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.. St. G . 

D. St. G. 

St. K. 

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

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

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

St. Gt. 
FRIEDLÄNDER, CARL LARS SVANTE, 

bruksegare, R. V. 0. 
HAY, BERNHARD, fabi"iksdisponent, R. N . 

0., K. V. 0, K. Sp. 0 . Isab. Catb. 
FALK, CARL BERNHARD NAPOLEON, 

apotekare, R. V. 0. 

R. Off. 

V. PORAT, C. 0., fil. clokt., lärovcrksacljunkt. 
HULTQUTST, PEllR MAGNUS, bankbokhållarc. 
Vakant. 

ERIKSSON, E. ADOLF, fongelscdirektör. 
W AIJLIN, CA RL Lunv1c, teckningsHirare. 
v. Svoow, AXEi., bankbokhållare. 
KARLTNG, J ONAS, ingeniör. 
VELANDER, fJ{ANS EUVA]W, läka re. 
Vakant. 

Matrike l komitten. 
Ordförande. 

Sekreterare. 

A. Gr. Embetsmän. 

FL0DI·'.N, ALEXIS, Hirovcrksadju nkt. 
ERIKSSON, E. ADOLF, fängelsedircktör. 
OLSSON, Jou. ALBElZT, postmästare. 



P. ~-
v. P. N. 
t :ste 0 . 
, •• 1 :ste 0. 
2:dra 0 . 
v. 2:clra 0. 
P - d-r. 
V. P- cJ- r. 
o. K:r. 
0 . l:t. 
D. af B. T. 
1 :sle I I.d. 
2:clra If:d. 
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V. SYDvW, Axn., bankbokhållare. 
Sc11ÅNBERG, CARL BIRGER, v. häradshöfding. 
WENNBERG, NILS GUSTAF, fabriksidkarc. 
HEI.LBlmG, C. 11., hofrättskommissarie. 

Q,· ARNSTRÖM, HJAU.IAR, handlande. 
ANDERSSON, CARL MAGNUS, kassör. 

NYQVJST, AXEL, handlande. 
R oos. Jl.iSTUS, kontrollör. 
STO~IBERG, AI.FRED, possessionat. 
WA!JLIN, CARL LUDVIG, t eckningslärare. 
UDDEN, HARALD TllEOU0R, teckningslärare. 

R1;-.;cSTRö~r, JOIIN, pappersmästare. 

CARLANDER, EMIL, handlande. 

P. B:s Sångkör. 
/1.11/orare: ST0J\IBERG, ALFR. 

I lomdaltl, Arvid. 
Jo/wsson, Axel. 
Jolwnsson, C. J. H. 

Andersson, Edv. 
Borg, Arvid. 
Sa11dlwl11t, C. F. 
Sundberg, Fr. 

/111dcrsson, Jo/w. 
lJ(cl.-cr, L. 
Olsson, J. V. 
Sdunidt, Ewald. 
I Vi1/tlqvist, R. 

Bergelmcr, A. JW. 
E/111, Aug. 
v . Pomt, C. 0. 
Ringströ11t, 7. 
Södcrbcrg, F. 
Sjöberg, E. 
.Tauson, Hj. 

-s-
R G. K. (P. ]~_,,,~·,,,). 

(Nionde graden.) 

FRIEDLANDER, C. L. brukseg;1re, R. V. 0., St. G. 
H AY, BERNIIARD, fabriksclisponcnt, K. V. 0., R. N. 

0., K. Sp. 0. Isab. Cath. D. St. G . 
FALK, CARL BERNIIARD NAPOLEON, apoteka1c, 

R. V. 0., St. k., f. d. Sk. M., f. cl. R. P. 

G- r. 
(Åttonde graden.) 

Ant. elen 16 Maj 1 886. 

Billing, P. C., f. cl. postmästare, R. V. 0., f. cl. St. K. 
KARLING, JONAS, ingeniör, R. C. M. 

A nt. den 4 December 1 888. 

v. Svoow, AXEL, bankbokhållare, R. S. 
Lindegren, 01<,j /:mil, v. häradshöfding. 
/J.11dersso11, Jm111r, kassör, f. d. R. Sk. M. 

Ant. den 5 December 1891. 

Lot!tig ius, Isak, hofrätts råd, R. N. 0. 
J olmsson, A1tders Gustaf, konto rschef. 
Stll.\NBERG, CARL BIRGER, v. häradshöfrling. 
Sa11dltol111, Frit::: Walfrid, stationsinspektor vid statens 

jernväga r. 
v. P0RAT, CARL 0., fil. doktor, lärovcrksacljunkt, R. P. 
WAIILIN, CARL L UD\'IG, tcck,;ingsliirare, R. I. 

