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St. G. 

D. St. G. 

St. K. 

R. P. 
I:ste R. 0. 
2:dre R. 0. 
R. Sk. M. 
R. I. 
R. S. 
R. C. M. 
R. H:cl 
0. 0. 
R. B-f- e. 

R. S. 
C. M. 
R. Sk. M. 
R. I. 

C. M. 
V. C. M. 
Sk. M. 
v. Sk. M. 

St. Gt. 
FRIEDLÄNDER, CARL LARS SVANTE, 

brnksegare, R. V. 0. 
HA Y, BERNHARD, fabriksdisponent, R. N. 

0., K. V. 0., K. Sp. 0 . faab. Cath. 
FALK, CARL BERNHARD NAPOLEON, 

apotekare, R. V. 0. 

R. Off. 
V. PORAT, C. 0., fil. dokt., läroverksadjunkt. 
HULTQVTsT, PEHR MAGNUS, bankbokhållare. 

JOHNSON, ANDERS GUSTAF, direktör. 
ERTKSON, E. ADOLF, fängelseclirektör. 
'N AHLIN, CARL LUDVIG, teckningslärare. 
v. Svoow, AXEL, bankbokhållare. 
KARLNIG, JONAS, ingeniör. 
VELANDER, FRANS EDVARD, läkare. 
LlNDEGREN, OLOF EMIL, v. bäraclshöfcling. 
Vakant. 

Matrikel komitten. 
Ordförande. 

Sekreterare. 

A. Gr. Embetsmän, 
MDNTZING, ALVAR, ingeniör. 
FLODEN, ALEXIS, läroverksadjunkt. 
ERIKSON E. ADOLF, fängelseclirektör. 
OLSSON, J0II. ALBERT, postm~istare. 



P. N. 
V. P. N. 
, :ste 0 . 
v. 1 :ste 0. 
2:dra 0. 
v. 2:dra 0. 
P-d-r. 
v. P-cl-r. 
0 . K:r. 
0. I:t. 
V . 0. l:t. 
D. af B. T. 
I :ste H :cl. 
2:clra H:cl. 
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v. SYDOW, AXEL, bankbokhållare. 
SCJIÅNBERG, CARL BIRGER, v. häradsböfcling. 
WENNBERG, NILS GUSTAF, fabriksidkare. 
HELLBERG, C. H., hofrättskommissarie. 
QVARNSTRÖl\J, JIJALMAR, handlande. 
ARDERSS0N, CARL MAGNUS, kassör. 
NYQVIST, AXEL, handlande. 
Roos, JUSTUS, kontrollör. 
OLSSON, Jo!I. V1CTOR, fil. stud. 
WAHUN, CARL LUDVIG, teckningslärare. 
ARNELL, GEORG, ingeniör. 
UDDEN, HARALD THE0D0R, teckningslärare. 

RINGSTRÖN, JOHN, pappersmästare. 
CARLANDER, E~HL, handlande. 

P B:s Sångkör. 

Anförare: OLSSON, VICT0R. 

Saud!tolm, Fritz. 
'70/t11sso11, Axel. 

Becker, L . 
Andersso11, '7. 

0/ssou, V. Södei-berg, F 
Olsson, F. 
Ringström, J. 
Tauson, Hj. 

G--r. (8:e gr.) 

Ant. 1 862 i Göt ha P. B. 

FRIEDLÄNDER, C. L., bruksegare, R. V. 0., St. G.* 1
) 

1) = ulniimnd till högre grad. 
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Ant. elen 16 Maj 1886. 

8il!i11g P. C., f. d . postmästare, R . V. 0., f. d . St. K. 
HAV, BERNHARD, fabrik'lclisponent, R. N. 0 ., K. V. 0., 

K. Sp. 0 . Isab. Cath., D. St. G. 
KARLING, JONAS, ingeniör, R. C. M. 
FALK, CARL BERNHARD NAPOLEON, apotekare, 

R. V . 0 ., St. K., f. cl. Sk. M., f. cl. R. P. 

Ant. den 4 December 1 888. 

v. Svuow, AXEL, bankbokhållare, R. S. 
LINDEGimN, OLOF E:OIIL, v. häraclshöfding. 
Andersso1t, 7anne, kassör, f. cl. R . Sk. M. 

