti Denne Zatietten förefatter Iere 	 evoidikrier, 4 
Dan far tueD :Dopen/  .efter erefiga Otur. 

• 

Zetta ePretorel dr Det fth 	 Abonnementsaerink 

 

43riferne års): 

 

togerne af tu: roben och fonbea i 2:bra roben 
2tinpf,liteatern 
eiöe (mune i 2:bra tuban 
g3arterre, funt åfwen ar inr6ttab för 3runtinuncr 
Patt, togerne 

ieneele• 	 =MU. 

ifletter Ktfårja6 hots iirtnoraren D. Mdleveg en troppa urpi  iftag 
fl 9 f. ttt. ria fl. 4 e. ut. 	Dell febern tutö ingången. 

23ifletterne °tukts bivack gång och netioe enbart får bett bag be öro Ngn. 
inga tinningar ammar; tutt) b6rrarne, blott (Utlottar. 

Digen  utan non forn (Sr orpat: mab fårffik betföre inbittobt tiden, 
digiters intree på %etern. 

angången öppnas H. 4 edi ti6r)a,n II« EL 4 eft. 



23.3.10 
till Förmån för M:lle Edberg 

Den dramatiska avdelningens Första Dam har uppenbarligen ansetts/ansett sig värdig en recettaffisch 
av lika pretentiöst utförande som fru Brulos. Recettagerskan sålde som vanligt biljetter i sitt logi, i 
detta fall hos bryggaren Gabriel Christopher Seth som enligt äldsta husförhörslängden 1814 (MSA) 
bodde på gammalt nr 258, dvs senare kv von Conow tomt 21a Baltzarsgatan 31. (När E W Djur-
ström vid sin recett 7 febr 1812 logerar hos Seth anges just Baltzarsgatan som adress.) 

Egendommen wid Landswägen 
Kotzebues Das Landhaus an der Heerstrasse kom först på hösten upp i Stockholm på Arsenalen och 
då som Landtgodset (D1441), en "imitation" av Carl Gustaf Walberg, sedermera kanslist vid Dra-
maten, medan stycket under här affischerade titel (D498) först 1827 kom till Stockholm och Djur-
gårdsteatern och trycktes:först 1841, då också under denna titel, "Fritt bearbetadt efter Tyskan" (Klem-
ming s 288). Hur som helst är det som en liten passus i affischtexten antyder en förklädnadsfars där 
ett förslaget par, betjänt/piga, i olika, snabbt gjorda förklädnader äcklar i väg en herre som köpt vad 
han hoppas vara ett stillsamt ställe — och därmed gått i vägen för betjäntens unge husbonde som mås-
te förvärva godset för att få sitt hjärtas dam. 

Kärlek och Pligt 
Jfr 19.11.09. 

Mirza och Lindor 
Affischen redogör som synes utförligt för den melodramatiskt spännande handlingen i baletten som 
på Stockholmsoperan bara gavs 1793-94, nämligen sex gånger i premiärdansören Jean Marcadets 
uppsättning (D91b, Strömbeck mfl B14). Upphovsmannen Maximilien Gardet var inte bara balett-
mästare utan baletteoretiker och nyskapare i stegrepertoaren. 

Ingången öppnas kl. 5 och början sker kl. 6 e. m. 
Med denna afton senarelades spektakeltiden en timme, väl ett tecken på att våren nalkades. 
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00 
. I 

~ -

. \. -~ o u g f. 
'Vr.tmireeierabe icnutn i Malmö 

uppf6m~ 
af , e It) e 11 rr (\ 'Stomi(fa '.t {at er11l rupp en, 

~retiogen ben 2 3 MartiL 1 8, o, 
ttfl ~örmiiu för M:lle JE. JO) J8 ~EJl.l C-, 

_ f OC f U r r r O · 9 (l lJ {l eiJ I 

<f gen bom m·e n tt>ib · 2anb5tt>d~en, 
futlfpel uti 1 ~ltt of ,Koczebu(t. 

IJ)nfonerne: 
t,m \(_OO Lorch

1 
· 

Balthafår -
Li1t:tce . 
:;{)eff,1 3 ~n f Il ner f pcloc , 1- 161er: ' 

!Derefter gifn,eö: 

t,m bönnbom. 
t,err Mo/in. 

M:lle Edberg. 

Sf å, r l e f o cb , ~ l i g t t . 
.Yl omei>t 11c1 ' 1 ~(rr of K9tzebue. 

~i([ 011,t ()f!fltlCl'1 lf 'n,eu for f6rffo 9}ln9etl! 

,. . . iVl I R Z \ od> L I -N D. 0 R ., 
<ei<'r 1(111crifllnff l)),1111l>miti1~ •Unllm~ i 3 lHm, nf J)rrr Garde), ~alkttm. 
1uiu ,S1or,10pcrrn i P,1r1s. t1\111p,1l\ fur Oenna ':trnt~c of f.,m \-an!iemn. Bnilo. 

.., 

q)rrfonerne: -' 
Mond·o r, 0'Ju1uHn,11· rå m -~1meriro111l 0 
~m Mondor, !)1111(1 ,)1111rn ..,.. 
Mirza, Q}Ulll ~t llo\'€116 noner 
Lindor Öftl'l' rl,l~!.. J\:l[r~as ~ lfl\m 
~11. ~opltcn 1\'\l.'t 1, lotl<l ll -
€11 megtin11(l -
~\ere .~ nnm . . 9i'?!;l'ft'. -9?t9rir111or. 
(!u:op~!\t: ~, opl). •2lmeric,mfl1 :tropp. 

J)ert Molin. 
M :lie Edberg. 

... Wrn llrulo. 
~m A111bro!iqni. 

- .(>err Bmlo. • 
M:lle. lqndberg. 

~nne~M,~t nf -annwen (Scenen i'ir i l(mtriro.) 
~l,i111c till t>rnnn t~1llr1J rn .ir: '2:11 nnot l'lruntlmmcr ;Do11er tiff @>u1;,å, 

no rm, f,, 111 ,u111 11t'1 1111, IJrn11 e, ,ut 01ir,1 fig mN \!op1ren, mrn bon 1t,111 inrt,, 
tl/ l)UII ,illf .1r Öfll>Cl'IIW- :i_'\e ,iJ1r,111Dt 11 1j,111r r lllt lllOlf1 01'\) bhfmo ' tlf111Hro lf,1, 
~c ,,f ,t:jö , lfou1rn111 , D i>11t q lt11 bön (,ill.r_ l)od l!,1p1ta111r , _arr inre uör,1 •ill i r 3 ,1 
ohHfilO, ~ ,1p(rn111 oqM ,Ht l)nn tnl< a r m1ot 1>era\J farlcP, ocf) ofmer fomn111· 
fin foflu10 ttll ~ t n ~ o r rmcou11 lJ .tn öoer, !Jt/llHI! l)jcrtil ocb g.tr 0111 boro i•å fiu 
1hµp. ~ 111 •1> u i- l)Öt irum,trnn p.i ti1iJuD, 1f1!ier fig ifr,in fin illffo_rinnn orf) 
tJÖr 11ll p11 iRege 111en 1e (fo1mof11 öier~om,mr tör ,irt · 111leutrn ID? i. r ;o, 2 1 n, 
b O r fonumr {) ,1(ltgr 1tll!>~fo, oc(> blir rilrt1u1ffoo b11 bon !lir fe @o.11iroin~ För, 

. , råveri, t11>111gor 1)0110 111 ,rn -öragn 11u.i1·j-1 n,_ ocll ~'llu~r ()0110 111 ' pli ' en bro, @:~11i, 
! torn · foli er i qn f,ur1, oclJ ' ~ 1n D" r - .fprlllger f f fH ID? i r 6 a fo ,11 nf r.i ~ilo 

fprunoit borr. ID? 1 1· j , ,ita fo111mer, . 11mnr 2 1 u u ~ r ~ (Joel o<b n•i\rjo, ( 19 
uuoa 1lno10 fom n 1 ~e ,,It 0010 11,i.110.HJ~r). :Derc,1 tororf,1fnr ID? 1 rå ,11 111111, 
f.> rdfe, l)~n [el' blo{I ut i 1t1.1ttnH ocl) 1ror nit l)rnntG il lJt,ir e dr uotl, t för1101f, 
ton n,1 11 (J .111 i:lÖt> ,1 fi J, 1r ecj,1111 tt111 tommtr ben11eE! ålff .ire, orl) (Jon falltr nf• 
n,inot> ut i {),rn~ nh1rnr; fci:>nn fom ,mr @l111ocrnoren meo r,, ffli oct> 11HII 111ö rt>11 
t, r111 o<l~gc, tio nG iru :l) ll1 Dror ()11111! forirno, <etuirltgen blt r @htroerinircn be, 
llltfr octl fnlll!l)(fH 11U 2 I Il~ 0 r El ocb nu Dollertl iln llnOa n ; De be31fu1n fig 
ltll (S(ijlret itlr all jiro i'ir,16 forentn!). !llnnmm nn111~ mil> d1{t1lli30 Dun, 
far ocl) m1h 1d ri 1fo et> ol uuoner, 

Y}rifm1e oro: 
ioom1'e of 1:11 rnbrn odj fonbrn l 2:ilrn tallei1 -
i?fi1111~itenter11 - ' 
®iile iooerut i 21~m roben 
i).1rtem, f ~m öf1um nr inti\ttntl f6.r 3ru11tin1111ec -
9-)lnt,tl logernc 

'-4 6- ~):Cl), 
::q. fJ. m:co, 
16 fJ. Q3:(l\, 

1~ fJ, '-0 :co. 
12 ~ •l}:cll 

. Wfo 1Coonttemtnter ~ fria Cf ntrec up6oro rot ollQm. 
SöiOetter forf,\ljllG _ f 9Jlomfell EDBERGS logit! ~O(I ~ r1J9!}arcn Sett 

till rr. 4 cftermiObageu odJ febnn pli wonli!Jt ~alle." , 
~1191, penninfl"' emot1a9et1 tuiil Mr_rnr11e1 blou tiilleter, · 

~ngen · u11111 bm f onf (11: f6rfcbil mcb fnrfl'"ilt berfllrc inrAttabt t1d'eK 
1Hlnmr ~ntre~ pa 't:omn. . 

~n9n11~11 ~PPllAII fr, 5 oc~ (>orj 011 jl!~t f I, 6 f; ' nt, 
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25.3.10 
Juden 
Jfr 27.2.10 .. 

Ett Diwertissement 
Jfr 18.2.10 - men innehållet denna gång var tydligen åtminstone i viss mån annorlunda. Bl a 
ackompanjerade sig tydligen fru Brulo och Ambrosiani själva med tamburiner. 
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e 

-t . 

ROilgt. 
gPritvitegierabe Zeatern i Malmö 

uppförd 

	

af tityttifea Nutnijra 	eaterl..5.,:r tippen 
eistoogen ten 2 ; Mardi 181o, 

uben, 
Drame uti 5 9tfterrenge1j t Originaf af Cumberigittili  

bimerfeittning af tett Lindegren. 

sPerfOnerile: 

t err L6nnbom. 53t'en 	.— 	 •••••• 

`åtti fije/infiedt. 9.nuart behel, hord S:,in31).-iikrth 
J. bet, Kn6.  ibetleit 	 .... 

.ert NoriIng. Stephan Behrani, en 3Jpition 	_.

f)err Nordbom. Fredric, naiti3 .1,7-.,on 	...,.. 	..,..- 
Charles Ratliff; (.17i.Nntorf3,Z5etierit 	— 	terr Iljelmitedt. 

.terr Eng 

eci. mon. 

Saunders, 2Jethålldre 	— 	—. 
Årli Ratliff 	— 	— 	 irti Nordbor,,. 
Elä, betnieö Zottee ___ 	— 	M:Ile Elberg. 
W ut Goodidon ' 	11••••••• 	 ~0~ 	 M:Ile liiibozn. 
en Stppare. 

Zerefter gifnied: 

Lin tittlerthgentent 
tivortiti fru Brulo ocb terr Ambrofiani bon for meb 

Tambour de Basque. 

Triferne dn): 
traerne nf tro roben od2 fonben i 2:bta roben 
2imphiteatern 
eihe locierne i 	råben 
Tarterre, fom 6ftven dr 'matta får 5rtintitfitnec 
'Pato togetne -— 	— 

24 b• 
24 0. f:co. 
16 h, 23 co.  
16 j.  23,co.  
12  • 3;e0. 

      

23Mettet 00106 ho6 Ilrittafaren D. Modeveg en trana urp/  ifrån 
fl. 9 f. ni. till fl. 4 e. at. 	ort feban roib ingången. 

23ifietterne otubma8 hwarje gång och ;inmat; enboll får hen bog be 4ro löpta. 
2no penningar emottagee tuib bdrrornr, Glott bitletter. 

2tigcn utan ben fom 4r Ode» inch fårffilt berföre innittabt term • 
ti(late8 	 %entent 

2ngangen 6ppno6 fl. 5 044.  börion NK • fl. 6 eft. Mibb. 



30.3.10 
Pagineringen (saknad affisch för fattigrecett) 
Den paginering någon gjort på affischerna fr o m 19.1.10 (då nog den andra abonnemangsserie bör-
jade som dock som vi sett upphörde 18.3.10) är här fram till sejourens slut ändrad. Sannolikt sam-
manhänger detta med att en affisch verkar saknas: den för en fattigrecett med okänt program 27.3.10. 
Av fattigvårdshandlingarna (MSA) framgår dock att balett ingått: bland de utgifter teaterdirektionens 
medlem Christ. Björkman kvitterar ersättning för sedan han i sin tur betalat olika notor är lön till "8 
Soldater som biträtt wid Balletten" och vidare till "en Trumslagare", "2 Husar Trumpetare", "6 man 
wagt", "en post wid Theatre Dörren" och "afficheur Hjulström med Hustru" samt tre riksdaler "för 
afficher i Lund" öch en "för bud till Lund efter dem". Redovisningen av biljettförsäljningen ger en så 
när som på en plåts i loge 16 och tre platser i loge 17 fullsatt första rad (varav tydligen de tretton lo-
gerna 3-15 betalts av abonnenter som behållit dem för fattigrecetten). Av andra radens fem fondloger 
(varav två behållna av abonnenter) är fyra sålda (men inte nr 7 ytterst på vänster sida) och av de åtta 
sidologerna är sju sålda (men inte nr 3, också ytterst på vänster sida) medan i platslogerna närmast sce-
nen bara fyra biljetter sålts. 47 av amfiteaterns biljetter hade sålts medan det till parterren bara gått åt 
55, inte ens hälften av dess sittplatser. Samma pris, 16 skilling, hade tre åskådare betalt för plats i ox-
ögonen och 24 skilling hade fem vardera lagt ut för plats i avantscenlogerna. Inalles, om nu alla plat-
ser besattes, 278 åskådare. Apotekare Kjellström och handlande Flensburg noteras dessutom för till-
sammans fyra riksdaler som filantropisk överbetalning — om däri inkluderades biljettpriset och siffran 
ovan alltså ska ökas till 280 må vara osagt. 

Jocrise 
För att övergå till affischen för 30.3.10: en pjäs med samma titel och undertitel som affischens kome-
di hade annonserats av J P Lewenhagen på teatern i Grynbodgatan 1804 och 1805. Den pjäsen är rim-
ligen identisk med den tvåaktsfars av Dorvigny (Le cksespoir de Jocrisse; D1307) som 1802 haft pre-
miär på Djurgårdsteatern, troligen översatt av ensemblens aktör Johan Wilhelm Spetz, och som in-
troducerade titelfiguren (vanligen stavad Jocrisse), en komisk drängroll som sedan tydligen varierades 
i pjäser av Dorvigny och andra — bland dem nyssnämnde Spetz som i ett divertissement 1803 (D1310) 
lyckligt förenade Jocrisse med urpjäsens kokerska mamsell Ursule. 

Mirza och Lindor 
Jfr 23.3.10. 
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24 9. 
24 h. Q3co. 
16 h. sb co. 
16 t 
1213. 93.co. 

111•••••• 

913å 

gongt 
riwiteoicrote Zeatern i Malmö 

uppförd 	 - 

	

af e wettfta Romifta 	cater'.'ruppett 
aret-Igen Den 3° Mardi 1810, 

får fåtftct gången, 

JOCRISE eller et ena dr intet ritt tet edra 

	

St OfileDi Uti 	5,1.1tter. 

4.)eVrOtierile: 

Dupont, rit' .tnnbfonbe 	... 	.herr  .Norrink. 
Å ,  ii Dupont a 	— 	 —. 	1V1:11e Friberg. 
Dorvall, Tialare 	... 	.... 	tftr Kehhflerit. 
Mandel! Urfille, edera° noa Dupont 	ism 1-ijelnifiedt. 

'

Jocrife, Zr.ii g l)o,: .t)tar Dupont 	... 	Y; e . i :violin.. 
Claude, en 72:.sontbr,itig 	- 	 IMMO 	 .Beer Lånnboui. 
en LI:oimtcur 	... 	... 	.1)ecr Alordboni. 

Meref ter gifmd: 

MIRZA Pet) LINDOFT, 
stor 2imerifanif Tantemitne Q3afiette i 3 Utter/ nf SJzrr Garckl, 

Vallettni,Ngare wih e.tora Operan i Paris. 

iåmpah f6r henna Zeater nf 4cre Zallectlit‘ftaren Bruk. 

f i fe r n e 	tira: 

togerne af 1:a ralsen ed? fenen i ::t.Nra ropen 
2truphiteatern 
Cihe tot;erne i 2:bra roben 
Tarterre, fon; hfruen hr inr6ttnb för gruntinaner 
Vats togerne 

Titletter fkrAiia6 rpt; Urtnafaren D. Modeteg en trappa upp/  iftati 
fl. 9 f. in. till fl. 4 e. ut. 	oe12 fetan tulo ingabyn. 

23ifletterne ontntae; (Ntuarie gång od2 nattjas enhaft f6r, ben bag be aro 

2ttqa penningar emottagett wih biStrune, blott bitktter. 

3naen utan ben foiri (Sr Orfeb,h inch grffilt betfdre it-minor teddy, 
titgtets tklitåe t n teatern. 

2tisaugeu 6ppnoo fl. 5 cell Wrjan fru fl. 6 eft. 



1.4.10 
Soliman den Andra 
Under truppens sejour är detta den första helkvällsfyllande pjäsen, och den förblir den enda. Charles 
Simon Favarts Soliman II, ou les trois sultannes (D2180) fick sin svenska språkdräkt av en så fram-
stående skald som Johan Gabriel Oxenstierna och hade vid Stockholmspremiären 1789 (följd av yt-
terligare 30 föreställningar på de kungl teatrarna t o m 1817) ett avslutande dansdivertissement av 
Jean Marcadet (senare bearbetat av Philip Ledet), Roxelannes kröning, med musik av Joseph Martin 
Kraus. Att den musiken använts till baletten i Malmö är troligt — åtminstone var det så 1808 hos Sten-
borgs trupp i Göteborg, dock innan Brulo inträtt i den (Berg II s 320). Roxelanne är en fransyska i 
sultanens harem som tar honom i grundlig upptuktelse för hans härskarfasoner men ändå attraherar 
honom mer än den spanjorska och den tjerkessiska han tidigare favoriserat. Han finner sig motsträ-
vigt men gradvis i hennes västerländska synsätt och accepterar både att dricka vin och att gifta sig med 
henne. Pjäsen gavs också ett år senare, 2.5.11, vid den recett för teaterbolaget som föregick truppens 
upplösning och avsked föreställningen därpå. 
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Rongt. 
Triwitoterabe Zeatern j Mala 

tiPPföred 
cif emelt if a Rotnifbteater-; ruppet  

VilDagen Den t April 'slok  

tåt fårfta gången, 

SOLIMAN ben gtibra 
eller 

De tre euttanintiorna t  

	

ornebt i 3 'ner meD Ng 	 håranhe !.13allett1  
C,5:oinponecah alf .Cert giallegradjiacen 

3.)nfonente: 

Sofimnn, Den 9int\ra 	Wud... 	 - 	 .f.)err Nordbom. 
Ofinin, Stigar '210, ei 	Q:04 af Ccratlleil 	,erc Lönnboen. 
Eimire, en (tbrongo 	M.M. 	 - 	 3ru .Nordbon». 
Delin, en etLC11111111t1 	~Ma 	 »OM« 	 Cii r 1 I fijelniftedt. 
iox..lane, en >‘-franfofra 	...... 	— 	Klic &berg. 
‘,.-15ronita ktnnuatice. — Vortangi. 
.Dumbar och gnola '‘.-.41oilvac Of e<raifien, 
9.13,30, 

spciferne otro: 

kogerne af i:n roben ocb Tonben i 2:bra raben 
2Imphitentern 	ma.~. 	 •••••••• 

eihe .t0111:rne i 2:bra rann 	MeleMb 

';!) t ter r 	lonu Al:rinn ar inråttab för t3runtinnner 
4)I,;te togernK 

:butter förfölja5 [joo lirmafaten D. Modeveg en trappa upp, ifrån 
ft. 9 f. m. titt K 4. c. in. ceb jehu IM ingången. 

23itletterne onibmcii$ hma* gång ed) nutria enbaft för ben bag be aro Uptsh 
2ngct penningar entottage5 tuib Name, blott bitletter.  

2ngen  utan ben forn år förlett nie farffilt herikre infattat torntre  
tittåten entrU å 'teatern. 

2ligangen honas tt. 6 cell f)arjan Per tf. 6 eft. miDO, 

24 0. 
24 h. i co. 

elli«11/1 
	 16 h. 	co. 

j6 b.  Q3:eo. 
12 0. Slog 



6.4.10 
till Förmån för Herr Hjelmstedt 

Recettagaren bor givetvis liksom hustrun (jfr recettaffisch 31.10.09) hos svarvaren Wolke. Han an-
mäls av denne H C Wolke som inneboende den 4 okt 1809 (Inkvarteringskammarens protokoll, MSA) 
för en månadshyra av 1 Rd 16 sk Bco. Som bl a vid sin egen recett och 19.1.10 gör fru Hjelmstedt 
f ö en roll (i det här fallet en central dylik) som normalt spelades av en manlig aktör. 

Eremiten 
De "Swenske" kompositörer affischen nämner apropå Kotzebues Der Eremit auf Formentera (D696) 
är Christian Friedrich Möller, Edouard Du Puy, Carl Stenborg, Per Frigel(ius), Carl Erik Gleisman, 
Johan Wikmansson, Olof Åhlström och (uvertyren) Georg Joseph Vogler. Den som i beskrivningen 
av scenbilden kräver en så uttrycksfull tonmålning av uvertyren är författaren själv i-sin scenanvising 
som texten är en direkt översättning av. Pjäsen som i Stockholm gick 47 gånger på Munkbro- och 
Djurgårdsteatrarna 1798-1830 hade i Malmö tidigare annonserats av J A Lindqvist på teatern i Nord-
lindhska (Berghska) huset 1799 och av Carl Stenborg på teatern i Grynbodgatan 1807. Det hela är 
ett stort upplagt seriöst sångspel med en slutkör (väl bl a med affischens biträdande "Herrar Amateu-
rer") om alla religioners likaberättigande. Denna ekumeniska anda och insikten om alla rasers jäm-
likhet, huvudteman i Kotzebues dramatik, är vad som präglar pjäsens handling, fylld med igenkän-
ningsscener och gunstiga sammanträffanden enligt tidens sentimentala dramaturgiska konvention 
(som möjligen accepterades så lätt därför att publiken förutsatte en gudomlig styrande hand). Inled-
ningens avdånade turkinna visar sig vara bortrövad från den algeriske kapare som är eremitens välgö-
rare — och hennes älskade bortrövare, pjäsens unge spanjor, uppdagas i den stora Effektscenen vara 
eremitens son. Kaparen förlåter honom storsint och nerkallar både turkars och kristnas guds välsig-
nelse över paret. 

Themir och Thirsis 
Jfr 29.10 och 22.11.09. 
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, 93a 
Rongt 

53rimitecierate Zeatern i Malm?) 
uppförd 

af CIDenfPa Stomi& teaters ruppeit o  - 
"i5reDngen Den 6 April 1810, 

1110 benegt bitrate af terror; Amateurer, 

titt aörtan för 35 etr HJELMSTEDT, 

Cr e tutt e n ‘fler gaber4- )1ertat t  
ertibeipel i 4 21rter, blanbaDt meb fringt  cif Aug. v. Korzebue. 

Vlulifen (If gere fönbe Ctuenile Compufiteurer. 

93erfonetne: 

Oren iten 
Fernando, fjant gamla 23etleut 
Selma, en 3,7tirtinna 
Haffan Machmuth, en '2'llgiertfl' .eopare 
Don Pedro Olivier°, en ,ung :spanjor 
Pedrillo, 	113etjent 
#̀ 1'littith tiåfolf. 

athlak t ert kelniftedt. 
terr •Norring. 
Wie Friberg. 

Sett Lönnbov.
äril Hjelinfledt. 

herr Mollyl. 

Iheatein förefnitter i Zonben en mlf nf Ceeanen. *min bettfar 
oeb magma belga§ mat branta iltalthEll. entåtting(Nnt böljar boet etuin» 
roabreti  fem ratat ben förflutna natten, att afton(' och bet fttallanbe hafiroet 
hiva, salen går tiar upp, henneo Nålat brnta Molnet. Xilt Detta bör tir. 
trncrats i Onverturen. Vi ena hålfteti beraf ör förbi, teet; riDåct. eremitetid 
feja/ betöeft ineb moira/  tigger på en hippa tuib haftvet;  en grödant fteir boo 
inwit,, 9A tugga]  linet Selima afbanab, upraflab af rnailornts. 

Zerefter gipa t, 

7'heinir och Thirfireller Ven fweirtfjure 81M. höett, 
' 	etor sPansointine 523attette i 2 2.Ifter af Saerr Zatlettinaparen Frulo. 

togerite af ca tabell 
2ituphireatern 
eibe logerna i 2:bra 
Oarterre /  forn afiven 
53)1m logertie 

spirant dro : 
od2 Fanben i ;An roben 

«dam 

fabel 
ar inrattab fSr gruntintmer 

oimk• 

samme 

24 0. tk°. 
24 h.-93:to. 
16 b. saco. 
16  t• 
12 &, 9330# 

2ftla 2f6onnementet och fria entrde tiphära f dr bomb 

3itiettet fåtjao i ..§ert HjelrnftedtS togid 	Ctuatftearen Wolke 
på ialenbe gatan. 

2119a penningar emottaged trib börrarnei trott Gilletet. 

jagen titan ben pm dr färf:bb meb farffitt berfäre inrattabt te", 
tittåten Cntrde pa Vatern. 

2figangen öppnae fl. y otb början tbc ft 6 e. tik 



8.4. 1 0 
Förlikningen 
Jfr 21.2.10. Anmärkningsvärt är att den fattige brodern Philips stora roll, förra gången spelad av Olof 
Norring som finns kvar i ensemblen, nu "spelas af en Debutant" — okänt vilken, men rollfigurens ål-
der gör att det inte är lätt att tänka sig en helt ung man i uppgiften. Det kunde vara frestande att an-
ta att redan Norring med sina 29 år befunnits väl ung för rollen, medan Lönnbom som tvillingbro-
dern i varje fall var 36 - men nästa spektakelkväll spelade Norring i Lycksökaren Lönnboms gamle blin-
de och olycklige far... 

En Pas de Deux 
Om detta var återbruk eller nyinstudering ger affischen ingen ledning om. 

...sista Spektakel för Teater-Direktörernas räkning 
Jfr kommentaren 29.12.09. Som man ser av det följande var direktörerna skyldiga ensemblen och tea-
terbolaget var sin recett. 
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n 
spriwilegitrabi Zeatern t Malmö 

.uppförea: 

af 	men fest Runt& £e nler%z.ruppen 

et nbagen ben S April 1819, 

görlitninoen eller 2rober4itiftetif 

gYgrfonerne: 

Frants Bertram, *ut 	 ) 
Philip Bertram, Ort0.6111111tRailit3 
Lotta, PhilipS 2ottec 
Anna, bana gamla iiaa 

Griponia, Frants B-entrams 
Hans Buller, hqn6 betfor, liktg 
Blam, Re8trine 2ortor 
Etterbom, QtDInofat 
-03aron-  Sarinenftern 
Tr au goit, .D a n aln rare 	fti Et 
t ii Wpoth-erate-&lie. 

- - Philip Bertrantt rök fpela. af en )ebutant, 

5tttl åt bet fiffa 2.5 peftatei f6c r.:.-eater-itett6rerne 

hdå 
fj6tn 

.9eer Löntzboril. 
ZiröDer. 

Mate Edberg. 
ru Nordfora. 

häller& fru lijelmftedt. 
an 	,f)etc Nordlår. 

Derr Hfrlinfiedt. 
3)err Molin. 
M:lle Ågren. 

<tett Eugman. 

g3rifern dra:,  

togeme af 1.4 rasen och fouben i 2;bra uttal 
Xmphiteatern 
eibe fogerae i 2:bra utbett 
Tarterre, forn dftnen dr inråttab för aruntinstner 
Titus togerne 

. 16 tå.;co. - 
I2  f). 

