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St. Gt. 
St. G. l◄ RIEDLÄ.NDER CARL LARS SVANTE, 

bruksegare. 
D. St. G. PRINTZENSKÖLD AXEL, borgmästare, 

R . N. 0 . 
St. K. BILLING PAUL CHRISTOFFER, post-

.. 1~ V O 1 
mastare, "· . . 

R. Off. 
R. P. FALK CARL BERNHARD NAPOLEON, apothekare. 
r :ste R . 0 . ZETIIRlN FREDRIK, bankdirektör. 
2:dre R .O. JOI-INSSON ANDERS GUSTAF, kassör. 
R. Sk. M. ANDEl{SSON JANNE, bruksbokhållare. 
R . I. WAHLIN LUDVIG, teckningslärare. 
R. S . v . SYDOW AXEL, bankbokhållare. 
R. C. M. KARLING JONAS, ingeniör. 
R. II:d. HULTQVIST PEHR MAGNUS, bankbokhållare. 
0. 0. LINDEGREN OLOF EMIL, v. häradshöfding. 

A. Gr. Embetsmän. 

C. M. KARLTN(J JONAS, ingeniör. 
Sk. M. ANDERSSON JANNE, bruksbokhållare. 
P . N. v. SYDOW AXEL, bankbokhållare. 
I :ste 0. NYQVIST AXEL LEONARD, kontorist. 
2:dre 0 . KRAUSE HENRIK BERNHARD, kontorist. 
P-d- r. HELU1AN FRITZ, källarmästare. 
0. K:r LINDEGREN OLOF E:\llL, v. häradshöfding. 
0 . I:t. 'vV AHLIN LUDVIG, teckningslärare. 
D . afB. T . BLANK CARL OLOF, stationsskrifvare. 
r:ste H :d. ENGSTRÖM HER:.VfAN, handlande. 
2:dre H :d. EKELUND HERMAN, löjtnant. 



• P. B:s Sångkör. 

Anförare: L1:--DEGRE.N 0. E. 
K ARLHERG KARL. 

Andersson ':fa1111c. 
Appclin C. F IV. 
Blank 0 . 
Sandlw/11/ F. 
Strc/tlencrt E. 
Helling F. A . 
Walt!bom C. Fr. 
7oh11sson Axd. 

Gustafsson G. 
JV/e!lin A . 
Svenson A. 
J,Vcstermark E. 
Brandt Axel. 
Krmner Clt. 

v . Porat C. 0. 
R3,dbcck F. 
Ström C. 
Ekclund A. 
Sa11d/wl111 C. 
Swzdbtrgh P. G. 
Za11da A . 
Amdl G. 

Bag-dmer M 
.N31q1,,ist L. 
Nyström V. 
Södcrbtrg F. 
Olsson. F. 
111al111ström E. 

R. G. K. (P. B."'''") . 

G-r. 
Ant. 1862 i Götha P. B. 

l•RIEDLÄNDER C. L., bruksegare, St. G. 

v. G- r. 

R. af 2:dra Gr. (P. B."~) . 

Ant. 1881 i Borås' P. B. 

BILLING P. C., postmästare, R. V. 0., St. K. 

Ant. 1885. Rec. i Borås' P. H. 

KARLING JONAS, ingeniör. 
Lundin Gustaf, handlande. 
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v . SYD0\\' AXEL, bankbokhållare . 
JOHNSSON' AKDERS GUSTAF, kassör. 
Nyqvist Ludvig, handlande. 

R. a,f 1:sta, Gr. (P. B.•). 

Ant. r882 i Stockholms P. B. 

ZETHRI:-: FREDRIK, bankdirektör. 

Ant. 1883. Rec. i Borås' P. B. 

Ha!lberg I htgo, stationsskrifvare. 
W AHLI:-l LUD\"!G, teckningslärare. 

Ant. 1884. 

FALK C. B. N., apothekare. 
LIXDEGRE:-: OLOF E:-.nL, v. häradshöfding. 
Lotltigius Isak, hofrättsråd, R. ~- 0. 
Hay Bcnllmrd, fabriksclisponent, R. N. 0 ., R. V. 0. 
PRIKTZENSKÖLD AXEL. borgmästare, R. N. 0., D . St. G. 
Sjöberg Ar,;id L,·opold. fabriksföreståndare. 
Almen .Art/mr Elof. handlande. 
Raltmn Ar·vid l:,)'/crt. v. häradshöfding. 
Ar-uidson Btrnt ':Julius Gustaf. v. häradshöfding. 
Sc!tånbcrg Carl Birger. v. häradshöfding. 
Sandblad Anders Henrik. jägmästare. 
Pettersson Anders ':folwn, handlande. 
Ankarcrona Emil. landtbrukare. 
Äkerhmd .rl. B.. brnksegare. \ 
Nyberg Per Gustaf, fabrikör. 