Ant. den 5 December I 89 I. 

Lotiligius, Isak, hofrättsråd, R. N. 0 . 
JOI-INSSON, ANDERS GUSTAF, direktör, 2 R . 0. 
SCIIJ\.NBERG, CARL BIRGER, v. häradshöfcling. 
Sandholm, Fritz Wa!frid, stationsinspektor vid statens 

jernvägar. 
v. PORAT, CARL 0., fil. doktor, läroverksadjunkt, R. P. 
WAllLIN, CARL LUDVIG, teckningslärare, R . I. 

v. G- r. 

a) R. af 2 :dra Gr. (P. B.H), (7:c gr.). 

Ant. I 885 . Rec. i Borås' P. B. 

Nyqvist, Ludvig, handlande. 

Ant. den I 6 Maj I 886. 

Arvidsou, Bemt 'Julius Gustaf, v. häradshöfding. 
Sandb/ad, Anders Henrik, jägmästare. 
Pettersson, Anders 7ohan, handlande. 
Ankarcrona, Emil, landtbrukare, R. V . 0. 
Åkerlund, A. B., bruksegare. 
Rosmqvi·st, T, häradshöfding. 
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Hessle, Birger, hofrättsråd, K.. N. 0. 
Hel/berg, :fo!tan Ada/rik, häradshöfding, R. N . 0. 
Stridbeck, Axel Ludvig Evald, regementsläkare, R . V. 0. 

Ant. den 24 April 1 892. 

HULTQVTST, PEHR MAGNUS, bankbokhållare, 1 R. 0. 
Bc1gd1ner, Anton JJ1auritz, läroverksadjunkt. 
Odeen, (;ustaf, ingeniör. 
Hård af Segerstad, Karl Willzelm Kossutlt, kamrerare. 
Eller, Emil, disponent. 
Roos, JUSTUS CASIMIR, kontrollör. 
:feansson, Emil, banktjensteman. 
Söderberg, Frans, fabriksbokh.ållare. 
Lagerman, Alex., ingeniör, R. V. 0 . 
Rydberg, Sven, handlande. 
Rydt!n, V-ictor, handlande. 
:fohnsson, Axel, bokhållare. 
UDDEN, HARALD THE0DOI{, teckningslärare. 
MGNTZING, ALVAR, direktör. 
ElHKSS0N, E. ADOLF, fängelsedirektör, R. Sk. M. 

b) R. af 1 :sta Gr. (P. B.~J, (6:e gr.) . 

Ant. elen 1 7 Mars 1882 i Stockholms P. 13. 
Z etltrin, Fred1ik, bankdirektör.* 

Ant. den 27 Mars 1883. Rec. Borås· P. B. 

Hal/berg, Hugo, stationsskrifvare. 

Ant. den 16 Mars 1884. 

Almen, Art/tur Elof, handlande.* 
NJ1berg, Per Gustaf, fabrikör. 

Ant. den I 5 Mars 1885. 

Busck, Gustaf, handlande.''' 
Karlberg, Karl, organist och folkskolelärare. 
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Ant. den 2 5 Mars 1 886. 

Weiden!tielm, Oscar, kapten, R. S. 0., f. d. D. St. G.* 
Svensson, Anders, bankkamrer.''' 
Ljimgqvist, Otto, bruksegare, R. N. 0 , K.. Sp. C. III:s O .* 
Almgren, Auders Gustaf Leonard, apotekare i Waxholm. 
Salander, Herman, färgare. 
Blank, Carl Olof, stationsskrifvare.''' 
Appelin, Carl Fredn'k Wilk , stationsskrifvare. 

Ant. den 25 Mars I 887. 

