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M. B. 

Ett halft sekel har i dag förflutit s9dan Carl Michael 
Bellmans slingarära genom sällskapet P. B:s försorg er
höll den hyllning, som, förevigad i brons, bragtes honom 
midt i kretsen af dessa DjurgH.rdsekar, under hvilkas skugga 
han älskade att !äta sina odödliga sånger ljuda. De moln, 
som hela dagen hotande höljt himlen, hade si smliningom 
skingrat sig och i sin fullaste sommarfagring kunde naturen 
vid den sjunkande solens shålar egna en tacksamhetens 
gärd åt minnet af den skald, som si ofta och sä oöfver
träffligt besjungit henne. Konung och folk, litteratur och 
konst, snille och smak, skönhet och behag, arbete och 
börd, alla hade vid denna högtid samma syfte, förhärli
gandet af Sveriges egendomligaste skaldeminne, och dä i 
sommarq_vällen ljödo melodierna till nS.gra af de mest 
~jusande naturmlilningar, hYarpli Bellmans diktkonst är 
sli rik, kände en hvar af de mlingtusen närvarande -
och icke minst skaldens Rldriga enka, - att den som sä 
sjungit, sli diktat också var förtjent att af svenska nationen 
hylla~ och äras såsom Sveriges ende folks~ald. 

Att minnet af denna Bellmans triumf skall vara kärt 
och dyrbart för detta sällskap, är helt naturligt dli Bellman, 
äfven om han icke sS.som man velat plistli varit en af 
sällskapets stiftare, dock larer varit dess i dubbel mening 
förste ordensskald samt han i hvad fall som helst genom 
sin diktnings natur och skaplynne alltid måste sätt.as högt 
af ett sällskap, der harmlöst skämt, yrglad leklu~t, burlesk 
komik och godsint qvickhet höra till samqvämens käraste 
gäster. Det utomordentliga i Bellmans personlighet sil.väl 
som i hans sll.ng har ocksli gjort att den sedliga beskaffen
heten af dem begge ofta nog varit ett tvisteämne. Mll.ngen 
har varit benägen att anse honom som en rusälskande 
rumlare, och i allmänhet torde han bedömas sä af dem, 
som hela sitt lif igenom varit för mycket nyktra för att 
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kunna förstli honom, ett domare~lägte-, som näppeligen• 
lärer utdö och hvarpä vll.ra dagars litteraturhisteria beklag
ligtvis lemnat ett exempel, lika talande s©m förtaland~, 
lika ovist som högvist. In~enting var doek mera främ
mande för Bellmans egen smak än kroglifvet, och om. 
detta eller det förnämare källarlifvet kunnat locka honom 
skulle han, lika som sin sll.ngal'broder, den genialiske men. 
svage Lidner, bafra med sin helsa förl11rat eller förderfvat 
ocksll. sitt snille. Hela Bellmans väsende brer va1iit 
luftigt, fint och skyggt; det grofva fans icke alls i hans. 
person, och att han icke försmlidcle det i sina talför bär
Törde deraf, att dessa sisom mil.lade direkte efter natu.ren 
behöfde jemval ett slidant staffage, ln.vilket han, ehm.111. 
blott sil.som åskädare eller lihörare, dä hemtade frll.n det 
lägre folkets förlustelseställen, der godmodighet, natur
friskhAt och glädje ej ännu mlist lemna rum lit trätlystnad, 
rlihet och skoj. Det var derföre icke underligt, att Bacchus 
och Venus, men dessa gudomligheters bästa, typ, med 
<lryckeslagens fröjder och folkets sommarlustvandringa.r, 
menniskovimlet och naturlifvet blandade med de ljufvaste• 
scener ur svenskt landskap och svenskt landtlif skulle 
blifva föremlil för hans skildringar. l det gyckel, han 
stuudom tyckes drifva med lifvet och dess allvar, ligger 
dock en frän det varmaste hjerta giiende innerlighet; en 
dylik innerlighet kan ocksll blicka oss emot i. blide smärtans. 
och glädjens skapelser och ofta nog, i synnerhet på det 
humoristiska omrlldet, stär öfvergängen frll.n det komiska 
till det tragiska, frän fröjd till smärta hvarandra helt nära. 
- en lärdom som är påtaglig- af det djupa vemod, som 
klingar ur den bekanta visan , Drick ur ditt glas! se 
döden pli dig väntar!» - Vi antaga ocksli full väl huru 
som en stor del af Bellmans vackraste qväden ingalunda. 
kunna anses slisom Bacchanaliska genremll.lningar, utan 
rent af öfvergli till romantiska idyller af oförliknelig skönhet 
sli.som t. ex. det kärleksljufva fiskarstyeket «Opp Amaryllis, 
vakna min lilla!», det täcka vlirstycket «Fjäriln vingad 
syns pii Haga», den ypperliga mo.rgonmll.lningen •Storm 
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•och böljor tystna reu och den läckra frukostskildringen 
«Hvila vid denna källa!» I alla Bellmans skapelser är 
dock karakteristisk denna innerliga samverkan emellan 
text och musik, som gör att ingen af dem fullt kan fattas 
'Utan den andra; den utomordentliga fyndighet, hvarmed 
skalden lämpat den ena for den andra, frambringar ocks! 
en oförliknelig verkan, och ehuru orden i Bellmans dikter 
äro dessas sjelfva grund och ide samt m!l.ngeustädes af 
rnnt poetisk skönhet, torde ostridigt vara, att denna poesi 
icke är fullständig uta11 det musikaliska föredrag, som i 
all sin omve,ding och trollmakt är en om ej öfvervägande 
dock hufvuclsaklig beständsdel i Bellmanska slingfm och 
som gör att denna aldrig kan urarta till vanliga slagdängor 
utan alltjemt skall ,t,ibeh!illa sitt ungdomsfriska, värliga 
behag. 