Ant. 1885 . 

Sm1dlwlm Fritc JValtlfrid. stationsskrifvare. 
Alm '.7a1111e, bokförare. 
Holm Adolf, lokomotivfönnan. 
HULTQVIST PEHR ;\1AG:'.\US, bankbokhållare. 
Busck Gustaf. handlande. 
Viriden Per Alfred. v. kom:s.-landtmätare. 
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v. Porat Cm-! 0 .. fil. doktor, läroverksadjunkt . 
ANDERSSON ] ANNE, bruksbokhållare. 
Kar/berg Karl, organist och folkskolelärare. 

v. G- r. 

Ant. 1872 i Götha P. B. 

Östergren Carl Isak. stationsinspektor vid statens jernvägar, 
R. D . D. 0. 

A nt. 1879. 

Grapengiesser Gustaf. v . häradshöfding . 
Ekebmd Axel, provisor. 
Li!_jensparre Henrik. kapten, R. S. 0 . 
Lytlt Carl, färgare. 
Weiden!tie!m Oscar. kapten, R. S. 0 . 

Ant. 1880. 

i'lyström Victor, fab riksbokhållare. 
Strelt!enert Edgar. handlande. 
Svenson Aizders. bankkamrer. 
Söderberg Fra11s. fabriksbokhållarc. 
Zander Adolf, vagnfabrikant. 

Ant. 1881. 

Bergdmer A nton Jvlauritz . läroverksadj. och telegrafassistent. 
Lagerman Alex .. ingeniör. 
Mellin Alfons. löjtnant. 
O!tlander Carl Gustaf, lanclskanslist. 
Svensson Carl E lias, stationsinspektor vid statens jernvägar. 

A nt. l S82. 

Peterson Anders. staclskassör. 
Häggberg Carl /Vlauritz . handlande. 
L_jungquist Otto. bruksegare. 
Hård af Seg crstad Kad Willzclm Kossutlt, kamrerare. 

Ant. 1883. 

Molinie A . R., handlande. 
Odren Gustaf, inge111or. 
Eller Emil. disponent. 
Sundberg 'Joltn, artist. 
K_jellin Karl, fab riksdisponent 
Almgrm Auders Gust. Leona1-d, apothekare. 
Roos 'Justus Casimir, kontrollör. 
J!Vestermark Karl Emil, e. o. kontorsskrifvare . 

. Sm1dlt0lm Carl Fredrik, handlande. 

Ant. 1884. 

KRAUSE HENRIK BERNHARD, kontorist . 
Slettengren A. G. Cl., landskontorist. 
Rydberg Sven, handlande. 
Peterson Georg, läroverksadjunkt. 
Winbladlt Gustaf, läroverksadjunkt. 
Ryden Victor, handlr,nde. 
J!Vestman A . G .. v. konsul. 
Morell Robert, perukmakare. 

Ant. 1885. 

BLANK CARL OLOF, stationssll:rifvare. 
.Appelin Carl Fredrik Willt., stationsskrifvare. 
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D.B. 

Ant. 1879. 

Ström Carl Willtelm, bankkamrerare. 
Sundberglt Per Gottfried, sparbankskamrerare. 

Ant. 1880. 

Steimnetz Herman, statsagronom. 

Ant. 1881. 

Dahlberg Georg J-.erdinand, handlande. 
Arne!! Adolf Fredrik, fabriksbokhållare. 
Söderberg Nils Oskar, fabribbokhållare. 
Hallen Claes, handelsresande. 
Salander Carl Herman. färgare. 
Gustafsson Göran Filip Emanuel, handelsagent. 
Wahlbom C Fr., v. häradshöfding . 

Ant. 1882. 

Reuterswärd Carl August, godsegare. 
Karlgren Klas, läroverksadjunkt. 
Bergstrand 7olm Ferdinaud, ångfartygsbefälhafvare. 
Carlander F., possessionat. 

Ant. 1883. 

Cltevalier Axel Qvintus, handelsbokhållare. 
Broberg Gustaf, agent. 
lV/ii.ntzing Emil, tekniker. 
Selander ':loft. Leonard, handlande. 
Lenander Otto Ferdinand, stationsinspektor vid statens jern

vägar. 
Blolmz ':Johan Aifi'ed, handelsresande. 
Dawzdson Oscar, handlande. 
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Ant. 1884. 

Sjövall, Robert Tltom Fredrik, handlande. 
Nilsson Nils. bokhå!lare. 
1-fammardal Per Oscar Fredrik, kontorist. 
Bzlling 7. Emil, arkitekt. 
7olmsson Axel, handelsbiträde. 
Helli11g Frans August, bokhållare. 
Olsson F., kontorist. 
Stael v. Holstein 0 . W, president, K. N. 0 . 