Ant. den 3 December 1 892. 

Pcttcrsso11, Anders Jolta11, handlande. 
Ål.:cr/1111d, A. H., brukscga:c. 
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v. G-r. 
a) R. af 2:dra Gr. (P. B.**). 

(Sjunde graden). 

Ant. 1885. Rec. i Borås' P . . B. 

Nyqvist, Ludvig, handlande.* 

Ant. den 16 Maj 1886. 

Arvidso11, Bemt _"tulius Gustaf, v. häradshöfding, R. V. 0:* 
Sandblad, Andt:rs Hc11rilt, jägmästare:" 
A11karcro11a, Emil, landtbrukare, R. V. 0. 
Rosmqvist, T, häradshöfding. 
f-fessle, Birgn, hofrättsråd, K. N. 0. 
Hellberg, '.Joltan Adalrilt, häradshöfding, R. N. 0. 
Stridbeclo, Axel Ludvig Evald, regementsläkare, R. V. 0. 

Ant. den 24 April 1892. 

HULTQUIST, PEHR MAGNUS, bankbokhållare, 1 R. 0. 
Bergelmer, Anton Jl.fauritz, läroverksacljunkt. 
Odim, Gustaf, ingeniör. 
Hård af St'gerstad, Karl Wtllielm Kossutlt, kamrerare. 
Eller, Emil, disponent. 
Roos, JUSTUS CASIMIR, kontrollör. 
'.Jeansson, Emil, banktjensteman. 
Söderberg, Frans1 •fabriksbokhållare. 
Lagerman, Alex., ingeniör, R. V . 0. 
Rydberg, Svm, handlan·de. 
Ryddtz, Victor, handlande. 
'.Jolmsson, Axel, Bokhållare. 
UDDEN, HARALD T HE0DOR, teckningslärarc. 
Jvliintzz',zg, Alvar, direktör. 
ERIKSSON, E. ADOLF, fängelsedirektör, R. Sk. M. 

b) R, af 1:st(l; Gr. (P. B.*) 
(Sjette graden.) 

Ant. den 1 7 Mars I 882 i Stockholms P. l3. 
Zctltrin, Fredrik, bankdirektör.''' 
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Ant. den 16 Mars r 884. 

A!111rJ11, Artlmr Elof, handlande, R. V. 0.''' 
Nybl!lg, Per Gustaf, fabrikör. 

Ant den I 5 Mars I 885. 

Busck, Gustaf, handlande."' 
Karlbrrg, Karl, organist och folkskolelärare. 

Ant. den 2 5 Mars 1 886. 

11Veidm!ticl11t, Oscar, kapten, R. S. 0 ., f. d. D. St. G.* 
SveJtsson, Anders, bankkamrer.''' 
Lju11gquist, Otto, bruksegare, R. N. 0., K. Sp. C. III:s 0.''' 
Ab11l{rm, A11dcrs Gustaf Lt·onard, apotekare i \,Vaxholm. 
Sa!m1dt7, lll'nna11, förgare. 
Appeh11, Carl Fredrik /,Vilt/., statioi1sskri fvare. 

Ant. den 25 Mars 1887. 

Petterson, Anders, stadskassör."' 
Hel/man, Fritz, källarmästare. 
Lindqvist, Cltristian Magnus, v. häraclshöfding.* 
Lenander, Otto Ferdinand, ~tationsinspektor vid statens 

jernvägar. 
Sandholm, Carl Fredrik, handelsbokhållare. 
Morell, Robert, perukm"'kare. 
VELANDER, FRANS EDVARD, läkare, R. H.* 
Olsson, F., kontorist.* 
Sjöstrand, A ., revisionssekreterare, R. ·N. 0 . 
Carlsson, August,, löjtnant. 
Helliug·, Frans AU/{ltSt, handlande. 

Ant. den 24 Mars 1888. 

Nyström, Victor, fabriksbokhållare. 
Svensson, Carl Elias, stationsinspektor vid statens jernvägar. 
Södermark, Axel, apotekare. 
Hammardalt/, Per Oscar l-redr:lr:, kontorist. 

