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0. M. 

D. M. 
K. 

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

R. s. 
R. Sk. M, 
R. I. 

C. M. 

Sk. M. 

St. 0 - m- t. 
HA Y, BERNHARD, f. cl. fabriksdisponent, 

K. W. 0., I:a kl., R. N. 0 ., K. Sp. 0. 
Isab. Cath. m. m. 

v. PORAT, CARL OSCAR, fil. dol<t., lektor. 
HÅRD AF SEGERST AD, KARL WIL

HELM KOSSUT H, disponent, R. W. 0. 

R. Off. 

ERIKSSON, E. ADOLF, fängelsedirektör. 
WENNBERG, NILS GUSTAF, fabriksidkare. 
NYQVIST, AXEL, handlande. 
OLSSON, Jon. ALBERT, postmästare, R. W. 0. 
vVAHLIN, CARL LUDVIG, teckningslärare. 
HULTQUIST, PEHR MAGNUS, bankkamrer. 
K ARLING, JONAS, ingeniör. 
KARNELL, HENRIK V ALFRlD, handlande. 
BERGELMER, ANTON MAURITZ, läroverks-

adjunkt. 

Matrikelkomitten. 

Ordförande. 

Sekreterare. 

A. Gr. Embetsmän. 

BLOMSTRAND, UNO, landskanslist, e. o. hof
rättsnotarie. 

OLSSON, JOH. ALBERT, postmästare, R. W. 0. 



P. N. 
1:ste 0. 
2:dra 0. 
P - -d- -r 
0. K:r 
0. l:t. 
T. D. 
I :ste H:d. 
2:clra H:cl. 
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HULTQUIST, PEHR MAGNUS, bankkamrer. 
HA V, BERNDT, !öjtuant. 
MALMSTRÖM, F. J. G , e. o. hofrättsnotarie. 
HARTMAN, ERNST L., bryggeriegare. 
LINDH, ED0UARD G., musikdirektör. 
EKDAIIL, NJLS GUSTAF EMIL, journalist. 
KARNEl.L, HENRIK VALFRlD, handlande. 
BR0WALL, W., banktjensteman. 
GUSTAFSSON, DAVID, kontorist. 

P. B:s Sångkör. 

Anförar,•: LINDH, ED0UARD G. 

Hörndal, A . 
'.Jo/mssou, A. 
'.Jolta11sson, C. '.]. H. 
1i'derman, C. 
Svensson, '.]. L. 
Bergling, C. 

Malmström, F. '.]. G. 
Ekda!tl, '.l. 
Liudquist, C. 
Andersson, '.]. 

Rosengren, E. 
Essen Möller, E. 
Wi.Jkmm'k, '.J. A. 
'.lacobsson, J. A. J. 
Mil/qvist, 0. 

Rydbcck, F. 
Bfo11tstra11d, U. 
Lindqvist, L. 
Jalm, J. 
Eldwfm, E. 
Cadin, V 

Jubelkommendör. 

FRlEDLANDER, CARL LARS SVANTE, bruksegare, R. W. 0. 

R. S. K. (P. B::·1
·;---'). 

(Tionde graden.) 

FRTEDLÄNDER, CARL LARS SVANTE, bruksegare, R. W. 0. 
- f. d. 0. M., Jubelkommendör 1899. 

- 5 -

R. G. K. (P. B.***). 

(Nionde graden.) 

Ant. 1893. 

HA Y, BERNHARD, f. d. fabriksdisponent, K. W. 0 , 1 a 
kl.. R. N 0 ., K . Sp O Isab. Cath. 111 . 111. - 0 M. 

FALK, CARL B1•:RNIJAIW NAl'<JLEON, apotekare, R W. 0. 

- f. d . K. 

Ant. 1899. 

v. PORAT, CARL OSCAR, fil. doktor, lektor D. M. 

KAI{LlNG, JONAS, Ingeniör -- R. C. M. 
\VAJIL.IN, CARL Luuvrv, teckningslarnre - R . I. 

G- r. 

(,\ttondc graden.) 

A nt. den 1 6 Maj I 886. 

H1I.1,1Nl;, P. C, f. d. postmästare, R. W. 0. - f. cl. K. 