Oltlander, Carl Gustaf, landskanslist. 
Petterson, Anders, stadskassör* 
Hellman, Fritz, källarmästare. 
Lindqvist, Christian Magnus, v. häradshöfding. * 
Lenander, Otto Ferdinand, stationsinspektor vid statens 

jernvägar. 
Sandlzolm, Carl F1-edrik, hanclelsbankhållare. 
Morell, Robert, perukmakare. · 
VELANDER, FRANS EDVARD, läkare, R. H.* 
Olsson, F., kontorist.* 
Sjöstrand, A., revisionssekreterare. 
Carlsson, August, löjtnant. 
Helling, Frans August, handlande. 

Ant. den 24 Mars I 888. 

Nyström, Victor, fabriksbokhållare. 
Svensso1t, Carl Elias, stationsinspektor vid statens jernvägar. 
Södermark, Axel, apothekare. 
Hamma1-dal, Per Oscar Fredrik, kontorist. 
Friberg, Algot, ingeniör. 
Olbers, Carl, bokhandlare. 
WENNBERG, NILS GUSTAF, fabriksidkare. 
NYQVIST, AXEL, handlande. 
Blomquist, Ernst, handlande. 
Rydbeck, Fredrik, landskontorist. 
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lu1tdberg, Fritltiof, bokhållare. 
Olsson, Osca1', artist. 

Ant. den 2 I Mars I 89 I . 

Meyer, August Tlieodor, assessor. 
Engström, Malkolm Herman, handlande. 
Zetterberg, Edvard Venneci, regementsläkare. 
OLSSON, JOHAN ALBERT, postmästare. 
Carlsson, C. G., kronolänsman. 
Hörndal, Arvid, handelsagent. 
Angel, Gustaf, stadsfiskal. 
Reutersvärd, Carl August, godsegare, R. Gr. F. 0. 
Cronholm, Anders Axel Vigelius, v. häradshöfding. 
Sylvt!n, Victor Magnus, apotekare. 
Eckerberg, Axel, godsegare, R. V . 0. 
Becker, Rudolf, källarmästare. 

c) v. G- r, som icke äro R. (5 :te gr.) 

Ant. den 6 December 1879. 

Ekelund, Axel, provisor.* 

Ant. den 4 December I 880. 

Strelzlenert, Edgar, handlande.* 

Ant. den 4 December 1881. 

Jlifellin, Alfons, löjtnant.''' 

Ant. den 6 December 1884. 

Krause, Henrik Bernlzard, kassör.''' 
Slettengren, A . G. Cl., landskontorist.* 
Winbladh, Gustaf, läroverksadjunkt.''' 
Westman, A. G., konsul.* 

- ') -
Ant. den 5 December 1 885. 

Dahlberg, Georg Ferdinand, handlande.* 
Selander, 'Jolt. Leonard, handlande.* 

Ant. den 4 December 1886. 

Berlin, JV/ac, lektor. 
Bnmius, Hakon, ingeniör. 
Bt·rgstrand, 'John Ferdinand, ångfartygsbefålhafvare. 

. Ant. den 3 December I 887. 

BtTgstrand, 'Joh. Fr#ftiof Rt"chard, löjtnant. 
Ödquist, Carl Olof, ångbåtsbefälhafvare. 
Noren, Pontus Y., hofrättskommissarie.''' 
HELLBERG, C. H., hofrättskommissarie.''' 
FLODEN, ALEXIS, läroverksadjm1kt.''' 
Kugelberg, Fredrik, major, R. S. 0 .* 

Ant. den 4 December r 888. 

Grifberg, Ernst Vilhelm, assessor. 
Krook, J. 111. W., landtbruksingeniör. 
Håkansson, Carl P., handelsagent. 
Södergren, A . W., handlande. 
Sörensm, Olof Petn', bataljonsläkare. 
Söderberg, Gottfr., handlande. 
Hammar, Vilhelm, stadsfogde i Falköping. 
QVARNSTRÖM, HJALMAR, handlande. 
Krahmer, Charles, inspektor. 
Bock, Carl 'Joltan Ludvig, handlande. 
Wästfelt, C:011 Carl, kammarherre, R. V . 0 . 