, I 
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Fribc,g, A!g-ot, ingeniör. 
WENNBERG, NILS GUSTAF, fabriksiclkare. 
NVQVJST, AXET,, handlande. 
Blomquist, Ernst, handlande: 
Rydbeck, Fredrik, landskontorist. 
Lundberg, Fritltiof, bokhållare. 
Olsson, Oscar, artist. 

Ant. den 2 1 Mars I 89 r. 

ilfeyer, August Tluodor, assessor. 
Engström, Malkolm Hcrman, handlande. 
Zdterberg·, Ed;mrd Ven11ed, regementsläkare, R. V. 0. 
OLSSOK, JOHAN ALBERT, postmästare, R. V. 0. 
Cadsson, C. G., kronolänsman. 
.Hömdalt!, Ari,zd, handelsagent. 
Ange!, Gustaf, stadsfiskal. 
Reutcrsvä1·d, Carl August, godsegare, R. Gr. F. 0. 
Crouholm, Axel Anders Vi1gilius, v. häradshöf<ling. 
Sylvin, Victor Magnus, apotekare. 

Ant. den 2 5. Mars 1 893. 

ANDERSSON, CARL MAGKUS, kassör. 
Berlin, Mac, lektor. 
Beck111a11ssou, '.'folzan Emil, ingeniör. 
FLODEN, ALEXIS, läroverksadjunkt. 
Fundefl, E1·ik ·Gustaf, handlande. 
Hmm11m·, Wzllulm, stadsfogde. 
'.Johansson, Carl '.'folzan Herman, bokhållare. 
lfrook, J. M. W., landtbruksingeniör. 
Kamel!, Henrik Valfrid, handlande. 
Lundin, Gustaf <_fosej, kontorschef. 
Lagergren, <_fonas Pete1·, rektor, R. N. 0. 
Norcu, l'ontus '.'f., lwfrättskommissarie. 
Olsson, <_fohau Vidor, lärare. 
QVARNSTRÖM, HJALMAR, handlande. 
Södcrgren, A . vV., handlande. 
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Sörmsm, Olof Peter, I :s!e batalj onsläkare. 
Söderberg, Gottfr., handlande. 
STOMJ3ERG, ALFl{ED, possessionat. 
H/ästfclt, Cson, Carl, kammarherre, R . V. 0. 

c) v. Gr. som icke äro R. 
(Femte grnclcn.) 

Ant. den 4 December I 88 I . 

Mclfin, Alfons, löjtnant.~' 

Ant. den 6 December I 884. 

Krause, Henrik Bernhard, kassör.''' 
Slettmgrm, A. G. Cl., landskontorist.''' 
Wiubladh, Gustaf, Hiroverksadjunkt.* 
Westman, A . G., konsul.* 

Ant. den 5 December 1885. 

Dahlberg, Georg Fo-di11a1td, handlande.* 
Selander, '.'folt. Leonard, handlande:,k 

Ant. elen 3 December 1887. 

Bergstrand, <_folt. .J,,·it!tioj Richm·d, löjtnant. 
HELLBERG, C. H., hofrättskommissarie.* 
Kugelberg·, Fredrik, öfverstelöjtnant, R. S. Ot 

Ant. den 4 December 1 888. 

Grefbng, Emst Vilhelm, assessor. 
Kraftmer, Clzarles, inspektör. 
Bock, Carl <_fohan Ludvig-, handlande. 

Ant. den 4 December 1889. 

SJöbC1g, Gustaf, inspektör. 

Ant. den 4 December 1890. 

Lybe,g, Sigge Frcy HJabnm·, kontorist. 
Rmdaltl, c·ustaf, e. o. landskontorist.* 
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Ant. den 3 December I 892. 

Andersson, ',Jolm, banktjensteman. 
Blolmz, ',Johan A!.fi-ed, handelsresande. 
Becker, Leo1tard, verkmästare. 
Holm, Hjalmar, fotograf. 
Lundz'ng, Conrad Mathias, kapten. 
Lz'11der!tolm, P{'r Albert, fabriksföreståndare. 
Opbaclier, Tobias, bryggare. 
Roempke, Oscar, disponent. 
Ryde/1, Carl Lmnart, fanjunkare, sviirdsman. 
Tnuson, Hjalmar, bokförare. 