Ant. 1885. 

H ELLMAN FRITZ, källarmästare. 
Forsblad Edwin. bokhållare. 
Lindquist Clwistian Jlfagnus, v. häraclshöfding . 
Hånell August. bokhandlare. 
Agn!! Auders Emil, fabriksidkare. 
Friberg Algot, ingeniör. 
Memsen Axel Gabriel, drätselkamrerare. 
Velander Frans Edvard. läkare. 
Kramer Charles 1-l, landtbrukare. 
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0 . S. B. 

A nt. 1880. 

Sandell Gustaf, bokhandlare. 
Mölla Tage. tullförvaltare. 
Hagström Algot. löjtnant. 

Ant. 1881 . 

Södcrmark Axel, apothekare. 

Ant. 1882. 

'.Johnson Adolf Frt'drik. bokhandlare. 
Sala11dcr l:.1·11st August. landtbrukare. 
lllalmbcrg H',l/1dm. kontorist. 

Ant. 1883. 
Bcrltit Jl,fac. lektor. 
Znchau Will,dm. bagare. 
01.BERS CARL, bokhandlare. 
L ing A., fanjunkare. 
Za11dcr Adolf Hm11ing, fanjunkare. 
Andersson 0., fanju nkare. 
Berglund Clals. sergeant. 
Svahn '.l. TV., sergeant. 
Linder Emst. sergeant. 
TemstrJm Conrad. sergeant. 
Qvanzström Axel. sergeant. 
Lö1111qvist R.. sergeant. 
Hu/kpist C W.. sergeant. 
Berg '_l. P. kanslivaktmästare. 
Appc!blad G. vV. . stadstjenare. 
'_lm,son Fr .. brefbärare. 
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Ant. 1884. 

Bcsl,<n.u Bcmhard, ingcniör. 
Carlson Aug .. löjtnant. 

Ant. 1885. 

Mii11t::1itg Alvar. ingeniör. 
E:-.-csTRÖM MALKOL:11 HEJor.\::--, handlande. 
Wcmtberg Nils Gustaf. bokhållare. 

N\'QVIST AXEL LEO NARD, kontorist. 
Blomqvist l.:.r11st. handlande. 
Amdl Georg. ingeniör. 
~jostrand A .. v . häradshöfding . 
Car!son C G .. kronolänsman. 

I 
I 
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K. 0. B. Ö. K. 

Ant. 1879. 

Berg C. Rudolf, bilclhuggare. 
Barken Hjalmar. fil. doktor. 

Ant. 1880. 

Bnmius llaho11. ingeniör . 
Olsson Carl. fil. kandidat. 
Jl/rya August Tlteodor. v. häradshöfcling. 
Rydbeck Clas Henrik. kontorsskrifvare. 
Oden Anton. landtbrukarc. 
B,·rgslrand '70/i. Frithiof Riclurrd. löjtnant. 

i\nt. 1881. 

lJ/011tq11ist Karl Theodor. li thograf. 
Xor/i11g Emil. f. cl. landtbrukare. 
Orre Per, v. häradshöfding. 
l::liceso1t Gusl. Ed1,ard. fil. stud. 
Ålnnan Oskar Fredrik. bokhålla re. 
i ljdm Carl 0110 Enoc/1. kontorsskrifvare. 
Sdlman Carl Axel Emil. bataljonsadjutant. 
I lagström A11g. Willt. . kontorsskrifvare. 
Lundgren August. stadskommi nister. 
Hagström Gustaf. handlande. 
Rydbeck Frednk. landskontorist. 

A nt. 1882. 

Fieldi11g Dm,id. verkmästare. 
Ar/man .A11ders Petter. ingeniör. 

1 
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Ant. 1883. 

'7011son Helge Olof. bokhållare. 
Backhmd Knut, lancltbrukarc. 
Bengtsson Carl Pl'ltcr. källarmästare. 
Zettabl'l-g Edvard Vemtcci. läkare. 
Samuelsson H Parr, kontorist. 

Ant. 1884. 

Ericsson '70ft. Wilhelm. v. häradshöfding. 
Berg '7olt. Fredrik. folkskolelärare. 
Björkmrm Rudolf, litteratör. 
Öst/in Lars. lithograf. 

./\nt. 1883. 

Ödqvist Cad Olof. ångbåtsbefalhafvare. 
Norbt Pontus '7., hofrättc;kommissarie. 
Olsson '7ohau Albert, t . f. postmästare. 
Hellbe1-g C. .fl., hofrättskommissarie. 
Limdbe1-g Fritltiof. bokhållare. 
Björnberg Carl, tidningsman. 
Kzm::e Herma11, bokhållare. 
EKELUND HERMAN, löjtnant. 