Ant den 4 December r 889. 

ANDERSSON, CARL MAGNUS, kassör. 
Åftman, Oscar Fredrik, bokhållare. 
Sjöbei'g·, Gustaf, inspektör. 

J 



Ant . den 4 December 1 890. 

Fundelt, Erik Gustaf, handlande. 
Lttlldiu, Gustaf 7ostf, kontorschef. 
Karnell, Hmrik Valjrid, handlande. 
Lyberg, Sigge Frey Hjalmar, kontorist. 
Rendalt!, Gustaf, e. o. landskontorist. 
Beckmansson, Yo!tan Emd, ingeniör. 
'Joltansson, Carl '70/tan J-Ierman, bokhållare. 

A nt. den 21 Mars 189r. 

OLSSON, J0I-IAN VICT0R, fil. stud. 
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P. B. N:o 4. 
Utnämnde v . G. som icke äro dubbade. 

Ström, Carl Willulm, bankkamrerare. 
Sundberg/i, Per Gottjried, sparbankskamrerare. 
Södei-berg, Nils Osliar, fabriksbokhållare. 
Stad von Holsteiu, 0. W., president, K . m. st. k. N. 0. 
A1,rrell, Anders Emil, fabriksidkare. 
ARNELL, GEORG, ingeniör. 

D. B. 

Ant. 1883. 

Blolt1n, 'Joltan Alfred, handelsresande. 

Ant. 1887. 

Andersson, 0., fanjunkare. 
Be1'glund, Claes, sergeant. 
Svahn, '.J.. W., fanjunkare. 
Ternst1'öm, Conrad, sergeant. 
Qvamströ11t, '.l., fanjunkare. 

Ant. 1889. 

Lundiug, Conrad Mat/tias, kapten. 
Holm, H ., fotograf. 

Ant. 1892. 

Lagergren, '.Jonas Peter, rektor. R. ~- O . 
Roempke, Oscar, disponent. 
Rydbeck, '.Julius, bokhållare. 
Rydell, Carl Lenuart, fanjunkare. 
Linderltolm, Per Albert, fabriksbokhållare. 
Sdu!le, Frans .Frt'tft. Leonard, fanjunkare, svärdsman. 
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Opbacker, Tobias, bryggare. 
Tauso1t, H.f., bokförare. 

Stomberg, Alfred, possessionat. 
Becker, Leonard, verkmästare. 
Andersson, Jolm, jur. stud. 
Åugström, Carl, direktör. 
Kntckenberg, Carl Jult"us, v. häradshöfding. 
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P. B. N:o 3 . 
0 . S. B. 

Ant. 1880. 

Hagström, Algot, ryttmästare, R. S. 0. 

Ant. 1886. 

Ekelund, Hermmt, löjtnant. 
Hjörkmmz, Carl, landtbrukare. 
Rydcn, Carl, löjtnant. 

Ant. I 887. 

Bauer, Joseplt1 handlande. 
Sjöstedt, Nils, fabriksidkare. 

Ant. 1889. 

Joltansson, Joltan August, guldsmed. 
Bergvall, Arvid, länsveterinär. 
/,undgren, C, harmonist. 

Ant. 1 892. 

Nilsson, Otto E., handlande. 
Nilsson, Josef, banktjensteman. 
Carlsso11, Nils, lok.-förman. 
Elm, August, fil. kand. 
RINGSTRÖM, JOIJN, pappersmästare. 
1-folmgren, Villtelm, dekorationsmålare. 

-·-



P. B. N:o 2 . 

K . 0. B. Ö.K. 

Ant. I 88r. 

Hagström, Aug. Wzlh., postexpeditör. 
Lundgren, August, stadskomminster i Mariestad. 

Ant. 1882. 

Art111a11, A11dcrs Petter, ingeniör. 

Ant. 1886. 

J11/alinsh'ii111, E., bryggare. 
luiulr/1, David, registrator. 

Ant. 1887. 