Ant. elen 4 December I 888. 

Lindt!grcn, Olof Emil, v. häradshöfding. 

Andersson, Ja,mc, kassör. 

Ant. den 5 December 1 89 r. 

Lot!tigius, Isak, hofrättsråd, K. N. 0., 2:a kl. 

Jolmsson, Anders Gustaf, kontorschef. 
Sandlt0fm, Fritz Waljrid, vid statens jernvägar. 

Ant. elen 3 December I 892. 

Pettersson, Anders 'folwn, handlande. 

Ant. den 9 December I 893. 

Rosenquist, Tomas Fredrik, häradshöfding. 
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Ant. den 4 D ecember 1 894. 

HULTQUJST, P1,:1m i\l.\GNUS, bankkamrer - - R. S. 
13ERGl•:Li\lER, ANTON MAURlTZ, laroverksadjunkt - R. B f e. 
ERlKSS0N, E. ADOLF, fängelsedirektör - R.. P. 

Ant. den 4 December 1895 . 

Arvidson, Bemdt ',Julius Gustaf, v. häradshöfding, R. \N. 0. 
Odct!!t, Gustaf, ingeniör. 
JV/iintzing, Alvar, ingeniör. 

Ant. den 1 2 December 1 896. 

HÅRD AF SEGERSTAD, KARL \VILHELl\l K0SSUTII, 
disponent, R. W. 0. - K. 

Rydc1t Victor, handlande. 
'.Jo/111sson, Axel, handlande. 
OLSS0 ', JOIIAN ALBERT. postmästare, R. \\'. 0. - R. Sk. M. 
Flodl1t, Alexis, läroverksadjunkt. 

Ant. den 4 December 1897. 

Zt'lterbcrg, Edvard Vcn11cci, regementsläkare, R, W. 0. 
WENNBERt;, NILS Gus T.\I', fabriksiclkare -- 1 R. 0. 
Södamark, Axel, apotekare. 
NYQVIST, AXEL, handlande - 2 R. 0. 

v. G- r. 
a) R. af 2 :dra Gr. (P. B ... ). 

(Sjunde graden.) 

Ant. 1885. Rec. i Borås' P. B. 

Nyqvist, Ludvig, handlande.* 

•) = utniimd t ill högre grad. 
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Ant. den I 6 Maj 1 886. 

Ht·sslt•, Bii;t;cr, f. d. hofrättsrad, K. N. 0 ., 2 a kl. 
Hdlbag , '.Johan Ada/rik, h~iradshofding, K. N. 0 ., 2:a kl.* 
Stridbeck, Axd ludvig E vald, fördelningsläkare, R N. 0., 

R. w. 0. 

Ant. elen 24 Aprii 1892. 

Eller, Emil, disponent. 
Roos, '.Justus Cnsi111ir, kontrollör. 
'.Jcrwsson, Emil, banktjensteman. 
Lagerman, Alex., ingt:niör, R. W. O* 
Rydberg, ~11,•11, handlande. 

A nt. den 15 April 1894. 

S ve11sso11, Anders, f. c.1 . bankkamrcr. 
Sa11dlt0lm, Carl Fn,drik. hanclelsbokhållarc. 
11/orell, Robert, perukmakare. 
Nyströlll, Vidt>r, fabriks bokhål!are.''' 
Ha111mardahl, Per Osc. Fredrik, kuntorisl. 

Fribe1:i;, Algot, ingeniör. 
Rydbeck, Fredrik, lancls kontorist. 
Lundberg, Fritltiof, handelsagent. 
Engström, Afalkollll /lerman, fabriksidkare. 
Carlsso1t, C. G., kronolänsman. 
Hömdal, Arvid, kontorist. 
Ange!, Gustaf, stadsfiskal. 
Sylvl n, Vtdor iWag1111s, apotekare. 
Stombcrg, Alfr11d, possessionat. 

Ant. den 19 April 1897. 