I 

N. 0. L W. A. K. 

.,\nt. 1876 i Götha P. B. 

'7olmsson Adolf Victor. v. hära<lshöfding. 

Ant. 1879. 

Kjdlberg '_loltan Fredrik. f. <l. stationsskrifvare. 
J\i:/son 7olm Robert. f. d. landskanslist. 
Rotlw,an ')'ok Pett,•r. postmästare. 
'70/tansson Alfred. bokhållare. 
Hedelius Gustaf. han<lelsbokhållare. 
Engström Allders Gustaf, ingeniör. 
Wrangel C G .. litteratör, R. V . 0., R. Gr. F. 0., Kejserl. 

Öster. Krigsmedalj. 

Ant. 1880. 

Stigell Lars Oscar, löjtnant. 
Krook Mag/lus Georg. kronolänsman. 
L1111dberg Axel Gustaf. handlande. 
Nyq1,ist And. '70ft. /lerman, med. kandidat. 

Ant. 1881. 

Alt! E. G., e. o. notarie. 
Lagakraut:; Gustaf J,Villtebn. löjtnant. 
Wickius Botoif Frans Leonard, kassör. 
Lundberg Carl Erik Hjalmar, juris studiosus. 
v . Sellt E V.. löjtnant. 
Sjögren David, juris studiosus. 
Kruckenberg Carl 'Julius, juris studiosus. 
111elin Nils I Vilhelm, kontorist. 
Tila11dcr Olof, handclsresande. 
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(;ylliug Oskar. handlande. 
Saflwlm '70ft. Ztmdo'. stationsskrifvare. 
Li11d..-nll rldolf. bankbokhållare. 

:\nt. 1882. 

11/arltolm Gu1111ar Olof kassör. 
Stmqz•ist Edz•nrd. ingeniör. 
Axelsson J;;,_ Ko11st .. skådespelare. 
Rmift Cl!staf ridoif, skadespelare . 
Victoriu Hmrik. handclsresande. 
ffcijkms/.:jöld K11ut. bruksegare. 

Ant. 1883. 

S;·dow Oskar. handelsresande. 
Forslu11d '70ft. E11gclbert. operasångare. 
'7011sson Frans. byggmästare. 
'7011sson Per .August, bokhållare. 
L1111dgrm Bengt, ingeniör. 
Stmdnltl Gustaf, v. häradshöfding. 

Ant. 1884. 

Frcdsdl Carl. hanålande. 
Brandt Axel, tandläkare. 
Carlsson Le11i. bokhållare. 
611stnfsson Jolt. Victor. handelsagent. 
Håkansson Carl P . handelsagent. 
Björkman Carl. landtbrukare. 

Ant. 1885. 

Ekeltmd Emil, agent. 
Petcrson N f. källarmästare. 
Flodbi Alexis. elementarlärare. 
Björkcgren Carl '70/tmi. elementarlärare. 
Holm Carl, postexpeditör. 
Jo/msson Carl. handelsresande. 
Björkbmd Erik, landtbrukare. 
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Rydbt Carl. löjtnant. 
Queckfeldt 0 .. v. häradshöfding. 
Rosenqvist T., advokatfiskal. 
Rltodin H . v. häradshöfding. 
Ulmbom C J .. fabriksbokhållare. 
Ström C A., farmacie kandidat. 
Malmström E, bryggare. 
Erikssou E. Adolf, fangdsedirektör. 
Lemke Carl. kontorsvaktmästare. 

L edamöternas antal. 

P. B.**"' 
P. B.**. 
P. B.* . 
v. G-r 
P. B. N:o 4 . 
P. B. N:o 3. 
P. B. N:o 2. 

P. B. N:o r . 

T. 

6. 
27. 
39. 
38. 
33. 
38. 
58. 

Summa 240. 

l j 
I 

~ 
&IAL 

PÅ 

j3ARBARADAGEN 1884 
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M. B.! 

'*J. ~t en så realistisk tid som den närvarande är det svårt 
för oss lite hvar att behålla jemnvigten, den verkande kraf
ten må vara hvilkendera som helst, den reela eller den 
ideela: den förra för oss med acceleration utför det lutande 
planet med svindlande fart, då cleremot elen senare likt en 
evighetsskruf låter oss rotera på samma ställe och kring 
samma axel. Att en och annan lagergång i den kombi
nerade samhällsmaskinen kan vara försliten och til I och med 
en och annan skruf lös, är nog möjligt, ty det höres så 
mycket slammer och buller af småtrissor, under det de 
stora drifhjulen göra slingerbultar. En af de vigtigaste 
häfstängerna, som alltid arbetat tyst och säkert, har börjat 
gnissla och gå varm. Denna häfstång är qvinnan. Vår 
moster, den sanna qvinnans höga symbol, har i några be
vingade ord berört äfven denna sak vid sitt sista besök 
härstädes samtidigt med det lysande kungabesöket; och 
tager jag mig friheten citera dem så g-odt mitt minne det 
tillåter. 