Milletter. f6rftilM (108 Urntafaren 13. Modeveä en trappa •uppi ifrån 
fL 9 f. ra. till fl. 4 e. ni. od2 Teban tnib ingångs. 

tifiettertte ombntag btvadi gång rs4 ritjrtjae enbart frk ben bag be ho Upta, 

Suga penningar etnottagets tuib Orrarne, blott bitletter. 

Sagen utan ben forn år förfebb tneb grffilt bergre inråttabt terfert, 
titlåte6 att& på teatern. 

angången- 6ppna6 ft. 5 och början ger .tt. 6 eft. 



1 1 .4.1 0 
till Förmån för samtelige Trouppens Ledamöter 

Till denna trupprecett såldes biljetter på vanligt sätt, alltså utan lockelsen att besöka någon artist i ve-
derbörandes logi. 

Lycksöka ren 
Carl Lindegrens pjäs (D1519) gick 34 gånger på Arsenalen 1800-21 och hade i Malmö annonserats 
två gånger på teatern i Grynbodgatan 1804 av J P Lewenhagen. Det är en känslosam, rutinerat men 
konventionellt byggd komedi med osannolika sammanträffanden och stor Igenkänning mellan den 
stränge men ångrande fader grosshandlaren och den förskjutne, oavbrutet ångrande sonen — som lik-
väl fullt ut gör skäl för namnet Svindler — samt hans övergivna men förlåtande fästmö. Naturligtvis 
visar hon sig vara identisk med den okända rika änka han vill gifta sig med för att kunna gottgöra al-
la dem han förfördelat. 

Ett Diwertissement 
Möjligen ett nytt collage av danser, tydligen denna gång utan att någon av dem ansetts värd att spe-
ciellt framhäva. 
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413,  

Rong 
skimiteaterate teatern Malmö 

uppriM 

ar Ctuenff Yomiffa 3.`,.eateeZruppen, 
OnDagen Den i i April 1810, 

tt(' aöratån fCi fatntetty Zrouppend 2eDattibteri 
fiSrfta gången, 

£0etfötaren 
eolnebi i 4 .2ifter. Original c C. Lindegren. 

TetiOtteCtIC: 

Svindler 
Löpeld, NIO Zriing 
t23orgnidlitiren i en t.-5Mci.etol) 

MdfigttiDaren terniiDe 
Roller, OroOantllare 
Niclas, hottio Zrång 
sint Stricker, en rit 	flfii 
Marie, betitla .51 atunwriungfru 
ten L,eluttebonite 

R9pare. 

.err Lönnbont. 
S'err Nordbon. 

terr Hjelniftecit. 
eir Molin. 

Skor Norring. 
.err Engman. 
'Am Nordbow. 
M.Ile .ffc/berg, 

011M1.11  

Zerefter 011,03: 

e tt Dittterti4fentent 
af .f2err Viallettmåflaren 

timme af 1:a rabatt 
råniphiteatern 
eibe toaerne i 2:bra 
Torterre, tom 411301 
9)14t$ tinittle 

piterne 

tsdl fanben i 2:bra roben 

roben 
år inrattc.b får gruntinitner 

2ftta 7f6rtmenienter orb fria CtItrr tipOrei far hagen. 

Zilletter fårfåttas hos tirmararen D. 1viodeveg ett trappa upp/ ifrån. 
ft. 9 f. m. till Et. 4 e. lp. 	ed? teban ttib ingången.. 

2ttga penningar emottaaes ttib hårt:orne'  blott ()dieter: 

2,ngen titan ben fent år fårfebb meb fårfritt bertåre iarattaOt teceeti 
tillåtes Ctitre på Z. aren. 

Ingången 4pnas fl. 5 ett (*jan ger fl 6 e. in, 



13.4.10 
till Förmån för Inrättningen 

"Teaterns wanliga Contoir" har fått bemannas ovanligt tidigt — bara vid de båda recettkonserterna 
8.12.09 och 20.1.10 har något liknande förekommit. 

Det unga Paret från Landsorten 
I Mårten Altåls lokaliserade översättning av Johann Friedrich _Tangers Das Ehepaar aus der Provinz 
(D2457) är det i Stockholm som titelpersonerna utsätts för äventyrliga upplevelser arrangerade av den 
unga fruns upptågslystna syster. På en maskeradbal dit mannen går och, honom ovetande, också hus-
trun ställs det hela på sin spets och äktenskapet hotas. Men deras "arkadiska ömhet" segrar — detta en-
ligt den mer sofistikerade systern som råder dem att skynda från detta farliga Stockholm. I den stan 
gick pjäsen tio gånger på Munkbro- och Djurgårdsteatrarna 1796-1805.1 Malmö hade den annon-
serats av J A Lindqvist på teatern i Nordlindhska (Berghska) huset 1798 och av J P Lewenhagen på 
teatern i Grynbodgatan 1808. 

Offer till Kärleken 
Jfr 4.2.10. 

Ett Diwertissement 
Tydligen ett lite mera påkostat avsked med ljuseffekter, kanske i form av transparanger och bengalis-
ka eldar, och möjligen någon form av specialskrivna slutkupletter till publiken. Om denna kunnat 
abonnera på föreställningar efter andra abonnemangsterminens slut (jfr 18.3.10) har det tydligen ba-
ra gällt fyra spektalder. Därtill kom två personrecetter, en trupprecett, en fattigrecett (utan affisch) 
samt denna avslutande recett för teaterbolaget. 
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gongt 
wingteeterabe zeatern i Malmö 

uppfåre6 

of 	wenfen .RomiRa le at er•Zruppett; 
trehagen ben 13 April i gro, 

till Ytmått fbi: 2 ti r å t t i uv tt 
f6r f6rfta gången, 

Vet unga Tara frau £antUrten, 
ComeDi i 4 Meter af Duger. öfruerfdttning af Ali6n. 

T e r i 0 n e r n e: 

Ärenfele 	..... 	OM» 	 •••••• 	 1,3err Nordbom. 
Cecilia, fianG 4, u 	(...«.. 	 - 	 5ru Hjelnifiedt. 
Bab,:tte, Kund 8 offer 	mille~D 	 - 	 Ulk Edberg. 
Tärnhjelm, ber0 °ned 	Ma. 	 SDerr Norring. 
ten cliore Bernhard 	Om*. 	 - 	 Sytt Lönnbom. 
een nngre Bernhard 	 ..... 	.Det r Hjelniftedt. 
Carolina, lierad eg ter 	...... 	 4rtt .Nordbons. 
Ferdinand, henne6 iicifimen. 
Johan, fBetietit 	......~ 	 •••••• 	

«.. 	' t etr Molin. 
el W111(111 Zetigit 	— 	 .litaM 	 tett Engwan. 
Lifette. 

nerefter gifiuct 

Dffer uti Sta vie ten, 
sPantiomtm 	()Hett i i vrt. 

Och fluteligen, 

fåfoni affeeb titt ben %cfr. Tublifetti  

Zimertiffment bladrik må Cdts ud-) Zatig. 

etta epettotel blir fbr Unna gången bet firn 

Sra 	att uttueira Nej!) 4)itblireno tatamob Or man titifånnagifroa att 
erleiretingen af ZDedtern tår Zinurtiffementet niebtager någon tib. 

4)Kiferne år° 

tegmie af La tabell oeh genben i 2:isva roben 
:21mphiteaterit 
eibe togerne i 2:bra minn 	«~e• 

rterrei  fem Afruen Ar itnAttab fk.  3tuutimtver 
)fats lagerne 

mumsa 

4.~«• 

24 0. 2'5:co. 
24 0. 3:co. 
16  0. 23:co. 
16 0. Qyco.  
12 fl. 23..ru. 

       

2ttla ltbonnenienter oc12 fria iturde uph6ra f6r balen. 

Silletter f6rfåtk3 uti 	etern manliga &mint difran FL 9 om mors 
gentil t:(1 fl. i, och ifrän fl. 3 till C.›,perttifietg flut. 

3nija penningar ernottage% tuib Urrarnei Glott ()Meter, 

2ngen utan ben foul Ar fdrfe» nieb farffilt herete itiranabt tetrect 
tillåten Can:« på it • Illgt;1. 

ng ingen 6ppnas fr. s eg12 Gbriatt ffer fl, 6 e. m. 



22.10.10 
Uppå Kongl. Priwilegierade Theatern i Malmö...till Förmån för Inrättningen 
Affischhuvudet påminner om att teaterbolaget fått kungligt privilegium och bolaget tar sig också rät-
ten av inkomsten till första föreställningen. 

...under Herr Directeuren Ståhlbergs Styrelse 
Sällskapet spelar dock under egen direktion medan det föregående strax före nyår möjligen i någon 
form kontrakterats av teaterbolaget som dess "egen trouppe" (jfr 29.12.09). 

En Prologue 
Om det nya sällskapets ledande kraft Erik Wilhelm Djurström redan här gav prov på sina litterära ta-
langer är ovisst, men ingalunda otroligt (Nordmark s 60 påstår det rent av, liksom om sällskapets Af-
skeds-Coupletter 3.2.11, men utan angivande av källa). 

Den Landsflyktige 
Inte bara som teaterlitteratör och småningom direktör utan också som (rövar)romantisk hjälte skulle 
den i titelrollen Malmödebuterande Djurström, redan erfaren översättare av allsköns rövarromaner, 
återkomma under många år. Pjäsen (L'homme å trois visages ou le proscrit; D1436, spelad sju gång-
er i juristen Lars Johan Rhodins översättning på Arsenalen 1803-04) är ännu en (jfr 13.12.09) av den 
på affischen illa stavade Guilbert Pixerecourts stora spännande melodramer, ett andlöst spektakel med 
hovintriger, konspirationer och hjältens ideliga identitetsbyten. Till oigenkännlighet ärrad av lands-
flyktens krigstjänst återkommer affischens Wiwaldig (Vivaldi) i ny identitet som kejsarens härförare 
Edgar för att återförenas med sin hemliga fru, dotter till den despotiske dogen. Vivaldi/Edgar hjälper 
trots allt dogen mot sin gamle fiende Orsano vilken jämte sina sammansvurna hyrt in den berömde 
ädle banditen Abelino för att störta dogen. Vivaldi/Edgar har emellertid redan dödat Abelino i strid 
men ikläder sig nu hans identitet. Med affischens ord "Originalet är Abellino eller den store Bandi-
ten" menas rimligen bara att Pixerecourt lånat miljön, Venedigs 1500-tal, och titelpersonens namn ur 
Zschokkes mycket lästa rövarroman — men inte intrigen (jfr Waldekranz s 184ff). 

De af Respektiwe Abonnenter... 
Också nu användes alltså abonnemangssystemet för att säkra publik, dock inte automatiskt till recet-
ter. 

Början sker kl. 5 e.m. 
Som synes återgår man till samma vintertid för spektalderna som Brulo & Ambrosiani använde sig av. 
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4,StiMilefiterabe lbeatera i Malmö 
uppfåret 

i i unber 

	

	Direaeuren STÅHLBERGS etweffei  
månDagen ben 22 Oaober 18101  

k 

brunlin fbe 3nrcittningen, 
får fått; gången 

en Pr log ue, UND för titifdtiet. 

Zerefter giftpeO: 
(limen får Prfin gången/  

Tett 2(Iiibffinttiqe eller Rama meb Zre anfiftetto 
öraln ud 3 ner af Guibert Pixericourt, dflterfkittnig af .err Rhodin, 

Originalet År Abelliuo ena ben flare %fnatten. 

3)erfonerne: 
ndre Gretti, DZegeronDe Dog i Venedig, t. F. Ståhlberg,' 
ura blind Z)otter, t hent!ighet gtrt Met) Wiwaldig, M.e Wiberg. 

Lauras )Nate, dterfuminen titt 
Venedig, efter 8 ärd lanNtipet tulta 
noinn (0: Edgar och Abellino 	 Djurflråm. 

Alfieri NaNheire, Wavaldigs metin 	 Levin. 
Contarino, Procurator. 
er fil e (»Mo, gidtdberre, Vurbrare _fbr e t:rergg' rei4  

edultilanfirutlie 
t. Aftenbohni. Calcagno 

Cannewaro 

	

	 t. Rehn. MItigetra kur) fammanfuntruc Spautro 	 .p• C. Ståhlber. 
Micheli J 21.blberk 

ltotyrrar. — Officerare. — 2313firt". 

spriterna dro: 
goperna af garfla roben 2d) 3C'n Den i 21nDra enbett 
2impbtibeatren 	 • 	 • 

ibef °mena i 9lnbra roben 	å 
Oorterre, forn nioren Ar turAttab får fruntimmer 
V,lart, 2ogerne 

24 f. 0:CO. 
t. 18:cet-

36 9. fi9:ro. 
16 0. 	:co.Z 
12 g. g5:co. 

      

Cancer fi,rfaljad i t bearerne girfAlinineWontor från ft. 8 till 12 f. nt- • 
och frän ti. 2 e. m. till epefraflet6 slut. 

Ze of Nerpeftfine 2Ibonnenter, forn årlunha fine %ger får bagen, behaga 3iflo 
femmagi fora bet i Zbeatirnd Contoir färg fl. Er f. m. 

2ngen ittl epeftatiet ohetArig ttlairg fintrke på Zheatern. 

Zdrian ger fl. 5 e. 

£unb, 18[0. 
;ert t1ti 	gx6113311« R3oriuyetriN 

J 

• 



24.10.10 
Crespin Medicus 
Hauteroches Crispin medecin (D430) är en komedi av klassiskt snitt, med associationer till comme-
dia dell'arte i sitt persongalleri och till Moliere i sin läkarsatir. I olika versioner gick den 32 gånger på 
Stockholms sekondteatrar 1769-86 och sedan 94 gånger 1800-38 på kungl teatrarna i Andreas Wi-
derbergs översättning, vilken antagligen också användes nu liksom då J P Lewenhagen annonserade 
pjäsen på teatern i Grynbodgatan 1808. Lisidor, 74, giljar till samma läkardotter som sonen Gerald 
vilkens dräng Grispin (här: Crespin) samman med kärestan Dorine ser till att de unga får varann. I 
sammanhanget tvingas Crispin klä ut sig till läkare och företar då manipulationer han finner förun-
derligt lönsamma. 

Den döde Systersonen 
En av Kotzebues hart när oräkneliga småpjäser (Der todte Neffe; D479), ett relativt nytt (1805) lust-
spel som nådde Stockholm och Djurgårdsteatern först fyra år senare och då gavs sex gånger 1814-16. 
Lustspelet låter en redan genom sin blotta titel gissa på minst en igenkänningsscen — något som ock-
så stämmer. 

Billetter försäljas förmiddagen i Kopparslagaren Langs hus på Wästergatan... 
När de första husförhörslängderna 1814 (MSA) upprättades var redan denne kopparslagare försvun-
nen, men var på Västergatan han än bodde kan arrangemanget med biljettförsäljningen troligen för-
klaras av att Ståhlberg hade sitt logi hos honom. Redan några dagar senare (jfr affischen för 28.10.10) 
övergick man till att, utom vid recetter, uteslutande sälja biljetter i teaterns biljettkontor. 

De af Respektiwe Abonnenter, som åstunda sine Loger för dagen... 
Raderna står antagligen av misstag kvar från föregående affisch liksom på de båda följande affischer-
na där de strukits av okänd hand. Under en abonnemangstermin var det vanligen bara vid recetter 
abonnemangen inte gällde. 

146 



rom 

Mb« 

alm 

tifid or 
Gerald, hmw 8011 
Mirobolan, Medicus 
Filiante, hand t nen 

bercid Dotter 
Dorine, Del 33fga 
Marin, Lifidors 9)rhig 
kreffiin, Geralds ZhIng 
LO, Tiga 
Cn cffillti-Par 
cora Simon 

F. Ståhlberg. 
t. Djurilröm. 

Aftenbohni. 
Levin. 

M e Broman. 
Ståhlberg. 

C. Ståhlberg. 
t. Berggren. 
Måle Ekholm. 

0. Levin. 

tim 
gongt. 

13rittile9ierabe Iheatern i Malmö 

uPPOreG 

tour tett DireEleuren STÅHLBERGS ettgeiftp 

Otu3Dagen Den 24. OEtober 1810, 

CRF...SPIN Medicus, 
comme uti 3 ner. 	ftroeffitttling. Original af igen De Haute Reellt. 

der folierat 

Merefter gifwet3: 

Den thte eigterfonen, 
£111-ifpei i i 	trt. 

Wriferna dro: 
gagerna af %arga roben og) genben i Qlnbro rån 
&niphiebta tre ti 	• 

tbeitogerna i Qlnbra roben 	• 	 • 
Varterre• km (Vagn år in råttab för frunlilliniet 
43latt3,2ogerne 	• 

24 0. Cc*. 
24 Ø. tb:co. 
36 9. ‘:;_:co, 
i6 g. 25:tp. 
3.2 	Q3:Cp1, 

    

Citletter farfbtiaB fårmibbagen i Ropnarflaga ren Langs bud pn  niffeegaiont  
en trappa upp, famn ek. snibb. från Et. Tre n(1 lufta flett; fintet. i Teatern:5 fårfållningd.Qontoir. 

De  af Merpeftiine 2Ibonnenter, fem allunbn fine !tiger Or bagett, behaga tar, 
fånnagifina bet i Zbeaternd Qua bir fåre fl. it f. 

2hgett tal Cpef taftet obe(n3rig tillåted Cnet?3 på Uroterli. 

236rjan ger fl. 5 e. ni. 

eunb, 1810. 
Ittyert ud Zi eKiinofta Q3ortrviferiet,'' 



26.10.10 
Pasquillanten 
Jiingers dram (Der Pasquillant; D1845, 26 gånger på Munkbroteatern och två på•Arsenalen 1796-99) 
hade tidigare stått på J A Lindqvists program på teatern i Nordlindhska (Berghska) huset både 1798 
och 1799 och på Carl Stenborgs på teatern i Grynbodgatan 1807. En invalidiserad, utfattig och hos 
Fredrik II av Preussen av en illasinnad general utintrigerad gammal major, f ö av den anonyme över-
sättaren svenskt nog kallad Edelsvärd, söker förgäves nå kungen och anbringar till slut en klagoskrift 
under hans fönster. Inlagan uppfattas som en paskill, dvs nidskrift, och författaren efterlyses för av-
straffning. Då ger han sig själv till känna och blir av kungen — som just befordrat hans son — igen- och 
erkänd samt utnämnd till fästningskommendant på Spandau. Det går sämre för generalen. 

Skönheten på öfwerblefna Chartan 
En identifikation undflyende pjäs på Ståhlberg/Djurströms repertoar. Personlistan trycks dock (affisch 
i Lunds kronoräkenskaper, LAL) då pjäsen tjugo år senare, 21 sept 1830, i Lund ges som recett för 
komikern Askenbom (i truppen redan i Malmö 1810), och den visar att antingen rör det sig om ett 
original eller om en svensklokaliserad översättning. Askenbom spelar då själv den förmögne Arboga-
borgaren Hallbom medan Djurström gör Västeråshandlanden Löfmark. I övrigt består rollistan av en 
mormor Jernwall (1830: fru Askenbom, dvs invigningstruppens stjärna mamsell Edberg), hennes bå-
da dotterdöttrar och deras kvinnliga kusin. Rent spekulativt kan anföras att Askenbom ibland visade 
litterär talang, t ex med översättningen av det populära wienska upptåget Rochus Pumpernickel. Och 
även Djurström var ju känd som litteratör. Pjäsen förekom dock också, även där anonymt, på J A 
Lindqvists Göteborgsrepertoar 1812 (Berg II s 372), medan den däremot tydligen förblev ospelad i 
Stockholm. 

Ändringar för hand 
Strykningen, jfr kommentaren 24.10.10. Klockslaget som ändrats är väl antagligen helt enkelt ett kor-
rekturfel. 
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uppå 

ROng I. 
Vimilegierobe ibeatern i Malmö, 

ttppfåteg 

tider kar Diree uren STÅHLBERGS ettnelfe, 

5rebagen Den 26 OEtober 1810/  

13afgutilantenf 
Zeant i 3 2irter af Finger. Öftueefåttning of en 2Inonnin; 

sperfonerne: 

Fredrik hen 2:tre, gonunq i Treufen 
geig6,9)Ziniftern von Seltenflern 
fflenerni von LoJfov 
92411or Ede4rviirl 
Grolina, bet5 Rut 
Gomett Edeffoiird 1 

Zern6 
Wilhelmina 	J 
itlfnNerfte-gjtonnnt von Maar 
SDofiltitCorett von Stachel 
koftnatiorea von Qualm. 
Wetter, en gammal 2nttalt7. 

2erefter giftue8 : 

Ennbeten på bfwermerna charm'', 
comeDte uti 1 ?Ut. 

pifernii dro : 

generna of jUfta roben otb honben i Dinbrn roben 
glinphithenteen 	 • 	 • 
•;_.-- ibe.gonernn i gInbra ratten 	s 	 • 

513nrterre, fant iåftren dr inrcittab får fruntimmer 
5131atd2ogerne 	 • 

• 

24 g. 93:co 
24 0; rbiro. 
36 0. Qi:co, 
16 
.12 g. 23;co. 

       

eilletter fårfaliad farmibbnnen i Ropparfla9nren Langs  bui3  pA Z3tigergatatle 
en trappa upp, (*amt eft. mibb. frän fl. Xre titt epefeatlet$ gut 

i Teaternd ii5rfaijninge &noir. 

114.44.4314.4ii - 4fir —rathee-Tigh 
teg 	t i theNexu.keil~NOrre.f. m. 

Vingen titt epeEtaflet obebäri9 tiVitet5 intrfe på Xheatern. 

eskinn ger fl. 6 e. in. 

2tint# 1810, 

..Zr9crt nti'Berlingfro Zottrycferich 

1••••• 

23nrn. 
ICM•••• 

t CEC Levin: 
t. C. Ståhlberg. 

t. Berggren; 
F. Ståhlbergs 

3ru Ståhlberg. 
Sp. DjurflYfitit. 

,f3. Carl Levin. 
e Charlotte Levin. 

Sa. Rehn. 
,o. Aftenbohnt. 



28.10.10 
Leonora 
Joseph Marie Loaisel-Treogates La for& perilleuse, ou les brigands de la Calabre (D1463) rönte i Stock-
holm äran att uppföras av Dramaten på Arsenalen (sex gånger 1800-03) i översättning av kapten Erik 
Ulrik Nordforss, bror till andredirektören vid kungl teatrarna Carl Gustaf Nordforss. Pjäsen tillhörde 
dock de för-pixerecourtska rövarmelodramerna på de parisiska boulevardteatrarna, med deras förkär-
lek för folkligt pittoreska miljöer (Waldekranz s 161), och hade urpremiär på Theåtre de la Cite 1797, 
samma år som Pixerecourt för första gången fick en pjäs uppförd (Les petits Auvergnats på Ambigu-
Comique). I Leonora är det, vilket också framgår av originalets undertitel, i Kalabrien pjäsens rövar-
band gör skogen farlig, och dekorationerna framställde mycket riktigt enligt Kindermann (VI s 139) 
"en gammal kalabrisk skog med dess hålor och dess kusligt stora klippor". Titelpersonen bör visserli-
gen enligt rollistan skyddas av sin fästman, en napolitansk officer spelad av ensemblens dramhjälte 
Djurström, men pjäsen var tydligen rövargenrens konventioner trogen. Kindermann, som rent av kal-
lar La for& perilleuse "den första av dessa tongivande melodramer", finner det nämligen "betecknan-
de" att den hämtat "sin väsentliga rollgestalt, den ädelmodige rövaren, från Schiller". 

Comedien in Promptu 
Jfr 14.2.10. I vår affischserie är detta det första av en rad exempel särskilt på småpjäser som var ge-
mensamma för teatertruppernas repertoar. 

Ändringar för hand 
Arrangemanget med biljetter hos kopparslagare Lang har tydligen redan upphört och därför strukits 
— på nästa affisch är det helt borta. Den andra strykningen: se kommentaren till affischen 26.10.10. 
Klockslaget har liksom där också fått ändras. 
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2erefter giftve:  

zoinctien in, Promptu. 
comebi i i var. fluerftittning of M. Altn. 

spriterna eko: 
£ogerna af gdrila tabell och %QnDen i 2inbra roben 
Qtainitheatren 	s 	 ,  
etpc2ogerna i VInbra roben 	, . 	 . 
Q3arterre, fom afioen dr mått» frir fruntimmer 
4)tad,hserne 	i 

Cittetter fdrfitjad 

Dr Af åiikey i tu- 

%ogen till Cpeftaffet obetArig tifiated 

06rjon fler EJ 

ei n b, i g i 0. 

Zrvett tai 93 e tji Ha fra Zofirvagriet, 

24 0, Qi:co. 
24 0. 
16 g. tb:co. 
16 0. 	:co. 
.12. 0. e5:co. 

Rotig t. 
43ritnitegierabe 	heatera i Mairni5 

uPPfåret3 

tulta tar DireUeuren STÅHLBERGS etptetrei 
ebnpagen ben :8 Oaober 1810, 

ft3r fåran gången 	. 

LEONORA eller `en ga 
erhopei i 3 9Cter. 

g3C1: finter:1C: 

Ferrando, ung Officer i nArtipotitattft tienft 	t. Djurfiröni. 
Leonora, f urlo ftuaiJ tttea Ferrando 	 M:c Wiberg. 
Prifio, Ferrandos 23ctlent 	 Alkenbohm. 
~a~itatttett fur e3tratröfwarebanter 	— t. g,)Be.rgLeerveinn.. 
Morgan 

Sa. Ablberg. 

bila elogen/ 

Ergaflo ettätafwgre, 
Valore J 
CirlYtaftvare. 



31.10.10 
De Venetianske Trillingarne 
Tryckt står "Twillingarne" men en okänd hand har rättat det, och originalet är mycket riktigt Les trois 
jumeaux v6litiens (D2493) av den italienskfödde parisaren Antonio Colalto (eg Mattiuzzi; 1717-78). 
Dahlgren anmärker vidare: "Detta stycke var ursprungligem endast ett slags schema på italienska språ-
ket, till ledning för författaren, hvilken, såsom skådespelare vid den gamla Com&lie-Italienne i Paris, 
ensam utförde trillingbrödernas roller. Schemats utarbetning på franska till ett ordentligt skådespel 
verkstäldes af dramaturgerna d'Hge och Cailhava d'Estandoux." På Arsenalen i Stockholm (tio före-
ställningar 1802-05) hade pjäsen undertiteln Arlequin betjent, vilket ytterligare understryker tradi-
tionen från den italienska maskkomedin. Rollen utfördes som man ser på affischen av komikern As-
kenbom (eller Askenbohm som han stavas/stavar sig på affischerna fram till 21.11.10). Pjäsen hade 
annonserats redan av J P Lewenhagen på teatern i Grynbodgatan 1808 då "friherre Manderström" an-
gavs som författare. Ludvig Manderström svarade dock bara för översättningen. 

Kometen 
Sällskapets andra ledande namn, Djurström, presenterade sig här för första gången för Malmöpubli-
ken officiellt som litteratör, nämligen som översättare av en liten t ex i Stockholm okänd Kotzebue-
komedi. Eftersom översättaren ingår i ensemblen borde väl attribueringen vara riktig, men då säll-
skapet 1818 ger pjäsen i Jönköping anges tydligen ingen författare (Ruuth s 136 och 167). Det ökar 
onekligen misstanken att det här i stället kan röra sig om Iffiands enaktsfars Der Kornet där poängen 
just är att titelns järtecken visar sig mindre ominöst och att världens befarade undergång alldeles ute-
blir. 

Billetter försäljas i Teaterns försäljnings Contoir 
Jfr 24.10.10. Därmed har utom vid recetter all biljettförsäljning överförts till teatern. 
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'kg 
R I) tt g I. 

g3rimilegiercit)e Zbeatern f Malmö, 

uppfiSret5 

utber nerv Direaeuren  STÅHLBERGS etvretfe, 
omtagen ten 31 Odober 1810/  

zenctiatifte z4itlingarnei 
oirtebie i 4 Vitter, bnuet[tittiling. 

sperfonern e 

Zcanetto 	— 	._ 	,. Berggren. 
Geronie, 	— 	— 	 t. F. Ståhlberg. 
Arlequin 	— 	•••••••• 	 .D. Menbobin. 
en Cornmiffarie 	—. 	— 	.fjerr Levin. 
Angelique 	— 	 ..~.1..1 	

M .11e &holm. 
Eleonora 	— 	•••••••• 	 •«•••= 	

r/S r II Stith/berg, 
Are-cntine 	— 	—. 	51.11 Djurltrii/J4, 
Sca pin 	— 	 - 	 • C. St ålilberg. 
Gevaldiger 	— 	 .D. Rebn. 
X pptIre. e011»ter, m. in. 

Zerefter ciftug : 

f6r 	f tSrlia 	gången, 

gometeK etter 28ertten6 tintergdin 
£uket i i Vitt af Kotzebue. ljfwerfdttntog at 1. Djur it rä in.  

spriferth: dro: 

£ofiertm nf wrfta roben ort) iSonbeil i dibro roben 
2Imphithentrett 
e.,;tbefogerna i 21nbra roben 
slatterre, (om (ifiten dr inriktat) fclir fruntimmer 
)fatel £ogerne. 