-· 

P. B. N:o 4 . 
Utnämnde v. G. som icke äro dubbade. 

Agrell, Anders Emil, fabriksidkare. 
Amell, Georg, ingeniör. 
Kruckenbog, Carl '.Julit1s, v . häradshöfding. 
Rydbeck, ',Julius, bokhålhre. 
Simdbergh, Per Gotifrt'ed, sparbankskarnrerare. 
Söderberg, Nils Oskm·, fabriksbokhållare. 
Stad 1•on Holstein, 0. W., president, K. m. st. k. N. 0. 
Schile, Frans Fritltiof L ro11ard, fanjunkare, svärdsman. 
Ångström, Carl, direktör. · . 

D. B. 
Ant. I 887. 

A11dersso11, 0., fanjunkare. 
Berglund, Claes, sergeant. 
Svahn, ',J. W., fanjunkare. 
Ternslröm, Conrad, sergeant. 
Q':lm·nström, ',J., fanjunkare. 

Elm, August, fil. kand. 
Grähs, ',Joh., ingeniör. 

Ant. 1893. 

',Joha11sson, ',Johan August, guldsmed. 
Nilsson, Otto E., handlande. 
RINGSTRÖM, JOHN, pappersmästare. 
Schmidt, Ewald Ludvig, disponent. 
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P. B. N:o 3. 
O: S. B. 

Ant. 1886. 

Ekelzmd, Hcnna11, löjtnant. 
Björkman, Carl, landtbrukare. 
Rydhz, Carl, löjtnant. 

Ant. 1887. 

Bauer, '_Joseplt, handlande. 
S_jöstcdt, Nils, fabriksidkare. 

Ant. I 889. 

Lundgren, C., sergeant. 

Ant. 1892. 

Nz'lsson, '.Josef, banktjensteman. 
Carlsson, l\'ils, lok-förman. 
Holmgreu

1 
Villtc!m, dekorationsmålare. 
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P. B. N:o 2 . 
K. 0. B. Ö. K. 

Hagström, Aug. Willt ., postexpeditör. 
Lundgrm, August, stadskomminister i Mariestad. 

Ant. 1882. 

Artman, Anders Petter, ingeniör. 

Ant. 1886. 

Jlfalmström, E., bryggare. 

Ant. 1887. 

Ulmbom, C. '.l., fabriksbokhållare. 
Rusell, Olof, handelsbokhållare. 

Ant. 1888. 

Bcrglt, Ed11ard August, dekorationsmålare. 
Nyqvist, A1ul. '_Jo/ian H emzan, bataljonsl:ikare. 

Ant. 1890. 

CARLANDER, E?-1IL, handlande. 
Boliu, Tlt. Edv., handelsagent. 
Borg, Pn- Arvid, stationsskrifvare. 
Gmnatlt, Georg, banktjcnsteman. 

Ant. 1892. 

JV[o/iuic, A x el, underlöjtnant vid Kongl. Första Lifgrenadier-
n:gt:111entel. 

Wijk, Alfi'., häradsskrifvare. 
Nelzliz, Gustaf, tandläkare. 
Grmwtlt, Custaf, bokhållare. 
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Steen, Poutus Willtelm .Knut, bokhandlare. 
S1mdbä1-g, Fredt-ik, stadsarkitekt. 
Lundltolm, Gustaf Vilhelm, källarmästare. 

Ant. 1893. 

Bexell, J. A . W., e. o. landskanslis.t. 
Ekström, :Jean Mauritz, banktjensteman. 
Ers/ev, C, hotellvärd. 
Holm, Gustaf Willtelm, e. o. hofrättsnotarie. 
:Jm1so11, Victor .Fredrik, kamrer. 
:Jonsson, Karl Aksel, fil. kand. 
:Jolmsson, :John August, agent. 
Malmborg, E. L., fabrikör. 
Nyblom, Gustaf Edvin, handlande. 
Sc!tele, Emst George Angautyr, ingeniör. 
Sjöbe1g; Ernst, stud. 

_.,. 

P. B. N:o I. 
N. O. I. W. A. K. 

Ant. 1881 . • 

.Sjögren, David, e. o. hofrättsnotarie. 
Säfholm, :Jo!t. Zander, stationsskrifvare. 

Ant. 1886. 

Boije-Hjertström, Victor, rådman. 

Ant. 1888. 

F'rick, Carl, löjtnant vid Smålands husarregemente. 

Ant. 1890. 

Samzelt'us, S., agronom. 

Ant. 1892. 

Nilsson, :Johan Otto1 lärare. 
Conzeliu.s, Gustaf, bokhållare. 

Ant. 1893. 

Andersson, Edv., bokhandelsbit1·äde. 
Gentzel, C,irl, stud. 

· Waltlqvist, Rag·11ar, bokhållare. 