Berli11, JVlac, (1I. clokt., lektor, R. N. 0. 
Fundell, Erik Gustaf, handlande. 
Hammar, Wilhellll, stads fogde, 
KARKELL, HENRIK VM.FRID, handlande - R. H. 
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L1t11di11, Gnstaf '.Josrf, kontorschef. 
Olsson, '.Jolta11 Victor, skolföreståndare. 
Södcrgu11, A. W., handbnde. 
vVästfelt, Carl Riclt. C:so1t, kammarherre, R. W. 0. 

Ant. den 30 April 1899. 

Zetltri1t, Fredrik, bankdirektör, R. vV. O. 
Sörmsm, Olof Peter, fördelningsläkare. 
Bcclm.a11sso11, '.Jo/um Emil, yrkesinspeklör. 
A11dcrsso1t, Carl Magnus, kassör. 
Rocmpke, Oscar, disponent. 

'.Jolta11sso1t, '.Joltan August, juvelerare. 
Holm, Hampus, kongl. hoffotograf. 
.;J1ulcrsso11, ']'olm. 
BL0MSTRAND, UNO, landskanslist, e. o. hofrättsnotarie. 
Almqvist, Alfred Filip, apotekare. 

h) R. af lsta G r . (P. B ") 

(Sjcttc graden.) 

Ant. den 16 Mars 1884. 

Almcu, Artlmr /.:,'loj, handlande, R. W. O.* 
Nyberg, Per Gustaf, fabrikör. 

Ant. den I 5 Mars 1885. 

Kar/berg, Km-l, organist och folkskolelärare. 

. Ant. den 25 Mars 1886. 

WEIDENIJJELM, OSCAR, kapten, R S . 0. -·- f. d. D. M. 
Almgre1t, A1tders Gustaf Leonard, apotekare. 
Salander, Hemta1t, färgare. 

Ant. den 25 Mars 1887. 

Pettersson, Anders, stadskassör. 
Lenandf'r, Otto Ferdinand, stationsinspektor vid statens 

jernvägar, R. W. O.* 

Olsson, F., kontorist.* 
!:>jöstrand, A., revisionssekreterare, R. N. 0. 
J-ldling, Frans August, handlande. 

Ant. den 2 t Mars 1 888. 

Blomqvist, Ernst, handlande 

Ant. den 24 Mars 1891. 

Reutersvärd, Carl August, godsegare, R. Gr. F. O* 
Cronltolm, Axel A11dt!rs Virgilitts. v. härachhöfding. 

Ant. den 2 5 Mars 1 893 . 

'.Joltansson, Carl '.Jo/ian Herman, bokhållare."' 
K1·ook, '.J, .111. W., landtbruksingeniör."' 
Lagergrcn, '.Jo1tas Peter, fil. doktor, rektor, R. N . O.* 
Nore11, Po11tus '_l., hofrättskommissarie.* 

Ant. den 25 Mars 1896. 

Ellll, August, lärovcrksadjunkt. 

Ant. den 25 Mars 1898. 

Rendalt!, Gustaf, häradsskrifvare. 
Rosengren, E., e. o. landskanslist. 
HARTMAN, ERNST L., bryggeriegare . 
Hagström, Victo1-, handlande. 
EKDA!lL, NILS GUSTAF EMIL, journalist. 
lVIALMSTllÖM, F. J. G., e. o. hofr~ittsnotarie. 
Svensson, '.John Lore1ttz, kontorist. 
Bolin, Edvm-d, grosshandlare. 
Steen, Pontus Wil!telm, bokhandlare. 
L1mdltol111, Gustaf Villlelm, källarmästare. 
Holm, Gustaf Villtelm, e. o. hofrättsnotarie. 
Ekström, '.Jea1t iY!auritz, banktjensteman. 
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c) v. Gr." som icke äro R. 

( Femte graden.) 

Ant. den 4 December I g79. 
Ekdund, Axel, provisor.* 

Ant. den 4 December 1 880. 
Streltlmert, Edgar, inspektör.'1' 

Ant. den 4 December 1 88,. 
ll/c//in, Aifons, löjtnant.* 

Ant. den 6 December 1 884. 

l(rausc, .Henrik Bcr11/wrd, kassör.'1' 
S/ettmgrm, A . G.- Cl., häradsskrirvare.'1' 
Wcst1llan, A. G, v. konsul, R. Pr. Kr. O.* 

Ant. den S December 1885. 