Med hvad jag ~äluoc\a anfört bar jag ingalunda afsett 
att lemna nllgon skildring af den Bellmauska sängkonsten, 
ty utom det att jag dertill saknar formliga, kan hvad om 
Bellman numera säges icke ens ega nyhetens behag; jag 
har blott velat i korta drag antyda den ställning till och 
den föreställning -0m Bellma~, som här i detta sällskap 
torde vara den förherrskande, ja till och med den enda 

•och som i det minnets pantbeon, sällskapet ät sine store 
1.tpprest, anvisat honom <len rätta, d. v. s. första platsen. 
De auknytniugspunkter, som i öfrigt :finnas emellan honom 
och detta sällskaps -genius tord~ 11äst karakteriseras genom 
nigra för Bellmans sjelf- och verlds-ll.sldidoing egendomliga, 
af honom författade verser, som ehurn sannolikt för de 
flesta af Eder väl kända, ja~ tror mig i allt fall kunna 
återgifva. Be lyda sålunda: 

«På lifrets mö8osamma shät,, der m!l.nga tårar mände gjutas, 
-Vårt lif det bötjas ju med grät och ofta ock med tlirar slutas; 
Bestämda mlilet är en graf ocb sista prakten fyra bräder; 
Men när ia"' tar min vandringsstaf, gutär, I redan döde fäder! . b 

Ett utdrag utaf min moral jag vill den vittra verlden skänka, 
Med känslor,utaf mina qval jag går att dem i glaset dränka; 

I 
j 

I . 
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Med bjerta utan minsta svek och utan förbeMll förtrolig, 
Jag anser lifvet för en lek och är bland glada vänner rolig. 
Jag aldrig nll.nsin hindra sökt den trängande pli ärans trappa, 
Och aldrig nånsin ryggen krökt, om ej att i min :flaska tappa. 
En ledig afton vid mitt krus jag ler ät alla dessa höga, 
Och om jag faller af mitt rus, sll. skadar fallet mig dock föga. 
Om du är nöjder med din lott, hur lycklig kan du icke vara I 
Och om du har att göra godt, din bjelp ej for den usle spara; 
'ry största sällhet är väl den, att kunna oväns• fel förläta, 
Och bjelpa den, som nödstäld är, och trösta den, som du 

ser grll.ta. 
Förgät ej följa denna lag, du som upp!!. ditt öde klandrar; 
Förkortad blir din llinga dag, då du förföljd af griller vandrar, 
Gör alla rätt, den usle godt och var beständig mot din flicka, 
Sä fär du sällhet pli din lott och kan jemväl med nöje dricka!» 