Anm. Förutom förestående finnas inom de olika 
graderna flera sällskapet tillhörande ledamöter, h vilka dock 
ansetts icke böra tillsvidare upptagas i den tryckta matri
keln, sedan de underlåtit erlägga stadgade afgiftcr till 
sällskapet. 



Vaktmästare. 

Berg, J. P., kanslivaktm~istare. 
'Janson, Fr., bretbärare. 
Ctwlsson, 7. F., bretbärare. 

Ledamöternas antal. 
R. G. K ................. ~... ... ... ... ......... ... ... ...... ...... 3. 
G- r. . .. . ... ... ... .. . .. . ... ... ... .. . ... .. . ... ... .. . ... ... ... ... ... 13. 
v. Gr.: 

a) R. af 2:dra Gr. (P. B.'1"1')...... .• • • •• • • . ••• •• • • • • ••• .. • 23. 
b) R. af 1 :sta Gr. (P. B.*) .. . ... . .. . ... . . ... . .. . . . . . . . .. 62. 
c) v. G- r, som icke äro R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . 26. 

Utnämnde v. G-r ........ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... 9. 
D. B. (P. B. N:o 4.).................. .. .. .. .. . ..... . .. .. . .. .. 1 I. 

0. S. B. (P. B. N:o 3.)........... ... . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . .. . 9. 
K. 0. B. Ö. K. (P. B. N:o 2.) . .. ... ... ... . . . .. . . . . ... . .. 30. 
N. 0. I. W. A. K. (P. B. N:o 1.)........ . .. . .. . ...... ... 11. 

Summa 197. 

Under arbetsåret 1892--1893 tillkomna nya Leda
möter 17. 

I 

BARBARADAGEN 

DEN 3 DECEMBER 189 2 

AF 



M. B. 

$ällskapet Par Bric0I firar på de olika ställen i vårt land, 
der det byggt sig tempel, i dag, såsom vi, eller imorgon 
sin årligen återkommande vinterhögtidsdag. Våra vanliga 
arbeten ligga då nere för att lemna rum för den högre 
stämning, som betingas af dagens djupa och innehållsrika 
betydelse; vår hyllning gäller Par Bricols B,ubara, som ock 
gifvit sitt namn åt dagen och festen. 

Hvem är då denna Barbara, den enda qvinna, hvil
kens fot eger rätt att träda inom våra tempelmurar, hon 

·som så många gånger blifvit förevigad på duken och i 
sången? 

Jag skall helt kort säga det för Eder, I som ännu 
dväljens i förgårdarne, äfven som för många bland Eder, 
hvilka ännu bländade af det frambrytande ljuset, hafven 
svårt att tydligt få fram bilden af vår representant för 
»das ewig weibliche». 

Den forntida myten förtäljer huru Minerva fullrustad 
framsprang ur Jupiters hufvud. Vår Barbara är en andra 
Minerva, som, äfven hon från födslen iklädd fullkomlighetens 
drägt, uppsteg ur hufvudet på de män, som nu för öfver 
hundra år sedan, då det adertonde seklets dag började 
skymma och tunga, mörka moln drogo sig tillhopa öfver 
dess afton, höllo skämtets fana högt och lemnade oss i arf, 
att väl taga vara på och vårda, det guld, som ligger i den 
sanna glädjen, den glädje, som sårar ingen utan tvärtom 
är ett plåster på de refvor lifvet under sin gang så ofta 
tillfogar oss. Det är af detta guld som det inom vår krets 
gångbara och i hög kurs stående mynt preglats, hvilket bär 
å framsidan Par Bricols insignier och å frå1~sidan c)ess lefnads
regel Ordning, Munterhet, Styrka, Förtrolighet. 
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Dessa stora andar, för hvilka intet menskligt var foim
mancle, hade, de såväl som så mången långt före dem, till
fullo insett och erfarit, hvad som i våra dagar tagit sig ut
tryck i de bevingade orden »ou est la femme», att det är 
111annen som bildar och danar verlclen, men att det är 
qvinnan som bildar mannen. Derför gåfvo de oss en qvinna 
och, hur vist, endast en, samt förlänade clertill henne 
fullmakt att vara våra arbetens beskyddarinna och ledarinna 
af våra nöjen, utan tvång, men också utan elen frihet, som 
skapar slafvar. 

Aktningen för qvinnan har alltid varit en prisad dygd 
bland svenske miin och hon, under hvars skydd vårt säll
skap står, har städse Yetat att häfcla sin rätt till den fram
stående plats i våra hjertan hon intager och hvartill hennes 
förtjenster göra henne berättigad. 