 

24 g.  93 co. 
24 9. T4:co. 
16 fi. 
16  t• tTN:cp. 
1 2 

      

      

outeuer fbrfilljad i Zeaterne fiirfåljninge Comtoir. 

ingen till eptettifigt obethrig tiflåtet3 Cntae på :neuen!. 

153rja.n. Reit.. El. 5e. 

,b I0  

Zrpeft uti Berlingfro kMtNeferier. 

r. 



4.11.10 
List emot List 
Detta situationskomiska intrigstycke av Dumaniant (eg A J Bourlin) efter ett spanskt I 600-talsorigi-
nal av Moreto y Cabana (Guerre ouverte, ou ruse contre ruse, resp No puede ser; D1487) gick hela 
117 gånger i Stockholm 1787-1832. I Malmö annonserades det 1794 av Pettersson & Rydström på 
teatern i Wetterholtzka gården vid nuvarande Norra Vallgatan (jfr kommentaren 4.2.10) och 1799 av 
J A Lindqvist på teatern i Nordlindhska (Berghska) huset. I den aktuella föreställningen har Djurström 
spelat den unge greve som med en baron ingår det vad som är intrigens drivkraft, nämligen att greven 
ska lyckas enlevera baronens systerdotter före midnatt samma dag (Skuncke s 140). 

...en till Pjecen hörande Epilogue i Akt med Vaudeviller 
Rimligen "i 1 Akt"; vaudeviller (numera vådeviller) betyder väl här närmast kupletter. Men ordet vå-
devill kom senare att beteckna ett lustspel med just kupletter eller sånger, mestadels till redan existe-
rande melodier hämtade från olika källor. 
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uppå 

o n 
Ihimilegierabe lbeaterli i Malmö 

ttppfåret3 

lufter tar Direaeuren STÅHLBERGS efigeffe;  

eUDogen Den 4 Nov oalber 18103  

2ift emot £ift etter Uppenbar 3eit, 
i'nfilpel i 3 Mter. 

93C1.7fOileViie: 

Baron StanviDe 	OM». 	 011.01.0 

Lucile, 0116 f-sorterbetter 	..... 
eirefwe Dorsjan 	•••••••• 	 •••2• 

Frontin, en ablinnta!tjetune 	 ..... 
.Nanci, en gammal_ Tiantiefl 	.— 
Lilette, Lucils Ktiminatjungfru 	_ 
Lolive, '23ucouti :23(fient ' 	..... 
Lingarn, en guminkii ordrbig (....olbar 
Eranz, 1.)ertwiittine IM Zon'', 23f. 

.. Fr. Ståhlberg, 
IVI:ile Broman. 
t. Djurftröm. 
t. Berggren. 

55in Ståhlberg. 
gtu DjuiltrÖin. 

Alkenbohni. 
Sa. Levin. 

ten C. Stålberg. 

Zerefter giftDa 

en till 'Piece; Wronhe 

Epiloo•ue 
meD Vaudeviler 

9.Yriferna 	dro: 

Fonerna nr urfin 	roben 	ed) honben i 21nbtu rasen 24 
91nn)httheatren 	 ' 	$ 

Mibe,2egeriin i 91nbrn 	roben 	 - 
• 
• 

24 
16 

S»orterre, 	foul (Viten iir 	iiinittnD far fruntimmer 16  
paieUogerne  12 

..9••••••••«•••• 

g. Q340. 
g. tbac. 
ö. tb:co, 
g. 23:co. 
p. co, 

;Stiletter fiSrfdlint3 i gentern6 f6rfatittingtheontoir. 

ingen titt Cpeetarlet obet,hria tiUåle6 Cott4 på Zbeittern. 

25rinn fler fl. 5 e. in. 

2 n D, Iglo. 

Zogt uti R3 eriingf Pa Zottri)cfetiet4 



7.11.10 
Byn i Bergena 
Kotzebues Das Dorf im Gebirge (D292) har i originalet musik som verket här, i anonym översättning, 
tydligen fått klara sig utan. I Stockholm gick pjäsen i olika versioner 33 gånger 1805-46 både på se-
kondteatrar och på Operan. Ett genrestycke om en by där något räddhågade bondflickor sköter vakt-
tjänsten under kriget och arresterar den därifrån återvände ryttmästaren, oigenkännligt ärrad och en-
armad, och hans vän målaren. Men han igenkänns givetvis ändå i en stor rörande tablå av sin mor 
slottsfrun, sin hustru och sina barn. Den glade målaren och en full skolmästare lättar upp i allt det 
sentimentala. 

Den knarrige 
En klassisk karaktärskomedi (Le grondeur; D2433) av firman Brueys & Palaprat, i komikern C G 
Schylanders översättning 53 gånger på kungl teatrarna 1799-1853 och annonserad av J P Lewenha-
gen på teatern i Grynbodgatan 1804. Parispremiären 1691, enligt andra källor en succ& fick enligt 
C G Etiennes också i Stockholm sedda verskomedi Bruis och Palaprat firman att klaga på "en hård, 
en orättvis partå." och ''Bruis", dvs Brueys, att bittert kommentera: "Studera rätt din konst, gör opp 
en caracter, / En plan som, enkelt bygd, är sannolik och redig; / Låt dina glada ord ej födas med be-
svär, / Och dialogens styl naturlig, enkel, ledig, / Förråda ingenstäds att auktorn talar der: / Du gör en 
tråkig pjes; det är ej si man lyckas." Den drygt seklet yngre Etienne som skriver liknande komedier 
(jfr ovan 5.11.09 och 7.2.10) tycks instämma, och fortsättningen riktar sig kanske mest mot de sam-
tida parisiska melodramerna (jfr tex 13.12.09, 22 och 28.10.10): "Men gif ett skådespel, hvars brist 
på sammanhang / Fylls opp med tänkespråks högtideliga klang; / Låt ämnets grofva väf af bjefs och 
blomster smyckas; / Bjud till, med stora ord, att hålla skådarn varm; / Låt scenen vimla jemt af rörel-
ser och larm; / Gör allt hvad möjligt är att sinnena förföra... / Då kan du vara viss om rika bifallsklapp: / 
Ty i förstånd och smak är mången litet slapp, / Som bra förstår sig på likväl att se och höra." (Thea-
terstycken, öfversatta af J. E. Remmer, Stockholm 1814, I s 225f.) Holberg sätter f ö i sin Epistel 493 
Den knarrige i nivå med MoUres bästa. Utom sin dominerande titelroll, en vresig doktor, har denna 
karaktärskomedi två tacksamma roller i genren piga och betjänt. 
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Dolce, en 	silare 
(kn fontågore 
Lovila 
Lotta 
hanua 
R30,.Dgicfnr, 
einfkareu för eotbaterne 
CotDota. 

•••••••• 

Uppe 

Rongl. 
q5'h aitegierabe %heatetii i Malmö, 

uppOret3 

unge ett Direaeuren STÅHLBERGS etvrolfef  
DudDagen Den 7 November 1810, 

23»n i k3etgo11o f  
COMeDie i 2 2trter af Kotzebue. 

erfonetne: 

gr u von Thurn, Qoenbomd eigarinna 
Diettmdtiaten von Thurn, henna eon 
Av alfa, !)und hufttu 
Carl ) Zero6 Zinn. 
Fritz 

gru Levin. 
• Djurflrätn. 

▪ fru Ståhlberg. 
tar Carl Levin. 

M.11e Charlotta Levin. 
t. Berggren. 

• Alkenb01.7111. 
M:Ile Akerbloin. 

Nem.. 	 Ekholin. 
M:11e 114alinflrbni. 

at, Rein]. 
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Helmfeldt 
"Swenskt Original", nämligen av ingen mindre än Gustav III (D1128), uruppfört av hovet på Grips-
holm 1783 och spelat 104 gånger på de kungl teatrarna 1788-1836. Pjäsen stod på J P Lewenhagens 
program på teatern i Grynbodgatan 1805. Av Karl XI får sig den under namnet Helmfelt (i origina-
let utan "d") adlade fältmarskalken i det nyerövrade Skåne förlänat ett gods som förvaltas av hans in-
tet anande far, f d borgmästare i Stockholm vilken jämte sin svärdotter flytt därifrån under antaget 
nytt namn sedan sonen, givetvis orättmätigt, påståtts ha skämt det gamla genom en stöld. En instinktiv 
sympati uppstår mellan Helmfelt och hans son, och då hans brev till denne kommer i hustruns hän-
der utlöser detta stor igenkänning och försoning, dock utan några rent kotzebueska känslostormar. Då 
far och svärdotter flydde till Skåne var detta danskt, och då hon förfasar sig över att sonen vill ta värv-
ning säger svärfaderns gamle knekt till bror: "Fy! Du tänker inte som en Svenska: ditt långa vistande 
ur Sverige har utplånat ur ditt sinne det ädla tänkesätt, som skiljer der ditt kön från andra folkslag." 
Och då Erik Dahlberg säger till Helmfelt att denne inte är skyldig att inkvartera regementet på sitt 
eget gods får han svaret att det ankommer på "oss Svenskar att gifva exempel åt denna landsorts in-
vånare", ty i "en provins, som så nyss ändrat Herre, är det angelägnare att visa hvad omvårdnad 
Konungen hyser för sina undersåtares rättigheter" (cit ur Konung Gustaf III:s skrifter III, Stockholm 
1807 s 14f resp 31). Det är möjligen tänkvärt att för Malmöpubliken 1810 låg Roskildefreden bara 
halvtannat sekel bak i tiden. 

Den Förmente Prinsen 
Jfr 10.1.10. 

En igenkänningsscen enligt genrekonventionen: fältmar-
skalken Helmfelt knäfaller inför sin far förvaltaren Jakob 
Grundel i Gustav III:s dram Helmfel(d)t eller Den åter-
fundne Sonen: 
"HELMFELT: Min far! 
JAKOB: Min son, kom i mina armar. Din ånger återger 
dig en far, en hustru och en son, värdig all din ömhet och 
som du är värd att äga. 
(Han springer till dörren och ropar Margareta, som genast 
kommer ut.)" 
Oljemålning av Pehr Hilleström. Gripsholm. 
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14.11.1 0 
Motgång på Motgång 
Författarnamnet Pigault-Lebrun kände publiken främst från en av halvseklets mest populära pjäser, 
den lilla sångkomedin Den lille matrosen. Den nu aktuella Contretemps sur contretemps (D1680) 
hade i Mårten Altåls översättning de två föregående spelåren upplevt sina sex Stockholmsföreställ-
ningar på Arsenalen för att icke återkomma. I Malmö aviserades pjäsen bara en gång till, så sent som 
1834, av samme Anders Petter Berggren som på affischen 18-årig ses som betjänten Champagne, i 
tjänst hos Djurströms unge hjälte som tydligen vistas Okänd i sin farbrors närhet. Närvaron i rollis-
tan av en procentare, en poliskommissarie och en exekutionsbetjänt låter ana arten av pjästitelns mot-
gångar, men antagligen har en igenkänningsscen fört det hela till en lycklig utgång. 

Testamentet 
Även här är plats för en stor igenkänningsscen — jfr 15.12.09. 
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Banditerne 
Schillers Die Räuber, Rövarbandet, Sturm und Drang-pjäsen om den titaniske, desperate trotsaren 
Karl Moor som blir rövarhövding, hans onde bror Franz, deras förledde och av Franz fängslade gam-
le far slottsherren och deras omstridda Amalia, personer som kompromisslöst får följa sin väg till dess 
katastrofala slut, blev i fransmannen La Martellieres bearbetning (Robert, chef de brigands; D2054) 
en sentimental historisk dram, liksom originalet ännu ospelad i Stockholm men annonserad redan av 
J P Lewenhagen på teatern i Grynbodgatan 1804. Vi möts av en mer gråtmild rövarhövding, en fort-
farande renodlat ond men sceniskt reducerad bror, ädlare rövare — och framför allt ett gubben i lådan-
slut där.allt plötsligt ställs till rätta. Enligt affischtexten är det "i synnerhet" bearbetningen som följts 
men personerna har dock fått sina schillerska namn. Djurström som givetvis gör Karl Moor skulle gö-
ra om rollen på Malmö Teater, men då i sin egen översättning direkt efter Schiller, den 18 oktober 
1820 — och det kan ses som datum för den egentliga svenska premiären på Schillers pjäs. 

Assistenten 
Jfr 8.12.09 (Adwokaten och Skrifwaren). 

En förklädd Karl Moor framför sitt eget porträtt i 
släktgalleriet tillsammans med en gråtande Amalia. 
Scenen är framställd 1783 av D Chodowiecki, dock 
inte med syftning på Banditerne, La MartelUres 
gråtmilda bearbetning av Rövarbandet, utan på 
Schillers original. 
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Wexeln 
Jiingers pjäs (Der Wechsel; D2502) som annonserats redan av J P Lewenhagen på teatern i Gryn-
bodgatan 1804 gavs enligt affischen i Stockholmsskådespelaren Carl Wildners översättning. Pjäsen 
fick enligt Dahlgren dock inte sin Stockholmspremiär förrän den 21 april 1813 vid öppnandet av Isac 
de Broens kortlivade Nya Komiska Theatern. Också pjäsen blev kortlivad på repertoaren (fyra Stock-
holmsföreställningar 1813-14) och även om den i Köpenhamn nådde själva Det kgl Teater väckte den 
tydligen ingen större uppmärksamhet där heller. Av affischen kan nog utläsas att det är direktrisen 
Fredrika Gustafva Ståhlberg, 42, som haft att spela undertitelns änka — som kanske genom att förvärva 
växeln också velat försäkra sig om den som gjort den, förslagsvis Djurströms ungherre som möjligen 
varit mer intresserad av hennes brorsdotter. Så kan den ha spekulerat som tagit del av affischen och 
övervägt att gå upp (som man brukade säga eftersom teatern låg på andra våningen) och se föreställ-
ningen. Gissningarna ovan kan vid akut behov kontrolleras i Jiingers samlade skrifter, utgivna åren 
kring 1800. Någon liknande möjlighet finns som tidigare berörts inte vad gäller efterpjäsen. 

Skönheten på öfwerblefna Chartan 
Jfr 26.10.10. 
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25.11.10 
Ändrat datum 
Att föregående söndags datum angetts på affischen är antagligen ett rent korrekturfel, rättat av okänd 
hand. 

Selim, Prins af Algier 
Eventuellt har föregående spektakelkvälls komediförfattare Johann Friedrich Jiinger haft sin hand ock-
så vid denna pjäs, men då som bearbetare av ett engelskt original, Barbarossa av John Brown (1715-66). 
Pjäsen var f ö tydligen ospelad i Stockolm. Lewenhagen annonserar den 1808 på teatern i Grynbod-
gatan enligt Bxckström som femaktare av Jiinger översatt av aktören Nils Gustaf Svanelius, medan 
J A Lindqvist i Göteborg 1812 talar om en fyraktare av Jiinger, enligt Berg (II s 380) en "mycket nyk-
ter" omarbetning av Browns pjäs. I Malmö 1810 anges dock som synes aktantalet åter som fem. En 
ändring på affischen visar märkligt nog att den bara 18-årige Anders Petter Berggren ersatt Isak Levin 
som usurpatorn Barbarossa. Denne åtrår änkan till en algerisk kung han mördat och vilkens son 
Selim han nu söker få likviderad. Selim återkommer dock Okänd, nämligen som slav med bud om sin 
egen död, men igenkänns av Barbarossas dotter som härvid slits mellan Naturen och Kärleken. Hjälp-
ta av en konspiration får de unga till slut varann och Barbarossa dör i en stor försoningsscen — där 
August Blanches halvbror Carl Blanck i Selims roll med sitt möjligen avsiktliga överspel fick publiken 
att gapskratta, när Berggren åter gjorde Barbarossa som egen direktör i Malmö nästan trettio år sena-
re, 1839 (Gustafson 1977 s 36). Denna exotiska dram, här refererad efter Bruuns tryckta danska över-
sättning, urartar småningom i varje fall i den versionen i ett sannskyldigt kaos av igenkännings- och 
effektscener. 

Nyårs Natten 
Fransmannen Desaudras' Minuit (D1757) gick 31 gånger på de kungl teatrarna 1802-28 .i akademi-
ledamoten Gustaf af Wetterstedts översättning och byggde väl sin popularitet bl a på en ovanlig situa-
tion: en nätt interiör där en ung änka på nyårsnatten i sitt sovrum ivrigt och till slut framgångsrikt 
uppvaktas av sin ännu yngre, bara sextonårige kusin — varvid är väl att märka att de aldrig är ensam-
ma i rummet utan att även en pigg kammarsnärta och deras onkel med fru som välvilliga borgerliga 
"parents nobles" deltar i spelet. Pjäsen bjuder möjligheter till ett något subtilare ord- och känslospel 
än sällskapets vanliga enaktare. Möjligen uppsköts dock framförandet: se nedan 12.12.10. 
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Den Sällsynte Friaren 
En komedi Dahlgren (Liebe und Laune; D2300) med ett frågetecken tillskriver den mycket framstå-
ende tyske 1700-tallaktören och flyhänte lustspelsförfattaren Johann David Beil och som i Mårten Al-
tåls att döma av rollistan svensldokaliserade översättning gavs sexton gånger på Arsenalen 1801-09 
med originaltiteln som undertitel: Kärleken och caprisen. I Malmö annonserades stycket bara en gång 
till, av samma sällskap 1815. 

Giftermåls Wurmen 
Den lilla komedin (Les projets de mariage, ou les deux militaires; D1048) var i och för sig en produkt 
av det välkända franska författarnamnet Duval (egentligen A V Pineu) och gavs av Dramaten på Ar-
senalen i översättning av teaterns egen aktör Daniel Grönlund hela fyrtio gånger 1801-25 — men till 
synes utan att litteraturen vet berätta vad som gav denna relativa popularitet och utan att pjäsen i nå-
gon nämnvärd grad alls tycks ha nått landsorten. I Malmö upplevde den dock åtminstone en före-
ställning till, i ny översättning med titeln Giftermålsförslagen vid ett s k societetsspektakel, dvs ama-
törföreställning, 1837 "till förmån för Arbets-Inrättningen härstädes". 
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30.11.10 
Till Förmån för Herr Levin 
Isak Levin har tagit in hos samme sadelmakare på Himmelriks-, dvs Tegelgårdsgatan som på våren 
hyste Johan Molin (jfr 10.1.10). 

Epigrammet 
I Kotzebues Das Epigramm (D685) översatt av Mårten Alten gör recettagaren den tjocke medelålders 
förmögne narr till kammarråd som den högfärdiga lantrådinnan vill gifta bort sin styvdotter med, 
medan denna är inriktad på en ung man som en gång p g a ett epigram om värdinnan jämte sin mor 
och syster förvisats från huset. Naturligtvis spelad av Djurström återkommer han nu Okänd som ögon-
läkare vilken med anmärkningsvärd lätthet företar en lyckad starroperation på husets blinde son och 
dessutom efter att ha vunnit en vetenskaplig pristävling hos fursten utnämns till kammarråd. Han har 
då redan i flera känslostormande scener efter hand igenkänts av olika personer i den ganska skickligt 
flätade handlingen. Komedin står på gränsen till dram och dess rahrscener kan verka befängda, men 
här finns också goda komiska möjligheter och ibland en naturlig vardagston. Pjäsen hade stått på J P 
Lewenhagens program på teatern i Grynbodgatan två gånger 1804 och gick 47 gånger på de kungl 
teatrarna 1802-37. 

Den Förmente Prinsen 
Jfr 10.1 och 11.11.10. 
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Upp 

Wtimilegierahe Zbeaterti i Malmö, 
up pfhet3 

tider tar Direaeuren STÅHLBERGS eec*, 
rebog en ben 30 November t 8 z 0, 

U! äörtitin Pr tar Levin. 

Epigramm et 
Com-neje i a. 91e ter nf Kotzebue. 

sperfonerne: 

.tfaribtatket Löwe, Ciecjine Di'efenbarititS bog 
3urlieti 	.... 	.__ 	.5. Aflenbom. 

hon 	;int 	•~.~. 	 .~«•• 	 •••••••• 4  ?.' ru Ståhlberp:. 
Carolina, fjant; Dotter meb 'Abrfto giftet 	— 	1\1:11e Ekholin.  . 
Edvard, hallå; on me onbro gifter, blint) 	.r). Moberg. 
)1jjeffor ila n Warning 	••••••• 	•••••=, 	3 11 Levin. 
Fredrica, benne6 D Mer 	 ••••• 	 fru Diltrflt*Ölli. 
.Q)octor Dusch 	— 	....... 	.5. Djur/rönt. 
&Sten Klinker 	- 	 411•••• 	t . F. Ståhlberg. 
St ammar 9'6' bet Hyppe/dans 	 _. 	35. Levin. 
St orporol Muller 	._ 	•••=1, 	 5/ Berggren. 
Lovifa, f)nriO, butter 	— 	 ål; Ile Prosaan. 
yacob, 2.5etjent i ',rives bitå 	11.••• 	t . C • Ståhlberg. 
en Ooffe 	...... 	 _. 	3). C. Levin. 
en Zeijent 	— 	 _ 	.9, Ahlberg. 

nerefter eiftned : 

Den görmente 9.)rinfeti, 
oniebie i i Qat meb 

spriferna åro : 

polerna nf iSårffa rasen oct Sonben i .tubro roben 
21iliptuthentren 
(S.  be,2ogernii i 9.1nUa roben 
513 arterre, funt ciftuen 	inråttab får futt:timmer 
Varå £egern c 

24 	03'co. 
24 t. TN.co, 
16 0. T,:co. 
6 Ø. Qi:co. 

1 2 IL 

2ibonnementer och oh ;gria Crure.t uppthra fur 61,ger. 

ulletter finViljog i Sytt Levins 203i9 hots enbetmaenten  Ha ligre  

vå So)imineirt6 gatan. 

ingen titt epettaflet obehårig «G teed Cntr6e 	Zhatern. 

Vrjan ger fl. 5 e. tu. 

-41111111 



2.12.10 
Den Förtroliga Aftonmåltiden 
jfr 7.3.10. 

Målaren och Modellerna 
Une folie (D1697) är originaltiteln till denna populära opera-comique, med tolv föreställningar fram 
till 1835 en av halvseklets mest annonserade på Malmö Teater, med libretto av Jean Nicolas Bouilly 
och musik av Etienne Mehul, en tonsättare som efter nästan två sekler i viss mån återupptäckts av skiv-
industrin. I Stockholm fick verket 1803-88 hela 198 föreställningar på de kungl teatrarna (inkl tio av 
gästande sällskap; Strömbeck m fl 089). CG Nordforss översättning är lokaliserad till Stockholm och 
med förmodligen bejublade skämt med den småländska dialekten, representerad bl a av en ung dum-
skalle från landskapet. Annars är intelligensen rikt representerad av fyra fiffiga intrigörer i ett spel som 
går ut på att den unge hjälten och hans listige dräng, också från Småland, ska nästla sig in hos den fa-
der- och moder- men visst icke idelösa flicka pjäsens berömde och inbilske målare använder som mo-
dell och själv bespetsar sig på — en sorts förmyndarroll av långt mindre korkat slag än genren annars 
ofta bjuder på. Handlingen har här antytts efter ett handskrivet exemplar i den Tengwallska notsam-
lingen (MSA) — och verkar den bekant kan det bero på att samma libretto, nu lokaliserad till Köpen-
hamn och med drift med jylländskan, 1806, bara fyra år efter Parispremiären, på Det kg1 Teater upp-
fördes som Ungdom og Galskab, med ny musik av Edouard Du Puy. I den formen har verket behål-
lit sin aktualitet genom åren: sin första kompletta CD-inspelning fick det 1997. 
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Ui 

Song[. 
Wmile6ierde 'S_Ilyoterit t Malmö 

uprttNret3 

linet ten Direaeuren STÅHLBERGS etpretfe, 
t'en 2 December i g i 0, 

den aörtroltga giftonntåltiben, 
2 91rter. 

5Derefter gifrue : 

>V4 f(srfro oå'rigen: 

Rdiaren od) nobellerna, 
entebie l 2 7:1Pte(' me° CUilg. 

9)er fonerite: 

Cerberin, tiamtirtmni9 nkilore, Emelies för. 
timnure 	.9~ 	 COM.M. 	 t. F. Ståhlberg. 

Ewelie, AoDer od) 5.'87oDeil6å i-e, lida 	— 	M.Ile Ekholm. 
Stålsporre, 91bititnin wir) ett ,i,)tifor gtegentente Sp. Berggren. 
Räfklo, bin lbeijetir 	....... 	..— 	Sp. Levin: 
Bryngel Krycka gammal feirgrifir ate 1)03 Cerberin .t. Alkenbom. 
Pelle jonsfon Krycka 23tminrdng från t mmoilo .t. C. Ståhlberg. 
Co t gin 	 0••••••• 	 40••••• 	 MOM. • 	 i; err Rebn, 

Triferna aro : 
9ogerno af SiSrfin roben och tonben i 	1.1.inbra roben 	 24 L.  T20- 
2.1rtiohitheairen 	 s : 	 . 	 34 . tbice) 
YibeePtmerna i 9tribro roben 	, 	 . 	36 fi. .53:ro. 
Oorterre, futil aftren dr Inratiob får fruntimmer 	s 	i6 e. 93:cn. 
Wind Yogerne 	 e 	 79 0. eeg- 

eiffetier ftSrfåtjat i lenternd fdrfaliningt,q0ntoir• 

8gettaftet chetArio tiii,ite3 CS.- ntie FÅ 2htatern. 

ebt143 ger tt. 5 e. ni. 

St,5 

 

lltt D, 	i 5; 

ZcVitt 	 edil; fl fra 	,Jortrycferiet. 



5.12.10 
Han Blandar Sig i Allt 
Till sitt ursprung ett av de ännu mycket få teaterverken med en kvinnlig författare, irländskan Susan 
Centlivre (1667-1723), en femaktskomedi här presenterad efter Johann Friedrich Nigers tyska bear-
betning (The Busy Body resp Er mengt sich in Alles; D1104) och spelad 40 gånger på Djurgårdstea-
tern 1805-34. En förmyndarkomedi som jämförd med den som gavs föregående kväll har en mer or-
dinärt lättlurad förmyndare, ockraren Herrman, men en kvinnlig pupill, dvs myndling, som är väl så 
förslagen som medsystern kvällen förut när det gäller att ge spelrum åt sin älskade, en baron. Mest av-
vikande person är hennes manlige med-myndling Plumper, titelrollen, en ivrigt beställsam, enerve-
rande men älskvärd ung fummelper som ställer till trassel för pjäsens intrigörer genom att missförstå 
alla situationer. På situationskomik är pjäsen f ö ovanligt rik. 

Kometen 
Jfr 31.10.10. Undertiteln är som synes denna gången felstavad. 
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uppå 

gongl. 
Q3rithilegierobe ibeatern i Mairnö, 

uppfdred 

mer herr Direaeuren STÅHLBERGS ett)VCife, 

Dndbagen ten 5 December iglo, 

an 231attbar eg i pffit, 
£urtipel i s utter. 

g) erfonerne: 

'Herman 	«~. 	 km ..e 	 99 . Fr. Ståhlberg. 
Carl Herman, band -2-')on 	— 	t. Berggren. 
Evelina) blid 93uptiler, 	••••••• 	

5'  rti Djurftröm. 
Plumper 	 t. Menbo711. 
Tillberber, Evelinas (iff?are 	 .f,. Dizirflröm. 
Skånbäck 	- 

	 •••••• 	 t err Levin. 
Charlotte, hand toner 	- 	 M Ile Broman. 
Caifa Stina, Evelinas Rammujungfra 	M:Ile ../ikerblom. 
Maja Lifa, Chariatts Sammarjulistru — M.Ile Ekholm. 
yohan, Carls 23etieut 	••••••• 	 III••••• 	 i". Moberg. 
en Moore 	— 	~NUM 	 amma. 	 f).. Eklind. 
en Zetjent bod gubben Herrnian 	— 	Sj. C. Ståhlberg. 
Cu Zeijent bob Skåpbäck 	0, ••••Me 	 1D err Ahlberg. 

Zeref ter &frua : 

fbr nubro gången, 

goMeten eller Ceriblle5 Itriberodtv 
Collage i i gitt af Kotzehue, t3fiverfdttnn af .D. Djur rou; 

Pirerna sirp : 

fogerna of Vrfto roben och ('Sonben i Vinbra roben 
timphltbentren 	 • 	 • 
etbeshecon i 2inbra tabut 	• 	 • 
Warterre, forn etfiven k inreittob Or fruntimmer 
45iat6 hgerne 	 . 	 , 

2 4 9 	co. 
24 0. :74  co, 
Ib 0. 
16 0. tb.co. 
12 0. 

    

Q3iffetter farfriljod i Teaterlod f6rfiiiiningd qonroir. 

gnom till epettaftet obeb6rig 	enirte 	Zheaierå, 

Q38rjan fler fl. 5 e. m. 

	-2eneessette=grayugr 

Cunt is t o, 

Zucrt uti Berlingtfo Zdtrpereriet. 



9.12.10 
Lycksökaren 
Jfr 11.4.10. 

Den uptäckta Hemligheten 
En liten komedi av Dumaniant (Le secret &couvert, ou l'arriv& du mattre; D2467) som i Ludvig 
Manderströms översättning gått fyra gånger på Arsenalen 1801-02 och som utöver denna gång avi-
serades i Malmö bara en gång till, f ö av samma sällskap 1815. 