Denna gripande dikt synes mig föra hans ande midt 
ibland oss, och det är under inflytandet deraf som jag 
nu gllr att föreslli Eder, M. B., att dricka en bägare i 
botten för det största skaldeminne, sotn stär oss liter 
frlin en förfluten sängarperiod. 

Ack l Sveas stormaktstid den är förgll.ngen ! 
Och ej blott den då svi1Tdet lagrar vann, 
Men äfven den dll. högt den svenska sll.ngen 
Uti Olympisk färgprakt klarast brann. 

Det var den tid, dll tredje Gustafs fester 
Hos sig sligs samla allt hvad ädelt var; 
Men snillet dock den främste var bland gäster, 
H vad prägel än det pa siu panna bar. 

Det var den tid, hvars morgonrodnad trädde 
I strlllglans fram, dli Kellgren lyran slog, 

2 
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Ii:vars middagshöjd Tegner i flammor kiädde 
Och som med Atterbom mot qvällsol log; 

Dll. hängde ännu Nordens sängarhimmel 
Af stjernor strll.lande och klara full, 
Dll. trängdes skalder uti brokigt vimmel 
Med ord af jernmalm men med klang af gull. 

Nu tjusas sn.llan hjerta, b/l,g och sinnen 
Utaf en säng, sil. ren, sll. varm, sil, underbar; 
Men värmas mest utaf de rika minnen, 
Som glänsa mot oss ifrliu fordna dar. 

Blan.d dessa minnen ifrll.n diktens rike 
8tll.r Bellman främst, liksom han ensam stll.r, 
En väldig sll.ngarfurste utan like, 
Upp till hvars gyllne thron ej hopen nlir. 

Med färger skimrande, bizana, bjerta 
Han mil.lat har Yårt folklifs romantik, 
Och toner sprungna ur hans rika hjerta 
Idyller gjort till lefvande musik. 

:När han i ystert skämt och lekfull yra 
At lifvet log, det var som gudar le, 
Och när i sjelfsvll.ld klingade hans lyra, 
Bak' bvarje sträng man en charit fick se. 

Beundrande och tyst stod lyssnarriugen: 
Den kände ej en sångmö såsom hans, 
Som dll. till himmelsfärd bon lyfter vingen 
Blir qvar ändå bland jordens lek och dans; 

Hvars ord och toner med hvarandra blandas 
I skilda välljud till harmonisk dikt, 
Som glädje bjuder och som kärlek andas, 
En känslans ocn naturens yarma bikt. 
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Nu är den tiden längesedan svunnen 
i\fed all sin glans och all sin poesi, 
Och af de fel, hvartill den är förvunnen, 
Det största är dock att den är förbi . 

Men fastän nya toner nya känslor bringa 
Och nya skalder sina lyror slä, 
Skall Bellmanssl!.ngen lika härligt klinga 
Sil. länge ännu svenska hjertan sill.. 



Högtidstal 

Jönköpings P. B. 

hånet Barbaradagen den 4 December 1881 

af A. P . 

• 



Än ett solhvarf bar förrunnit af brikolleriets lif 
Under festligt glada samqväm, utan käbbel eller kif, 
Dä i vimlet rundt omkring oss på hvarandra hopat sig 
Val- och hal- och kran-skandaler, tidningsgräl och tänd-

stickskrig. 

Sil.dant har ej rört vlrt gille, der allt gl!.tt sin gamla trall, 
Minsta tratt som guvernören aldrig svigtat i sitt kall, 
Och fast sängen i tenoren numer klingar ull.got svag, 
Gör den dock som förr sitt bästa, liksom pä min lyra jag. 

Här bär glädjen högt sin fana, fritt den viftar uti skyn, 
Och den fylda bålen prunkar, liksom kyrkan, midt i byn, 
Infall, skämt och löjen fladdra lihom gyllne bin omkring, 
Och om än de svida, såra de dock aldrig, deras sting. 