H vem är det, om icke hon, som, då skämtets lätta 
trupper spränga fram bland våra led, ordnar striden, delar 
ut belöningen åt de segrande, förbinder såren på de slagne 
och tills sist dikterar fredsslutet? Hon är det, som står 
vid sidan af våra styrande och ledande män, med fingret 
på deras panna, då allvarets ord gå ut öfver deras läppar. 
Hon är den unge broderns hopp, den gamles minne; 
hon är barmhertigheten för den fattige, för den rike ma
n ingen; trösten for den ringe, för den höge påminnelsen. 
Det är hon, som stödjande håller oss i handen, då vi med 
stapplande och osiikra steg första gångcc:n gå öfver bron; 
det är hon, som derefter aldrig öfvergifver oss under de 
svårigheter som sedermera möta oss på vår vandring till 
en högre utveckling; vid pelarne stannar hon med oss för 
att der utdela de vapen, med hvilka, rätt hanclteracle, vi 
kunna på vår väg framåt tillbmpa oss frid och lugn och 
kraft att hålla rosten tillbaka från våra sköldar; och slut
ligen är hon måhända i vår närhet och ger oss en upp
muntrande blick, då vi i elen sista receptionen bereda oss 
att passera den yttersta bron, bortom hvilken den högsta 
graden väntar. 
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Detta, mina Bröder, är Brikollisterna Barbara. 
Med öppet öga och känsligt sinne för allt det ädla 

hon tänker och allt det goda hon verkar egna vi henne i 
dag vår hyllning och skola så göra, så länge vi fatta och 
vilja tro på elen ide, som snillet under vårt hnds mest 
lysande sångarperiod skänkte oss i en af sina yppersta ska
pelser, i Brikollerit. 
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~ ITHYRAMB. 

Solens glänsande spann, som i etherns rym:ler sig tumlar, 
Ned i Oceani v3.g skyndar alt släcka sin törst. 

lfafvcl dricker ju flodernas ström och strömmarna häckar; 
Porlande bäcken så klar dricker ju källornas språng. 

Girigt dricker elen grönskande jord regnskurarnas droppar, 
Träden ur jorden elen must dricka, som gifvcr dem lif. 

S3. allt dricker. Hvi skulle väl jag d3. dömas att sakna 
LjuO iga fluidet, som alstrats till menniskors fröjd? 

Därförc, Uacchus, så visst som din mysliska ranka m3. ~vigt 

Blomstra och murgrönskr:tns smycka din tinning, så kom! 

I{om då att svänga i dag din thyrsus i vännernas snmqv:im ; 

Fjärma elen tryckande sorg, glädtighet mane du fram! 

L~t af det ädlaste vin pokalerna flöda, Lyreus; 
Gnnne lit närmaste vän fylle pokalen till hr:icld ! 

Stor är din makt och din spira vi vörda, ty lejon och t ig rar, 

Vildaste sällar du gö, mild.t och tama som bmm. 
M~ttlighet heter dock lag han af evighet skref fö r de sina, 

Vänskapens, t rohetens band ena hans dyrkares hop. 
i\len om hans herrskaremakl förnämt du föraktar och h3.na,·, 

Gjuter sin vrede han ut ned i din !,ägare tom. 
Ty med sin onåd alltj;imt han de absolutister förföljer; 

Om för den vredgades 1mkt fruktan <111 !1yser, så ,lrick ! 

!Iulcl ju han nnlkas, och nlclrig mot elen han ter sig förgrymmnd, 
Som uti gammnn och frid njuter hans lifvnnde must. 

J. P. L - n. 
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Quäbe lill 13attbatta. 
På Barbaradagen 1892. 

~ 

~nsam uti kvällen, drömmande jag satt och tänkte 
På vår stora mosters helga minne! 
Ingen stjerna uppå himlea blänkte. 
Mörkt det var der ute liksom i mitt sinne. 

Sorgset lät jag mina tankar gå tillbaka 
Till en tid af flydda stora dar, 
Sökande att fast vid minnets stod mig haka, 
Som mitt öga såg belyst så ljus och klar. 

Drömde jag, men tyst, 0, till mitt öra 
Klang en ton med härlig melodi, 
Det var eJ villa blott, ej fel jag kunde höra, 
Det var ju he11nes röst, som ljöd så skön cleri. 

