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BIDRAG TILL 
F R  IH ETST ID ENS O P  ERAREP ERTO AR UR 

J O H A N  GABRIEL S A C K S  BIBLIOTEK 

SÖKER MAN följa utvecklingen i Stockholms musikliv från de exklusiva 
hovfesterna vid vår storhetstids afton till de offentliga konserterna i 
Riddarhuset 1731, kan man välja olika linjer. Man kan söka finna 
motsvarigheter till »collegium musicum i Uppsala, man kan studera 
musiklivet vid hovet, kyrkokonserterna eller teaterföreställningarna på 
Bollhuset. Otillräckliga källor försvåra i hög grad en allsidig undersök- 
ning av denna fråga; notiser i brev och memoarer, anteckningar på 
operapartiturer och stämmor, protokoll och av en tillfällighet bevarade 
program utgöra mosaikbitar som man endast med fantasins hjälp kan 
komplettera för att få en bild av de musikaliska förhållandena på 
1720-talet. Under dessa omständigheter må det anses tillåtet a t t  publi- 
cera nya källor av även tämligen blygsamt omfång. Det är några teater- 
program från baron Johan Gabriel Sacks bibliotek, som dessa rader 
vilja fästa uppmärksamheten vid.¹ 

Även om den rosidorska teater- och operatruppens verksamhet i 
Stockholm icke blev av längre varaktighet, utövade den i alla fall e t t  
stimulerande inflytande på teaterintresset vid hovet.² Bland amatörerna 
kom den unge Carl Gustaf Tessin a t t  uppmärksammas som skådespelare 
samt som författare till et t  »Divertissement», som uppfördes på Karl- 
bergs slott 1713.³ Under sin utländska resa 1714-19 försummade han 
icke teater- och operaföreställningar på de orter han besökte. Vad han 
härunder lärde sig, fick han tillfälle a t t  omsätta vid hovet, när han i 
egenskap av hovintendent sökte arrangera teaterföreställningar, sedan 

¹ Sack var som boksamlare känd av sin samtid; större delen av hans bibliotek 
förvarades på godset Bergshammar i Södermanland. Vid godsets försäljning 1938 
skingrades denna samling; en del försåldes genom Björck & Börjessons antikvariat, 
Stockholm. I katalog nr  333 (»Svensk litteratur genom fem århundraden,  t r .  1939) 
ingå böcker, som ha  intresse i detta sammanhang som nr  947, 1097, 2559, 2565 
och 4517. 

² Se C. A. Moberg, Essais d’opéras en Suède, sous Charles XII, i: Mélanges de 
musicologie offerts à L. de La Laurencie, 1933, s. 123 ff.,  densamme: Från kyrko- 
och hovmusik till offentlig konsert, 1942, s. 44. 
³ W. Holst, Carl Gustaf Tessin . . ., 1931, s. 9. 



188 

sorgen efter Karl XII hade lagts bort.¹ Carl Adlerfelt har i sina memoarer 
antecknat, hur man roade sig vid hovet.² I maj 1720 dansade man på 
Karlbergs slott samt superade vid en mängd bord. Under måltiden 
gavs vokal- och instrumentalkonsert. Han deltog i promenader i Kungs- 
trädgården och på Djurgården samt bevistade »komedien» och andra 
nöjen, däribland en större trupprevy på Ladugårdsgärde. För a t t  fira 
konung Fredriks födelsedag den 28 april 1721 uppförde man två pjäser 
av Regnard samt två baletter, allt inövat av kungl. balettmästaren 
Landé. Av det tryckta programmet framgår bl. a., a t t  Carl Gustaf 
Tessin och Johan Gabriel Sack medverkade. Den sistnämnde, jämte 
fröken Hildebrand, fröken Lilliestedt och baron Feif utförde arior.³ 
Det kan kanske anmärkas, a t t  baron Sack var barndomsvän till Tessin 
och a t t  denne sedermera gifte sig med en halvsyster till Sack, Ulrica 
Sparre. Det lär ha varit första gången sedan 1706 som Bollhuset öpp- 
nades för en offentlig föreställning.4 