Ulmbom, C. '7., fabriksbokhållare. 
Ruscll, Olof, handelsbokhållare. 
7rmson, Ernst, verkmästare. 

Ant. 1888. 

Herg!t, Edvard August, dekorationsmålare. 
Nyqvist, And. 7o!tan Hcnnan, bataljonsläkare. 

Ant. 1889. 

Grauatlt, Simon, e. o. landskontorist. 
Lundqvist, Osc., harmonist. 

Ant. 1890. 

CARLANDER, EMIL, handlande. 
Bo!i11, Tlt. Ed1,., han'\elsagent. 
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Borg, Per Arvid, stationsskrifvare. 
G·ranat!t, Georg, banktjensteman. 

Ant. r892. 

Moli11ie, A,·u l, underlöjtnant vid Kongl. Första Lifgrenadier-
regementet. 

W~fk, Alfr., häradskrifvare. 
Nelzt!n, Gustaf, tandläkare. 
Granat/i, Gustaf, bokhållare. 
Lindman, Per Arvid, verkmästare. 
Steen, Pontus Villtelm Knut, bokhandlare. 
Smzdbärg, Fredrik, stadsarkitekt. 
Lundliolm, Gustaf Vil!telm, källarmästare. 
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P. B. N:o 1. 

N. 0. I. W. A. K . 

Ant. 1886. 

Boije-Hjcrtströ111, Victor, rådman. 

Ant. 1888. 

Frick, Carl, löjtnant vid Smf\\ands husarregemente. 

Ant. 1890. 

Samzelius, S., agronom. 

Ant. 1891. 

Alpen, Tk, handlande. 
Stave11ow, Artlmr V. A., skådespelare. 

Ant. 1892. 

Nilsson, 'Joltan Otto, lärare. 
Krö11/ci11, Casper Anders, bryggmästare. 
Conzelius, e,.·ustaf, bokhållare. 

A F o .. rutom förestående finnas inom de olika gra-nm. 
derna från och med den 5:te flera sällskapet tillhörande 
ledamöter, hvilka dock ansetts icke böra tillsvidare uppta
gas i den tryckta matrikeln, sedan de underlåtit erlägga 

Stadaade afaifter till sällskapet. ::, . ::, 
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Vaktmästare. 

Berg, J. P. , kanslivaktmästare. 
7a11so11. Fr., brefbärare. 
Ln11kc, C., kontorsvaktmästare. 

Ledamöternas antal. 
G--r 
v. Gr: 

. ............ ··· ··· ····· · ·········· ········ ·· · ... ······ ··· ··· 

a) R. af 2:dra Gr. (P. B.'''-;') ............................. . 
b) R. af 1 :sta Gr. (P. R.'~) ....... ... .................. . . . 
c) v. G- r, som icke äro R. ········· ·················· 

Utnämnde v. G-r ............. ..... .................... ... .. 
D. B. (P. B. 1 :o 4.) ............. .. .......... ............... .. 
0. S. B. (P. B. N:o 3.) ......... ........ ........ ..... .. .... . 
K. 0. B: Ö. K. (P. B. N:o 2.) ........ . ... ..... ..... ... .. 
N. 0 . I. W. A K. (P. B. N:o 1.) .................... .. . . 

25. 
49. 
40. 

6. 
2 1. 

J 5. 
24. 

8. 

Summa 202. 

E nligt Matrikeln för arbetsåret I 891-1892 utgjorde 
Ledamöternas antal ····· ...... ············ ··· ······ .. . 

Tillkomna nya Ledamöter ··· ············· ·· ······ ······ ... 

Döde ........... .... ............... ...... ...... ............ 4 
I denna matrikel ej upptagna ledamöter, uteslutne 

3o6. 
I I . 

107 och transporterade 4 . .. . .. .. .. .. . . .. . . . .. 1 1 1 1 1 5. 