Moster använder numera för sina resor luftbållong. se
dan den blifvit försedd med styrpinne, så att man undgår 
varda väderdrifven och kan komma hvart man vill. Hon 
hade på sin höga färd i det ändlösa blå varseblifvit en 
skimrande fyrbåk långt fjerran vid vettervåg och hon hörde 
sorlet från tusentals munnar sätta etern i dallring. Just 
som jag passerade skolparken, förtöjde hon sitt luftskepp 
vid den stora telefonstolpen, och af telefontrådarne 

En susning j ag i luften fara hörde, 
Derpå en fläkt lik vestanvindens sus; 
En qvinnohand mig varligt framåt förde 
Förbi marchaller, bloss och andra ljus. 

'' 
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» Var helsad, Bacchi barn! H vem gäller ståten?, 
Hon frågade med silfverstämma klar. 
Vår kung - jag svara - : kommer der på båten, 
På Visingsö fa::an han jagat har. 

Hon vänligt log och hurrade för kungen: 
»Jag kunglig är och unnar honom väl 
En hyllning af sitt folk ur hjertat sprungen: 
Mot tidningsskrän en balsam för hans själ. -
Och jag, som trodde, sväfvande bland skyar, 
Att bricoll-fest det var och P. B.-ljus, 
Som tändes upp i städer och i byar, 
Då Bacchi söner sam i glädjerus.» 

» Vår verld är trist och tungsint nu för tiden, 
Hvarannan menska nämnes realist. 
En qvinnotyp .man skapar rent förvriden. 
Här finnes mången yngre bricollist, 
Som dopet med ett fluidum förhånar, 
Och ler åt gäckeri med punsch och vatten 
Som kall.as drufvosaft, den Bacchus lånar, 
Han, tämjaren, som drogs af tigerkatten.» 

»De finnas ock, som skildra med den låten, 
Att sedan qvinnan foster har kläckt ut, 
Hon ger båd' hem och man och barn på båten 
Och söker fröjden i ett stall till slut : 
Bland brunstiga båd' män och djur hon dväljes 
Och halfklädd helst hon i chemisen går, 
Af hvad som pratas hon ej mera qväljes, 
Men raglar hem och kallar mannen: får., 

» En realist har så oss velat finna; 
Men hoppas ej så' nt mönster letas fram 
Bland fosterjordens mö och nordens qvinna. 
Jag ber hvar ädel man att fria oss från denna skam.» 
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Just här afbröt hon sig sjelf och förklarade med en 
viss skadeglädje, att den saken sköter nog fru Agrell om, 
så att qvinnans heder blir rätt »dömd och räddad. » 

Härefter delgaf moster mig en ny plan för sin verk
samhet. Hon hade nemligen till följd af elen utomordent
liga effekt, som bricolleriet,; införande här i Jönköping med
fört, återupptagit tanken på en mission, hvilken hon för 
längesedan öfvergifvit såsom fullständigt lönlös. Hon hade 
nemligen beslutit att härifrån resa direkt till kalmuckernas 
land. Hvilken stor tanke att plantera bricollbaneret midt 
i deras eget land, i stället för att som nu här och der ur 
vår egen midt söka upp individer till hörande detta förtap
pade slägte och vränga kalmuckskinnet af dem. Ballongen 
skulle förflytta gumman till stränderna af den flod, öfrer 
hvilken den förfallna bron svigtande h~nger mellan sina 
bada ändstationer »Hopp» och •.Fruktan>. Skulle hon väl 
lyckas? Svaret härpå lemnar hon sjelf i en sång, som 
skulle kunna sjungas, om nagon tongifvande broder ville 
hjelpa mig. Sången lyder så här: Don Cezar Je Bazano. 

Den djupt bör beklagas, som aldrig fått del, 
Utaf bacchanaliska ljuset, 
Hans lif är fran vaggan till grafven ett fel, 
En bild utaf mörkret och gruset! 
Han qväljes af stoftets förtärande brand 
Som fallet just är i kalmuckernas land. 

Jag mycket har skadat, men aldrig ändä 
Jag maken har sett till elände! 
De arma kalmuckerna, stora :>Om små, 
Om Bacchus ett jota ej kände. -
Och ej om hans safter. l\Ian frller till rand 
Pokalen med tran i kalmuckernas land. 

Men har han 1 » Vingården» väl sluppit in, 
Fått , ljufveligt fluidum» tära, 
Att längre han hålla sig skall sitt :;kinn 
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Kan ingen väl gerna begära -
Ja, lemnar han en gång sin fädernestrand 
Han återser aldrig kalmuckern;;s land! 