Ja, det var hon, vår ädla skyddsgudinna, 
Rarbara sjelf i egen hög person, 
En trogen bild utaf vår svenska kvinna, 
Som sänkt sig ned från himlens region. 

Hon stod der stolt med moln uppå sin panna 
Och utur ögats blå sprang fram en ljungeldsblick. 
Hon ville tala nu, men tystnade med samma, 
Tills herravälde sjelf hon öfver rösten .fick . 

Min son, jag väl förstår din stumma smärta! 
Du tror att solen för Bricoll går ner. 
Var ändock lugn, låt hoppet i ditt hjerta 
Ett solhvarf till f;1 be-, jag dcr0m ber. 
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Förtvifla ej fast mörkt det stundom synes 
Fast stigen är beväxt med täta hagtorns snår! 
Var trygg, min vän, för segrar vapnen brynes! 
Att meja vägen ren för våra bröders spår. 

T ro ej, min son, att glömskans natt skall gömma 
Vår saga och vår sång för dagens små bestyr. 
Hvad gör det väl om mig de kanske evigt glömma, 
Blott icke Par Bricoll, när ljusets morgon g ryr. 

Än är ej allt förbi, än står oss mycket åter, 
Än ha' vi miin med kraft uti vårt fosterland, 
Som ej till grunden ner det tempel falla låter, 
Som skänktes oss af sångarkungens hand. 

Så hon sjöng och gaf mig tröst i nöden, 
Fast hon sjelf så djupt förkrossad var, 
Och hon ägde just den rätta glöden, 
Som barmhertighetens prägel bar. 

Så låt oss då i dag kring hennes minne 
F örsamlas enigt som en enda man 
Och bilden utaf henne besjäla oss här inne, 
Att skålen som nu töms må vara ren och sann. 

- ·-
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Quähe. 
-~~ elen stilla vespcrstunclen 

Sågs en broder långsamt vandra 
Vid den mänskofyllda gatan 
Hän förbi Karnellska hörnet. 

Där i vemodsfulla tankar 
Stod försjunken länge broclren. 
»Skall jag eller skall jag icke?» 
Stod att läsa på hans änne. 

Skall jag eller skall jag icke 
Uppå gammal välkänd Scylla 
I letheisk tuting clrHnka 
De bekymmer, som mig qvälja? 

Ned ifrån Olympens höjder 
Sorgelösarn ilbud siinde 
Skyndsamt ned till dystre brodren 
För att styrka tveksam ande. 

Så han talte, gudens ilbud, 
Till elen sorguppfrllde broclren: 
»För en dödlig hvad för vinning 
Är det qväljas af bekymmer? 

Fatta därför glaclt pokalen, 
Drick bort lifvets tunga omsorg, 
Grubbla icke om en framtid , 
Som iir höljd i nallligt mörker! 



Stilla lyftad, jubla, skämta 
Med de ungdomsfagra tärnor! 
Sörje den, som sådant gitter, 
Öfver lifvets små bekymmer? 

När du tömmer fe$tpokalen, 
Strax ditt hjäita stäms till glädje, 
Och all lifvets oro föres 
Bort med vjnden öfver hafvet. 

När du tömmer festpokalen, 
S kämtets, glädjens gud, Lyaios, 
Och den sköna Aphrodite 
För dig ut till vår och blommor. 

När du tömmer festpokalen, 
Binder blommor gladt till kransar, 
Virar dem om dina lockar, 
Återvända friden, modet. 

J . P. L-n. 
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B:pilog 
vid 

Barbaradagenc, firande i Jönköping 1892. 
(Parodi.) 

S~ B b r ... 2~en glada fest, ar ara:. 1est ar mne. 
Till älskad krets af bröder och förtrogna 
Som räknat månader och dar och stunder, 
Den efterlängtade, den kära moster 
Tillbakavänder, nu som alltid blid, 
Med riddarbrefvet och med gyllne tratten. 
Betydningsfull bör festen vara för er, 
I höge riddare, I komm~ndörer ! 
I rincra bilder vårt Bricoll nu går :::, 