Summa 202. 
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i 

~ÖG't'J!DST A.L 

I 

BARBARADAGEN DEN 5 DECEMBER 1891 

AF 



M. B. 

Olag har blifvit uppma11ad, emedan ingen af bröderna kiint 
sig manad, trots det utlofvade priset, att i dag lofprisa l\llo
ster Rarbara. Jag borde dragit mig för uppdraget, ty för 
att göra en uppriktig bekännelse så har jag allt mer kom
mit till den öfvertygelsen att jag förlorat förmågan att göra 
någon broder glad, ifall jag haft den; jag har blifvit allt 
mindre troende - på mig själf; om detta är framgång eller 
återgång vet jag icke. För att stärka mig har jag tillgri
pit den radikalkur, som aposteln förordar, dli han säger: »den 
svag är i tron, bör äta kåh, och derigenom blifvit till hälf
ten vegetarian och detta desto mer, som jag hört att teo
sofer och spiritister måste idka elen sporten för att ej mate
rien skall få allt för stor makt ölver andens spirituella verk
samhet. - Kuren har gjort verkan, och jag har genom 
denna diet kommit derhän, att jag i mångt och mycket 
tror snarare för mycket än för litet. Jag tro,- nämligen 
alldeles säkert att hela svenska folket, med undantag af en 
del månglare, s/isom kött-, fläsk och fiskhandlare, inom en 
nära belägen framtid skulle kunna lefva af kål och växt
ämnen; ty l/it vara, att ej hvitkål, surkål och kålrötter äro 
tillräckliga, så är jag viss om, att torfkol skall blifva en rik 
lig näringskälla for kommande generationer. - Jag tror 
att våra bröder läkarne gjort rön, som för Bacchi barn 
äro af stort värde. Brodern Zetterberg har nämligen på 
uppmaning af vår C. M. Miintzing sökt finna den ba<;ill 
som tär på bricollistlifvet och kommit till det resultat, att 
den hämmade verksamheten är beroende af samma mias
ma, som framkallar strejkrörelse och opposition på alla an
dra områden, och som antagligen står i samband med in
fluensan, hvars mikrob läkarevetenskapen förgäfves sökt finna ; 
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möjligt är också att den kvafva luften i verlden är förebud 
till ett svårare oväder. Velander åter skyller på svagdricka, 
som lär användas i stället för Bacchisafter af vissa bröder, 
som roa sig med att maskera sig i kalmuckskinnet och ställa 
till goodtemplar~illc. 

'.Jag tror för öfrigt på samme läkarebroder till den 
grad, att jag på egen begäran öfverlemnat mig såsom me
dium vid en spiritistisk seans, hvarvid han lät min ande, 
iklädd sin astralkropp på en annan planet uppsöka .Moster. 
Barbara. Det är denna underbara händel~e, som jag nu 
skall försöka relatera för Eder, M. B., så godt som n1in af 
materiens fängsel bundne ande förmår och med de in
skränkta resurser i språkligt hänseende, hvaröfver jag i min 
låga bilclningsgracl förfogar. 

Jag kom upp till doktorn och sökte se så enfaldig ut 
som möjligt, och d~t har jag i allmänhet ganska lätt för 
att göra, och bad honom hynoptisera mig för att clerigenom 
stärka min förslappade ande, kroppen är fortfarande stark 
och hotar att få öfvertaget. Jag önskade att för en stund. 
blifva befriad från rummets och tidens inverkan . .Jag är 
nämligen en troende spiritist. Jag bad honom dessutom 
gifva mig den suggessionen att jag sammanträffade med 
vår Moster hvarhelst i universum hon än månde dväljas. -
Välan, sade han allvarligt, är du beredd? - Jag .svarade 
ett högtidligt - ja. 