Passe par Tout Bikter 
sägs (även om man som synes av den för hand gjorda. ändringen haft besvär med franskan...) här i fle-
ra fall ha "förkommit" vilket möjligen kan betyda antingen att de sålts eller getts bort eller att någon 
helt enkelt snattat ett antal. I varje fall lär det väl röra sig om ett sådant "särskilt derföre inrättadt teck-
en" (jfr 31.1.10) som man nödgats införa under den föregående vårsäsongen då de nyfikna inne på 
scenutrymmena till antal och/eller art blev besvärande. 

176 



Rongt. 
.5rilnitegierde ibiatern i Malmö 

uprf6ret3 

unDer 	Dirdleu.ren STÅHLBERGS elVreffe, 

tik bogen Den 9 December}31C,   

£Derfbtaren, 
Ceinebie 
	

4 '21Pier Original af Lindegren. 

9)er fotkulle: 

Svindla. t. Djurfiröm. 

	

— 	 ••••110, 

Löpeld hang 	1.,-ii,g 	åm«. 	 - 	 4;1_ Afienbom. 
Ourgnidliaren i en ;.;',i-näfiop 	—. 	t. F. Stniberz. 
airigiltuaren bdo-ettlitmvi,i Ls 	— 	h)::)• C. k-St åbiber'g. 

S). Levin. 
,f,..,,. Berggren; 

Roller, Or4fpnbitire 	— 	.—. 
Niclas, han6 Zrdliki 	— 	— 

;fru Ståhlberg. ;km Stricker, ett dr Q:tira 
jo n Djurfiröin. Marie, kulled. nintuoriiingfut 

en 0011be, (0111 IblItfLit 	 — 	 s). Moberg. 
(tn Shvare 	— 	— 	feer Ab/berg.  

nerefter 	: 
(AU Oriin g ingen, 

Den uptactto s:ctfirigheten, 
Comebie i i 'Art. 

Tri ferna dra 
logerna af Vril(' roben och r orten i 21ntrura. N en 
Q.Ittiptithect trea 

thes2 cserna i 9Inbra roben 
s].3nrterre, forn Mun ar ittrattnb far fruntimmer 
ZIntED2ogerne 

24 6. Q3:(0. 
24 • >JN:co 
'6 0. ffs:co. 
16 b. qs:  co 
'2 	0:ro 

   

Q3iTretier farfalia8 i genrerna f6111111i11138.‘5011toir. 

vsng en tal epeftarlet .obethrig haha Q:litat 

23arton irer El. 5 e • y 

r"afaMot 
E- ont flere af be få tabbe Palle par Pette23illeter Pyemi:trift, 
fä bebagabe innehafibarne af kibusie inleinina Dem t milt £ogi6 
fris att erhäfla anbra, eniebon be Witt iirgifno ej Isfifma gånati, 
be kingre rio i bog. 	 Fr. 1Y. Ståhlberg. 

1111 b, 	issto. 

Zrgert• uti 	erti n ffc. 	Zoftrycferiet. 



ta,  
e2 iaefu poretVre, , ung 	6'e n. 

e,r3-1/b, 6474.(..7..tre egOnt er.r 
sexic,e/ ea.-.9W.e.deb feriMeat 	 

.93erdte.C.,e," 

12.12.10 
Den försonade Fadren 
Carl Lindegren svarar för huvudpjäsen andra spektakelkvällen i rad, denna gång med en dram (D976) 
som gick hela 74 gånger på de kungl teatrarna 1795-1823. I Malmö hade den stått på J P Lewenha-
gens program på teatern i Grynbodgatan 1804 och 1808. Även om pjäsen innehåller en viss satir mot 
bördsstoltheten hos titelpersonen överste Stjernbloss och framför allt hans syster och har komediin-
slag är det i huvudsak ett Riihrsttick som inte sparar på effekterna. Djurström spelade en målare som 
tvingas leva under antaget namn sedan hans far generalen med orätt dömts till döden. Målaren har 
enleverat och gift sig med Stjernbloss' dotter vars porträtt han åtagit sig måla, ett porträtt som då det 
förlupna paret spåras efter sju år givetvis i en stor försoningsscen beveker den stolte men rättrådige fa-
derns hjärta. I truppen tycks därmed, i rollen som dottern, inträda en annars okänd mamsell Rosen-
holm som betros med en rad viktiga roller. 

Nyårs-Natten 
Jfr 25.11.10. Om det är pjäsens första eller andra föreställning är osäkert; den för hand gjorda rättel-
sen till "andra" är försedd med ett frågetecken och ovisst är när den är gjord. 

Tre exempel på den tablåartade effektstil som odlades av den sentimentala borgerliga dramen, i Sveri-
ge främst företrädd av Kotzebueepigonen Carl Lindegren. De här tre scenerna är emellertid ur Ifflands 
Das Bewusstsein på Mannheimer Nationaltheater 1787. Kopparstick av Crusius efter Melchior ur 
Gothaischer Theaterkalender. 
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2erefter grfanl: 
går ftkfla gängen, 

£tinb x8 to, 
Zrgcrt uti Berliuggha Zortrocreriet. 

uppä 

ong 1. 
tiolle2ien,  be itur  benef3terii i Malmö, il   

lober tur Direktturen STÅHLBERGS ett)VCIfel  

Diatteti.. bett i 2 December 18 I ei  

ten Orfonabe aabren, 
zrame t 3 'utter, Drtglitat af Den C. Lindegren. 

44.5«fofierne: 

aStore 
'Carolina, Del; Avu 
Carl bet' 	'.1 :1;011 

e Stjernblofs, .Carolinas 
9.1liottfon 1-lögle/kit bane ipti(r 

Ma  ur 
&ark, )CarolinJs råDer 

itz 
Oeitercli 
fIaptfatii Strutz 
9.Nopirter Husblofs 
Cc, _Officer 
Lat 'bergig 

CU-4f 

Trifersto dro: 
govrna of Vrfta tuben och Sonben i 2litbra täte;  
'11mobithecerre n 	 , 	 . 	' ', 
eiDeUocrna t 9Inbra raben 	. 
oarierre, fon) dfunn dr unditaD Nr fruntimmer 	i 
Otat6 2ogerne 	• 

Oilletter 	Ottad i Zetiteind fatibljningt3 qontotr. 

2ngen ttU epertaflet ;hihi:trio tiadtee @litr6e på Zbecttertt. 

186tjan ger fl. 5 e. nt. 

tyar 	la i •.• 

Nt)(11:6 Natten, 
comeDie i i Qtrt met) Cottpietter. 

t. Djurflråni. 
1V1:11e R*711)01711. 

t. F. Ståhlberg. 
yi•cti Levin. 

t• Berggren. 

terr Levin. 
t. Aloboni. 

t. C. Ståhlberg. 
Moberg. 

.9err Ahlberg. 

24 9. iYto• 
24 9. 	co.N 
16  0. 23:ccs. 
16 0. Q3:co, 
12 i. 0,co. 



1 4.1 2.1 0 
Till Förmån för Herr Berggren 
Den 18-årige Anders Petter Berggren har tagit in hos samme bagare som på våren hyst direktörsfa-
miljen Brulo (jfr 7.3.10). Tydligen har Berggren med sin recett lämnat truppen: hans namn före-
kommer på ännu en affisch (jfr 19.12.10), men struket. 

Barberaren i Sewilla 
Jfr 22.11.09. Med titelrollen anförtrodd en Askenbom på väg att etablera sig som Malmöpublikens 
under ett kvartsekel mest älskade komiker har recettagaren en mera blygsam roll i huvudpjäsen. 

Borgmästaren och Borgmästarinnan 
Möjligen har Berggren däremot den flinka betjäntroll som betraktades som den begärligaste i Nico-
las Julien Forgeots äktenskapsinteriör, konversations- och intrigkomedin L'amour conjugal, ou l'heu-
reuse cr&lulit (D257). Rollen hade gjorts fem gånger av Lars Hjortsberg på Arsenalen 1799-1800 
sedan pjäsen 1791-98 gått 30 gånger på Stenborgs Munkbroteatern i Didrik Gabriel Björns över-
sättning, småningom med en undertitel som anger pjäsens tema: Den äkta kärleken. Flodmark (s 344f) 
anmärker att översättningen "utmärkte sig för ledig dialog med korta repliker men vanställdes af en 
mängd öfverflödiga svordomar". I Malmö hade pjäsen 1798 annonserats av J A Lindqvist på teatern 
i Nordlindhska (Berghska) huset. 
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Rong 
45ritnile3ierabe Zheaterii i Malmö 

uppfåret3 

utiDer tar DireUeuren STÅHLBERGS tterifer  

3rebagen ben 14 December 1810, 

filt 3brtnätt för t ar Berggren. 

arberat4Cii i Sewilla 
elfet- 

Ven grutttbfa 2atfambeten 
VilleDie i Vret af herr De Bauwarchais, bfwe 

ganing af D. G. Björn. 

sper fonerne: 
Orefme Almaviva, ::-..,"poift Grand 	_ 
Barthollo, Bioteil6 	 MIM= 
Rofine Det pupill 	 — 
Figaro, 23arbetate i Sevilla 	/N.NI• 

Don Bazile, Orgallift 
Ungman 

n-i 	
) 

Sönlös 
'Notarie 
Domare 

Zellag6tarlar 

gmule bybor heä Bart kollo 

Djurfröm. 
F. Ståhlberg. 

rvJ:Ile Ekholm. 
Ajkenbom. 

C. Ståhlberg. 
52". Berggren. 

t. Moberg. 
Eklind. 

Zårefter gifweä får fbrffa gången: 

orenuiftaren och 	orginciftaritmatt, 
Comebie i i 9itt. 

Triferna aro: 
yneena af Wrfin roben vd> aonDen i 2inbra roben 
Vimphitheatren 	, 	 _ 	 • 
Cltpe,90oerno i 91nbro ropen 	,  
varterre, fem åtMen år ;lidit» far fruntimmer 
tstatt3,,2o2erne  

	

24 0. 	: C 0. 

0:CO 
16 g. t23:co. 

0. 25:co 

	

32  0. 	:Ct) 

9(honnementer orb fria Qntrea upOra får Dogm. 

23Iletterne förfkijad fjol 3atnren Aliihrman un Ctifiergatane  
ttU tt. 3 e. tu. jarot feDan uti Zheatera6 gbrftiljningeContur. 

Q36rjon ger Et. 5 e. m. 

3ngeli tift Cpettaftet obehdrig tillåta intik på ntåtern. 

tinD, 
Zngft. 	titt 	s e t Ii skffa. Q3ortrixferieti 



16.12.10 
Konstmakaren den Förste 
Jfr 20.10.09 och 31.1.10. Det bör noteras att i denna trupp var det var den ståtlige dram- och även 
komedihjälten Djurström som hade titel- och förklädnadsrollen som impulsiv och alltmer hejdlös upp-
tågsmakare. Det är inte enda antydningen om en annan sida av hans sceniska naturell än den patos-
fyllt smattrande, med många ha!-rop och häftigt krängande åtbörder. 

Byen i Bergena 
Jfr 7.11.10. 
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Uppå 

ong 1. 
Writaegivroln Zbeatevii i 'Malmö, 

itypthc6 	. 

Direazuren STÅHLBERGS etureffe, 
eånbisen ren k 6 December i 8 lo/  

oiltmafaren ben abrffe, 
0...0itieDlt i 3 Qtfier 4r Kutzebue. 

Terfonerne : 

gra von Brui3menbach 	 ~.I•• 	 gra Levin. 
Charlotte, oci3  Daller 	.— 	 ~III••• 	 1\1:11e Ekbolni. 
plette, vef3 Stuunturjungfrn 	•••~9 	 ä r a Ståhlberg. 
:'or on 117iiderflyckt 	— 	 4. Djurflrbin. 
Felix, boti5 (.5ourveuriettr 	_ 	t. C. „Ståhlberg. 
Bagelfvärm, ("3,i3tmirture 	 _. 	.. F. Ståhlberg. 
Julias iklulkus, :51111)0110 	_ 	 Sperr Levin. 
L5:11 3.)änttfeac 	il •11 	 M.M. 	

t. Afienboni. 
ell 2itJent 	 .1.11 	 81••••• 	 .$2 ert ilhiberg. 

2erefter j;i f tued f3r andra gängen : 

tbuen t Ocrocno, 
grant i 2 9.1f:e;• cf Kotztbue. 

      

Trif:% no dro : 

bolin nf "IV)rfh råilen och 5 enbet; i TaDra tåben 
9imbubeurvii 
k.,-'ine, Vogena i 2Inbrn railen 
Torrare, (om åfluen år triråttab för fruntimmer 
Våd Yegerue 

24 0. 0 co. 
24 e• eco. 

16 9. 	:co, 
12 0. 2r.CO 

       

Q3inetter 53rfåija6 i 	entern4 fdrftiijningt# Contoir. 

ingen tid epcfcciElet ohetArig talåtee (ntr4 på Ztycitern. 

C3rjari fler 	5 e. tu. 

e 	tt 1:), 	12c0. 

Vi>..11)ift• 	uti 95 e r [i n.fra• 	Zortrgerict. 



19.12.10 
Ändrat datum 
Att raden med föregående onsdags datum blivit kvar på affischen och här fått ändras för hand är väl 
sannolikt att se som ett rent korrekturfel. 

Den Falska Blygseln 
Kotzebues dram Falsche Scham (D772) hade i Gabriel Euråls översättning premiär på Munkbrotea-
tern 1798 och hade den gångna sommaren getts av Djurgårdsteatern och där uppnått sin trettonde 
och sista Stockholmsföreställning. I Malmö hade J P Lewenhagen annonserat den 1804 på teatern i 
Grynbodgatan. En sorts karaktärskomedi där det aktuella karaktärslytet, självunderskattning, över-
driven timiditet, representeras av olika personer i en intrig som vimlar av igenkännanden och osan-
nolika sammanträffanden, tyska hedersmän och franska narrar, häftiga känslostormar, satiriska snär-
tar och mer renodlade komediscener. De senare finns särskilt i slutakten där unga hovrådinnan ac-
cepterar ett liv på landet och får hovrådet att inse sitt eget värde (dvs att han inte är så tråkig som han 
tror), där hans bäste vän majoren vinner hans alltför försynta amerikanska fosterdotter och där hans 
riktiga dotter övervinner sitt komplex för en liten fysisk deformitet och accepterar en ung lantjunka-
re som känt sig tyskt klumpig i salongerna. 

Enklingen 
Undertiteln Allt har en öfwergång är ordspråksmässig och författaren till Le veuf (D676) Carmontel-
le illustrerade just talesätt med sina "proverbes dramatiques", ursprungligen skrivna för amatörer i de 
parisiska "thgtres de society". De små pjäserna nådde dock också yrkesteatern och den aktuella lilla 
lustigheten hade i Didrik Gabriel Björns översättning getts hela 48 gånger på Munkbroteatern 
1786-99. 
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23.12.10 
Ida af Kirchberg 
En tiradbemängd scenisk predikan med feministiska och pacifistiska inslag där pjäsens mycket aktiva 
kvinnor till slut får bukt med den manliga riddar- och hämndemoralen, allt i en släktuppgörelse i me-
deltidens Schweiz, dramatiserad av dansken Enevold de Falsen (originaltitel: Idda) efter en roman av 
tysken August Lafontaine och med premiär på Det kgl Teater 1802. Pjäsen nådde tydligen aldrig 
Stockholm men annonserades av J P Lewenhagen på teatern i Grynbodgatan redan 1805 och förblev 
på sällskapets repertoar som synes under Ståhlbergs ledning men även under Djurströms — i Malmö 
annonserar han den sista gången 1832 men i Jönköping finns den antecknad så sent som 1840 (Ruuth 
s 165). Pjäsens grundtema, undertitelns Frid ger sällhet, är konsekvent genomfört men med en väl-
dig apparat av riddarfejder, förklädnader, hemlighetsfullt nerfällda visir, underjordiska fångvalv, gra-
var etc etc. Detta i en handling som bl a bjuder sin hjälte greve Henric att dignande vackla ur fång-
hålan i den trolovade Idas slöjor .och kjolar varpå hon ställs inför ståndrätt i hans rustning, först då-
nande men sedan så vältalig att hon framkallar en sinnesändring hos den greve Wilhelm vilkens son 
sagde greve Henric och hans friherrlige svärfar in spe dödat i självförsvar. När de sedan i oförmodad 
ånger först sonderar terrängen i munkförklädnad och sedan dramatiskt rycker av sig lösskäggen och 
ber Wilhelm om förlåtelse utbryter stor Försoning. 

För Pjecens längd gifwes ej Efter-pjece 
Detta var sejourens första helkvällsfyllande pjäs. Ytterligare två följde, båda av Kotzebue: Page-Intri-
gerna och Korsfararne. 
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28.12.10 
Page-Intrigerna 
Pagen som bedriver intrigerna i Kotzebues Die Pagenstreiche (D1838) är en fräck och frejdig upp-
tågsmakare och liksom i Konstmakaren den förste (jfr 16.12.10) var det Djurström som tog hand om 
rollen. Enligt Dahlgren var den översättning som användes på Djurgårdsteatern (tolv föreställningar 
1806-11) gjord av den 1806 helt nye nittonårige truppmedlemmen Djurström, men till skillnad från 
i fallet med den lilla komedin Kometen (jfr 31.10.10) anges detta inte på Malmöaffischen. Och då 
Djurström som egen direktör ger pjäsen i Lund den 15 sept 1825 anges översättningen på affischen 
(Lunds kronoräkenskaper, LAL) vara av en senare aktör och ännu senare direktör på Djurgårdsteatern, 
Carl Wildner. Den uppgiften bör rimligen stämma Hur som helst har Djurström kunnat finna rikt 
utlopp för sitt farslynne i denne yngling som, ideligen förklädd, ideligen avslöjad, i tur och ordning 
och med framgång beflirtar sina tre näbbiga kusiner — men sedan, för att skaffa sig reskassa, assisterad 
av sin listige ridknekt hjälper tre officerare att erövra samma kusiner. Därmed utmanövrerar han de 
tre löjliga medelålders lantjunkare som utsetts åt kusinerna av dessas befängt spökrädde far baronen 
och hans ampra syster: en av junkrarna talar bara om koavel, en bara om en resa Stolp—Danzig han en 
gång gjort och vars beskrivning ingen vill trycka samt en, en exlöjtnant, om sina hjältedåd i det ett-
åriga kriget då han visserligen var sjukskriven i tio månader. De många upptågen drivs ibland till själv-
ändamål och kan göra pjäsen lite smålarvig, men den är underhållande, med många tillfällen till fy-
sisk aktion. 

För Pjecens längd... 
Som sagt (jfr 23.12.10) en av sejourens tre pjäser som ansågs helkvällsfyllande. 
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30.12.10 
Fjäsken 
L'officieux (D842) av markis A N de La Salle (1734-1818) var ett sentida försök till karaktärskome-
di' som i Elis Schröderheims fria översättning blev rätt populärt på de kungl teatrarna och gavs 55 
gånger 1791-1818. I Malmö hade Seuerling & Lewenhagen annonserat pjäsen redan 1793 på Knuts-
salen, och J A Lindqvist hade den på sitt program 1802 på teatern i Grynbodgatan. Det aktuella ka-
raktärslytet företräds av lantrådet Gyllenfjäsk som formligen dränker systersonen greve Ehrenlilja i be-
skäftiga omsorger, tex att välja en dominant änkefriherrinna Torrved till hustru åt honom utan att ta 
hänsyn till om han är tingad på annat håll (vilket han förstås är). 

Den gamla Fröken 
Arthur Murphy (1727-1805), en flitig fäsör i alla genrer, var som många brittiska dramatiker irisk-
född. Två av hans pjäser vidarebefordrades via tyska bearbetningar till svensk scen av Mårten Alten, 
De svartsjuke och den aktuella lilla pjäsen, vanligen kallad Misstaget eller Den gamla Fröken (The Old 
Maid/Der Missverstand; D1649). Den annonserades två gånger av J A Lindqvist 1799 på teatern i 
Nordlindhska (Berghska) huset. Aktören Jonas Sundman ingick då i ensemblen, och man finner på 
en långt senare ståhlbergsk lundaaffisch från den 6 sept 1822 (Lunds kronoräkenskaper, LAL) att han 
där gör titelrollen, en s k kärringroll, en genre en del manliga komiker gärna odlade. Flodmark (s 458) 
noterar pjäsens premiär på Munkbroteatern 1796 som en framgång "vilken väl endast kan tillskrivas 
Schylanders sätt att spela en gammal giftassjuk fjollas roll". Till Carl Gabriel Schylanders glansroller 
hörde f ö också just friherrinnan Torrved i Fjäsken — men denna gjordes ju i Malmö 1810 av fru Le-
vin, och då sällskapet på en annan lundaaffisch för Misstaget eller Den gamla Fröken den 10 sept 1819 
redovisar personlistan är det fru Ståhlberg som gör baron Gyllenklos gamla ogifta syster. Så var det kan-
ske redan 1810, och kanske gjorde Djurström även då fänrik Rosenfeldt och Levin major Ståhlhjerta. 
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3.1 .1 1 

Korsfararne 
Die Kreuzfahrer (D1373), ett av Kotzebues stora historiska spektakel vilket 1802 något överraskande 
fått äran att inviga den nya nationalteatern i Berlin, nådde två år senare de kungl teatrarna i Stock-
holm där pjäsen i Mårten Altens översättning t o m 1845 upplevde hela 141 föreställningar. 1807 av-
slutade Carl Stenborg sin Malmösejour med att annonsera tre föreställningar av pjäsen på teatern i 
Grynbodgatan, och året därpå hade J P Lewenhagen den på programmet där. I pjäsen återvänder den 
såsom död förmodade korsriddaren Rudolph von Eichenhorst hem bara för att få veta att hans älska-
de Emma von Falkenstein försvunnit. Förklädd till pilgrim letar hon nämligen efter honom men över-
tygas om hans död och går i kloster, ett beslut som tillskyndas av en illasinnad abbedissa. Under tiden 
räddar Rudolph en fången emir och dennes undersköna dotter undan den onde riddaren Kuno von 
Rabenstein (Askenbom, så ofta i bovroller att det låter ana en barsk sida också i hans komik), som kvit-
terar med att hindra Rudolph att via en underjordisk gång rymma med den återfunna Emma. Den-
na döms då till inmurning p g a brutet klosterlöfte. Från detta löses hon dock just före sista mursle-
ven av en ädel biskop, till abbedissans mycket hörbara grämelse. 

eAre dyk' "Coq ratiWz.  

Kotzebues Korsfararne, akt III scen 3-4, på Arsenalen (Dramaten) i Stockholm där den hade premi-
är 1804 (först under titeln Korsriddarne). Teckning av John Hall. Drottningholms Teatermuseum. 
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7.1.11 
Page-Intrigerna 
Jfr 28.12.10. 

Ändringar 
Jämför man med nästa affisch ser man att båda tydligen samtidigt varit färdigtryckta och att man där-
för för hand kunnat skifta datum mellan dem. Det mellankommande hinder som antyds av hand-
skriften nertill kan naturligtvis tänkas vara att den nya pjäsen Grefwen af Essex ansågs otillräckligt re-
peterad (även om pretentionerna i det avseendet med nutida mått mätt säkert var milt sagt måttful-
la) medan ju Pageintrigerna just hade getts. Dock har man av någon anledning måst kasta in mamsell 
Wiberg som en av pjäsens till slut gynnade unga officerare. Över huvud förefaller veckan ha varit stru-
lig. Onsdagen den 9 januari instäms Carl G Ståhlberg av sin egen bror direktören till rådhusrätten 
(domboken, MSA) för att i trots av ett visserligen osignerat kontrakt ha lämnat truppen. Rätten till-
håller honom att stanna tills vidare eftersom den finner det "påtagligt" att Carl "antagit tjenst wid 
trouppen, då han icke allenast i längre tid njutit öfwerenskommen weckolön, utan äfwen hos Direc-
teuren gort skuld för kostnader till en ny öfwerråck, som skulle godtgöras af inkomsten för den re-
cette, hwilken C Ståhlberg, i grund af öfwerenskomne Contract, nu snart skulle erhålla". Och myck-
et riktigt annonseras i Lunds Weckoblad Kotzebues Papegojan och Envallssons imitation efter frans-
kan Hans Nåd och Sotaren som recett för Carl G Ståhlberg till fredagen den 11 januari. Affisch saknas 
emellertid, och Backströms (s 164) förmodan "möjligen inställdes föreställningen" har rätt säkert fog 
för sig: den finns nämligen inte med i den tidigare (jfr 23.10.09) berörda specificerade förteckningen 
över speldagar. 
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9.1.11 
Grefwen af Essex 
Femaktsdramen anges vara en översättning utan att det sägs vem som skrivit originalet, och .i Stock-
holm tycks pjäsen ha varit ospelad. På en lundaaffisch för den 18 aug 1819 (Lunds kronoräkenska-
per, LAL) kallas den emellertid historiskt skådespel av J G Dyk, och namnet "Dyk" utan initialer el-
ler nationalitetsbestämning har tydligen dykt upp även i Jönköping och Norrköping (Ruuth s 160, 
Nor&n s 305). Rimligen rör det sig om Joh Gottfried Dyk (1759-1813), bokhandlare i Leipzig och 
flitig pjäsöversättare (Pröltz s 461): Om det verkligen i detta fallet handlar om ett original är kanske 
omöjligt att få reda på, men pjäsens Englandshistoriska ämneskrets har ju också andra tyskspråkiga 
dramatiker ägnat sig åt, tex Schiller i Maria Stuart och Heinrich Laube vilken 1856 skrev en Graf Es-
sex som också nådde Stockholm (D1068). I alla händelser framgår av affischen att handlingen ålagt 
Djurström i titelrollen att vara hemligt gift med mamsell Rosenholm som en av drottning Elisabeths 
hovdamer. Den egenartade stavningen av namnen Bur(g)leigh (eller Burghley) och Raleigh kan note-
ras (på nyssnämnda lundaaffisch blev det "Burlee" och "Ralee"). Och "Commendanten på Tover" görs 
av en Carl Ståhlberg som (jfr kommentaren till föregående affisch) samma dag varit inblandad i ett 
smärre rättsligt drama i rådhusrätten, instämd av sin bror direktören, här greve av Southampton. 

Nyårs-Natten 
Jfr 25.11 och 12.12.10. 
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13.1.11 
Den Landsflyktige 
Jfr 22.10.10. Jämfört med den föreställning truppen presenterade sig med i Malmö kan man notera 
att mamsell Rosenholm den här gången fått överta mamsell Wibergs roll och Levin den försvunne 
Berggrens, varför Carl Ståhlberg gått in i Levins gamla roll och en tydligen vid jultiden (jfr 23.12.10) 
inträdd hr Hamnerin i Ståhlbergs. 

Hans Nåd och Sotaren 
Pjäsen som ursprungligen annonserats till Carl Ståhlbergs inställda recett föregående fredag (jfr 
affischkommentaren 7.1.11) hade översatts av Carl Envallsson efter ett franskt original av okänd för-
fattare (D1117). Enligt Flodmark (s 325) väckte den lilla farsen mycken munterhet vid premiären 
1790 på Munkbroteatern där pjäsen spelades sexton gånger t o m 1791. Det hela handlar om en gre-
ve som klär ut sig till sotare, och vidare finns här en komikerroll som kvackande tandläkare. 
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1 6.1 .1 1 
Kammar-Pagerne 
Fredrik II av Preussen är en av dramatikerna omhuldad figur och ibland en specialitet för aktörer (mest 
berömda exempel: Otto Gebiihr i femton tyska filmer 1921-40). Isak Levin hade under sejouren re-
dan gjort den rättrådige kungen i Jungers Pasquillanten (jfr 26.10.10) och gjorde honom nu igen i en 
pjäs där Lars Hjortsberg redan 1794 tjugotvåårig gett ett berömt prov på sin imitativa förmåga som 
den gamle från många stick välkände kungen: Dezedes och Ernest de Mantauffelds Auguste et Theo-
dore, ou les deux pages (D193), som i översättning av Olof Kexel gick 74 gånger på de kungl teatrar-
na t o m 1829. I Malmö hade J A Lindqvist haft pjäsen på sin repertoar 1798 på teatern i Nordlindhska 
(Berghska) huset. Av titelfigurerna, gossroller för unga aktriser att kokettera i, blir Auguste misstänkt 
för en korrespondens som i själva-verket består i att han skickar alla sina pengar till sin fattiga mor. 
Hon kommer med dotter till Berlin för att klaga hos kungen över en orättvis dom och hon blir hjälpt 
av en hygglig värdshusvärd och den andre pagen Theodore. Slutligen är det naturligtvis kungen som 
ställer allt till rätta efter att ha läst ett ännu inte avsänt brev han träffat på hos den sovande August och 
som röjer dennes totala dygdighet. 