Förbi i dag för edra glada ögon . 
Ty detta är det herrliga hos P. B., 
Att det lär fatta tingens inre väsen, 
Ej hvacl de synas, men hvad de betyda; 
Och verkligheten, hvart vårt öga ser, 
Den är symbolen endast af ett högre. 
Riddargradens tempel skolen I bestiga, 
Det glänsande bricolleriets höjder; 
Ty högre stiger ingen broder opp 
Än Sanningen och Ljuset föra honom. 
Förr stod Bacchi tempel i en hednisk verld 
Och i dess pelarsalar dansade 
I evigt skolsken ungdomsfriska gudar. 
Dess grundmur låg vid verldens medelpunkt 
Och vid dess fot Kastalias källa 
Med ljufva nektarströmrnar vällcle 
Från jordens hjerta porlande i dagen. 
Nu Bacchi tempel sta.r i kalla norden, 
Men omplanteradt utaf helga lundcr 



Och i dess grannskap tydas himlens under, 
Och broderskapets fana öfverskyler 
Med mild försoning hvacl den svage felar 
Och sångens toner brusa derutöfver 
Ett eko ifrån vårens sångarkör, 
H vars silfve rtoner gå igenom verlden 
Och vid hvars stämmor, spelade af Gud, 
Naturens hjerta slår och sferer dansa. 
En bröclrakrans I slutit kring vår moster, 
Bevaren den och glöm ej hennes anor ! 
Från Bacchus stammar hon, från glädjens gudom, 
Och skänker i åt sanna Bacchi söner 
F rån glädjens näktarbål en fylld pokal. 
T ill munterltet och sång hon lifslust ammar 
Och gjuter osynligt ljufligt fluidum 
I rika strömmar genom gyllne t ratten . 
I hvart kalas c\er ordning- sammanparas 
Med öm fortroligl,et och rena seder 
Samt egna styrkan icke öfverskattas 
Hon håller rosenfärgad spira högt 
Och sprider högticlsglans i gillessalen 
Fröjd och gamman i hvar broders bröst. 
Men idealet under mosters skepnad 
För lasten flyr med både tratt och spira; 
Ty så är sagan (underbar att höra). 
En gång då Bacchi ädla tempeltjenst 
F rån städad munterhet och rena seder 
I lastbart missbruk byttes utan sans, 
Då Dionysos for, som missionär 
Till fj ärren länder bortom Ganges stränder 
Med prester, spira, tyrsusstaf och t ratt 
Och lemnar lasten att af sorg förgås. 
När sekler svunnit uti natt och mörker 
Vår moster kärleksfull af rankans g renar 
En brygga bygger, för djärfva riddersmän 
En väg t ill Bacchi dolda tempelskatter. 
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När dessa funnits (det är sagans mening) 
Då återvänder glädjen till Bacchi barn, 
Och synligt ljufligt till tecken gjutes 
A tt ljuset öfvervunnit nattens mörker. 

Men tecknet är ej saken, vägen är 
Ännu ej målet, det står fjärran borta. 
.H vad dagens högmod kallar riddarbrefvet 
Ack! det är ju ett städjobref allena, 
E n pantförskrifning af vårt hela väsen 
Till ljusets tjenst, t ill sanningens. I dag 
Vi samlats under ljusets adelsfana. 
Ty mänsklighetens adel samlar hon, 
Och ingen ofrälst kämpar under henne. 
E n stormig t id, en yr omgifver oss, 
E n väld ig valplals, lika vid med jorden. 
Det murkna gamla, det 011Jogna nya 
Med blind förbittring kämpa nu om vcrlden. 
Hvart striden lutar, det vet mänskan ej, 
Dess lot ter vägas på de gömda vikter, 
Som hänga dall rande emellan stjärnor; 
Men ljusets vän vet lätt sin plats i striden. 
- Det sägs, att solen sänks, att dagen grånar : 
Välan, vi bmpa under aftonrodnan; 
Dag ;ir det nog ännu att vinna slaget. 
Tron ej hvad håglösheten hviskar t ill oss, 
Att striden är för hög för vår förmåga, 
Och att den kampas ut väl oss förutan . 
I-I vad mänsklighetens herrlige ha sökt 
Sitt hela sköna, rika lif igenom, 
Väl är det värdt att sökas af oss alla . 
0 ! det är skönt att si uta sig t ill cle11J, 
O m också som den ringaste, elen siste. 
Men för de höga makter ofvan skyn 
Ar intet ringa, intet stort hiir nere. 
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Härförarn ensam vinner icke slaget, 
De djupa leder vinna det åt honom. 
Verldsanden verkar genom_ mänskokrafter, 
Och af det spridda ringa fogar han 
Med konsterfarna händer hop det stora. 
Så bringom villigt till hans haf af ljus 
Vår ringa gnista, till hans gudakrafter 
Vår menskokraft. -- - -

Jonas. 