Landé ingav den 5 mars 1723 en framställning om tillstånd a t t  in- 
skriva en trupp komedianter. Rådsprotokollet förtäljer a t t  detta be- 
viljades, »särdeles som han ej begär för dem något gage och staten 
icke av dem kommer a t t  graveras)). Senare på året begärde han a t t  få 
framföra komedier under adventstiden mot villkor a t t  till de fattige 
giva 400 riksdaler, vilket också efter någon diskussion bifölls.5 Adlerfelt 
omnämner truppen sålunda: »Le roi avait fait venir a ses dépens de la 
France une grande bande de comédiens par Mr Landé, [not:] (Elle 
se nomma dans les affiches l'Académie Royale de musique et de danse), 
ce qui amusa fort agréablement pendant la diète. On joua toutes les 
semaines une fois l'opéra et deux fois tragédies et comédies françaises 
¹ Instruktionen för hovintendenten, given den 24 nov. 1721, upptager som punkt 

8: Skulle någon t rupp komedianter till ergetzlighet vid Kongl. Maj:ts hov finnas 
nödig, då disponerar ävenväl hovintendenten om rummets tillredelse, teatrens 
inrättande, jämte de därtill behörige maskiner med mera slikt . . . (Avtryckt hos 
A. Stavenow, Carl Hårleman, 1927, s. 334. - Om musik utsäges intet. 

² Carl Adlerfelt (1706-47) har  på franska nedtecknat sina minnen i en foliant 
( K B  sign. I. a. 3), ur vilken utdrag meddelats av  H. Wieselgren ( I  gamla dagar 
och i våra, 1900, s. 136-144). Tidigare har  denna källa använts av  E. Sundström, 
F. A. Uttini och Adolf Fredriks italienska operatrupp, STJI 1931, s. 6. - Den 
holländske skriftställaren Jus t  Van Effen har även antecknat sina iakttagelser från 
hovet vid e t t  besök i Stockholm 1719; se H. Wieselgren, a. a. och C. A .  Moberg, 
Från  kyrko- och hovmusik . . . 1942, s. 49. 

³ Sitt intresse för sång har Sack även visat genom den samling avskrifter a v  
franska chansoner, som förvaras i Bergshammararkivet, R A .  

4 »Divertissement preparé pour la feste de sa Majesté le Roy de Svede 1721»; 
se G. E. Klemming, Sveriges dramatiska litteratur . . . 1879, s. 67. - Ett ex. ägde 
Sack. Förutom Adlerfelt a. a, ,  se: J. Flodmark, Bollhusen och Lejonkulan i Stock- 
holm, 1897, s. 37. 

5 C. Silfverstolpe, Svenska teaterns äldsta öden, 1882, s. 68. - Två år tidigare 
hade konsistoriet ingripit mot komedianter och f å t t  dem utvisade. 
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avec des pièces italiennes. La trouppe était très nombreuse et  excellente 
et elle gagna considerablement d'argent».¹ Förutom talpjäser utförde 
truppen operor och »italienska pjäser)), dvs. harlekinader ur den från 
Théâtre de la Foire och Théâtre italien i Paris välkända repertoaren, 
i vilka de musikaliska inslagen utgjorde en betydelsefull del. 

Det första kända belägget för truppens föreställningar utgör program- 
met till e t t  »Divertissement», som uppfördes den 23 jan. 1724, på drott- 
ning Ulrika Eleonoras födelsedag.² Tack vare baron Sack känna vi nu 
också till en operaföreställning, som gick av stapeln en vecka senare, 
genom programmet till: »Callirhoë, tragédie mise en musique par M. 
Des Touches, representée par l'Académie Royale de musique le jeudy 
30 Janvier 1724. Pour la première fois».³ Det sju sidor omfattande häftet 
innehåller en resumé, referat av de fem akterna, rollförteckning, de 
medverkande i baletten samt texten till de arior, som utfördes av frök- 
narna Dimanche och Varin. Sex skådespelare nämnas jämte tio del- 
tagare i baletten, till vilka komma statister. Den klassisistiska tragedins 
krav på handlingens, rummets och tidens enhetlighet ha iakttagits. 
Några hallpunkter för e t t  bedömande av  huru operan uppförts lämnar 
icke häftet; något notmaterial har heller icke bevarats. Som tidigare ä r  
bekant, utförde truppen den 9 april en opera »Ajax» av  Bertin de la 
Doue, till vilken handskriven textbok, partitur och stämmor äro 
bevarade.4 Ytterligare ett  par operaföreställningar äro kända från 
våren 1724. Av uttalanden i Tessins brev till sin trolovade framgår 
det, a t t  företaget hade a t t  kämpa med svårigheter av olika slag. Den 
12 maj skriver Tessin: »l'on joue aujourd'hui Phaëton, e t  samedy pro- 
chain l'opéra part; nous gardons la Comédie, qui aura l'infortuné Landé 
pour chef)). Utan tvivel är det Lullys opera, Tessin avser. Den 22 maj 
heter det: »Aujourd'hui l'on represente l'opéra de Roland pour la der- 
nière fois . . .)>; även nu är  det en opera av  Lully.5 Att  döma av Adlerfelts 
utsago har säkerligen flera operor utförts under denna säsong. Sanno- 
likt har bland dessa också varit Lullys »Armide». På  det tryckta parti- 
turet  i Uppsala UB står Landés namn, något stämmaterial för e t t  ut- 
förande finns emellertid icke kvar.6 Sedan sångartisterna lämnat ' 
² Adlerfelt a. a. s. 206. - Som av  det följande framgår blev emellertid fram- 