Den Döfwe 
Le sourd, ou l'auberge pleine (D483) av Desforges spelades i aktören Daniel Grönlunds översättning 
86 gånger på de kungl teatrarna 1799-1836 och hade i Malmö annonserats av J P Lewenhagen 1804 
på teatern i Grynbodgatan. Uppslaget kan erinra om Carl Lindegrens Den blinde älskaren: titelper-
sonen lyckas beröva sin dumme medfriare den tillbedda genom att spela döv. 
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1 8.1 .1 1 
Till Förmån för Herr Askenbom 

Askenbom har använt sig av samma logi som hyste paret Hjelmstedt i föregående trupp (jfr 31.10.09 
och 6.4.10). 

Slåtter-ölet eller Kronfogdarne 
Affischen väljer samma stil för båda titlarna varav den undre, ofta i formen Kronofogdarne, nog är 
mest berömd. Malmö Teater är långt inne på sitt andra år innan Värmlänningarnes föregångare som 
nationalpjäs dyker upp, här redan välkänd från andra scener — annonserad på Knutssalen 1793 av 
Seuerling & Lewenhagen, på teatern i Wetterholtzka gården (jfr kommentaren 4.2.10) vid nuvaran-
de Norra Vallgatan 1794 av Pettersson & Rydström samt på teatern i Grynbodgatan 1802 av J A Lind-
qvist och 1805 av J P Lewenhagen. Carl Envallssons i långa delar mycket självständiga "imitation" av 
Les vendangeurs, ou les deux baillis (D1381) av Parisfirman Piis & Barr& skriven till ett kontinuer-
ligt ackompanjemang Envallsson valt inte minst ur samtida vis- och musikteaterrepertoar (samt med 
uvertyr av Johan David Zander), antecknas av Dahlgren för 294 föreställningar i Stockholm 
1787-1857, med premiär på den stenborgska Munkbroteatern. En lustig bondeidyll där byn firar slåt-
tern hos krögaren och två kronofogdar som uppvaktar krögardottern gör sig märkvärdiga med att på-
peka förbudet mot dans och supning — varvid givetvis den ene, sprätten Bryngel, förleds att dansa och 
hissas upp i en gunga medan den andre, den pompöse Polycarpus, luras att dricka sig full: "När jag 
dricker, — är det rätt." Han har ännu ett bevingat ord, riktat till den i gungan upphängde vanvördige 
kollegan: "Det är ej nog, at vara hängd, / Man ock bör höflig vara." 

Capten Puff 
Jfr 3.12.09. Efter att ha gjort Bryngel är det troligt att recettagaren valt att göra ännu en titelfigur som 
gör bort sig. Han finns antecknad för rollen på tre lundaaffischer från 1820-talet (9 sept 1825, 12 sept 
1827, 28 sept 1829; Lunds kronoräkenskaper, LAL). 

Ändringar 
De handskrivna rätt suddiga ändringarna i rollistan ska tolkas "C" (för Carl Ståhlberg), "M:lle Wi-
berg" resp "H. F. Ståhlberg", dvs direktören själv. 

Den i gungan upplurade kronofogden Bryngel rivaliserar med den berusade kollegan Po- 
lycarpus om en flicka och tillropar honom i sin maktlöshet: 

"Din gamle skälm, som dristar dig, 
At efter denna flickan sträfva! 
Om ner jag kunde hjelpa mig 
Du smaka fick min näfva." 

Akt III scen 8 ur Envallssons "imitation" Slåtter-ölet eller Kronfogdarne. Laverad teck- 
ning av okänd konstnär. Musikhistoriska Museet. 
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20.1.11 
Papegojan 
Der Papagey (D1842) är ännu ett Riihrstiick av Kotzebue vilket hade premiär på Arsenalen den 23 
jan 1794 (17 gånger t o m 1796) och dagen därpå(!), då i Didrik Gabriel Björns friare översättning, 
på Munkbroteatern (52 gånger där och på Djurgårdsteatern t o m 1820). Där fick pjäsen undertiteln 
Ällska Far och Fosterland — en dygdig kärlek som symboliseras av Georg Westerland, pjäsens orättvist 
förskjutne son, återvändande till det älskade hemlandet från Jamaica såsom rik, men sedan dessvärre 
skeppsbruten och ruinerad. Sin enda räddade ägodel, en papegoja han som påminnelse lärt säga "Bed 
för din fader" (nämligen för att motverka bitterhet mot densamme), låter han sin frigivne moriske slav 
salubjuda för att hjälpa den nu ångerköpte och likaså ruinerade fadern, vilket förgäves sökt hjälp hos 
sin andre, favoriserade son, svirande och nu i vanära försvunnen. En rik och rörd engelsk änka lyckas 
med anmärkningsvärd snabbhet både till överpris köpa fågeln och äkta dygdemönstret. En överrask-
ning är att i rollistan finna Djurström som moren, en naivt godtrogen representant för Kotzebues äd-
la vildar — avskyn för slaveriet är ett återkommande drag i hans pjäser. Denna hade annonserats i Mal-
mö redan 1794 av Pettersson & Rydström på teatern i Wetterholtzka gården vid nuvarande Norra 
Vallgatan (jfr kommentaren vid 4.2.10). 

Hafsnymphen 
Vare sig förr eller senare finner man denna lilla komedi omnämnd i Malmö och till synes ingen an-
nanstans heller. En av denna affischseries större mystifikationer — som onekligen kan göra det frest-
ande att betänka att det fanns litterära talanger i ensemblen. 
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24.1 .1 1 
Landtboarne i Hufwudstaden 
Louis Benoit Picards Les provinciaux å Paris (D1439) hade i Mårten Altens översättning gått åtta gång-
er på Arsenalen 1808-10 och därmed gjort sitt på Stockholmsrepertoaren. Till Malmö återkom den 
inte heller. Norden (s 284) menar att Kotzebues De franska småstadsboerne som J P Lewenhagen 1808 
annonserar både i Norrköping och på teatern i Grynbodgatan är en bearbetning. Men underlaget är 
här, som Bxckström (s 149) också påpekar, en helt annan pjäs av Picard: La petite ville (spelad, svensk-
lokaliserad, som Småstaden på Arsenalen 1809-10; D2171) vilken Kotzebue erkänner som inspira-
tion till sin mest berömda pjäs, Die deutschen Kleinstädter, och därför samtidigt utger i tysk över-
sättning (Klingenberg s 132ff). Den pjäsen spelar i en småstad där några parisare oförhappandes ham- 
nar, men i den nu aktuella pjäsen sker konfrontationen mellan storstads- och småstadsmentalitet som 
man ser av affischen i själva Paris, bland vars mysterier f ö kan noteras "en ny Laterna Magica". 

Efter Bokstafwen 
Wie machen sie's in der Comödie, oder Die buchstäbliche Auslegung (D495) av Wilhelm Heinrich 
Brömel, tyskt krigsråd, dramaturgiskt verksamt i Berlin, gavs i Mårten Altens översättning 16 gånger 
på Munkbroteatern 1797-99 och ytterligare tre på Djurgårdsteatern 1805-20. I Malmö hade kome-
din annonserats på teatern i Nordlindhska (Berghska) huset redan 1798 och 1799 av J A Lindqvist 
samt på teatern i Grynbodgatan av J P Lewenhagen 1805 och Carl Stenborg 1807. Nyckeln till intri-
gen ligger i den svenska undertiteln Den enleverade älskaren: enligt lagens bokstav är det förbjudet för 
en man men inte för en kvinna att företa en enlevering, varför pjäsens advokat råder hjälten att låta 
sig bortföras av sin älskade som mot sin vilja blivit bortlovad till en annan. Flickan visar sig förstås va-
ra advokatens dotter. Och hon får beredvillig hjälp av den av fadern tilltänkte svärsonen vilken redan 
lovat bort sig på sitt håll. Men till något så moraliskt vådligt som en enlevering behöver det aldrig gå 
och fadern beveks — ett lite sentimentalt slut på en annars flinkt skriven komedi. 
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Georges, band Len 	am ~9 	 •••=, 

Fancherte, bane,  Dotter 	 — 	 M : Ile &holm. 
La:nbert, TitiftcH6 	1" 	.— 	fDeir DjurflråN. 
i'clt Dupre, mindbudiDkrinna 11)1iN Sr. Ho. 

nore yran 	~1~ 	 om... 	 ä r U Diurfirlitit,,-. 
Dorval 

S'),:r liamnerin. 
••=••• 	 11~••D 	 --- i) . Alkenbow. 

Launev, band ?3etjent 	.— 
;g,  n Vercour 	._ gett Ståhlberg. 
Malfiland 	— — 	— 	.9err Levin. 
›Dati6 ;Sca 	— 	fru Levin. 
5,jt16 Dotter 	 — 	11,1:11e Charlotte Levin. 
thwome Kougert 	...r•O ~mo 	 M.Ile diberg. 
tremin, 2Vdro4116tptith 1 75iNcliabell S. Qcrinain t. C. Ståhlberg. 
van600 	— 	 — 	.t. Moberg. 
el liten"..--,-.Tatrooart) 	— 	5e et Carl Levin. 
jerotne, 11M-fnatta titt ett tu) Laterna Magica.  
Robert, (»traj?. — en ()hare. 

Scenen dr i Paris. 

Zkirefter gifwei 

Cfter 	,orftaftpen elle Men Cnfetverabe gillbrent  
ioniebie i 1 QIct. 

Tri ferm ko: 

!Nuna af Vrfla utbett ute timben i 2Inbra raDen 
22mpbuthentren 

ibe,2,43ttna i 2Inbra raben 
q3arterre, 	dfcren dr tnrcittab får fruntimmer 
%Sim Yegerne 

2 4 g. 9_3 oj 

24 0. 	 c G 

16 g. 	:co* 
43 0. 	C 4: 

csifietter g6rftilja6 i teaternio farfaljningd Corituir. 

Jngen titt (}enatlet obebårig titlåtet3 (2ntae på Zipenterie. 

Q3brjati ger Et. 5 e. ni. 

u n D, 1811. 
Znycet uti 	e r ti ag fea Zortruckie 



25.1.11 
Till Förmån för Herr Djurström 
Om Djurström övertagit den försvunne Berggrens logi, tidigare direktörsparet Brulos (jfr 14.12.10 
resp 7.3.10), eller bott där hela tiden är ovisst. Hans normala Malmölogi blev sedan rätt snart hos 
hovslagaren Ekberg på Per Weijersgatan. 

Amelie och Montrose 
Louis Frangois Faurs dram Montrose et Amäie (D1668) i Didrik Gabriel Björns översättning hade i 
Malmö, tidigare annonserats av J A Lindqvist på teatern i Nordlindhska (Berghska) huset 1799 (Gus-
tafson 1971 s 85) och av Carl Stenborg på teatern i Grynbodgatan 1807. I Stockholm spelade olika 
sekondteatrar åren 1789-1814 40 gånger den spännande historien som tilldrar sig i Cromwells Eng-
land dit den kungatrogne lord Montrose (recettagaren Djurström) i smyg återvänt för att enlevera sin 
fästmö Amelie, något hans vän och rival lord Surrey i misshugg röjer för att sedan göra bot genom att 
byta identitet med honom och nästan få plikta med livet — men Folket kommer emellan. Man kan 
notera att skurkrollen, personen som anger Montrose, åter spelas av Askenbom. 

Qwinnorna och Förtroendet 
Antoine Frangois Quåants sångspel Les femmes et le secret (D1968) fick, i Johan Magnus Lanner-
stjernas skickligt versifierade "imitation", ny musik av Johan David Zander till premiären på Munk-
broteatern där den gavs 48 gånger 1792-97, vartill senare kom 57 föreställningar på Arsenalen 
1803-24. Också i Malmö var den redan välkänd, annonserad av J A Lindqvist både på teatern i Nord-
lindhska (Berghska) huset 1798 och 1799 och på teatern i Grynbodgatan 1802 samt på sistnämnda 
teater även av J P Lewenhagen 1804 och Carl Stenborg 1807. En jämfört med t ex Kronofogdarne (jfr 
18.1.10) i sin situationskomik och sin relativa frispråkighet något grövre bondeidyll med två tjuvja-
gande bönder dels efterspanade av Länsman, dels misströstande om kvinnornas förmåga av förtegen-
het, vilken de utsätter för ett drastiskt prov. Tänkvärt är här att föreställningen 1799 gavs som recett 
för Jonas Sundman som med Ståhlbergs sällskap i Lund 16 sept 1822 (affisch i Lunds kronoräken-
skaper, LAL) gör traktens etablerade skvallerkärring Mor Greta, en roll som vid Stockholmspremiä-
ren gjordes av komikern Schylander. I den 1811 aktuella ensemblen ingick däremot knappast någon 
manlig expert på kärringroller (om denna konvention, jfr ovan 30.12.10). Däremot är det troligt att 
Levin liksom i Lund 1822 gjorde Länsman, en roll som kan påminna om hans roll som Polycarpus i 
Kronofogdarne. 
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nerefter giftved: 

il 0 tt 	ocb 
C0111CM i 1 91tt tutt, fång, 

tr G en et, 
uCtanr. 

9.5riferna åra: 

toperna af Båtfin tuben och genben i 21:Wo 
9.1alphttbratrea 	 • 
elbe,20gekga i 9Inbra raben 	• 
Spararns  rom (tuten dr turattaD får fruntimmer 
splaid,hgerne 

24 
24 

16 	thico. 
16 Ø. 93:3. 
zu ' 

    

2ibunnementer oel) fria Cnt163 iipbåta .får bagen. 

	

etflettec 1 Oljad  i  .Derr Djurftroms (pott; b. 	agaren Miihrman p5 

	

2134firriettan titt ft. 4 e. in. vet,  Oms 1 De; sea 
	

förfaljatno ettitiQiet. 

3tigh tal eveftaflet abegrig tttlåted entent rd Zbectiern. 

00rjan ffer fl. 5 e. tu. 

.,_211t11) egzi. 

ZrAt titt Ber/ing(ta Ziortrgerict. 

uppå 

0 it g 
Istimitederabe lbeaterti 1 Malmö 

uPPfåree 

unter' tetr DireEleuren STÅHLBERGS Ettrelfer  

retajen ben 2 5 Januarii 3811, 

Ziff 3b Matt 	err D ju tkii ;kit ä m 

får f br f t a gången, 

AMELIE od) MONTROS 
der 

Shirteten, 2cinfrapen och *tennet«, 
Difioriat ttheipel i 4 Qifter.. 

erfolierne: 

at S
Arnelie, beg ' 

'A
Do-timerelies  

£ort) tåric  

Qarb Montrar; få.toftuaa ineb Amelie 
Sgort) Surrey, ribben tår i Amelie 
Chevalier Srapley 
Henry, gammal prång 	Montrofes 

buggne 'tir 
Fanny, Amelies Oeuruernarite 
eti Officer of Cromvells £iftvagt 
ColOater. 

M Ile Ro 	11/1. 
ten' Di urfi rö m., 

F. Ståhlberg. 
cre Aftenb om. 

holf3. 
C. Ståhlberg. 
u St erg. 

Hamierin, 



27.1.11 
Korsfararne 
Jfr 3.1.11. Enda skillnaden är att hr Mobergs roll har tillkommit i personförteckningen. 
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Uprä 

ong 
93rimilegierde Zbeatera i Malmö, 

upPfbre6 
tutta Bert Direaeuren STÅHLBERGS eturelfc, 

ånDogen yen 27 januarii i si i, 

go.r13fararnei 
zrom I s Viften 

9) er fonem e: 

Rudolph von Eiehenhorft 
Bohemund von Schwaczeneek. 
Kuno von Rabenftein 
Rornuald von Gleichen 
Robert von Witterungen 
Bruno von Senfenberg 
Gundibert von der Saale 
Adhemar, 23titon of Puy, 354tsj legat 
en emir Kr tTelhfitticterne 
Fatima, hoa 	otrer 
Emma von Falkenftein, en Telegrim 
\Valter, ()etiet:, 'rjenare. 
Celeffina, libbehiffil i gtillfria Enfircienei5StofCer gris Ståhlberg. 
Salomeh, ,portiporterffa 	mima 	 mer. 

	

åta LCV111. 
Conrad, Rudolphs 9.3orenDingdre. 
glete Storeirarote. 	 uttrar. 
92tinnot ocl) Riefiertjenoty. 

.Dert Djurflråni. 

Afienbont. 
.9err C. Stal,lb,7g. 

cr r 
3D:r Ha71171erin. 

35. Moberg. 
err Levin. 

Fr. Stallier. 
M:lle 

M.11e Rojenbohn. 

24 # 	to.; 
24 #. '':to. 

16 g. 18:co. 
/4 G. '3 CO. 

tr- 

£11 nr) a r 1. 

Zrpett uti Berlingfea Zottrgetiet. 

fibeplotjen dr ån i eduret nit Nicea, dn i nit titonKr Dg 
ncirbelhuti Ocirtfrta ei)fircitneci Multer. _tuett år år 1097. 

i(St Zrilmen 	(dust,  giirne6 ej Q:Irer:vice?. 

Trifernii äro: 

Voåerna af Mrfia roben ort: 5QuDeli 	rona 
ginlotibeatren 
(flbeherna i 2tubra roben 
Tarterre, fan; afinen hr mreltiob fr5r frun:fina:er 
Von; £ogerne 

Bitletter fdrftifid i '4,u:ter:a 	årr.iifaing:5 Quies:tr. 

fingen rtli apettattet obebårig ti(1.5kzå Tnrae ps Z,benterw, 



28.1.11 
Prolog (se Bihang) 
Föregånget av översättningen av den lilla komedin Kometen (jfr 31.10.10) är detta Erik Wilhelm Djur-
ströms första större officiella framträdande som litteratör i den stad där han omsider ska göra sin mest 
pretentiösa publicistiska insats med översättningssviten Dramatisk Blomsterkrans i fyra delar 1828-31, 
med en bearbetning av Calderons Lifwet är en dröm som tyngst vägande inslag. Som Mars, Vesta, 
Mercurius och Ceres, samtidigt företrädande adel, präster, borgare och bönder, har Djurström, mamsell 
Rosenholm och direktörsparet ägnat de båda Carlarna sin devota hyllning medan mamsell Ekholm 
såsom Odödligheten — till vilkens tempel scenen i slutapoteosen förvandlats — tillförsäkrat de båda 
kungligheterna en plats i dess annaler, detta sedan sällskapets pre noble Isak Levin som en något över-
raskande Apollo nerkommit från scenvinden i en molnchar. Möjligen var det vid detta tillfälle hr Le-
vin enligt en långlivad anekdot (jfr Gustafson 1965 s 39) till publikens förtjusning hördes nervöst ut-
brista: Här sitter jag som på nålar! över huvud kan man vid läsning av prologen lätt föreställa sig att 
den flitigt sysselsatt teatersnickare och "Schangemangskarlar" — ett uttryck i teaterbolagets verifika-
tioner (8 dec 1815; MSA) syftande på de scenförändringar inför öppen ridå ("changements-å-vue") 
som barockteaterns klassiska kulissmaskineri var skapat för. 

Ida af Kirchberg 
Jfr 23.12.10. 

Tryckta Exemplar af Prologen... 
Som framgår av bihanget vet vi denna gång i motsats till i fråga om invigningen (jfr 16.10.09) att pro-
logen verkligen blev tryckt. 

Tidsändring 
Ida af Kirchberg hade förra gången varit helkvällsfyllande och prologen som markerade den höga 
namnsdagens betydelse krävde därmed att man började en timma tidigare, att döma av den ändring 
som här gjorts för hand. 
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uppå 

Rong 
TriMilegierabe 	beaterli i Malmö 

iiPefåre3 
terr Direeeuren STÅHLBERGS etpreffer  

Mången ben 28 Januarli 1811, 

P r ol og 
i n ffronbe of tand anj:t goiltingend oth tand gongt. 

tr)gbet Stroriprinfend ,Coa Toning3hoo b. 28 Jan. 181i. 
iSåtfottob ot E. W. Djurfir6m. . 

p erfonerne 
Apollo 	— 	 — 	t, Levin. 
COnitacten 	— 	— 	M:lle &holm. 
Mars 	_ 	_ 	 t etc Djurftrånt. 
Vetta 	— 	— 	— 	M lle RoJehholyn. 
hiercurins 	— 	— 	t. F. Ståhlberg. 

. Ceres 	 _ 	— 	jru Ståhlberg. 
%kel-ter Oil) P£Iiillilig i 01)(5 billfie rea, £empel. 

Zereftet gifiDed 

IDA af KIRCHBERG-, 
:Dram i 5 53iter of 2ffeffor 

Terfonerne: 
t ar Levin. Otto, 7itiberre of Kirchberg 	••••• 

Ida, hatA potter 	 M:lle Rojenholtn. 
Vetter Anton, 'oroforlan 	Kirebberg 	.9err Menbom. 

Attberre Ottos DopenDrogate 	 Hainnerin. 
Emnrc-:, hall6 hut-hu Stoonnarfru lpe3 Ida 	M,lle Wiberg. 
Guntram, en gammal 2:rtic,århdlibillore 	t. C. Ståhlberg. 
Fiende, 03reflue of Tockenburg 	 ,Derr Djurflrånt. 
Vilhelm, ereftue of Kyburg 	 .9. F. Ståhlberg. 
(!irOtnnon Amalia, bone Stu 	 5tu Ståhlberg. 
Hedvig 	) Zero6 26ttrar. 	 ssiti Djurliröni. 
Wallborg 	 M;lle l3roinan. 
Rudolf, Ditnore bed C3reftuen of Kyburg 	iDerr R6'hn. 
Walter, 9.3apenDrogore ho6 erettuen or Kyburg t • Moberg. 
Gunter 1Vollrat i Senator 05 Orefann of Kyburg 

Eklind. 
Ciou6a0clben på Kyburg 

tonoflicra 	 M :11e Ekholm. 
ZenDfolf. 
2itnore oef) etribball 	Ryburgs ott Kirchbergs 

piferno dta : 

£ogerna of Vrfia raben or() 3onben i 52inbra rnhen 
9.1inp1) inb-area 
ex i oef °mena i gln era roben 
Varietet, foul fluen tir torattab Or fruntimmer 
kj3lates, 2agerne 

24 e• Q3:co. 
2 4  t 0:co. 
16 b. Q3:co. 
16 	QS:CO: 
12  #. 23:CP. 

Oilletter fdrfaljaB i Zbealerne Wrfalininilteontoir• 
ittl Ct.=peftaflet obehhig titidied enti4 vå Zhentent. 

Nrjan ger 	fl 	tn. 

Trixtta CKemplar of Prologen finne! till fa tuib i tigiinfien far 8 g. o:co eXettlPt 

	

e tt ii D, 	i 8 t r 	- 
Ztycti 	c tji 	Zortrychriftit 



30.1.11 
Till Förmån för samtelige Trouppens Ledamöter 
Liksom det föregående teatersällskapet (jfr 11.4.10) lägger det nu aktuella in en trupprecett fram emot 
sejourens slut. 

Den Falska Blygseln 
Jfr 19.12.10. 

Qui pro quo 
Joseph Patrats lilla enaktare Le sourd et l'aveugle (D485) har här ingen personlista, och tittar man på 
ett par av sällskapets senare lundaaffischer (10 sept 1822, 14 sept 1826; Lunds kronoräkenskaper, LAL) 
hittar man två blinda konstnärer men ingen döv... Askenbom kanske redan 1811 gjorde Anton Grupp 
(1826 stavat Grouppe), "gammal blind Bildhuggare", vartill kom "Polycarpus Palett, gammal blind 
Målare" och vidare en roll som Djurström kanske hade redan 1811: "Anton Grupp, den yngre, kal-
lad Babord, Sjökapten". Vidare erbjöd personförteckningen Babords syster Maria, "Octavio Palett, 
Concertmästare" och dennes syster Rosaline samt slutligen två notarier, Bonifacius och Paucratius. 
Vad för qui(d) pro quo (egentligen "ett för ett annat", dvs förväxling eller missförstånd) personerna 
än var utsatta för var intrigen 1811 i princip redan känd i Malmö, eftersom J P Lewenhagen haft pjä-
sen på sitt program på teatern i Grynbodgatan både 1804 och 1805. Översatt av Mårten Alten gick 
komedin 11 gånger på Munkbroteatern 1798-99 (Flodmarks 495 avfärdar den kortfattat som en av 
säsongens "franska småpjeser af ringa värde") och 13 gånger på kungl teatrarna 1801-31. 
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gong(. 
93eitpireAicrobe Zbentera i Malmö, 

up pfkeg 

tider 	Direaeuren STÅHLBERGS sturelfri 
°tinnen t en 30 januarii 8 i i, 

'X i 'ismån får kliet* Ztouppead Coong ter, 

2en aatRa Nogfetni  
2rmile i a. Meter of Kotzebue; i!finet fcittntnä al Gabr. Furen. 

T•ee fottet: ile: 

.51)f.91.5bet Wmeland 	...... 	— 	t err Levin, 

.hei,,0fiiihinnan, bane gni i fenitare giftet 	'A. r ii Ståhlberg. 
Wilhelmina, hand gotter i 	it,-1 giftet 	M:1 le Broman. 
Sophie, bang f4enotier 	....- 	0•••••• 	 M tie RoJeuholm. 
s.`Jdolor Erlach 	— 	...... 	.t. F. Ståhlberg. 
Spett von Hygel, en 9loetnian ra tunna 	.D er r Djur:146m. 
Vicomte de Mailac, en Cul igrant 	- 	 ):"0"  . 'liken b0,11. 
Frelon, hang betjent 	.--, 	6.44.• 	

.5. Mober7 b,  
.A"ru Moreau 	— 	....- 	—, 	särta Levin. 
jan, Dof.:/iiitiete gamle ZrkigarNmeifteire 	.Dere C. Ståhlberg. 

Vreftee giftuett : - 

Qui, pro quo, eller Tett Töfme vd) Tlinbee 
CoitteDie i i Vitt. 

Trifertio dra : 

2og4rna nf Nrffa raben och '3onben i Vinbra raben 
92mOttbentren 	 • 
C;;Cee 2ogerno i 2tobro roben 
Tarterre, roat armen år bnråttab får fruntimmer 
4.5tota 2ogerne 	 • 

  

 

24 g, O'co 
24 	93:C9. 
16 t• T,:co„ 
16  0. 	:co. 
42 0. 	Co. 

  

     

     

9.tbonnementer oct) fria CnitUr uptAra .får bagen. 

Q3Illetter fårfhljoiS i v)enternd riårfaijning6Qootoir. 

ingen titt epettatte't obebårtg taidtei5 Cntrie 	Zbeatertt. 

erjan ger tt. 5 e. in. 

Itb 'gir. 
fr.irvert uti Berlingpo Zortrocreliet. 



1 .2.1 1 
...till Förmån för Stadens Fattiga 
Denna gång (jfr anmärkning vid 30.3.10) finns fattigrecettens program belagt på affisch. Redovis-
ningen (Fattigvårdshandlingar 1811, MSA) antyder att abonnenter behållit tolv loger i första raden 
men inkomsten av dem är 35 riksdaler i stället för 36. Samtidigt har två loger (nr 14 och 16) sålts he-
la och dessutom två plus två plus en biljett sålts till logerna 1, 2 resp 3. På andra raden får man fem 
riksdaler för abonnerade loger. Det bör ha gällt en fondloge och en sidologe (om nu sådana kunde 
abonneras). I fondlogerna har två biljetter sålts till nr 6, fem till nr 7, fyra till nr 9 och en till nr 10 
medan till sidologerna sålts tre till nr 4, sex till nr 5 (dvs hela), sex till nr 13 (do) och en till nr 14. 
Denna rads sidologer 1, 2, 15 och 16 var ju förvandlade till två platsloger med usel sikt och bara två 
åskådare har lagt var sin tolvskilling på dem. Till avantscenlogerna såldes åtta biljetter (å 24 skilling) 
och till oxögonen tre (å 16), varpå vi är nere på golvet där 33 biljetter såldes till amfiteatern och 45 till 
parterren. Inalles 218 biljetter å 96 rd och 40 sk. Härtill kommer en filantropisk "Öfwerbetalning af 
Landshöfdingskan Thott" å 6 rd 8 sk som för upp inkomsten till jämnt 103 riksdaler banko, varifrån 
"afgår omkostningar 25 Rd 27 Rgs", dvs riksgälds, vilket i banko innebär .17 rd 2 sk och därmed en 
"behollning Bo Rd 85.46". Omkostnaderna är tyvärr inte specificerade, men en räkning från Ståhl-
berg bör ha varit obligatorisk. 

Epigrammet 

Jfr 30.11.10. Hamnerin har övertagit den försvunne Berggrens roll men trots att mamsell Ekholm är 
kvar i truppen har rollen som Carolina övergått till den betrodda mamsell Rosenholm. 

De tankspridde 
Så kallas pjäsen också när den annonseras i Malmö av truppen 14 dec 1814. Titeln är annars okänd, 
men i Lund 22 juli 1813 (affisch i Lunds kronoräkenskaper, LAL) har truppen en enaktskomedi De 
bägge tankspridde, den normala svenska titeln på Kotzebues Die Zerstreuten (D205), som i Carl Gus-
taf Walbergs översättning gick 29 gånger på de kungl teatrarna 1810-18. Rimligen rör det sig om sam-
ma pjäs, nämligen ett skämt om två gamla officerare vars gemensamma karaktärslyte är en monu-
mental tankspriddhet. Det blir inte bättre av att den' ene just övertagit den andres lägenhet. De för-
växlar allt som kan förväxlas, både 'rockar och rum, och i förvirringen spärrar de också gång på gång i 
samma rum in sin respektive son och dotter som de vill hålla åtskils. Till slut når de insikten att det 
är bäst att de unga får sin vilja fram. 
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4)inchic i i mr. 