Kalmuckerna bära en ljufveli~ skrud, 
Till• hvilken ej hör pantalonger; 
De surra kring midjan en luggsliten hud 
Och göra en konst i kalsonger. 
Och aldrig i tiden om ordnar och band 
Det talas ett ord i kalmuckernas land. 

Kalmucken är rudis pa allting som hör 
Till menskliga edukationen -
Han duger ej förr än han blir kommendör 
Och undergått har receptionen: 
Men då kan det hända man finner ibland 
Rätt bra exemplar från kalmuckernas land. 

Ej upptänkligt medel försummat jag har 
Att upplysning sprida bland dräocren 

::")t) I 

Med lock och med pock jag försökt. men det var, 
Som att köra hufv'et i väggen. 
Då tog jag för alltid ifrån dem min hand 
Och skyndade bort från kalmuckernas land. 

Och nu. bricollister. jag lemnar till Er 
Att framgent, som hittills. dem träna; 
Jag afätår, och Eder min fullmakt 1·ao aer 

l:> b , 

Att folk söka göra af fana. 
J\Iå offren så talrika blifva som sand -
Tills utrotadt varder kalmuckernas land! 

För allt hvacl hon gjort och särskildt för oss höja vi 
pokalen för vår ädla moster Barbara. !\foster Barbaras skål! 

K. B. B. 
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DEN 15 JY.CA.RS 1885 

(VID RIDDAREGRADENS ERN~ENDE) 

AF 
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f fverallt i våra dagar 
Knotar man och ängsligt klagar: 
»Lifvets visa går i moll ». 
Men om herrar pessimister 
Bara blefve bricollister, 
Snart de såge inga brister. 
Ty de ses ej i Bricoll. 

Här vi dörren om oss stänga, 
Och in på oss se'n ej tränga 
Verldens lumpenhet och groll. 
Ja, den stolta »öfverklassen~ 
Med sin broder »underklassen» 
Helt förtroligt skakar tassen, 
När de träffas i Bricoll. 

Här vi se ej verldens dumhet, 
Här vi glömma vänners ljumhet, 
Här ej öfvas skarp kontroll . 
Öfver nästans bristfullheter: 
Styrandes försumligheter, 
Brödernas kalamiteter -
Mildt de tydas i Bricoll. 

En och hvar blef icke gifvet 
Under vandringen i lifvet 
Spela stolt en hufvudroll. 
Här dock gå vi magnifike 
Uppå band och stjernor rike 
Och i glans fins knappt vår like 
När vi mötas i Bricoll. 

Mången har, när bokslut göres 
Och hans lifsvinst öfverföres, 

.. 
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I behållning kanske noll; 
Men här far han millioner 
Ljusa, glada - illusioner, 
Som vid upptåg, tal och toner 
Vingen lyfta i Bricoll. 

Det är sant: vi här ej finna 
Tillfälle att åt en qvinna 
Ge vår kavaljersparoll; 
I vårt hjerta dock vi bära 
Barbara, vår moster kära, 
- Fast vi räkna frun till ära, 
Att hon tiger i Bricoll. 

Men vi släppa lös vår svada 
Och med skämt och infall glada 
Käckt och fritt vi kasta boll. 
Lifvets allvar vi sentera, 
Men vi söka konvertera 
Det i fröjd - och reflektera 
Ej deröfver i Bricoll. 

Lätt må mycket af oss tagas, 
Ett dock kan ej undan jagas: 
Nödens b leka, hemska troll. 
Derföre till dem, som lida, 
Frysa, hungra vid vår sida, 
Kommer, när de minst det bida, 
Liten skärf från Par Bricoll. 

När nu riddare vi blifvit 
Och man våra namn inskrifvit 
Uti dagens protokoll, 
Här ett löftets glas vi tömma 
Att för våra likar ömma 
Och att aldrig, aldrig glömma 
Meningen med Par Bricoll. 



- 26 -

Och vi skola icke klaga, 
Att ej lifvets korta saga 
Ger oss mera i behåll ; 
Nej, vi göra bricollister 
Utaf alla pessimister 
Och förlåta deras brister, 
När vi se dem i Bricoll. 

I 

~ 6N"K6PIN"Gs rP@ Wo 

HÅLLET BELLMANSDAGEN DEN 25 JULI 1885 

AF 
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fil. D., iVL B.! 
.i,. 