Min matriella stofthydda kröp till kojs på en emma. 
Med en närvskakande blick och en gest var min ande för
flyttad utanför kroppens hölje, och utan att de hopade ato
merna i väggar och tak hindrade äfven utanför rummet. 
Jorden försvann allt längre för min syn. Rymden med sin 
isande köld, solens ljus och en absolut tystnad v~r hvad 
som omgaf mig. Snart syntes en ljus båge på fästet lik
som en nytänd måne. Den närmade sig, och inom få ögon
blick, jag kunde ej beräkna tiden, ty klockan var kvar hos 
Velander, försvann solen bakom horizonten på detta väldiga 
klot. Jag hade koml1'1:it till en verld i universum, hvars 

-- 23 -

härliga: ängder jag ej kan · beskrifva till folje af den reak
tionära invärkan elen sublunariska existensen har på terri
toriala individer, jag hoppas att ni förstår mig9 ! Jag vill 
dock · försöka. 

En Iför af englalika väsen kom _ mig till möte och 
kringsväfvade mig i ljufvaste harmoni. En af dessa väna 
mör hviskade en vålkomsthälsning, och slöt mig till sväl
lande mjällhvit barm, och förde mig vidare till soliga troll
ska trakter mellan guldskimrande berg och grönskande (gul
gröna) dalar till sin herrskarinnas af svällande drufvor tungt 
lastade vingårdssalar, i hvars djupa hvalf mellan högresta 
spalier hennes tron gungade på vinstockens grenar. Der 
hvilade hon på en bädd af violer, garnerad med camelior, 
under hennes fötter porlade en rubinröd bäck af skum
mande vin från Kastadias källa, <Jch hulda genier fyllde 
gnistrande pokaler med ädlaste näktar. 

Stilla och hänförd af stum beundran häftades min själ 
inom dessa råmärken, och min ledsagarinna gaf tecken till 
följande sång, hvarigenom jag presenterades: 

Opp, Moster Barbro! vakna du lilla ! 
Vädret är stilla, luften sval. 

Jonas vi föra 
Glädjas vi böra, 
Ty vi få höra 
Sång och tal. 

Bricollist från Jönköping han beder 
Att elen fröjd du honom nu bereder, 
Glädjens bud få bringa sina bröder, 
Från dina läppar, till sorgernas dal. 

Hon slog upp sina ögonfransar och hennes milda 
blick mötte min. - Såsom det höfves en gammal C. M. 
gjorde jag först tecknet, fattade hennes rosenfingrade hand, 
tryckande hennes tumme och jag fick min tryckning besva
rad på samma gäng som hon fäste en fuktig kyss på min 
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af blyg rodnad purprade kind; dessutom hviskade hon i 
mitt öra ord, som jag ej har rätt att omtala. Derefter fat
tade hon elen rosenfärgade spiran och gaf ett tecken till 
ett par tjensteandar, af hvilka Flora, en tjusande mö, 
bröt en ung blommande ranka och vred en krans kring 
min panna. Rosa, rodnande tärna, lade mjukt purpurban
det öfver min skuldra, och Hebe, högbarmad huldra tog 
den gyllene tratten, och pressade deri fullmogen gren af 
Mosters egen glädjebringande ranka och kredensade väl
komstbägaren, hvilken tömdes under ett trefaldt vivat ! 

Efter denna reception fattade Moster min arm, de öf
riga följde parvis efter i en lång prosession till Bacchi stora 
tempelsal. På fyra pelare omslingrade af friska rankor 
dess tak sig hvälfdc, och i dess midt en djup bassin med 
guldrand sirligt drifven; och 111idt i vingolfs bölja en sprud
lande fontän af rena silfret gjuten, ett mästerverk af ädel 
konst och skön gruppering, höll ständigt jättebålen fylld, 
fast flitigt derur östes. 

~u är det tid att tala, sade Moster leende, i det hon 
anvisade mig plats vid sin sida, och förtälja hvacl du söker 
här i Ve,ms Midgård. - Jag söker dig, o hulda moder, 
och bringar budskap från bricoll på Sveriges södra Vetter
strancl, som samlas skall elen 5:te dennes att fira din min
nesfest, och önskar råd frfo dig att öfverföra till mina brö
ders båtnad. 

Nu hon upphof sin röst. och tal te bevingade orden : 

, I Bacchi barn och bröder i bricoll, 
Jag vakar ständigt öfver edert väl, 
Och följer arbetet på nära håll, 
Ty dertill har jag mina goda skäl, 
Som nu jag söka skall att relatera 
Och du för bröderna att referera. 