Triferna cire: 

2ogerna af %d rila roben och gonben i 2inora roben 
itqeatren 

eine‘togerna i 9Inbra raöen 
g)arter ri, tom kiven år inrtittaD Pr fruntimmer 
1)latd,Yogerne 

24 g. Q3:co. 
24 G Ccv. 
16 ii. ffi:co. 
16 g. 93; (0. 

12  ti• 

2iboiniemeiiter od2 fria entr6er upOra Pr bagen. 

Q3Effetter förtOnad i thea tet nd iSbrfalininal,qontotr. 
fingen titt e!pettailet obelyorto tilitited (knt,ee på Zbecitern. 

i!.rjan ger El. 5 e. ut. 

tt n b, 	18 i 1. 

riayft uti 	i e r Ting ft'a 	93oftructeLict. 

1.5rilrilegierabe 	(teatern i Malmö 

P°  tutta t 	DireEleurnenS6Tre‘kHLBERGS eforcife, 
5r etagen veni Februarii t g i 1, 

	

t fl ',9i3rin d n far 	tobeni3 fattiga, 

Epigrammet, 
ettlebif i 4 'örter of Kotzebue. 

Pe ufo n e rue: 
Canbt3dbet L6 ve, Geheime DiefereoporiliJ 

hoe, liSurtteit 	— 	..— 	___ 	. Ajkenbom. 
Sannel Am 	da. 	 "IM. 	 * 	 7s'eti Ståhlberg. 
Carolina, hallå potter rueb forta giftet 	— M ;Ile RoJenholln. 
Edvard, ho n5.'..1.;. on nio onbril hittet, blint) — t. ildoberg. 
21ffetior if an \Va r n in g, 	_. 	—_ 	,., tu Levin. 
Fred rico, h.rone5 Dotter 	— 	:M.m. 	 ,̀; tu DjUrfiröin. 
2 octor B usch, 	— 	— 	3.jeir DjudIrtim. 
Sorten Klinker 	__ 	_. 	)..:. F. Ståhlberg-. 
St ammor .)i atlet Hyppeldans 	— 	_ 	herr Levin. 
gol perol Muller 	— 	— 	.t.:). Hanineri71. 
Lovila, bod,  °mer 	••••• 	 - M MO 	 Nine Broman. 
Jacob, 'betjent t Löves bli(' 	.— 	.9. C. Ståhlberg. 
Q n 0.31.  fre 	_ 	.— 	mei«. 	 SP . C. Levin. 
(9.11 Zewnt 	— 	••• 	 ...EP 	 0 • Ablberg. 

Zerefter 

e Zantforitte, 

ar. 



3.2.11 
till Förmån för Inrättningen 

Liksom vid den förra truppens sejourslut (jfr 13.4.10) ges sista föreställningen till förmån för teater-
bolaget. Inte heller denna gång finns någon redovisning bevarad. 

Gallora frän Venedig 
Det kan inte sägas att man sökte locka folk till recetten med en känd pjäs — tvärtom slutar denna 
affischserie med den största gåtan av alla, en alldeles okänd femakts-"tragedi". Undertiteln, Äregirighe-
tens bedröfliga Påföljder, kan erinra om den femaktsdram Brott af ärelystnad Lewenhagen 1806 upp-
för i Göteborg, men det är en översättning av ffilands genombrottspjäs Verbrechen aus Ehrsucht, en 
moraliserande dram med en borgerlig, socialt alltför äregirig hjälte. Huvudtiteln tycks i litteraturen 
bara påträffas i Jönköping (stavad Galora) där pjäsen, likaså utan författarnamn, ges i januari eller fe-
bruari 1806 av ett sällskap som leds av den gamle Stenborgaktören Karl Kristian Knopff (jfr Flodmark 
s 380, Berg II s 175n — som nämner honom som paraplyarbetare, traktör och aktör i Göteborg 1802 
— och Ruuth s 133 som liksom Berg stavar Carl Knophf). Jönköping gästas någon gång senare på året 
(liksom 1807 och 1808) av änkan de Broen med Djurgårdsteaterns sällskap till vilket den nittonåri-
ge, som översättare av rövarromaner redan etablerade Djurström detta år anses ha slutit sig (jfr Schöld-
ström 1894 s 144f, Nordmark s 59f). Det är givetvis frestande att spekulera i om Ståhlbergska trup-
pens nu 24-årige litterate förste älskare här fått tillfälle att pröva bärkraften hos någon dramatisk ung-
domsförvillelse, men avsaknaden av texten gör ett sådant tilltag rätt meningslöst. I alla händelser tycks 
opuset tilldra sig i den historiska och konspiratoriska högreståndsmiljö som var romantikern Djur-
ströms litterära livsluft. Man kan f ö notera att den mot slutet av sejouren ibland åsidosatta mamsell 
Ekholm här har anförtrotts själva titelrollen. 

Afskeds-Coupletter 
Även här förefaller det i avsaknad av säkert besked om motsatsen klokast att avstå från spekulationer 
om författarskapet (jfr även 22.10.10). 
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Affischregister 1809-11 
Siffrorna hänvisar till sida med affisch för det nämnda verket. 

Skådespel 
Adwokaten och skrifivaren 67, 163 
Amelie och Montrose 209 
Ariadne på Naxos 69 
Assistenten, se Advokaten och skrifwaren 
Banditeme 163 
Barberaren i Sevilla 55, 181 
Bildhuggaren 45, 97 
Borgmästaren och borgmästarinnan 181 
By(e)n i bergen 157, 183 
Cap(i)ten Puff 63, 203 
Camavalen i Baugency 43 
Claudine 33, 73 
Comedien inpromptu 107, 121, 151 
Cousinerna 59 
Crespin Medicus 147 
De okände 101 
De tankspridde 217 
De venetianske trillingame 153 
Den blinde älskaren 65, 93 
Den döde systersonen 147 
Den döfwe 201 
Den enleverade fästmön 41 
Den falska blygseln 185, 215 
Den förbättrade misantropen 47 
Den förmente prinsen 85, 159, 171 
Den försonade fadern 179 
Den förstälda enfaldigheten 39, 51, 119 
Den förtroliga aftonmåltiden 121, 173 
Den gamla fröken 191 
Den knarrige 157 
Den landsflyktige 145, 199 
Den okände sonen 77, 109 
Den ondsinta hustrun 103, 117 
Den stumme 123 
Den sällsynte friaren 169 
Den uptäckta hemligheten 177 
Det farliga grannskapet 65 
Det unga paret från landsorten 143 
Efter bokstafiven 207 
Egendommen vid landsvägen 129 
Engelsmannen 93 
Enklingen 185 
Epigrammet 171, 217  

Eremiten 137 
Fintlighet och list 43, 105 
Fjäsken 191 
Förlikningen 111, 139 
Gallons från Venedig 219 
Giftermåls-vurmen 169 
Grefwen af Castelli 71, 113 
Grefwen af ESSCX 197 
Hafsnymphen 205 
Han blandar sig i allt 175 
Hans Nåd och sotaren 199 
Helmfelt 159 
Hemligheten 45, 123 
Hjernans organer 85, 127 
Ida af Kirchberg 187, 213 
Jocris(s)e 133 
Juden 115, 131 
Kammar-pagerne 201 
Kanonikus (Canonicus) i Majland 35, 69 
Kometen 153, 175 
Konstmakaren den förste 31, 99, 183 
Korsfararne 193, 211 
Kronfogdarna, se Slåtter-ölet 
Kärlek och hemsjuka 49, 61 
Kärlek och plikt (pligt) 53; 129 
Landtboarne i hufwudstaden 207 
Leonora 151 
List emot list 155 
Lycksökaren 141, 177 
Masqueraden 87, 95 
Michel Wingler 57, 87 
Motgång på motgång 161 
Målaren och modellerna 173 
Nyårs-natten 167, 179, 197 
Opera-komiken 89, 105 
Page-intrigerna 189, 195 
Papegojan 205 
Pasquillanten 149 
Prologer, epiloger m m 27, 29, 59, 145, 155, 

213, 219 
Qui pro quo 215 
Qwinnorna och förtroendet 209 
Savojard-gossarne (jfr Baletter) 63, 83 

Selim prins af Algier 167 
Skeppsbrottet 107, 125 
Skönheten på öfwerblefna chartan 149, 165 
Slåtter-ölet 203 
Soliman den andra 135 
Strump-stickorna 29, 75 
Tand-doctorn 37 
Testamentet  7  en9tet 73, 89, 161 T   

Werldsförakt och ånger, se De okände 
Wexeln 165 
Willerwallan 81 
Ägtenskaps-skillnaden 27, 95 
Älskaren författare och dräng 59 
Älskaren sin egen riwal 53, 91 

Baletter 
Anacreontiska baletter 49, 61, 69, 77, 99 
Apollo och Daphne 83, 93, 123 
Atalante 121, 127 
De bägge qwälcarne 35, 45, 79 
De löjliga giftermålen 85 
Den förtrollade rosen 75 
Den illa bewakade flickan 53, 65 
Den skalkaktiga bondflickan 31, 39, 81 
Den sofwande bondflickan, se Fogelburen 
Den swarta skogen 33, 47, 73 
Den ädelmodige soldaten 105, 117 
Den ädelmodige sultanen 97, 103, 125 
Divertissement m m 109, 115, 131, 139, 141, 143 
Fogelburen 51 (Den sofwande bondflickan, trol .), 

89, 119 
Mima och Lindor 129, 133 
Mjölnarne 41, 59, 107 
Offer till kärleken 101, 143 
Savojard-gossarne, baletten till (jfr Skådespel) 71, 1 1 1 
Swarta skogen, se Den swarta skogen 
Themir och Thirsis 37, 55, 137 
Winbergningen 43, 57, 113 

Konserter 
Recettkonserter 67, 91 
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Ensemblemedlemmar 
En rad uppgifter som här ställts samman om olika artisters tillhörighet till vissa sällskap 
vissa år har i läsbarhetens intresse inte belastats med källhänvisning i varje enskilt fall utan 
bara där så av olika skäl befunnits mer väsentligt. Uppgifterna är i huvudsak framlästa ur 
diverse lokala historiker, dvs (se litteraturförteckningen) för Göteborg Berg, för Jönkö-
ping Ruuth och Björkman, för Karlskrona Hillbom, för Malmö Bager, Bxckström och 
Gustafson, för Norrköping Norden, för Nyköping Falck och för Stockholm Dahlgren, 
Flodmark och Schöldström vartill kommer allmänna översikter av Hillberg, Nordmark, 
Schöldström, Hirn och Qvarnström (de båda sistnämnda för Finland) samt för Lund 
kronoräkenskapernas rader av affischer (LAL). 

Invigningstruppen (Brulo & Ambrosiani) 
Ambrosiani, Charles Jean. Hur ung "unga Herr Ambrosiani" som han kallas vid sin re-
cett (jfr affischen 7.2.10) var ger Dahlgren ingen uppfattning om, men den han nämner som 
Ambrosianis fru var född 1789 varför junioren Charles Jean rimligen var frukten av ett ti-
digare äktenskap. Till skillnad från Dahlgren och Strömbeck m fl ger Rootzen (s 68) hans 
förnamn som Carlo. Han blev premiärdansör vid Kungl teatern 1 jan 1814 och kvarstod i 
befattningen i tjugo år, eller till 1 juli 1834. Personne (s 115) nämner honom som en lyck-
ad Sancho Panza i L J Milons pantomimbalett Don Quichote 1823. A gifte sig 1 apr 1826 
med Laura Fredrika Jungstedt. 

Ambrosiani, Giovanni Battista, f 1772, till börden milanesare, införskrevs till Sverige 
och ankom i oktober 1795 för att omgående bli premiärdansör vid Kungl teatern. Med or-
den om "Ambrosianska balettsprången" (jfr inledningen s 11) tycks Halling antyda att A 
imponerade genom sin spänst, medan han i Malmö alls inte framträdde som koreograf. Än-
då var det han av de två som på Kungl teatern avancerade till balettmästare, från 1 juli 1823, 
alltså drygt fyra år efter det Brulo lämnat landet, till 1 juli 1827. De två "egna" pantomim-
balettter han, f ö redan före utnämningen, iscensatte på Operan verkar dock vara versioner 
av baletter som i Malmö antecknats för Brulo (jfr kommentar till affischerna 17.12.09 och 
28.1.10). Som balettmästare ägnade A sig åt balettinlägg i några skådespel och operor, bla i 
Spontinis Ferdinand Cortez 1826, dock utan att Gösta M Bergman ens nämner hans namn 
i sin undersökning av Gustaf Lagerbjelkes uppsättning. Personne (s 177) noterar däremot 
om premiären på Preciosa 1824 att A "förstått sätta lif i denna förut mellan danserna stilla-
stående, orörliga massa. Han hade ordnat sina skaror i små grupperingar och lät dem utfö-
ra vissa rörelser, hvarigenom de syntes deltaga i styckets handling." A var samtidigt sedan 
1816 danslärare på krigsakademin på Carlberg där han dog 19 febr 1832. Han var gift med 
Carolina Christina Norin (1789-1846), möjligen identisk med den mamsell Norin som 
finns i Stenborgs trupp i Göteborg 1808 (Berg II s 332 gissar att denna mamsell kan ha va-
rit fru Ambrosianis syster, men någon sådan fru omtalas ännu inte...). 

Askenbom, J Charlotta, f Edberg. Hos J A Lindqvist både i "operahuset" i Gävle 1793 
(Schöldström 1892 s 84) och bl a i Göteborg minst t o m 1800. Hos Stenborg/Brulo & 
Ambrosiani 1807-11 som ledande aktris och undantas i en mot talartisterna hård dom i 
Karlskrona 1810 (Hillbom s 115f). Kom, ännu som m:11 Edberg, hösten 1811 till Ståhlberg 
men blev under Malmösejouren 1811-12 fru Askenbom (enligt kyrkoböckerna dock utan 
medverkan av någon Malmöpräst) då hon lierade sig med truppens komiker som hon bör 
ha varit decenniet äldre än. 

Paret A var dock inte alltid hos Ståhlberg: spelåret 1817-18 är de med Carl Gustaf 
Bonuvier i Finland men återvänder inte dit (Hirn s 60ff) — och kan alltså inte sökas där när 
de efter en ny tid i Ståhlbergska truppen 1819-20 saknas 1821 (för att återkomma 1822). 

Hon blev i Malmö först i Sverige som Bertha i Grillparzers Stamfrun 3 nov 1819 och som 
Valborg i Oehlenschlägers Axel och Valborg 25 mars 1822. Hon bör ha varit ca 50 år då 
hon gjorde Bertha i Malmö 1827 och Gustav III:s Siri Brahe i Karlskrona 1828. 1827 
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hade hon dock lämnat ifrån sig samme Höge Författares Ebba Brahe i Lund liksom Valborg 
i Malmö. 1832 i Lund finns hon bara på en enstaka affisch men är däremot 1833 med i vå-
devillernas koketta flickexercis som en av de unga Vildbrådstjufvarne och en av Sju flickor 
i uniform men gör också ett inhopp som änkegrevinna i Kleists Catharina af Heilbronn. 
Över huvud verkar hon då bara ställa upp (eller tillgripas) i nödlägen. Med makens död 
1835 tycks hon försvinna ur teaterhistorien. 

Hennes Valborg ansågs (Berg III s 303) i Göteborg 1824 inte motsvara "de fordring-
ar, man billigtvis bör göra af en så öfvad och i vissa delar, t.ex. gestikulationen, skicklig 
aktris" — dock en, "hvars anlag ej ligga inom den tragiska skådespelarekonstens område". 
Även om invigningsprologen i Malmö 1809 gav henne rollen som tragedins musa Mel-
pomene var onekligen dramen och komedin i stället de genrer repertoaren krävde av hen-
ne att behärska, och i Malmö fann Allehandas recensent 30 okt 1827 apropå Stamfrun 
att hon "alltid utmärkt sig såsom en skicklig skådespelerska, och utförde nu Berthas role 
med mycken känsla" — men, tillägger han med en magnifikt taktlös och deprimerande på-
minnelse om hur utlämnade dåtidens sceniska artister var åt kroppens och åldrandets 
skröpligheter, "likwäl är det skada att hennes uttal blifwit något läspande, förmodligen 
genom förlusten af någon tand"... 

Bonuvier, Maria Christina, är säkert det mera bekanta namnet på invigningstruppens 
mamsell Wibom, f 1791. När truppen hösten 1810 är i Karlskrona har Carl Gustaf 
Bonuvier anslutit som skådespelare, året efter hans första hustrus död, och är ändå försedd 
med fru medan däremot mamsell Wibom försvunnit. Både hon och han förekommer f ö i 
samma trupp redan hos Lewenhagen i Göteborg 1807 (Berg II s 298). Och att fru B:s flick-
namn var Wi(d)bom, med vacklande stavning, noterar bl a Hirn (s 289). Frun har gått fram-
åt, anmärker en recensent i Karlskrona 1810, "har vacker figur och ett rent och vackert 
uttal, och hon kommer att behaga mycket, om hon uttrycker mer känsla och liv" (cit eft 
Hillbom s 116 som nystavar). Paret for senare till Finland där hon uppträdde med hans säll-
skap och dog i Åbo 10 aug 1825 (Schöldström 1894 s 142). 

Brulo, fru, förnamn och levnadsdata okända. Kom från Frankrike. Premiärdansös vid 
Kungl teatern 1 sept 1803-1 juli 1818. Gjorde sitt första framträdande på Operan i balet-
ten till Iphigenie uti Auliden 9 jan 1804. Kom in i och reste ut ur landet jämte maken (se 
denne) och dottern. Bortsett från de genom Operans stängning 1806 nödtvungna lands-
ortsåren tillbringade de i huvudsak sin Sverigetid i Stockholm. 

Brulo, Jean Baptiste, fransman, levnadsdata okända. Kom jämte fru och dotter till Sve-
rige 1803 där makarna, hon som sagt som premiärdansös, var engagerade som dansare från 
1 sept 1803 till 1 juli 1818. Efter några år blev Brulo också föreståndare för dansskolan och 
kvarstod även i den befattningen till 1 juli 1818, varpå han lämnade landet. 

Vid utresan gjorde han och den franske balettmästaren Ledet över nyåret 1818/19 det 
första försöket efter diskontens fall 1817 att spela på Malmö Teater. I ett långt senare mål 
(se affischkommentaren 15.11.09 apropå den samtidigt utresande Aron de Lemos) visar sig 
den ivrige lokale konstgynnaren lagman Hoffman ha "teknat Borgen å Balletmästaren Bru-
los förskrifning till Färgaren Herr Adam Ammilon af den 2 februari 1819 — stor 54 Rd Riks-
gälds sedlar för resterande hushyra", och vidare anger Journal öfver Resande uti Nya Wärds-
huset från d: 1 October 1816 (MSA) att Brulo för tio riksdaler gången hyrt teatern för tolv 
föreställningar medan dock spinnhusavgift enligt kronoräkenskaperna (MSA) bara betalats 
för tio (och annonser bara förekommer för sju) — vilket allt knappast tyder på att försöket 
att roa den nergångna stan utfallit väl. Bl a gavs åter La fille mal gardee (jfr Malmöaffisch 
19.11.09) som sedan också sågs på Det kgl Teater där truppen gav "en ra2kke forestillinger, 
der — trods det tarvelige udstyr — gjorde en del lykke paa grund af et par ypperlige krafter" 
(Kragh-Jacobsen & Krogh s 192). 

Närmare omdömen om B som koreograf eller dansare tycks inte överflöda. 
Skeaping/Ståhle (s 21) finner dock att hans "koreografiska bidrag var intressanta" och att 
han iscensatte inte bara andras baletter (som La fille ovan) utan också tre egna. Både Dahl-
gren och Strömbeck m fl listar dock fyra — av vilka man, faktiskt i förväg, fick se två i Mal-
mö (jfr affischer 7.3.10 och 25.10.09), där B också tillskrev sig en rad egna(?) verk som al-
drig sattes upp i Stockholm. 
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Brulo, Thse, dotter till makarna Brulo ovan, levnadsdata okända, gjorde mest små-
partier i baletterna i Malmö och var kanske inte helt fullvuxen. Premiärdansös vid Kungl 
teatern var hon emellertid 1 sept 1812-1 juli 1818, varpå hon efter Malmösejouren i bör-
jan av 1819 följde föräldrarna ut ur landet. 

Ed berg, m:II — se Askenbom, J Charlotta. 

Engrnan, herr, i övrigt tydligen okänd, förekommer bara i smärre uppgifter, inte minst 
betjänt- och drängroller. Det kan noteras att han inte nämns förrän på affischen 15.11.09 
och att han vid nästa föreställning gör samma kammartjänare i Den förställda enfaldighe-
ten som vid pjäsens första föreställning gjordes av "En Amateur" (jfr affischen 31.10.09). 
Otroligt verkar ju inte att denne amatör hette Engman... Kanske en malmöitisk teateren-
tusiast som här fick ett minne för livet? Han finns inte med i den trupprest som sedan spe-
lar under Lönnbom (enligt affischerna i Lunds kronoräkenskaper 1812, LAL). 

Hjelmstedt, Carl-Johan, f i Stockholm, d där 10 aug 1837, 69 år. Hos J A Lindqvist 
1799-1802, J P Lewenhagen 1802, Carl Stenborg/Brulo & Ambrosiani/C G Lönnbom 
1805-12, J A Lindqvist 1812, F W Ståhlberg 1815-19, i Finland hos C G Bonuvier och 
A P Berggren 1819-21, hos J A Lambert 1823 — med via Blanche legendariske Rasmus 
Sjövall — och 1828-30 samt däremellan 1824-25 hos EW Djurström. 

Schöldström (1892 s 133f) berättar hur H på scenen högljutt protesterar då Sjövall där 
kraftfullt rappar honom med värjan sedan han vägrat låna denne ett par byxor. H tycks of-
ta ha varit i bråk. Stämmer 1802 i Malmö (Bager 1943 s 88f) Lindqvist på resterande lön 
men gör upp i godo. Instäms 1812 i Malmö (kämnersrättens dombok 21 okt 1812, MSA) 
av Lönnbom som kräver att makarna H blir kvar, men H — som hävdar "Acteurens frihet" 
och aldrig skriver kontrakt — vinner målet. Instäms i Malmö 1814 (rådhusrättens dombok 
10 dec 1814, MSA) av F W Ståhlberg för vägran att komma till repetition p g a en utebli-
ven recett. Fogar sig — och rar recetten. 

En utilitet utan urskiljbara specialiteter. Enligt Malmö Allehanda 4 febr 1829 spelar han en 
resolut tysk major i Pixerecourts Två männers hustru "hjelpligt", men som korpral Brummer 
i Den förmente prinsen var hans sång bara några små nödrop, påminnande om att han "hun-
nit bli en af Theaterns veteraner" av vilken man knappast mer kunde hoppas. Tidningen ond-
gör sig 18 mars 1829 över att paret H vid Lambertska truppens avsked saknades på scenen, 
enligt uppgift för att de tagit illa vid sig av kritiken — men det borde inte göra dem oförskäm-
da mot publiken av vilken de alltid "erfarit ett oftast mer än wäntadt öfwerseende". 

Hjelmstedt, Hedvig Charlotta, f Neidel, född ca 1780, död i Stockholm 26 maj 1852. 
1798 är hon på Stenborgs Munkbroteatern (där en syster varit anställd) och hon återfinns 
1799 i Göteborg för att därefter i stort sett tillhöra samma sällskap som Carl Johan Hjelm-
stedt (se denne), med vilken hon gifte sig 1801. 

I hans Malmöbråk med Lindqvist 1802 försökte hon scenvant nog från fönstret ropa in 
vittnen från torget men fick då kjolen sönderriven av direktörsfrun... I Göteborg röjde tju-
goåringen enligt kritikern A D Hummel (Flodmark s 544) "i sina gester och sin deklama-
tion en lycklig fallenhet för käringroller", ja i en av dem var hon likvärdig med den manli-
ge specialisten Schylander (jfr kommentaren till 30.12.10 och 25.1.11). I Norrköping på-
pekar en annons 1805 (Norden s 148) om Tanddoktorn att "Niklas role spelas af fru 
Hjelmstedt". Så skedde också 1809 i Malmö där hon över huvud tydligen gärna gjorde van-
liga mansroller (jfr kommentaren till 29 och 31.10.09, 19.1 och 6.4.10). 

Kritikern i Malmö Allehanda 17 dec 1828 skriver apropå Romeo och Julia hos Lambert: "Fru 
Hjelmstedt syns icke ha många år igen att göra sig intressant på ifrån scenen, men man måste 
lemna henne det förtjenta witsord att hon wid många tillfällen fyller sin plats ganska godt, t.e. så-
som den karikerade modehandlerskan uti en fjerdedels timmas tystnad, men såsom Fru Capulett 
återstod mycket af henne att önska; hennes deklamation war en monoton sökt pathetiskhet, som 
wäckte ledsnad" — vilken något skingrades av hennes hatt, inte olik ett barberarbäcken. 

Däremot anser anmälaren 21 jan 1829 att hon "långtifrån misslyckades" i en värdig 
mere noble-roll som Miranda i Slottet Montenero, och hennes Sabina i Den förmente prin-
sen spelades "oförwitligt; det kan i allmänhet lemnas henne till wälförtjent loford att hon 
ganska tillfredsställande utför äldre karakterer, som ligga inom hennes genre" (4 febr 1829). 

223 



I en summering 14 mars 1829 menas hon bryskt vara "för gammal: men likwäl ofta omis-
telig". Hon är 49 år... 

Man träffar åter på henne (men inte maken) i Nyköping (Falck s 42f) hösten 1835 hos 
Johan Henrik Hall, en famös suput som senare rymde från sitt eget sällskap. Hennes sista kän-
da engagemang var vid Anders Lindebergs Nya teatern i Stockholm 1842-44 där hon tydli-
gen främst anlitades som lärarinna i deklamation för de nybörjare som lockades dit (Linde-
berg s 185f). Den gamle landsortsdirektören J P Roos mindes henne (s 98): "Hon var en gam-
mal aktris från förra seklet, hvilkens hela yttre mera påminde om en af hexorna i 'Macbeth' 
än en undervisarinna vid hufvudstadens andra scen." Och detta i en tid "som fordrade enkel-
het och natur på scenen, något som ej kunde läras af föråldrade landsortsartister". 

Lundberg, Fredrika, f 11 apr 1790, död 14 aug 1835. Var elev till Kungl teaterns be-
römde premiärdansör och senare balettmästare Filippo Taglioni och debuterade fjortonårig 
1804 i Gardels av Brulo iscensatta balett Paris' tidsfördrif på berget Ida. Hon blev premiär-
dansös 1 jan 1812, men karriären gick tydligen tidigt baklänges, ty hon blev sekunddansös 
1818 och var figurantska 1826-1828. 

Lönnbom, Carl Gustaf, f 1774. Vid J P Strömbergs "stående" teater i Nyköping 1801, hos 
Lewenhagen 1803-04 och hos Carl Stenborg 1806 jämte sedermera hustrun, m:11 Sophia 
Charlotte Mosette, f 1775,1798 framgångsrik som Minna von Barnhelm på Munkbroteatern 
och i ett par omgångar purung direktris i Nyköping 1801-02 (Falck s 19, 21). Båda är för-
svunna ur Stenborgs ensemble 1807-09 men han dyker upp hos Brulo & Ambrosiani i Lund 
sommaren 1809 (affischer i Lunds kronoräkenskaper, LAL), i Malmö 1809-10 och hösten 
1810 under en del av truppens sejour i Karlskrona. L rapporteras 7 dec ankommen därifrån till 
Göteborg (Hillbom s 68f, Berg II s 348), men är åter i truppen på Malmö Teater våren 1811 
samtidigt som Göteborgs magistrat ger honom burskap som traktör (Berg II s 202n), ett yrke 
han tidigare sägs ha prövat i Halmstad. Han fortsätter dock 1811-12 i bl a Malmö, Lund och 
Jönköping (Björkman s 45) med delar av invigningstruppens dramatiska avdelning, med hust-
run som väsentlig utökning och under namnet Svenska Komiska Theater Sällskapet (eller Troup-
pen) under hans styrelse. Liksom tidigare Brulo & Ambrosiani har han rimligen spelat på de 
privilegier som utfärdats för Carl Stenborg. Denne dog 1 aug 1813 och den 8 okt det året lå-
ter Lönnbom "åtskillige Theater-Decorationer" gå under klubban i Malmö, allt redovisat i auk-
tionskammarens protokoll (Gustafson 1965 s 37,1973 s 57). 