~en 26 Juli r829, eller 24 år efter det vår odödlige 
folkskald Carl Michael Bellmans på välljud så rika lyra 
för alltid förstummats, firades å Stockholms Djurgard - un
der hvars udldriga, lummiga ekar den hädangångne sånga
ren diktat så många af sina snillrika sånger - en enkel, 
men vördnad bjudande minnesfest, i det att då, i närvaro 
af en tahk menniskoskara, aftäcktes -en genom subskription 
åstadkommen, af vår genialiske Johan Niklas Byström i 
brons utförd bröstbild af den originellaste af vårt lands 
skalder, samma bild inför bvilken än i dag vännen af en 
sann och lefvande folkdiktning stannar i stum beundran, 
dervid med tacksam hågkomst af de ovärderliga perlor af 
oförfalskad humor och renaste poesi, skalden skänkt vårt 
lands litteratur. egnande- honom den hyllning, hvarpå det 
sanna, ursprungliga geniet alltid rättmätigt kan göra an
språk. Sedan denna första minnesfest för femtiosex år se- · 
dan firades, har en förnyelse af densamma årligen egt rum 
den 26 Juli och tillkommer hedern af denna regelbundet 
återkommande hyllningsgärd åt det harmlösa löjets oför
gätlige tolk i främsta rummet det högt lysande ordens
sällskapet Par Bricol, som jemte Hallman och elen qvicke 
Kexel b land sina upphofsmän räknar Carl Michael Bellman. 
Samtidigt med firandet af dessa fester kring minnesstoden 
å Djurg&rden hafva öfverallt i landsorten, der dotterloger 
af bemälde orden uppstått. anordnats liknande fester, äfven
ledes afseclcla att hos ordensbröderna upplifva minnet af 
den sångarfurste, hvars rika begåfnings frukter bilda ett 
nytt blad i vår litteraturs historia och hvars aldrig sinande 
humor samt om leende verlclsåskådning vittnande folklifs
skildringar böra för ett sällskap, som egn<1r det harmlösa 
skämtet sin dyrkan, vara perlor, värda att tagas i aktsamt 
förvar. 
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Dessa fester till faande af Bellmans minne ega i år 
rum icke, såsom hittills. elen 26 Juli utan i dag elen 25. I 
afton ljuda åter kring den bland Djurgårdsckarne resta min
nesstoclen dessa härligt klingande sånger, hvilka aldrig· skola 
upphöra att lefva på svenska folkets läppar och att fylla 
våra hjertan med oförstälcl, innerlig glädje, i afton skall 
åter vid elen bekransade bildens fot skaldens lefnadssaga 
för vördnadsfullt lyssnande menniskoskaror tolkas i varma, 

vältaliga ordalag. 
Och vi, som i afton samlats här i sluten, förtrolig krets, 

hafva äfven <lermecl åsyftat att egna ett af våra dyrbaraste, 
oförgängligaste sångarminnen en tacksam, från hjertat stam
mande hyllning. Och detta göra vi riktigast 0ch säkrast, 
då vi, förgätande alla med hvardagssläpet förknippade om
sorger och strider, bjuda glädjen som hedersgäst och egna 
honom vår odelade uppmärksamhet och varma dyrkan. 

Att här uppdraga en skildring öfver Bellmans lif och 
skalclskap är säkerligen icke behöfligt och jag för öfrigt ej 
rätte mannen att söka lösa en dylik uppgift. Utan har 
jag tagit till orda endast för att påminna de närvarande 
bröderna och gifva våra ärade gaster en antydan om, hvil
ken betydelse elen fest, v i i dag fira, eger för vår orden. 
Dock anser jag det icke vara ur vägen att sluta detta mitt 
anspråkslösa anförande med att citera hvacl Tegner - och 
hvilkct för eder alla säkerligen är mer än väl bekant -
sjunger om vår främste, ja, jag kan gerna säga ende folk
sångare i sin dikt vid svenska akademiens femtioåra min
nesfest. Träffande och fullständigt har Tegner vetat att 
karaktärisera Bellmans personlighet samt halten af hans 
diktning med följande högstämda, af den skäraste poesi 
och innerligaste sanningskärlek genomandade ord : 

Gif plat~, gif plats, ty Nordens vingud nalkas, 
och sången svärmar kring hans vigda mun. 
Hör hur han skämtar, se hur gladt han skalkas 
bland nymferna uti den gröna lund. 
Men ack! hans glädje ligger ej i kannan, 
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ej i idyller, som han kring sig strött; 
hans druckna öga söker än en annan, 
och märk det vemodsdraget omkring pannan, 
ett nordiskt sångardrag, en sorg i rosenrödt. 

I Djurgårdsekar, susen vänligt öfver 
den störste sångarns bild, som Norden bar! 
Det fins ej tid, som dessa toner söfver, 
det fins ej land, som deras like har. 
En sång, som växer vild men likväl ansad, 
bär konstens regel, men försmår dess tvång, 
till hälften medvetslös, till hälften sansad, 
en gudadans på gudaberget dansad, 
med Faun och Gratie och Sångmö på en gång! 

j3EL LMANSDAGEN DEN 25 f ULI 1885. 