Dalt/berg, Georg Ferdi11mul, handlandc. ·Yc 
Sda,tder, '.lok l,t'Ollard, handlande.* 

Ant. t 886. 

LINIJ, EDOUARI) GUSTAF, musikdirektör. 

Bergstrand, '.Jolttt Ferdi11a11d, ångfartygsbefalharvare. 

Ant. den 3 December 1 887. 

Bjömbcrg, Carl, i·edaktör. 

Bagstrand, .o/olt. Fritltiof Ricltard, major, R. S. 0 .'1' 
f-lellbe,g, C. H., hofrtittskommissarie.* 
Kugdberg, Fredrik, öfverste, K. S. O* 

Ant. den 4 December 1 888. 

Grcfberg, Emst Vil!tclm, justitieråd, R. N. O. 
lJock, Carl '.Johan lud,,<f(, handlande. 
Alnzstedt, '.JoJime Axel, stationsinspektor. 

- II --

Ant. den 4 December 1 889. 

Sjöberg, Gustaf, inspektör.* 

Ant. den 3 December I 892. 

Bio/an, '.Joltan Alfi·ed, handelsresande. 
Becker, Leonard, verkmästare. 
Lunding, C:J1m1d .Mathias, kapten.* 
Linderltolm, Per Albert, fabriksföreståndare.* 
Opbackcr, Tobias, bryggare.* 

Ant. den 9 December I 893. 

Rydbak, '.Julius, bokhållare. 
Ndsso11, Otto E., handlande.* 
Andersson, 0 ., fanjunkare . · 
Berglund, Claes, fanjunkare. 
_c-,·va11, '.J. W., fanjunkare. 
1;•mström, C., fanjunkare . 

Ant. den 4 December 1894. 

Grirnat!t, Si111011, bankkamrer. 

Ant. den 4 December 1895. 

lfol11wrc1t Vilhelm, dekorationsmålare.* D J 

Nilsson, '.Jo/uw Otto, lektor. 
I-falm, Axel, läroverksadjunkt.* 

Ant. den I 2 December 1896. 

J·lag111an, Cltristian Fredrik, öfveruppsyningsman 
verket. 

Ekdaltl, '.Joltn, v . häraclshöfding, rådn1a11.'i' 
Berg, C. 0 ., handlande.* 
Larsson, Aug., urmakare.* 
'.Joltansson, Carl, musikdirektör.'1' 

Tull-
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Andersson, Ed11•1 bokhandelsbiträde.* 
Nyman, A. E. G., direktör. 
Tidermall, Carl, e. o. hofrättsnotarie.* 
Nauell, Ernst, grosshandlart::. 

Ant. den ro November r 897. 

Wide1grc11, Allton, musikdirektör. 

Ant. den 4 December r 897. 

Borgstedt, Ricltard, bankdirektör. 
Ottcrd,ild, Karl .Erilt, redaktör. 
'7al11t, J. hoktryckare. 
Mal111borg, E. L., fabrikör. 
5cltllc, Ric!tard, auditör. 

Ant. den 3 December 1898. 

Fogdström, /!Vtlltdm. c. o. hofrätt,;notarie. 
Gustafsson, Filip, ingen ier. 
Nyblom, Edv., handlanclt:. 

- 13 -

P. B. N:o 4 . 
U t nämnde v. G. som icke äro dubbade. 

Agrdl, Anders Emil, fabriksidkare. 
Amdl, Georg, ingeniör. 
Krucke11bag, Carl 711hus, v. häradshöfding. 
Su11dberglt, Per Gottfried, sparbankskamrerare. 
Söder/Jerg, Nils Oskm-, fauriksbokhållare. 
Staifl vo1t Holstein, 0 . W., frih, president, K. m. st. k. N. 0. 
Ångström, Carl, direktör, R. W. 0 . 
Malmgren, K1mt August, kontorist. 
Sjögren, David, hofrättsnotarie. 
BROWALL, W., banktjensteman. 

D . B. 

A nt . I 893. 

Hel/berg, Erik F/ormtin, läkare. 

Ant. 1896. 

Rcbbe, Carl, vik. läroverksadjunkt. 