Ändå skriver Schöldström (1894 s 139, en uppgift som Nordmark s 67 övertar): "Från 
hösten 1813 till våren 1824 var han teaterdirektör i landsorten, spelande på Stenborgska arf-
vingarnas privilegier." Om detta kan L ha avtalat men i litteraturen tycks en sådan verksam-
het inte ha satt många spår. I alla händelser påträffas L som engagerad jämte hustrun hos 
Ståhlberg i Norrköping 1816 samt i Nyköping och Jönköping 1817, vidare i Göteborg hos 
J A Lindqvist 1818-20 och hos J P Strömberg 1820-21 samt ev ensam hos Gustaf Fredrik 
Åbergsson 1822. Med eget sällskap dyker han åter upp i Malmö 1822 och 1823 och i Norr-
köping våren 1824.20 juli det året svär han borgared i Stockholm där han blir spegelfabri-
kör och där han dör 20 juli 1834. Hustrun, som Schöldström (1892 s 102) kallar "en af 
landsortsscenens främsta skådespelerskor", dog i Stockholm 2 jan 1841. 

Några nämnvärda offentliga omdömen om L:s sceniska insatser tycks inte ha fällts. Om 
hans idiom ger möjligen hans inlaga i Malmöbråket med Carl Johan Hjelmstedt (se denne) 
en aning när han skriver att H med fru "vid den af mig Derigerande Theater" har "engage-
rat sig emot 12 RD Banco uti Vickan och en Recett, med hvilken sednare han, i stället för 
2nne förklarat sig å bådas vägnar, nöjd, Då vickolönen till nämnde belopp upsättes". 

Molin, Johan (17??-18??), är jämte Lönnboms (jfr ovan) ny hos Brulo & Ambrosiani i 
Lund sommaren 1809 och kvar i den trupprest som under Lönnbom är i Lund sommaren 
1812 (affischer i Lunds kronoräkenskaper, LAL) och omedelbart därpå i Malmö. 1813-15 
finns M hos Teaterbolaget i Göteborg och fortsätter där hos J A Lindqvist 1815-17. I Jön-
köping är han hösten 1817 i Ståhlbergska truppen där han stannar tills han 1828 lämnar 
scenen för att bli bokhållare vid Björnö säteri och dö som sådan (Schöldström 1894 s 146). 

M tycks ha varit en populär komiker, med dansanta talanger som antyds bl a av affischen 
för hans recett 10 jan 1810. Och när teaterns vaktmästare Werngren betalade dess snickare 
Palm "för 8. dagars arbete wid Theatren und. förfärdigandet af åtskillige piecer till Molins 
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recett" 17 apr 1811 (teater- och värdshusbolaget, räkenskapsverifikationer 1811-16, MSA) 
gavs inte bara Monvels dram Klosteroffren och En Ballett utan också Den tacksamme Actö-
ren som M även hade med vid sin recett i Lund 23 sept 1822 (affisch i Lunds kronräken-
skaper, LAL). Kanske samma monolog som Schöldström (se ovan) kallar Aktören eller den 
besynnerliga drömmen och som Molin "ärvt" från dess författare, komikern Jonas Sundman? 

I Karlskrona 1810 (Hillbom s 70, s 115) hade M inte det numret i sin recettannons, 
men det är väl om recetten en kritiker yttrar att "Herr Molins anmälan var ett non plus 
ultra af dumhet och oförskämdhet, hvarigenom han gjorde sig förtjent till alfvarsam näpst". 
Den salvan kan kompenseras med omdömen i tidningar 1821 (Gustafson 1974 s 63ff): 
visserligen menades i Carlshamns Tidning apropå hans Horatio att M i seriösa roller ha-
de "en obehagligt skärande gällhet i sin organ" och i De löjliga Kusinerna (antagligen i 
samma roll han hos invigningstruppen gjorde 29 nov 1809 i Malmö) saknade "den söt-
het i uttalet, den franska accent eller de lediga åtbörder" som hörde till, men han dekla-
merade "med ledighet" i verskomedin Mågarne, visade flera gånger "att han alls icke 
saknar talent för comiken", ja, i Den förmente prinsen kunde även den som sett Lars 
Hjortsberg i paradrollen som Nadel "finna sig wid att se Herr Molin i skräddarens roll". 
Kritiken väckte kommentarer i Christianstads Weckoblad: en debattör finner talang hos 
M och en annan erinrar Karlshamnsanmälaren inte bara om hur de själva värderat trup-
pen då de nyligen sett den i Malmö och Lund utan också om något älskvärt Tegnér sagt 
om den; ja, menar vederbörande, "när Herr Hjortsberg fråntages, täflar åtminstone Herrar 
Djurström, Ljungdahl och Molin med Stockholms bästa Theater-Sujetter" (Askenbom, 
som Molin kanske fattat som en konkurrent som komiker, är inte med det året). 

Nordbom, Johan Jacob (17??-18??), hittar man hos Carl Stenborg i Göteborg 1806 och 
han tillhör truppen även efter liasionen med Brulo & Ambrosiani och ingår därmed också 
i invigningstruppen på Malmö Teater 1809-11, under vilken tid han gifter sig med trupp-
kollegan Margaretha Elisabeth Rydberg (jfr affischkommentaren 16.3.10). 1811-13 tillhör 
de det de Broenska sällskapet på Djurgårdsteatern. Därefter antas de ha varit hos 
C G Bonuvier i Finland. 1820 skymtar han förbi hos J A Lindqvist i Göteborg men verkar 
sedan försvinna. I invigningstruppen hade han närmast försteälskarrollerna. Något som kun-
de antyda hans sceniska profil tycks annars inte stå att finna. 

Nordbom, Margaretha Elisabeth (17??-18??), f Rydberg, fadern källarmästare (Schöld-
ström 1894 s153). Var med Stenborg i Malmö våren 1807 och stannade i truppen under 
Brulo & Ambrosiani. Gifte sig 1810 i Malmö med Johan Jacob Nordbom (se denne) som hon 
följer till Djurgårdsteatern och tydligen till Finland. Däremot figurerar bara han hos Lindqvist 
i Göteborg 1820. 1819 dyker hos Carl Wildner på Djurgårdsteatern upp en fru Margaretha 
Rydberg åtföljd av en dotter Albertina som har barnroller. Modern stannar till 1827 för att se-
dan försvinna (Berg III s 262). Det kan naturligtvis ha rört sig om samma aktris som efter ev 
skilsmässa återgått till flicknamnet. Om hennes talanger tycks intet vara bekant. 

Norring, Olof, f 1781, dödsår obekant. Hos Carl Stenborg/Brulo & Ambrosiani 1807-10, 
på Djurgårdsteatern 1810-16 och Kungl teatern 1816-18, hos G F Åbergsson i Göteborg 
1820-22 samt hos J A Lambert 1823-24, F J Widerberg 1825-26 och E W Djurström 
1829-31. Med mest biroller med tidig lutning åt de äldre verkar han rätt oprofilerad, även 
om Stockholmsengagemangen kunde antyda någon form av kompetens. Schöldström (1894 
s 153) noterar: "Uppträdde äfven här och däri landsorten och 'soireade solo': i sina annonser 
titulerade han sig än 'artiste dramatique', än 'artiste-peintre'. Norring var 'en fin karl', enl. 
uppgift 1888 af en då 88-årig fr:n Björkman i Uddevalla." 

Rydberg, m:II — se Nordbom, Margaretha Elisabeth. 

Wibom, m:II — se Bonuvier, Maria Christina. 

Ågren, m: I I, inträdde tydligen i truppen vid årsskiftet som dansös. Hon fanns dock med 
bland samma dansare hos Stenborg i Göteborg året förut (Berg II s 333) men är i övrigt 
okänd. I Malmö framhävs hon särskilt på affischen 21 febr 1810 då hon bland de drama-
tiska artisterna gör en vanlig mansroll i Kotzebues Förlikningen. 
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Fredrik Wilhelm Ståhlbergs sällskap 
Ahlberg, herr, är först i en rad annars okända i F W Ståhlbergs trupp vilka inte tycks ha 
varit med i den på Lewenhagens tid och som sedan omgående försvinner. De finns 
t ex inte med i den rimligen fullständiga ensembleinventering man kan göra med hjälp av 
en rad lundaaffischer från 1813 (Lunds kronoräkenskaper, LAL). 

Askenbom, Johan Jacob, f 6 okt 1787, d i Västervik 1 jan 1835. Vid Djurgårdsteatern 
1807, anslöt jämte kollegan där E W Djurström sommaren 1810 till den nyvordne direk-
tören Ståhlbergs trupp. A blir dess främste komiker men har ibland också t ex barska bov-
roller (jfr kommentar till affischerna 3 och 25.1.11). Vid ett utbrytningsförsök (se även ovan 
hustrun, dvs invigningstruppens m:11 Edberg) debuterar han 9 sept 1817 på Dramaten som 
lagman i Hands Bröllopsgåvan men blir inte antagen och far samma år till Finland för att 
återkomma till Ståhlberg 1818, och även 1821 är han borta ur truppen. 1822 är paret A åter 
och ännu i Karlskrona våren och sommaren 1834 är de tydligen kvar (Hillbom s 91 f, 121). 
"Var en tid föreståndare för eget skådespelarsällskap", skriver Dahlgren (s 569). Om inte en 
uppgift avses att Djurström, A och Peter Natanael Ljungdahl närmast efter änkan Ståhlbergs 
död 1824 styrde truppen (jfr Gustafson 1975 s 74 och Nordmark s 65) tycks enda år som 
passar in vara 1821. 

Då A återkom 1822 blev han föremål för det första pressomdöme som i Malmö fällts om 
en aktör: en otålig insändare i Malmö Tidning 2 febr uppmanar fru Ståhlberg att låta "den 
Comiske Acteuren" A fullt ut få "intaga sin fordna plats, den han så mästerligt bestrider". 
Lundensaren Osberg (s 56) antyder arten av detta mästerskap: publikfavoriten A var som 
komiker "af mången jemförd med danskarnes Frydendhal" (dvs Frydenthal). Detta pekar i 
samma riktning av en karikatyrist som kunde förena det drastiska och det eleganta som när 
en Göteborgsanmälare 1833 rent av talar om en "scenens Hogarth"— "med sin lyckliga takt" 
har han "i den lägre komiken få sina likar" (Berg III s 449). Dödsåret 1835 minns man i 
Norrköping (Norden s 125) en komik som aldrig överskred "bildningens gräns" och i Väs-
tervik "en förträfflig aktör; i sitt spel förnekade han aldrig sig sjelf" och "derför var uti hans 
spel alltid natur" (Schöldström 1894 s 146). Och i Lund skriver en av dödsbudet bedrövad 
Bernhard Cronholm: "Du kan aldrig tro hur intressant jag alltid fann den karlen både ut-
om och på Theatren." Tolv år senare påminner dansken Bentzon honom om A: "Han läg-
ger i sitt spel en bonhommie som gör att man känner sig wäl, då man ser honom." Och såg 
man A och Ljungdahl som Kronofogdarne, "då jagades ingen åskådare från theatern af ett 
disharmoniskt skrål". Enda närbilden visar dock en lyteskomisk effekt, en magnetisör i 
Supplikanterne som A låter vara halt: att se honom magnetisera fann Malmö Tidning 23 
jan 1830 mycket roligt, "och dess manipulationer tycktes till och med yttra sig i benen". 
Cronholm (här som tidigare cit eft Gustafson 1975 s 700 antyder också en stark kroppslig 
expressivitet: A:s "komiska förmåga war så owanlig, att ett enda ögonkast eller gest af ho-
nom war tillräckligt för att bringa hela publiken till de mest stormande applådissementer." 
(Om A:s litterära talang, jfr kommentaren till affischen 26.10.10.) 

Berggren, Anders Petter, f i Stockholm 15 febr 1792 (fadern vaktmästare). Balettelev 
på Kungl teatern 1801. Hos J P Lewenhagen 1803-08 (minst), hos J A Lindqvist 1810-11 
men hösten 1810 hos F W Ståhlberg, vid Kungl teatern som figurant 1812-14 resp som 
skådespelare 1816-18, vid Djurgårdsteatern 1814-16 och 1819-20 men då från 1818 ock-
så på C G Bonuviers teater i Åbo som B arrenderade 1820. 1823 dansmästare vid Åbo aka-
demi men lämnade posten i smyg och tog sig över till Sverige. Var 1825-26 hos F J 
Widerberg och hade därefter länge egen turnetrupp (i Malmö 1834 och 1839 — jfr kom-
mentar till affischerna 14 och 25.11.10). Fick 1831 titeln hovsekreterare "för sina för-
tjenster om landtbruket". Dog på sin egendom Grimhult i Bohuslän 10 mars 1847. (Bergh 
II s 348, III s 313, Dahlgren s 468f, Qvarnström s 283, Schöldström 1894 s 154f.) 

Då 18-åringen lämnade Malmö efter sin recett (jfr kommentar till affischen 14.12.10) 
var det bara två år sedan polisen återfört honom som förrymd elev till den bryske J P 
Lewenhagen, varvid kämnerspreses häradshövding Wollmar läst Sede-Lagen för B (Gustaf-
son 1971 s 82). För några grövre brott mot denna var han annars inte känd även om hans 
levnadsbana som synes var ganska färgrik. "Mycket framstående karaktärsskådespelare", me-
nar Schöldström (se ovan), och en annars mot truppen rätt obarmhärtig kritiker i Malmö 
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Allehanda 26 febr 1839 (sannolikt Bernhard Cronholm) tillskriver B "ädel hållning, uttryck 
i gester och mimik, en fyllig röst och en wacker deklamation" men finner honom ändå bäst 
som komiker, med förmågan att "blott med en min, ett ögonkast, en gest wäcka ett 
oemotståndligt löje", och detta utan att någonsin spela för galleriet. Anmälaren är f ö även 
erkännsam mot B:s andra hustru (sedan 1837), skådespelaränkan Jenny Martina Edlundh, 
f Unger. Den första var en mamsell Sandström från Karlskrona. 

Broman, m:II — se Widerberg, Louise Catharina. 

Djurström, Charlotta, f Sandberg, i Stockholm 1785, fadern "köksvaktare" vid ho-
vet. Figurantska vid kungl teatern. Engagerad vid den "stående" teatern i Nyköping 1800-02, 
hos P J Lewenhagen 1803-04, på Djurgårdsteatern 1807-10. Gift 1809 med Erik Wilhelm 
Djurström och fanns sedan jämte honom, men som man ser av affischerna mest i smårol-
ler. Affischserien i Lunds kronoräkenskaper 1813-33 (LAL) visar sedan att hon snabbt över-
gick till att spela mycket sporadiskt och småningom tydligen knappast alls. Däremot före-
kom det att hon gav danslektioner: 1816 annonserar hon t ex i Malmö Tidning att hon har 
slutbal för eleverna på Kristi Himmelsfärdsdag 23 maj, och på hösten samma år ger hon 
danslektioner i Karlskrona. Dog i kolera 23 aug 1834 i Jönköping. (Schöldström 1892 s 
102, 1894 s 145.) 

Djurström, Erik Wilhelm, f 22 febr 1787 i Stockholm, död genom fall i trappa i Jön-
köping 17 sept 1841. Illegitim son till Eric Wilhelm Strandberg, regeringsråd, sedan lag-
man (i en släkt vars skaldeådra även gick i dagen hos brorsonsonen C V A Strandberg, sign 
Talis Qualis). Gick i Stockholms storskola och började tidigt översätta rövarromaner, en av 
de romantiska ämnessfärer han sedan gärna odlade även som scenisk aktör och litteratör. 
Första kända engagemang: Djurgårdsteatern 1806-10 (månne inspirerade den till det ef-
ternamn han nu antog?). Övergick 1810 till Ståhlberg (jfr ovan Askenbom) där han snart 
blev tongivande, särskilt 1819-24 då änkan S ledde truppen som D sedan övertog, ev först 
i en trojka (jfr åter Askenbom). Litterärt blev hans repertoar alltmer ambitiös, med en kul-
mination i Schillersatsningen i 1830-talets början, centrerad kring den unga Hedvig 
Charlotte Hoffman som han gifte om sig med sedan första hustrun dött (se denna). 

Då hade dock truppen och han själv börjat få påskrivet för en patosstil som inte minst i 
Malmö med dess allt tätare danska gästspel småningom kom att verka föråldrad. Just att 
Malmö hört till de orter D oftast gästat och där han låtit göra sitt mest ambitiösa översätt-
ningstryck (jfr kommentar till affischen 28.1.11) gjorde nog kritiken där extra bitter att 
svälja. Redan de första teaterrecensionerna i stadens Allehanda 1827 innehåller en beskriv-
ning av hans Sigismund i Lifwet är en dröm, en av de "exagererade caracterer" han brukar 
lyckas bäst med även om han "icke alltid med sann urskiljning anwänder sin uppbrusande 
känsla" och har en ryckig plastik som nästan får en att tro "att han med de många släng-
ningarne på kroppen, synnerligast då han går ut från scenen, will utmärka ett slags likgil-
tighet, att ej säga förakt, för publiken". D sökte här få veta anmälarens namn i och för du-
ell, men förgäves (Gustafson 1975 s 61ff)... 

Att samma uppbrusande impulsivitet kunde ha positiv effekt i komedier är något samti-
den beaktade mer än eftervärlden har gjort det (jfr kommenter till affischerna 16 och 
28.12.10). Av artisterna på Malmö Teater på den aktuella affischserien är D annars ensam 
om att ha blivit tämligen omskriven. Hans data och bibliografi finner man hos Taube. Ett 
rätt omfattande försök att pejla in hans egenart gör bl a Nordmark. Truppens sammansätt-
ning i olika skeden får man en god bild av genom affischerna i Lunds stads kronoräkenska-
per (LAL). 

En ståtlig person och livlig konversatör, välsedd inte bara av mellanakternas invaderande 
konnässörer utan också t ex i det tegnerska hemmet. Men också en aktör med en benägen-
het för överspel som tycks ha förvärrats av ett spastiskt drag hos hans person. Resultatet blev 
en ryckig och braverande spelstil som alltså finns beskriven i Malmö 1827 men även i Karls-
hamn 1821 där han bl a gjorde en i maneren tydligen tämligen yvig Hamlet (Gustafson som 
ovan). Det hindrar inte att Ståhlberg/Djurströms trupp under något kvartsekel framstod 
som den svenska landsortens utan gensaga främsta. 

E kholm, m: I I, är nog identisk med en m:ll Fredrika Ekholm som finns hos J A Lindqvist 
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i Göteborg 1794-96 och där f ö jämte invigningstruppens m:ll Edberg/fru Askenbom har 
trassel med ett vackert muslimtyg som lockat de unga mamsellerna mer än deras kassor or-
kat med (Berg II s 26n). Var E i så fall varit under mellantiden är dock ett mysterium när 
hon dyker upp hos Ståhlberg 1810 för att stanna minst till 19 dec 1817 då hon gör Ofelia 
i Jönköping (Ruuth s 6). Hon hade recetter i goda publikstäder och var väl en aktad en-
semblemedlem, även om hon hör till dem som i Malmö har besvär med påläggskalven m:ll 
Rosenholm. Men i avskedsföreställningen får hon titelrollen (jfr kommentar till affischerna 
1 och 3.2.11). 

Eklind, herr, dyker första gången upp på affischen 5 dec 1810 och är i övrigt lika okänd 
som hr Ahlberg ovan. 

Hamnerin, herr, tycks enligt affischerna göra sin debut i sällskapet på lillejulafton 1810 
men förblir tydligen i obemärkthet, lika okänd som hrr Ahlberg och Eklind ovan. 

Levin, Carl G (eorg), f i Falun 4 mars 1799, d i Stora Yxhult 20 dec 1863, son till paret L 
nedan. Gick i Karlshamns skola, läste juridik i Lund, blev 1827 borgmästare i Skövde samt 
häradshövding i N Helsinglands domsaga resp Risinge, Hellestad och Tjellmo härad 1841 
resp 1861. De pengar publiken vid Isak L:s recett hos Stenborgs trupp med Iphigenia II och 
Flickorna eller Vänskapen på prof gav ut i Karlskrona 18 nov 1806 (uppgiften finns ej hos 
Hillbom) "till hans sons Carl Levins education" var alltså inte bortkastade. Uppgifterna enligt 
Sjöström (s 582) som tydligen haft tillgång till här aktuella affischsamling och anför de barn-
roller elvaåringen gör under Malmösejouren. Han tycks sedan försvinna från scenen och fick 
ju också annat att syssla med. Han är nog rätt ensam åtminstone bland tidiga landsortsartis-
ter på Malmö Teater om att (1858) ha blivit riddare av Nordstjärneorden. 

Levin, Charlotte, spelar, och är väl, syster till Carl L (jfr ovan) i ett par pjäser. Hennes 
namn dyker upp ännu på en lundaaffisch 12 juli 1815 (Lunds kronoräkenskaper, LAL). 
Men hennes sannolika syster Fredrica L verkar ha den längsta banan och finns t ex på 
lundaaffischer fr o m nyssnämnda 12 juli 1815 (då jämte barnet "H:r Fr. Levin") t o m 
16 sept 1822. 

Levin, Dorothea Sophia (förnamn enligt Schöldström 1892 s 88, Hillberg s 39n har 
Dorotea Christina), f Colling, syster, troligen yngre, till direktrisen fru Ståhlberg (se denna) 
och därmed tydligen dotter till en juristprofessor i Lund, något valet av levnadsbana för so-
nen Carl (se ovan) än mera troliggör. Sannolikt född ca 1770, dödsår okänt. Var jämte sys-
tern och bl a Isak Levin hos Johan Pettersson i Falun 1798 där sonen Carl föds året därpå. 
Finns som L:s fru på lundaaffischer sommaren 1808 (Lunds kronoräkenskaper, LAL; mel-
lantiden kan ha ägnats åt en tydligen rätt omfattande barnalstring) och följer honom sedan, 
åtminstone teatertiden ut. Hon är rätt flitigt i elden, men i källorna finns intet som anty-
der en speciell scenisk profil. 

Levin, Isak, f i Köpenhamn 1768, "odöpt jude", död 1831 som "handlande", bosatt hos so-
nen/Skövdeborgmästaren (allt enligt Sjöström s 582 som, märkligt med tanke på bokens lun-
densiska orientering, inte nämner hustrun). L är 1798 hos Johan Pettersson i Falun och från 
hösten 1799 hos J A Lindqvist, först i Göteborg och så t ex i Malmö 1802 med recett på tea-
tern i Grynbodgatan med Wallenbergs Susanna i Babylon (Balter 1945 s 93). Spelåren 1804-09 
är L hos Carl Stenborg i bla Norrköping, Karlskrona (se Carl L ovan), Malmö, Lund och Gö-
teborg — men övergår 1810 med hustrun till den lewenhagenska trupp hennes svåger F W 
Ståhlberg just övertagit. Denne dör 1819 och när också änkan går bort 1 juni 1824 lämnar 
paret L och dottern Fredrika truppen (L:s sista kända livstecken där är en recett i Norrköping 
19 jan 1824) och väl även teaterhistorien. (Hillbom s 128 nämner L i Karlskrona 1842, men 
då är han död och det är nog dansken Lewini, då Sverigeaktuell, som spökar.) 

Levin fyllde främst funktionen av pere noble, spelade Fredrik den store i två pjäser 
(jfr kommentar till affischen 16.1.11), Polycarpus i Kronofogdarne och andra komiska vär-
dighetspersoner — och blev som antytt (jfr kommentar till affischen 28.1.11) möjligen oav-
siktligt komisk som en något överraskande och nervös Apollo i molncharen i Djurströms 
kungl namnsdagsprolog. I den apropå invigningstruppens Molin ovan antydda tidnings- 
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polemiken 1821 sägs från Karlshamn att L i Hamlet "spelte många saker och likwäl war 
Herr Lewin", att han lär in texten dåligt och i verskomedin Mågarne rent av spelade "näst-
an likasom han fått för mycket", varpå från Kristianstad svarades att åldern kanske började 
märkas men att L ofta setts "med nöje" och "i wissa roller är ett riktigt original". Schöld-
ström (1892 s 88) kallar honom svepande, utan angivande av sagesmän, "i många år en af 
landsortsteaterns förnämste artister". 

Men nog inte en av dess mer välbärgade: rådhusrätten (domboken, MSA) dömer 3 
dec 1816 L att betala en skuld till handlanden Bååth och uppdrar 7 okt 1819 åt stads-
fiskalen att effektuera L:s "Bysättning å härwarande Citadell" för en ny skuld på drygt 
64 RD Rgs, motsvarande ungefär tolv fyllda loger på första raden. Svägerskan änkan 
Ståhlberg ingrep då med att ge honom en halv recett, och 1820 försöker han bättra på 
ekonomin med att ordna maskeradbaler (Gustafson 1975 s 54), f ö även på andra håll 
(jfr tex Ruuth s 122). 

Malmström, m:Il, är ännu ett av truppens annars okända namn (jfr hr Ahlberg ovan). 

Moberg, herr, figurerar första gången på affischen 30 nov 1810 och av en slump hittar 
man hans namn även nästa spelår, nämligen på den affisch för sällskapets föreställning av 
den anonyma fyraktsdramen Fränder Wärst eller Det West Indiska Arfwet 27 nov 1811 som 
hittades vid teaterns ombyggnad till tre rader 1868 och som då återgavs i Snällposten 5 nov 
1868. Därmed tycks dock spåren av M försvinna. 

Råhn, herr, är ännu en aktör om vars okändhet gäller detsamma som om hr Ahlberg ovan. 

Rosenholm, m:ll, tycks debutera i varje fall hos truppen i december (jfr affischen 
12.12.10). Möjligen är hon dotter till en aktör Rosenholm som finns hos Carl Stenborg i 
Göteborg 1806 (Berg II s 288). Om det inte var fråga om någon form av nepotism bör hon 
ha framstått som rätt begåvad i denna trupp med dess i varje fall så när som på systrarna fru 
Ståhlberg och fru Levin och m:ll Ekholm uppenbart lite klena spinnsida (den småningom 
väl mest framstående, m:ll Broman, var ännu bara 15 år). M:11 R anförtros flera stora roller, 
även sådana som innan varit de unga kollegernas (jfr kommentar till affischerna 13 jan och 
1 febr 1811), vilket inte hindrar att hon med truppens avskedsföreställning 3 febr 1811 tycks 
ha gjort sitt i varje fall i Malmö teaterhistoria. 

Ståhlberg, Carl G(ustaf) (17??-18??) verkar nästan ha blivit aktör först när brodern bli-
vit teaterdirektör och anförtroddes inte större roller. Att hans ekonomi var skakig framgår 
både nu vid ett kontraktsbråk med brodern (jfr kommentar till affischen 7.1.11) och 1813 
då han 19 mars (kämnersrättens dombok, MSA) får böta för sitt "förfallslösa uteblifwande" 
från rätten och döms betala en räkning på drygt 22 RD riksgälds hos gästgivaren 
Wimmermark (gammalt nr 455, nu Västergatan 16; en vecka senare döms två mindre kän-
da aktörer ur truppen och 7 maj ytterligare en för skulder till samme Wimmermark). Då 
har S ändå 26 febr 1813 åtnjutit en recett; den och målet tycks vara det sista man hör av 
honom. 

Ståhlberg, Fredrik Wilhelm, f 18 juni 1783, d i Linköping 7 febr 1819. Vid Djur-
gårdsteatern 1801-03 och från hösten 1803 hos J P Lewenhagens resande sällskap. Över-
tog Lewenhagens privilegier sommaren 1810 och ledde sedan sällskapet tills han bara 35-
årig dog varvid ledningen övertogs av änkan (se denna). "Hon älskade dig ömt! Jag såg dess 
smärta, / då döden ryckte dig ur hennes famn", skrev Djurström i sin minnessång (Chris-
tianstadsbladet 22 febr 1819, cit eft Schöldström 1894 s 135 f), där det också sägs: "Ej mer 
ditt hjerta bitterheten känner / att, ömt och redligt, likväl misskändt bli" — kanske en syft-
ning på något oss okänt stort sorgeämne, kanske å andra sidan bara en poetisk schablon av 
det slag Djurström inte ogärna ägnade sig åt, t ex Konstnärens roll i en kälkborgerlig om-
givning. Med Djurström som mer eller mindre given dram- och komedihjälte väljer S i Mal-
mö 1810-11 att ge sig själv en rad viktiga halvstora roller som ofta ligger betydligt över hans 
27 år. I Lund 1815 (affischer i Lunds kronoräkenskaper, IAL) hinner han under sju jul-
kvällar t ex både vara pascha, vicekung och doge samt dessutom göra en viktig pre noble-
roll i Riihr-genren, stadsmusikanten i Schillers Kabal och kärlek. I Jönköping 1817 nöjer 
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han sig med att vara "Hamlets Fars Skugga" (Ruuth s 6). Och på den teaterhistoriska sce-
nen förblir hans närvaro just skugglik: inget mera talande offentligt omdöme tycks ha fällts 
om den. 

Ståhlberg, Fred rika G ustafva, f Colling, enl Hillberg (s 39n) dotter till juristprofes-
sorn L J Colling i Lund vilken enligt M L Ståhls medgivet ofullständiga lista över barna-
skaran hade en till namnet okänd dotter född 1768 (och tydligen minst ytterligare en, san-
nolikt yngre — jfr ovan fru Levin). När S dör i Karlshamn 1 juni 1824 uppges hon vara 56 
år, och det tycks då rimligt att anta att det var just hon som föddes i Lund 1768. Hon dy-
ker i teaterhistorien upp först 29-årig hos Johan Pettersson 1797 i Karlskrona (om systern 
redan då var med liksom i Falun 1798 är ovisst), och sedan hittar man henne i Malmö 6 
okt 1805 där M:sell Colling och Herr Ståhlberg står intill varandra på J P Lewenhagens af-
fisch (Malmö veterligen första bevarade; jfr ovan s 12) för Grefwen af Castelli. De stannar 
i truppen, logerar i Göteborg 1806 på samma ställe (Berg II s 274n) och då Ståhlberg tar 
över truppen 1810 är de gifta, hon drygt 15 år äldre än han. 