AF 
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·" ,;R ätt ofta numer hörs det bruket klandras, 
cY ~ 
som vunnit burskap så i värt förbund 
som ock se'n gammalt u ti många andras, 
det b ruk, som bjuder att i festlig rund 
en skål för qv.innan under jubel dricka 
och tala vackra ord till hennes pris 
och reda ut hur hon som fru och flicka 
vår hugnad är · på allehanda Yis. 

Som sagdt - elen nya tiden har förklarat, 
att allt det der är humbug blott och p rat, 
som redan alldeles för länge varat, 
att det är snömos blott och icke mat; 
och clerför när stonnästam's order lände 
t ill mig att värfret föra ut i dag 
j ag ganska kuslig mig till mods väl kände, 
men att ej lyda - också allt för svag. 

Att någon sanning uti tadlet finnes, 
det kan väl ej fö rnekas fullt, förstås, 
och äfven jag kan föra mig till minnes 
rätt många synder dervidlag, gu' nås. 
Men, herre gud ! det är väl ej så farligt 
om man förblir en smul idealist -
kanhända är det mera oförsvarligt 
att skapa sig t ill nykter realist. 

Men det må hur som helst dock härmed vara -
I P . B. qvinnans skål i afton töms 
och första glaset då för tant Barbara, 
lwars minne djupt hos bricollister göms. 
Det duger ej att sådan pligt försumma 
och än ett gfas hon gerna månde få -
en allt för rar och t reflig gammal gumma, 
som fröjd och gamman väl förstår sig på! 
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Och som ej likar några sura miner, 
men sång och glädje vid en bräddad bål; 
ej p ryd hon är som värst och ej just finer 
och mustigt skämt rätt bra hon också tål; 
i korthet sagdt: en dam af mycket värde, 
som länge af de sina hyllad var, 
och ändå mer lär hon det bli den fjerde 
December, då hon visst sin namnsdag har. 

F ör Bellmans skull vi sedan glaset höja 
för hans ep istlars käcka qvinnohop, 
de muntra dyrkerskor a f moder Fröja 
och som ej heller rädas Bacchi stop , 
kringsvärmande bland Djurgåln's ekelunder -
hvem ibland dem väl anar eller vet, 
att deras hvardagslif och herdestunder 
dem skola bringa t ill odödlig het! 

Märk Ulla frä mst med ljusblåa saloppen, 
som fläckad blifvit utaf pontacsvin, 
och efter henne se'n den andra troppen, 
<ler Jeanna - hon, som tappa' sin rubin, 
Kolmätars L otta, Gretgen och Sofia 
och gumman uppå Thermopolium, 

_ Bergströmskan, Mor på Tuppen - alla fria, 
men som i minnets tempel dock · fått rum. 

Det fjerde glaset må vi tacksamt egna 
åt damerna från förra veckans da' r· 

) 

det var blott Greta och Kristin, som regna' , 
hvar en utaf de andra höll sig klar ; 
att Jakob har skämt ut sig desto mera, 
som ledsamt faktum här 1·aa vidaå må -

. b b 

ett nytt bevis på att vi deklinera 
- vi karlar - och att damerna nu rå. 
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Att dem i afton här få se som gäster 
är dock för P. B.-bröder mer än kärt -
det är en sällsynthet vid våra fester 
och gör oss qvällens minne dubbelt värdt; 
ty från familjens helgedom Ni fören 
en smula med Er hit ibland oss in, 
om ock dermed en smula vekt Ni gören . 
mång' stackars P. B.-broders ungkarlssinn. 

Må realister prata hvad dem lyster! 
ej blifver deras hårda domslut lag; 
jag vädjar till en hvar, som har sin syster, 
sin moder eller hustru här i dag: 
ha'n Ni ej lärt Er att begreppet qvinna 
är hvad Ni skatten högst och älsken bäst, 
och hafven Ni väl nån'sin kunnat finna, 
att fest förutan henne är en fest. 

Och du, som för dig sjelf i lifvet vandrar, 
lägg handen på ditt hjerta och gif svar 
om ej i hemlighet du ödet klandrar 
för att det ej så gunstigt mot dig var, 
att också du den vännen månde hitta, 
som hjel pte dig att bygga upp ett hem; 
om ej, då ensam ofta du får sitta 
du drömmer om - ja! svara sjelf - om hvem! 

Må då den gamla skålen åter drickas 
den blifver alltid lika ung ändå -
en må den göra till sin egen flickas, 
till hustru sin en annan lär väl gå. 
Men vi, som här ej hafva någondera, 
vi tömma den för alla i gemen 
och tiga med, då så den bringas flera, 
om vi i tysthet egna den åt - en. 

" 