gången av  kort varaktighet. 
² G. E. Klemming a. a. s. 68. - Ex. hos Sack. 
³ Icke hos Klemming. Sacks ex. nu i K B  - E. Wrangel (Frihetstidens odlings- 

historia, 1895, s. 331) känner till, a t t  en pjäs med detta namn uppförts; han be- 
tecknar den ej som opera utan som tragedi. 

4 E. Sundström a. a. s. 6. - Texten, med bl. a. förteckning p å  de agerande, 
i KB; notmaterial i Vppsala CB. 

5 Ctdragen ur Tessins brev äro publicerade av  K. Warburg i Sveriges teater- 
historiska samfunds årsskrift, 1913 (tr. 1914), s. 69-70. 

6 Påpekat av  C. A .  Moberg, Essais d'opéras . . . s. 131, not 1. - Namnet Landé 
dyker även upp i den S .  k. Ternstedtska notboken (Uppsala C B  Instrumentalmusik 
i hs.; vol. nr 410). 
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Landé och rest till Köpenhamn, kunde givetvis endast talpjäser ut- 
föras, tills nya solister engagerats. 

Under sommaren 1724 gästade av allt a t t  döma sex skådespelare 
Sacks på .Bergshammar,¹ innan höstsäsongen ånyo öppnades. På ny- 
året 1725 uppförde truppen några komedier med inlagda sånger samt 
danser, enligt anteckningar hos bibliografen Erik Ekholm² men i övrigt 
veta vi intet om repertoaren under detta år. Sedan Landé förvärvat 
nya skådespelare, utfördes den 23 jan. 1726 på drottningens födelsedag, 
e t t  av Langlois sammansatt »Divertissement» med danser av Landé 
och musik av Bourgoin Le Romain, »maître de musique de la trouppe». 
Sack erhöll den 20 jan. ett  tryckt program av Langlois.³ Samma pjäs 
uppfördes ånyo den 23 jan. följande år.4 Förmodligen hade Langlois 
framgång, ty  han synes inom kort ha lyckats intrigera u t  sin chef, 
Landé. I Tessins brev skymtar kritik mot Landés ledarskap. Som et t  
bevis på uppskattning av hans insats får man emellertid anse, a t t  
Landé den 11 juli 1726 lyckades få tillstånd a t t  »ännu fyra års tid få 
njuta till godo det honom nådigst givna privilegium a t t  hålla och spela 
fransyska komedier och operor)). När Landé ämnade uppföra »L’op tique)) 
erhöll han befallning av kammarherren, baron Sack, a t t  utlämna 
nycklarna till teatern varefter Langlois började sälja biljetter. Efter 
klagomål utan resultat lämnade Landé landet inom kort och teater- 
verksamheten synes ha upphört.5 

Från Sacks bibliotek återstår blott a t t  nämna e t t  program, som 
tillhör en annan teatertrupps verksamhet, en »libretto» till en opera- 
föreställning, given av de ))högtyska komedianterna)), som gästade 
Stockholm 1731-34 6. Till skillnad från det femtiotal affischer som 
tidigare äro kända, vilka omspinna säsongen 17 sept. 1733-februari 
1734, utgör föreliggande program et t  häfte om sju sidor. Med tidstypisk 
omständlighet meddelas, a t t  »heute Freytags den 1. Junii und zwar zum 

¹ Brev från J. G. Sack i Bergshammar till C. G. Tessin den 27 juni 1724: »Ma 
femme fait bien des compliments et t e  remercie des 6 personnes de la Comédie, que 
t u  veux lui envoyer)) (RA; cit. efter avskrift i KB, Ep. T. 3: 1). 

