
Gustafsbergs Klubbs Protokoller 

1865 o 66 o 67 

Allmänt sammanträde d. 29 Januari 1865 

Närvarande: 

Ordföranden: Hr Küsel; 

Direktörer: Hrr: Barlow, Beijer, Ekberg, Fredsberg, Hammar, Lutteman, Pettersson 

Öfr ledamöter: C. Carlsson, J. Carlsson, Dahlberg, Forsberg, Hagberg, Howard, Holm, Haglind, C. 
Jansson, Bag. Lindström, Magnusson, Ponjam , Ruth, Fredsberg  

1. 

Sedan ordföranden öppnat sammanträdet med en anmärkning öfver det ringa intresse för Klubben, 
som det lilla antalet närvarande ledamöter syntes bevisa; upplästes sekreterarens årsberättelse som 
följer: 

”Under det förflutna året (1864) har Klubbens verksamhet fortgått utan någon anmärkningsvärd 
olikhet mot föregående år. 

a) Ledamöternas antal är nu 74 af hvilka 50 manliga betala 25 öre per månad, 19 quinliga och
gossar 12 öre per månad, 5 främmande 35 öre per månad.

Nya ledamöter hafva under året  tillkommit 21, i stället för 13 som under samma tid afgått.

b) Å Theatern har gifvits 20 Rekrenatationer (?) hvaraf 17 (deriklad/recatt) under Hr Fredsberg
såsom direktör samt 3 under Hr Lutteman såsom direktör för Theatern.

c) Klubbens Inventarium per 31/12 1864 Rdr 1159,- 

Kontant i kassan 26,18 

Fordringar 53,33 

Summa tillgångar Rdr 1238,51 

Skulder 397,67 

Behållning  Kontant Rdr 840,84 

d) Utdrag ur kassaboken

Inkomster

Kontant i kassan från 1863 31,16 

Inträdesafgifter 19 

Månadsafgifter 176,45 

Inkomst från Theatern 528,06 

Inträdesafgifter för främmande 4,25 

Tillskott till Waktmästarelön 3 



Uthyrning af Klubben och Theatern  40 

Försåld fotogen   27,25 

Försålda tidningar   1,25 

Utgifter 

Afbetalning till förvaltaren Hr Küsel  248 

Betalt genom räkning till Hr Holmberg  46,20 

Inköp af tidningar och tidskrifter  49,54 

Waktmästarelön   118 

Klubben underskott   8,38 

Fotogen till Klubben   36 

För Theatern    369,39 

Kontant i kassan   26,18 

 

2. 

Frågades af Ordföranden: Om Theatern motsvarade sitt hufvudändamål, samt att föröka Klubbens 
inkomster. 

Genom samtal emellan Ordföranden och Hrr Beger, Forsberg, Fredsberg, Hammar, Lutteman kom 
man till det resultat att den ansågs göra det, men för att försäkra Klubben om större och för 
framtiden säkrare inkomster af Theatern, beslöts: 

a) Theaterpersonalen borde förmås att på något lämpligt sätt skriftligen förbinda sig att spela 
under en viss bestämd tid (ha det(?)) till årets slut. 

b) Att Klubbdirektionens medlemmar borde åtaga sig att turvis sköta biljettemottagaresysslan 
vid Theatern, hvarje Direktör dock obetaget att sätta annan pålitlig person i sitt ställe. 

c) Att Theaterpersonalen ej erhåller fribiljetter förr än efter kl 6 e.m. å spektakeldagen, såvida 
då någon finnes att tillgå. 

d) Att Theaterdirektören skulle tillse att lampglasen vid Theatern blifvo varsamt behandlade. 
e) Att Klubbledamöternas halfprisfribiljetter skola märkas, samt att ej andra personer på dessa 

biljetter få tillträde till Theatern. 
f) Att Theaterdirektören får stänga Klubbsalen kl. 9 hvarje Lördagsqväll och sedan på qvällen 

begagna lokalen så lång tid repetitionerna anses fordra, samt att repetitioner få anställa på 
Theatern alla qvällar utom posttqvällar (?). 

 

3. 

Beslöts att Bibliotekarien hädanefter bör enl. upprättat inventarium ansvara för Klubben bibliothek. 

4. 

Beslöts att alla ledamöter, som ej anmält sig mellan Jul och Nyår till utträde ur Klubben, skall vara 
skyldiga att  vara Klubbledamöter och betala sin månadsafgift till det följande årets slut. 

5. 

Till Direktion för år 1865 valdes: Hrr Beger, C Carlsson, Ekberg, Forsberg, Fredsberg, Br. Enberg, 
Hammar, Lutteman, Pettersson, Öhlander 

6. 



Till inträde i Klubben anmäldes och antogs Hr Aug. Carlsson och Selma Larsson 

Gustafsberg som ovan 

Ludv. Hammar 

   

 

 

 