Ant. 1 897. 

Warolin, '70/ut William Carl, ingeniör. 
'Jonsson, Karl Axel Svcn, tandläkare. 
Bexell, J . A. W ., c. o. lanclskanslist. 

Mohizi'e, Axel, löjtnant. 
Sjöberg, .Emst. 

Ant. 1898. 

Ant. 1899. 

HAY1 BERNDT, löjtnant. 
~Vrede, Henrik, frih., assessor. 
Tolf, Rob., direktor. 
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P. B. N:o 3. 

O. S. B. 

Ant. 1886. 

Björkman, Carl, landtbrukare. 

Ant. 1887. 

Bauer, Joseplt, handlande. 

Ant. 1893. 

Carla1lder, Emil, handlande. 
Sundbiirg·, Fredrik, stadsarkitekt. 

Ant. 1895. 

Säflwlm, Jolt. Zandcr, stationsskrifvarc. 
ficdmstcdt, '.loh11, kontorist. 

0 Joltausson, '.lo/tu Alfred, bokhallarc. 

Ant. 1896. 

J11almström, E., bryggare. 

Ant. 1897. 

Aluuln, Tor Fredrik, kontorist. 
Engdald, Brv1', handlande. 
Svcnsson Frans G., lagermästare. 
Jacobsso;,, ',Josef A . J., styckjunkare. 

Ant. 1899. 

~,,. •11 E o. landskanslist. hsst'II ,no ,er, ., e. 

- -•-

I 

J 

P. B. N:o 2. 
K . 0. B. Ö. K. 

Hagström, Aug. Wi!lt., postmästare. 
L1111dgrm, August, kyrkoherde, L. W. 0. 

Ant. 1882. 

Artman, Anders Petter,, ingeniör. 

Ant. 1887. 
U!tnbom, C. J., fabriksbokhållare. 

Ant. 1888. 

Bergh, Edvard August, dekorationsmålare. 

Ant. 1892. 
.Nd::in, Gustaf, tandl;ikare. 
1Vdtelbladt, A. E., handlande. 

Ant. 1893. 
Jonsson, lfar/ Aksc!, fil. kand. 

Ant. 1895. 
Boije-lljertström, Victor, rådman . 
GUSTAFSSON, DAVID, kontorist. 
Bergqvist, '.loh11, bankkassör. 

Lagergren, C. J. F, stationsskrifvare. 
A11dersso11, Gustaf Fred1·ik, apotekare. 

Ant. 1896. 

Örnsköld, K11zet Alficd Rudolf Fabia11, frih., kapten, R. 
S. 0., R. D. D. 0. 

Bergm,m, ]:.'mil, bokhandlare. 
Wetell, Hugo, bryggeriegare. 
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Ant. I 897. 

Gustafsson, Carl T., artist. 
Lundgren, Hjalmar, journalist. 
Malmborg, Pelle, artist. 
Bobcrg, Sven, bildhuggare. 

E!d10/m1 Emil Patril~, brandmästare. 

Ant. 1899. 

Möller- Tagesson, Axel, med. doktor. 
Smärt, Bcrtlwld, ingeniör. 
Ageli11, C. G., e. o. landskanslist. 
Wijkmark, J. A., e. o. landskanslist. 
Karlssou, Karl Henrik, portier. 
Lindqvist, Carl, jernvägstjensteman. 
Lindqvist, Lars, ingeniör. 
JoJmsson, J. T!t. hofmästare. 
Roos af Hjebnsäter, C. G., provisor. 
Hultgrm, Elof, handlande. 
Hall, Alb., bokhållare. 
Carlen, Carl Victor, lokomotivförare. 
lvlz'/!qvist, Oscar, banktjensteman. 
Bergling, Carl, lokomotiveklare. 

- ·-

• 
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P. B. N:o 1. 

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

Ant. I 892. 

Cornclz'us, Gustaf, bokhållare. 

Ant. 1894. 

111iillcrström, Brmdt Gustaf Valfrid, provisor. 

Ant. 1895. 

0/tlsson, Ivar, stationsskrifvare. 

Ant. I 897. 