Glasens klang och sl!.ngen:,; toner blandas i harmonisk kör 
Ooh surmulna miner bytas genast ut mot friskt humör, 
Och Good templars trumpna skara i-kulle proselyter bli, 
Om de bara nnge titta hit i vårt brikolleri. 

Ty vårt gilles uppgift är ej, som det !ros, blott sus och dus; 
Nej värt mål är vida bättre: munterhet men aldrig rus, 
Och här hlilles intet kroglif, icke nllgon källa.rsvyclc, 
Utan Bacchi safter tömmas under glädjens starka tryck. 

Och fastän ett däligt lynne och ett sinne tungt och trist 
Aldrig falla uti smaken pä en äkta brikollist, 
Och om än han alltför gerna är en glad och munter fyr, 
Fll.r man aldrig honom skada som en rag1ande satyr. 

Och fast glädjen högt i taket flyger kring i vingad skrud -
Vinglös glädje vore ingen, vore ej som nu en gud --
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:tllär deh e,i 1 vettlös yra flaxa stad he1t plutilpt och ratt, 
Och bli sll. en fallen engel, bli en simpel hundfröjd blott. 

Stu11dens njutning yj fi.iriiidla att den utan 1l.nger flyr, 
Oeh af nöjets rosor frossa liksom ~järiln fri och yr, 
Stimmande i festlig stämning omkring bilens trollska rand 
Med ett muntert ord pit läppen och en fylld pokal i hand. 

Blide blick och sinnen ii}Jpna för allt skönt och godt och gladt, 
Värmda aftvä skälmska ögon, smekta af ett hjertligt skratt, 
Glada vid en broders lycka, ömma for en likes tår, 
Lei>nde i höst och stormar, strilande i sol och yR,r. 

Taga dagen som den födes, med ett friskt och godt humör, 
Njuta lifvet, dä det leker, med en lust, som intet stör, 
Plocka hand och bjerta fulla utaf leende behag, 
Och frän drufvans purpurläppar kyssa nektar dag frän dag. 

S!i blir lifret vida rnera än 011 stunds fyn·erkeri : 
Blir ett solsystem med glädjen flammande som sol uti, 
Der sig svinga liksom stjernfall tiudrande i Yinternatt 
Vin och vänskap, sgng och kärlek, ungdomslust och barna-

skratt, 

Och der vi som solgrand hvirfla muntert kring i festligt lag, 
:ttiiognaude för bättre fröjder mer och mer för hvarje dag, 
Som vi .Baccbi guddom dyrka, ml!.ttligt och med takt och 

sans, 
Somnande i ljufva drömmar, vaknande till samma dans. 

Mll. vi dä i botten tömma. jublande en festpokal 
För allt stort och vnTmt, som blixtrar fram utur vär ritual, 
För hvart lefnadslustigt upptS.g, hvarje infall godt och gladt, 
För det haTmlöst hvnssa skämtet, och för hYart godmodigt 

spmtt. 
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P'ör v!rt samqväms gyllne valsprll.k: ordning, styrka, mun• 
terhet, 

Denna syskonring upprnxen, uti öm förtrolighet, 
Och för deras amma glädjen, denna skatt bland jordens qval, 
Boren ifrll.n ljus, som strll.la i en högre ordenssal. 

}fed ett ord: en skll.l för henne, hvilkens fest i dag det är, 
P. B:s höga skyddsgudinna, for oss aJla känd och kär, 
Som bland oss ses stifta lagar, lär oss pressa drufvans saft, 
Skänker lifvet lust och värma, och it benen märg och kraft. 

Osedd för vll.rt skumma öga ses hon i vir fantasi, 
Hög i bll.llning och i later, fri frll.n sjlip och pryderi, 
Ger hon lyftning ll.t vlh stämning, sätter pli pil. värt kalas, 
Speglar sig i bålens bölja, vinkar i hvart bräddadt glas. 

:Morgonfrisk och aftonvaken för hon spiran i vlirt lag, 
Lik en idealisk drömbild, full af ungdom och behag, 
Och så länge törst det :finnes, är och blir hon vlir symbol, 
Och sil. länge drufvor glöda, töms i P. B. hennes skål. 

Barbaras sk ål ! 