En helsning först till ert guvernement 
Jag sänder med dig i gamman och fröjd, 
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Med riddarebröders stora konvent 
I endräkt och frid, jag finner mig nöjd, 
i\Ien arbetsgradernas glesnade leder 
Göra ert P. H. långt ifrån heder. 

Att råda bot för soten jag ej kan 
Ty felet ligger i en sjuklig tid, 
Och brist på vänskap mellan man och man; 
Jag nämner ingen särskild individ 
Och vill ej botemedel ordinera, 
De gamla dogmerna blott repetera.» 

,Lifvet är kort, må dess fröjder man njuta, 
Glädjen är lefnadens krydda och salt, 
Tag likväl icke för rundlig valuta, 
Hågkom att 01-duing bör råda i allt, 
Hugfä,-t den satsen i hjärta och sinn, 
Ordning blir husvill, cler ruset går in! 

Ej må i kraftprof man sätta sin ära 
När man vid bålen vill kämpa en strid, 
Styrkmt ej ligger uti att förtära. 
Starkast är den, som vet sluta i tid. 
Starkast är den, som från början sig lär 
Tygla med kraft sina onda begär! 

Gläds med de glade så mycket dig lyster, 
Bättre ar det än gå trumpen och tvär, 
Sök att dig muntra, ifall du är dyster, 
Jltmlerltel riktiga stämningen är, 
Skrider man öfver densamma en grad, 
Blifver man yster i stället för glad. 

Lefver du så, skall bland vänner du skattas_. 
Vänskap af allt är det bästa ändå -
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Finnes dock ej, der Fonrolig-/ut fattas, 
Tvillingar äro de känslorna två, 
Sträfva derefter af hela din själ 
Och du beständigt skall finna dig väl! » 

Så lyda de lagbud, som Barbara stiftat, 
På dem ha vi upprest vårt brödraförbund, 
Det derför bestått hur än tiderna skiftat 
Och håller sig - tänker jag - ännu en stund. 
Just häruti ligger det slags trolleri 
Som Barbara menar med brico/leri.1 

Dessa voro de allvarliga ord Moster Barbara anför
trodde mig till brödernas begrundande. 

De skämtsamma yttranden, som hon dessutom fann 
för godt att inflika under glammet med flickorna, som frå
gade efter en och annan af våra mera verksamma bröder, 
skall jag gerna omtala, för så viclt jag derigenom kan bi
draga till munterheten. Så t. ex. tyckte hon det skulle 
vara roligt höra Allvar skämta och att hin skulle heta Vah
lin och vara permanent intendent. Axel Sydow ansåg hon 
vara både pro- och post-notarie. Olle Lindegren har för
tjenat litteris, men en del af sångarne lite ris. Hon frågade 
om Olle Blank vändt blankan (ryggen) till P. B. och upp
manade bröderna att ge Fritte Lundberg en »skrapa,• ty det 
kan han behöfva, och så vidare i samma anda. 

Tiden för mitt besök på Venus hade tilländalupit och 
Moster, mån om att jag skulle återkomma till corpus de
lictus, lät mig låna den slöja, som hon vanligen använder 
på sina resor, och lofvade att själf afhemta den i dag för 
att derigenom bevisa sin närvaro ibland oss. Jag har på 
oförklarligt sätt förlorat slöjan, och detta torde vara nog 
bevis för eder, M. B., att hon är här, och beder jag eder 
derför att uppstå och under en Kantilenas afsjungande helsa 
henne välkommen. 
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Hell dig, du väna nor! 
Hell dig, vår fostermor! 

Lif och lust, 
Drufvans must 

Vi offre till din ära. 

Hell dig, du vinets gud! 
Hell dig, du Bacchi brud! 

Enighet, 
Munterhet 

Är dina söners lära. 

Lefve, lefve, lefve vår Moster! 

--·-=---