Sc!Lma11, J. E. 'Yuli'us, redaktör. 

Ant. 1898. 

Svmsson, 1--rej, e. o. lanclskanslist. 
Wieselgren, Ragnar, ingeniör. 
Degermark, Carl Antouius, kontorschef. 

Anm. Förutom förest~ende finnas inom de ol ika graderna flera 
siillskapct lillhörnnde ledamöter, hvilka dock ansetts icke böra upptagas i 
den t,yckta matrikeln, sedan de underlå tit erlägga s ta<lgade afgiftcr till 
sällskapet. 

V aktmästare. 

Berg, 7 . P., kanslivaktmästare. 
7anson, Fr., brefbärare. 
Carlsson, 7. F., brefbärare. 
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Summarisk öfv ersigt 

u fve r J0 nk0 pings P. B . 

R. S. K. ..... I. 

R .. G. K. .. ... ... ..... ... ....... .... . ... ..... . ... .. . ...... .. .... 5. 
G-r .. .. . ...... . ..... .. .......... .. . .. ...... . ... ..... . ... .. .... ... 23. 

V. G- r.: 
a) R. af 2:dra Gr. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 41. 
b) R. af 1:sta Gr. . .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... .. . ... 31. 
c) v. G - r som icke äro R. . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 5 I. 

D. B. ... ... .. . ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... .. . .. . ... ... ... ... ... 2 0 . 

0. S. B. ...... ... ... .. ... ... .. . ... ... ... ... ... .. . ..... . ... ... ... 1 3· 
K. 0. B. Ö. K. ........ ... ... ... ... ... ... ... ... .... . ... ... ... 36. 
N . 0. I. W. A. K. ... ... .. .... ... .... ... .... .. .. ... 7. 

Summa 228. 

- o-

T.i \ . L 

BARBARADAGEN 
I J ÖN KÖPINGS P. B. 0 EN 4 0 E C EM BER 18 9 7 

AF 

ESKIL TUN E 



... 
J 

'i samlats bröder bricollister 
Till festen på Barbaras dag. 
l\llen den som råkat har i klister 
För talets gärd, det är just jag. 
Det är min vilja ej, som brister; 
Det är förmågan, som är svag! 
Men Blomstrancl är så fasligt bister 
Att krafva lydnad för sin lag, 
lian sagt mig, moster, att jag mister, 
I annat fal l, ditt välbehag. 
Jag därför i hans bud mig fogat 
Och följande tillhopaknogat. 

Mitt tal det skall som vanligt syfta 
Att för den unga hoppets här, 
Som ännu liksom af en klyfta 
Står skild från oss af häcken där, 
En flik utaf elen slöja lyfta, 
Som moster Barbro oftast bär. 
Men först må vi elen frågan dryfta 
Om slöjan själf ej är oss kär. 

H varhälst vårt öga än må dröja, 
Hur blicken flyr åt alla håll, 
Så skall den sanningen sig roja 
För upplyst broder af Bricoll, 
Att allestädes vi en slöja 
Se spela någon viktig roll. 
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Se i naturen! Sjålfva solen 
Utaf en dunstkrcts slöjad :ir; 
Andrce nog röna fått att polen 
Alltjämt en isig sloja bar. 

Och är det sannt att jordens måne 
Ej omges af en atmosfär, 
Så har ju - det Er ej förvåne, 
Vår Herre gjort en gubbe dar! 

En lärdom är det ock för mången, 
Som kråkans sångkonst klandra plär: 
/)d är det fina i den sången 
Att hennes röst be.~löjad är. 

Se här utöfver Vetterns vågor 
Åt Öster- eller Vesterlancl, 
När kvällens sol med sina låg(,r 
Vill sjunka bakom bergens rand: 

I I vad är det, som oss så betager, 
Att ock vår själ vill stå i brand, 
0111 ej den violetta dager, 
Som likt en slöja mjuk sig drager 
Utöfvcr gråstensklippors strand, 
Och gör elen lika fin och fager 
Som någon lund i l lesperns land? 

Så är det ock i andens ängder, 
Att slöjan har sitt varf af vikt, 
Jag kunde plocka ron i mängder 
Ur dagens lif, ur häfd, ur dikt. 