² E. Ekholm, Samling till et t  svenskt musikaliskt bibliotek (Cppsala UB, Nor- 
dins saml. nr  1065): 4 jan. 1725: »Avertissement de l’Académie Royale de musique 
d’une nouvelle comédie, ’Le nouveau monde’, oh il y aura du chant et de la danse)); 
22 jan. 1725: »Avertissement d’une autre comédie, accompagnée d’agrémeiis de 
musique e t  de danses». 

³ Detta »Divertissement» icke hos Klemming; enär K B  1939 ägde ett  ex., för- 
värvades icke Sacks ex., dedikationen omnämnes i antikvariatskatalogen. 

4 Känt  av Klemming. 
5 C. Silfverstolpe, a. a. s. 69. 
6 Rörande truppens verksamhet och repertoar se O. Wieselgren, Teaterhistoriska 

studier (i Samlaren, 1911), densammes Strödda bidrag till den svenska teaterns 
historia ur samtida källor, i Sveriges teaterhist. samf. årsskr. 1913 (tr. 1914). - 
E. Sundström har  ur repertoaren identifierat två  operor av Schürmann. 
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allerletzten »mahlo skall framföras »bey einer starcken und angenehmen 
Instrumental Music mit sehenswürdigen und erlaubten Lustbarkeiten)) 
en s. k. »Haupt- und Staatsaction», med titeln: »Die Macht der Liebe 
nach ihrer vielfältigen Arth, oder: Das heroische Schäfer Paar, in der 
Vermählung mit den [!] Schäfer Endimion)). Som avslutning utlovas en 
harlekinad.¹ 

Den omständliga ingressen överensstämmer helt med dem vi känna 
från den av Kreutzer och Müller ledda truppen; identifieringen styrkes 
ytterligare av a t t  den 1 juni 1733 inföll på en fredag.. Programmet 
visar a t t  truppen givit offentliga föreställningar före höstsäsongen; sin 
första föreställning gav truppen den 23 januari 1733, vilken saknar 
intresse ur musikalisk synpunkt.² Föreliggande häfte innehåller roll- 
förteckning, upptagande 18 agerande jämte statister, »Auszierungen 
des Schauplatzes)) dvs. beskrivning på de femton scener, av vilka verket 
består, vidare texterna till ariorna och »Die Täntze», biljettpriser, en 
anmaning till åskådarna a t t  infinna sig i tid samt en viktig notis: 
»N. B. Dieses Stück kan wegen seiner kostbahren Auszierungen als 
auch schönen Arien billig eine kleine Opera genennet werden)). 

Vem har då komponerat musiken? Liksom i många liknande fall 
kan tonsättarnamnet icke med säkerhet fastställas, men sannolikt rör 
det sig om ett  verk av hamburgkomponisten Keiser.³ Så mycket ä r  
emellertid säkert, a t t  »Die Macht der Liebe)) följer den venetianska 
operans linje, och med sina täta scenbyten och överraskande effekter 
skulle den säkerligen ha uppskattats i Hamburg. Åtta av de elva 
ariorna skola utföras som da-capo-arior, en har karaktär av »Lamento», 
en utföres som duett och en betecknas som »Aria a tutti)). Detta ä r  
tyvärr allt man kan läsa ut  ur häftet vad det musikaliska beträffar. 
Ur teaterhistorisk synvinkel vore förmodligen det scentekniska värt  
a t t  uppmärksammas. 

Åke Vretblad. 
¹ Sacks ex. nu i KB. 
² Tryckt program, en hyllning till Ulrica Eleonora, varvid framfördes »Die Pley- 

ades»; dag och år på KB:s ex. tillskrivet med bläck av samtida hand. - Kreutzer 
gav redan 1731 en festföreställning med anledning av konung Fredriks återkomst 
från Hessen. 

³ Keiser skrev 1709 en opera med titeln »Die Macht der Liebe oder die von Paris 
entführte Helena». Paris och Helena förekomma icke i rollförteckningen, men däremot 
Endimion och Diana. Dessa båda bilda titeln på en annan opera av Keiser från 1712. 