Även om hon i ett rätt osorterat utbud av roller ännu gör en och annan dramhjältinna 
verkar hon av lundaaffischer 1813 och 1815 ha avstått det rollfacket åt fru Askenbom och 
gått över till äldre roller och till att spela mera sällan, detta förstås särskilt sedan hon, bi-
trädd av Djurström, efter makens död övertagit ledningen. Någon karakteristik av de sce-
niska insatserna tycks lika lite stå att finna om henne som om maken. 

Wi berg, m:ll, har i öppningsföreställningen en tydligen stor roll som m:ll Rosenholm se-
dan övertar (jfr affischerna för Den Landsflyktige 22.10.10 och 13.1.11). Hon gör f ö ett 
inhopp i en vanlig mansroll som dragonlöjtnant i Page-Intrigerna (jfr affischen 7. 1. 1 1). 
I övrigt tillhör hon truppens alldeles okända. 

Widerberg, Louise Cath a rina, f Broman, sedermera fru Hall, f 1795, död i Stockholm 
26 juli 1841. I Malmö 1810 är hon som m:ll Broman alltså bara 15 år. Hon kvarstår i trup-
pen men byter namn: på lundaaffischer i juli 1815 (Lunds kronoräkenskaper, LAL) är hon 
fru Widerberg, gift med truppens nye orkesteranförare (tidigare Djurgårdsteaterns) Johan 
W, son till Sveriges förste Hamlet Andreas W. Hon får småningom en mer framskjuten po-
sition i truppen och gör t ex Ofelia i Hamlet, Cherubin i Beaumarchais Figaros bröllop och 
Amalia i Rövarbandet (lundaaffischer 1819 och 1821, jfr ovan). Fru W lämnade troligen 
truppen 1822 eller 1823. Hon skilde sig från mannen som dog vansinnig och hon påträf-
fas 1825 hos svågern Fredrik Julius W som hon dock inte vill skriva kontrakt med och vå-
ren 1826 lämnar, lagligen men rasande, i Göteborg sedan A P Berggren som regissör på en 
repetition kritiserat henne för att ensam läsa rollen innantill (Berg III s 321ff). På hösten 
samma år är hon dock med svågerns trupp i Malmö, där hon och aktören Hall kanske gav 
Malmö Teater 112 nådeår genom att upptäcka en "strut med Krut liggande wid en Lam-
pet i Machinerie rummet, utan att någon upplysning kunnat erhållas, huru och på hwad 
sätt nämnde strut, hwartill papperet funnits något swedt, ditkommit" (Gustafson 1974 s 
62f). Med den alltmer förfallne Hall (jfr ovan fru Hjelmstedt) som hon gifter om sig med 
figurerar hon sedan bl a i Finland (Hirn s 219). Senare lämnar hon deprimerande spår i 
form av soareer med Hall eller solo t ex i Karlskrona 1835 (Hillbom s 97f) och Nyköping 
1837 (Falck s 44f). Till slut brister allt och hon börjar spela sina scener på Stockholms ga-
tor och elda till upplopp. En tyvärr nog insiktsfull rätt i ett mål om en kopparkastrull låter 
1839 föra henne till Danviken, sedan hon, kanske ironiskt, nigit djupt för domaren/polis-
mästaren och kallat honom "herr general" men också deklamerat och orerat vilt. Detta en-
ligt Schöldström (1892 s 182f) som av en aktris som var med i Malmö 1826, Marie Sjö-
berg, f Laurent, fått veta att fru W "i sin ungdom varit en af landsortsteaterns allra talang-
fullaste skådespelerskor, utmärkt vacker, men mycket excentrisk". 

Åkerblom, m:I I, är slutligen åter ett av de namn som är lika okända som hr Ahlbergs ovan. 
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lIå viljan de.rföre urrägta mina fel, 
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Tryckt uti BERLINGSKA Boktryckeriet. 



',Pe-rfonern a. 

APOLLO Herr LEVIN. 

'ODÖDLIGHETEN M:lle Mutor:ÅL 

MARS 1 IMMEM• Herr DninsTRUisr• 

VESTA Föreftållande Rikets Kik ROSENHOLM. 

MERCURIUS Fyra Ständer. Herr F. ST.:IIILBERG. 

CERES Fru STÅHLBERG. 

PRZSTINNOR i Odödlighetens Tempel, 
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Hans himmel miirknar till och vår ånyo dagas--; 

Med fegren vid fin hand vår Prins, vårt Rikes nöd, 

Skall ge åt Handeln lä, och åt defs ovän död. 

Ja, Sveriges ädle Kung ! ny-fs krosfad utaf finärtan, 

Du fkapade en - tröft åt Ditt och våra hjertan, 

Och gaf odödlighet åt Dig och åt Ditt namn, 

Då denne Prins, forn fon, Du tryckte i Din famn! 

Andra SCENEN. 

APOLLO, MARS, VESTA, MERCURIUS, CERES. 

APOLLO (nedkommer i et (ky.) 

Ifrån_Olympens thron jag 'luftade till jorden, 

Att dela denna frögd, fom njutes uti Norden, 

Och helfar Er förtjuft, Ni bilder af de Stånd, 

Hvars erkighet utgör Ert Rikes välbeftånd. 

Jag med fgrjusning vill den fanna glädje dela, 

Som lifvar Sveriges hopp, fom !kall de fåren hela, 

Dem krigets ryslighet och inhemfk tvedrägt flog 

Så väl fohlaten, fom ock bonden vid fin plog. 
Jag fag defs ädle Kung, ren trött af åldrens m4da, 

Med fjelfförfakelfe, att fine landsmän flöda, 

Uppftiga manligt ftark uppå en !kokad thron, 
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En hjelte utan börd, men prydd med- Furftars fjäl. 

Hn fkall ej 'röka blott att vinna fegrars ära, 

Åt Bygdens näringar, åt Handeln fkall harrUira • 

Det lif; [om inhenilk fplit och krigets faror fläckt, -

Men CARL DEN TR ETTONDE nyfs hos ofs -återväckt. 

Han af en_ åldrig far, ren känd för fina dygder, 

För offret af fitt rinn han gaf åt Sveriges bygder, 

Skall lära, att ett land, är blott af friden fällt, 

Ej af de fegrars • mängd, [om vinnas på defs fält, 

VESTA. 

Ack! denna låras vigt få _ofta glöms på Thronen! 

-Må dygdens ftarka band, den fanna Religionen, 

Dock gifva åt vårt land det fafta, fäkra värn, 

Som trotfar ilfkans hot, och hatets höjda jern. 

iMå fkydd från Thronens högd bli fkänkdt åt enigheten! 

Och äran rökas blott i dygd _och menfkligheten, 

Då öfver Sverige fkall den glanfen fpridas än, 

Som gaf defs föner rum bland jordens förfte män, 

- MERCURIUS, 

Man långe Britten fett djerft uppå hafvets bölja, 
Af vinningslyftnad ledd, det [vaga fkepp förfölja, 
Som fökte åt fin bygd från andra länders ftrand 
De alfter föra hem, [om felades defs land. 
Mn nu han i' fitt hopp fkall &aningen bedragas 



Hans himmel mörknar till och vår ånyo dagas; 

Med fegren vid fin hand vår Prins, vårt Rikes ftöd, 

Skall ge år Handeln Id, och åt defs ovän död. 

Ja, Sveriges ädle Kung ! nyfs krosfad utaf finärtan, 

Du Skapade en - tröft åt Ditt och våra hjertan, 

Och gaf odödlighet åt Dig och åt Ditt namn, 

Då denne Prins, fom fon, Du tryckte i Din famn! 

Andra SCENEN. 

APOLLO, MARS, VESTA, MERCURIUS, CERES. 

APOLLO (nedkominer i en fky.) 

Ifrån_Olympens thron jag haftade till jorden, 

Att dela denna frögcl, [om njutes uti Norden, 

Och helfar Er förtjuft, Ni bilder af de Stånd, 

Hvars enighet utgör Ert Rikes välbeftånd. 

Jag med fgrjusning vill den fanna glädje dela, 

Som lifvar Sveriges hopp, [om fkall de fåren hela, 

Dem krigets ryslighet och inhemfk tvedrägt flog 

Så väl feAdaten, forn ock bonden vid ,fin plog. 

Jag Låg defs ädle Kung, ren trött af åldrens m4da, 
Med fjelfförfakelfe, att fine landsmän flöda, 

Uppftiga manligt flark uppå en Dukad throri, 



Por 

Ditkallad af en try4t och fmäktande Nation. 

Jag Dg hans vilda Loyg, jag' fåg den grymma ftullrta 

Som fönderflet hans bröft, och krystade hans hierta, 

Då döden-ryckte bort den fon utur hans famn, 

Som ärfva bort hans thron och redan bar hans namn. 

Men nu jag äfven fett hvad ,känflor honom lifva 

Vid tanken på den frögd han kan fitt Rike gifva 

denne andre Son han kallat till litt bröft, 

Att blifva Sveriges hopp, hans _egen ålders _trött, 

Den Son han utvalt har, att en gång Spiran bära, 

Ej äger bördens glans, blott ålanfen af fin ära, 

Och fielf han åt hg tändt det ljus at konfterne, 

Som ej föräldrars vård åt honom kunnat 'ge. 

0! glädjens, Sverilkar! nu den flydda gyllne tiden 

Skall komma åter, följd af fälllicten och frid.eri, 

Och äran, rom Ni njöt i fordna -tidehvarf, 

Skall bergad utaf Er,, bli era fönars ad. 

Den Prins, fom en dag [kall beherrfka era länder 

Skall med den ljuta fjäl han' fört_ till era ftränder, 

Förnyad kraft och lif ge åt upplysningen, 

Upplirva Bondens flit, och vara Krigarns vän. 

Af CARL DEN TRETTONDE han visheten [kall lära, 

Och af fin egen dygd han lärt att vördnad bära 
• 

För Religionens bud, hvars helgd utgör det band,. -:—, 
Som anfamt hålla kan tillfammansIvarje. land. 



Aria. 

Kring Europa rygtet !kallar 

Kung! af din dygd och af ditt namn, 

Och äran i sitt tempel kallar 

Den fon du tryckt uti din famn. 

Med hjeltens vundna lager 

Han parar ockfå den, 

Som han af dygden tager 

Som ädel menfkovän! 

Kring Europa rygtet fkallar, 

Kung! af,.din dygd och af ditt namn; 

Den hjelte, hvilken fon du kallar, 

Har Åran flutit i fin famn. 

Han !kall åt Sveriges glada bygcler, 

Ledd af din hand, af visheten, 

Med Statsmannens och Hjeltens dygder 

Ån återlkänka fällheten. 

Ack, ja! min Kung! min vän! - 

Kring Europa rygtet fkallar 

Af dina dygder och ditt narn, 

Den hjelte, hvilken fon du kallar, 

Har äran flutit i lin famn! 
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Och ni, rom utaf dem terkydd och omforg njuta! 

Olympen 'bjuder Er, att era .känflor gjuta 

Uti det låf i dag bör helgas deras namn, 

Som Sverige afundsvärdt fått fluta i fin famn. 

MARS. 

Ack! fkön är hjeltens krans, hans blodbeftänkta lager, 

Den döden trotfancle, på farans ftig han tager; 

Men ljuf och himmelfkt fkön är denna dyra lott, 

Att dyrkad, älfkad bli för ftilla dygder blott. 

Stor CARL DEN TOLFTE var; men all hans vunna ära 

Förmådde fällheten ej åt hans Rik.e.bära; 

Han fegrade ; men. ack! hans fegrar gagnade 

Ej detta land, byars rätt hart djerft förfvarade. 

Men CARL DEN Tawrrowne - fkall dubbel hjelte vara; 

Han frid-de för fin bror, och ur ?en ftörfta fara 

Han nyfs det Rike frulift, forn refer åt hans dygd 

En evig Minnesvård af tackfamheten bygd. 

VE S T A. 

Ja, ftore iidle Kung! du helfas utaf 

Som minnas livad du gjort, forn få dig fader kalla! 

Och otackfam är den, fom nånfin glömma kan, 

Att Sverige fvigtande i dig en Skyddsgud fann. 

Du Religionens bud rned nit och omforg hägnar, 
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Du ger dem, dygdig fjelf, den vilrdnad, forn dem egnar, 

Som oundviklig är i Samhällsordningen, 

Och forn dig äifkad gör af hvarje dygdens vän, 

Och ädle Prins, för dig, foin dyrkande vår lära, 

En dag förfvar och hägn 'kall åt denfamma bära, 

För Dig till Himlarne vår blick vi lyfta opp, 

,Och bedja ömt ,för dig; du FofterlanUts hopp! 

MERCURIUS. 

CARL var de hjeltars namn, hvars bragder ännu ljuda 
I Skaldens änger, fem dem minnas och förguda, 
Det bars af Konungar, dem Iläfderna framftällt 
An ftore uti frid, än uppå krigets fält. 
Och ibland desfas tal hvem !kall e j en gång nämna 
Vår CARL DEN TRETTONDE, km ädelt gick att hämna 

Sitt fofterlands förtryck, och fkördade en fred, 

Som helade de får, af hvilka Sverige led, 

Ja, han ofs lugnet gaf, han vördar fridens lagar, 

Och fnart fkall Handeln få igen de gyllne -dagar, 

Dem kriget jagade från Sveriges ftränder borrt, 

Och Brittens ftolta magt fkall krosfas innan kord, 

Ack! för den ljufa dag du på vår Himmel tänder, 

0 Konung! tag den gärd dig tackfamheten länder: 

Lef länge i vår krets, och när du lemnat der., 

Må i din Arfvinge du lef:a hos ofs än! 



• 
CERES, 

Nu fridens !höna Palm fes växa på den jorden, 

Som under krigets ras af blod å' r fuktad vorderG 

Och Akerbrukarris fl it nu lkördar mödans 'lön, 

Den faknad af en fon då .gjorde ,mindre fkön,. 

Han odlar trygg den jord han ärft af fina fäder, 

Och i fin maka famn han fäll och. nögd fig gläder 

At fridens ljufva lugn, fem hertfkar i hans tjäll, 

Gör fälten bördiga och honom fjelf få föll. 

Han under -mödans tyngd .ej mtra hopplös dignar, 

Ud de finas -krets han ömt den Kung välfignar, 

Som vakande för . hans och,för hvarendas väl, 

Vill att .han pligtens är, men icke våldets träl.,

Men tro ej, ädle Kung! du, rom ditt lugn. förråkat, 

Att denna frögd ofs ge, rom eljeft vi ej frnakat, 

Tro ej, om fiender djerft retade din harm, 

Att Bonden ot.ackfam ej bjöd åt dig fin arm! 

Nej, trogen fom ännu i ärans gyllne tider 

Tål Bonden alldrig, att hans Konung orätt lider; 

Och lika ifrigt, forn han önfkar lugn och frid, 

Så ifrigt väpnar han mot våldet fig till ftrid. 

Ja, Konung! ingen dag 'i böljans famn forivinner; 

Att icke för ditt väl hans bön till rymden hinner, 

Och må du till hans tröft, än uti .många dar 

Yörblifva -hvad du är: hans lkyddare_ Och far! 



och under Konungens och Kronprinfens Bröftbilder i Plecleffa-
len deras höga Namn-Chiffre. — På de tvänne närmaft Alta-
ret Niende Coulifferna fyllas följande finnebilder:- Uppå den till 
höger fyra brinnande hjertan, hvilkas låga. förena fig i en. In.. 

uti desra bjertan lafes; Tapperhet, Religion, Konst, 

Id o gh et. Ofvan före flår Enigheten med Frukthornet, 

fom hon håller opp och nedvändt, och inunder läfes : 

När mellan alla Stånd det herrfkar enighet; 
Till vånfter fyns L yckf ali g li e te n, fom äfvenledes har 
Frukthornet opp och nedvändt öfver Norra Polen af .Jordgla-

ben, och inunder läfes 

Då vinnes högfta grad utaf lyckfalighet. 

APOLLO, ODÖDLIGHETEN, MARS, VESTA2

MERCURIUS, CERES, PRESTINNOR. 

ODÖDLIGHETEN, 

Aria, 

0 ära! mägtig är den låga, 

Du tänder i en dödligs bröft! 

Du fpänner hjeltarnes förmåga 

Vid ljudet af din höjda röft! 

Men äran af att menfka vara 

Är bättre, än den hjelten nått; 

Den fom kan bägge fammanpara, 

Är värd Odödlighetens lott! 



APOLLO. 

Ack! lycklig den Monark, den Konung uppå jorden, 

Af hvilken denna krans en gång är fk.ördad vorden, 

Som folkets kärlek knöt, och mera dyrbar är, 

Ån denna blodiga, foin fegren honom bär. 

Hel vare ockfå den, fom tvungen utaf pligten, 

Att föra krigets glaf, dock alltid kände vigten. 

Af hvarje menfkas lif, och ädelt lkonande 

Bjöd mildhet öfverallt och grymhet hindrade. 

Er Konung och er Prins ha vunnit denna ära; 

Odödligheten fkall till efterverlden bära 

Det namn, Tom älfkadt är hos CARL DEN TRETTONDE, 

Och !kall en dag det bli hos CARL DEN FJORTONDE! 

Och nu, Odödlighet! du tjurande Gudinna! 

}Ivars Gulla ile dödlige få ifrigt [öka vinna! 

Ditt tempel 'flytta nu ifrån Olympen ner, 

Dig Sångens Gud i dag om denna ynneft ber! 

Tredje _SCENEN, 

(Apollo nedftiger ur molnet, [om förfvinner. Theatern förvand-

las då till Ddödlighe te n s. Tempel. Liingft i fonden 

fynes Gudinnan, omgifven af ett klart 'ken, På höger fida om 
henne hår Hans Majeftät Konungens Bröftbild på en Piedeftal, 
och på vänfira fidan Hans Kong], Höghet Kronprinfens. Under, 
Gudinnans fötter läfes på Altaret: Den 2.8 Jannaxii, 1811. 
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Choeur: 

Med tjusning uti glädjens famn 

Sjunga vi, CARL! nu till din ära! 
Ja, vår Kung! det är blott ditt namn 

Åt hviiket känflans• gärd vi bära. 

MARS„ 

Prins! genom mig i dag hvar ädling i de bygder,-

Du en gång ftyra !kall, tjuft hyllar dina dygder, 

Och lägger för din fot det fvärd, fom i din hand 

Blir fiendernas &räck, och fkydda [kall vårt land! 

Vid fidan af den far, rom du i Sverige funnit;

Må du förnya här den glans förut du vunnit 

Ej blott på krigets fält, men uti fridens fan, 

Der du, åm. Menfkovän fått _ett iidärilizt rlarnn. 

APOLLO. 

Aria 

Du hvilkens Allmagt fällhet fprider 

Åt tufende af , verldarne! 

0! återför de fålla tider, - 

Som ifrån Sverige flygtade! 

Gif åt defs Konung all den lycka, 

Som Himlen 'för dygder oeh rnenfklighet har, 

Och lät hans folk än länge trycka 

li'örtjut i fin bula si u Vän odi sin Far! 
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Er kärlek fdr den Kung, hvars dygd är känd i Norden, 

Blef af Olympen hörd! Den rände mig till jorden, 

Att bära fram till Er den helsning Gudarne 

Igenom mig åt Er och Sveriges Konung ge, 

Han, Tom få manligt gick, i trots af år och helfa, 

Att ifrån undergång den Fofterbygden frätta, 

Hvars fällhet grundades en dag utaf hans Bror, 

Som P'odödlig glans nu öfver ftjernan 'bor. 

Han, CARL DEN TRETTONDE, af frelfta landsmän. 

vördad, 

År denna lager värd, rom blir af dygden fkårdad; 

Och efterverlden än fkall läfa på hans graf: 

Han frälst Titt Fo-fterland, och fällheten. 
4414 det gaf! 

Och äfven Du, min Prins, rom, ifrån fjerran länder, 

II dygdernas förbund nyfs helfet Sveriges ftränder, 

Dig fkänkes denna krans, Tom hos ett troget folk 

Skall utaf deras hopp och trohet vara tolk. 

Ren fegren mången gång med lagrar krönt din hjesfa, 

Men tros att denna krans är fkönare, än desfa! 

Den gifves Dig, min Prins, blott för din mentklighet, 

Som mer, än fegrarne, förtjent odödlighet. 

0! måtte Du en dag, med lagren på din panna, 

Som folkets kärlek fkänkt- det ljufva hoppet farma: 

Då CARL DEN TRETTONDE från jorden flygtat har, 

Du Ulv& må, kim han, ditt folks. befkydd och Far! 



3.8 

0 Kung! ditt folk Ikall 'dig förguda, ' 

För rållheten Du åt det gaf! 

Ditt namn i Skaldens fång &all ljuda, 

Och tårar falla på Din graf! 

- Alålte Din Son dem dock torrka af! 
- 1 

Fina le - Choeur; 

Med tjusning uti glädjens famn 

Sjunga vi, CARL! nu till din ära! 

Ja, vår Kung! vår Prins! åt .ert namn' 

Linlians heliga- gära vi bard .. 

kikade Kung! nej, ingen finärta 

Linnes i Sverige denna dag; 

Fart ej din blick lifvar vårt hjerta, 

År för ofs glädjen dock en lag! 

Ack! den är fkön, den ljufva lycka, 

Att vara hägnad utaf Dig! 

Må grafven ganfka fent dig rycka 

Ifrån ditt trogna folk till fig!' 

Ja! ja! 



Choeur. 

Med tjusning uti glädjens famn 

Sjunga vi, CARL! nu till din ära! 

Ja, vår Kungl vår Prins! åt ert namn 

Känflans heliga gärd vi bära! 

MERCURIUS, 

Odödlig är den glans tom CARL DEN ELFTE fkördatl 

Hans minne lefver än i Sverige älfkadt, vördadt 

För detta lif han gaf åt Handeln, Konfterna, 

Och denna vård han bar för dygd och lagarna. 

Så CARL DEN TRETTONDE fökt Sverige lyckligt göra, 
Och måtte vi en dag nnfscl önfkad Ljusning höra, 

Att denne Prins, foin nu vår hela kärlek får, 

Går till Odödligheten uti Lamma fpår! 

ODÖDLIGHETEN. 

A r i a, 

Tag af Odödlighetens händer 

För dina dygder ärans krans, 

Och fprid åt lyckliggjorda länder 

Af nya dygder ökad glans: 

5 
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tle4 tjusning, uti glädjens' famn 

Sjunga vi; CARL!, nu till din ära! 

Ja, vår Kung! vår Prins! åt ert namn 

Känflans heliga gärd vi bära, 

1:';'. 
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Utdrag af Protocollet 

hållit vid 

Bolags-Stämma med Delägame 

uti 

Theater och Värdshus-Byggnaden 

vid 

GUSTAF ADOLPHS 

Torg i Malmö 

den i; junii 1807. 

LuNn 18 0 8. 

Tryckt uti B e rl in g a Boktryckeriet. 



Genom enhålligt famtycke antogs och fartfUldes 

följande nu projeaerade 

Bolags - Reglor. 

§. 

På enahanda grund, fem Subfcribenternes delag. 
tighet ud Inråttningen, beftåmmes efter det teck-
nade Aaie antalet, kommer ock, vid alla otnröft-
ningar inom Bolaget, hvarje fådan Aaie, att gålla 
för en röft, famt flåfte Råfterne alltid utgöra Bo-
lagets beflut. 



§. 2,* 

Den utfåfle Stibfcriptions Summan Ett 

Hundrade Riksdaler Banco för hvarje Aaie, får 
icke under någon flags förevåndning ökas eller 

förhöjas. 

§. 3-

Verkffilligheten af byggnaden kommer att - 
åfverlåmnas en Direaion, beftående af Sju Per,
foner, forn delågarne nu gendi utvålja, och hvil-
kas åliggande år, att under gernenfamt ardvar 
förvalta de inflytande Medlen, famt i 6frigt be-
fåria efterlefnaden af hvad Bolaget finner nådigt 
itadga och förordna ; kommandes likvål denna 
Direaions befattning att upphöra, få fnart hela 
inråttningen blifvit fullbordad. 

5«. 4. 

Direaionerr utfårdar Aaierne, Ude på Ett 
Hundrade Kksdaler Bane°, hvardera och hvilka 
uti Innehafvarens, hans alltid bldva gållande i men 
Subfcribenten advarar tjelf inbetalningen i den 

ord.



ordning Direaionen fanåller och genom annonce 
Lunds Veckoblad fjorton dagar förut Subfcri-

benterne underrättar; dock får icke mera ån Tjti-
go procent på en gång infordras eller uppbåras. 
Om efter en fåclan anmaning, den åfkade Inbe-
talningen ändå fårfummas, och icke eller inom 
2.:ne månader efter erhållen fkriftelig påminnelfe 
erlågges, {kall hela Atlie Capitalet jemte Sex pro-
cents ränta derå från den dag infåttningen bordt 
vara fkedd, hos Subfcribenten, fåfom efter ovill-
korlig fårfkrifning lagligen utfåkas fann både 
Capital och Ränta tillfalla Bolaget och Aaien helt 
och hållit indragas, 

• 

Irivarje år hålles Bolags -Stämma å famma' 
dag, forn hårvarande Difcont- Bolaget fammantrå-
der, utan att derom någon kallelfe utfärdas; hvar-
fårinnan Råkenfkaperne, hvilka med Martii må-
nad afflutas, bra af dertill utfedde 3 ale Reviforet 
vara granikade. 

§. 6. 

Så film Inråttningen blifvk fullbordad oc9 
någon inkornft deraf kan erhållas, bör årlig, 

dell 



delning fke af behållningen, och då denne öf. 
verftiger Sex procent om året, fleall för hvarje 
öfverfkjutande Ett Hundrade RAllr Banco, en 
Aaie betalas famt efter anftåld lottning från Bo. 
laget utgå på det fått, att fåran utfallande Num-
ret af Ivar 5:te lott blifver en Hufvudlott, derige-
nom Inråttningen fluteligen endaft kommer att 
tillhöra få många Flufvudlotter, fom femtalen af 
Subfcriptionen utgöra, likvål under förbindelfe för - 
deffe Lottågare, att alltid bibehålla Inråttningen 
till det behof för hvilket den nu blifvit beflåmd; 
Varandes berörde Hufvudlotter jemvål beråttiga. 
de, att under tiden lika med de öfrige åtnjuta den 
årliga råntan. 

§. 7. 

Byggnaden kommer att uppföras å förfla 
Tomten vid hörnet af GUSTAP ADOLPHS Torg, 
nårmail intill Handelsman S. ar. Björkmans nu 
iboende gård på Södergatan ; hvilken Tomt Herr 
Commerce -Rådet Nordlindb, fom den famma ny. 
ligen inköpt får Ett Tufende Ett Hundrade Sextio 
Sex Riksdaler 32 fkill. Banco förklarade fig bered-
villig, emot Köpelkillingens återfående till Bolaget 
aftråda. 

§11 f 



5. 8. 
Utan undantag gillar och godkänner Bolaget 

den nu förelagde Deffeine och ritning till före-
nämnde byggnad famt uppdrager den blifvande 
Direäionen, att med all möjelig omforg fåran-
flake om verkftälligheten häraf; men fom Sub-
fcriberacle Summan i 5,coo R :dir Banco dertill icke 
fårflär, enär Koanads förflaget uppgår till Tjugo 
Ett Tufende och Sjuttio Sex R:dir 36 fkill., inbe-
räknad Kåpefkillingen för fjelf va Tomten; få 
äger Direäionen, att efter behof och nödvändig. 
het, åka antalet af Affierne, i den mohn de blif-
va Hufvudlotter, tillägnas lika rått med de redan 
tecknade; Och om oagtat denna utväg, någon-
brin åndå lkulle uppkoinma, är -de e DireEtioneii 

tillåtit, att å Bolagets vägnar, upptaga ett 'klående — 
Lan, emot Inteckning i Egendomen och laglig 
räntas erläggande. 

9. 

Efter hand, fem Byggnaden blifver färdig, 
befårjer Direetionen defs Brandförfäkring ; och 
uppdrages åfven DireUionen, att beaåmma och till 

Con.



Conduaeuren Sundfirb'm utbetala ett himpeligt 
arfvode får defs befvår med Ritningarnes och 
förlagets uppråttande, famt i 6frigt belrida de 
Kofinader, hvilka till Inråttningens fullbordan, få-
kerhet och beftånd kunna blifva nådvåndige, af 
hvad namn och befkaffenbet de vara må,. 

§, lo. 

The till granfkning af Verkets Råkenikaper, 
fom under Direaionens infeende och anfvarighet 
böra hållas, utfedde årlige Reviforer böra der6f-
ver vid Bolags-Ståmman afgifva fin Beråttelfe i 
håndelfe någon ting dervid ikulle vara att an: _ 

,Tårka. Ut fupra 

C. A Barfoth. 
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Publikationen har framställ I -

Planteringsförening. 
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