Se sanningen! hur går hon icke 
Omkring bland oss i slöja klädd, 

Och varnar: Ej du genom bl icke, 
Den nakna sanningen gör rädd! 
Ja! tätare du floret flicke, 
Afslöjad sanning, den blir skrädd. 
I fur än \·ärt hjärta hon be,;tickc, 
Som blottad lögn, så blir hon hadd. 

Om godheten ej sfädse höljes 
Uli fortegcnhctens dr:igt, 
11011 af den misstanken förföljes 
Att hon med hyckleriet ar sbgt. 
l\fcn godhet, ;;om för mcnskor doljes, 
Den iir för himlen obetäckt. 

Och skönheten? I sin kiton 
.\r lV[ilos' Venus mera fager 
/i.n Idas, som från hvälfda zon 
Den kyska slöjan af sig drager 
För Paris öga i den tron 
Att så hon skönhetspriset tager. 
I lon måste muta mer än så 
För att det kära åpplet fa. 

Ja, all erfarenhet oss riktar 
Med liirdom, som vi lätt förstå, 
,-\tt slojan verklig skönhet biktar 
Där nakenheten endast diktar. 

Och språkets ord? De äro blöjor 
At tankens späda barn; likväl 
De kunna äfven vara slöjor 
Åt mera mogna tankars skäl. 
Och stundom också tvångets tröjor, 
S0111 nu åt rimmen sålde träl. 



Ja, mycket sägs på denna jord 
I några väl förtäckta ord. 
Jag därom dock ej långt förtälje 
Blott ett par prof ur högen valje. 

Vår stad är skön, så har man sagt, 
Och denna sägen är en sanning, 
Fastän man ser naturens pral, t 
Och Hoppets gränd i samma andning. 
I en och annan enslig trakt 
Man ser än värre sammanblandning. 

Vi skåda hur en lång kanal 
Sig mellan garfverier buktar, 
Om näsan ej är allt for skral, 
hon känner hur det - rosor luktar. 
Din sanka mark är ock fatal, 
Man måste medge att du fuktar 
Och att du dina offers tal 
med febrar och med giktvärk tuhar. 

l\'1en då det knappast troligt tir 
Att du, hur mycket vi än be dig 
Skall göra dig så stort besviir 
Att mera till din fördel te dig. 
Vi sammanfatta allt det där 
Uti ett smeknamn, som vi ge dig; 
En ordets slöja, fin och skär: 
»Du är ju Sveriges Vened ig »! 
En verklig vinst det innebär, 
När se:dan tusen vilja se dig. 

Det händer att en styresman 
Ej vill, hans närmaste är Modigh, 
Af skäl, att då ju måste han 
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Mot sin natu r bli öfver-Modigh. 
För att nu vinna mängdens votum 
För den han önskar till factotum, 
Så säger lian: » Det är ju kändt 
Den andre är så korpulent!» 
Och så pl"1' Tryckfelsnisses motum 
Blir karlen ändå kompetent! 

På annat sätt det kan också 
Bli hotadt svårt hans regemente, 
Det händer att man låter gå 
Hans ' kära tropp »Festina leute» 
Och söker att en bättre få. 
Det är otroligt, men det hänclt, dä ! 
Då säger han: » Jag tror ej på 
Att med det 11ya det bevändt ä 
Och stadgar tarfvar den ej då.» 
Han kunde också här ha vändt dä: 
»För att den ej må stadga nå, 
Så får den intet reglemente! • 

Dock lämnom ordens lätta lek, 
Den flyger ju, sekunden! 
Hos dem, som tålamodet svek, 
Jag redan spårar blunden. 
Till tanke mera varm och vek, 
För öfrigt manar stunden. 

Men innan dess: slå i ett glas 
Af oförfalskad arraksdrufva. 
Om det i botten ärligt tas, · 
Så blir du klädd kanske i hufva 
Af skirt uch genomskinligt flor. 
Den slöjan är, min kärn bror, 
Dock mera dimmig än du tror. 
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En slöja vet jag, likaväl, 
Igenom hvilken himlen strålar, 
En slöja, som för mången själ, 
Sig som en helgongloria målar, 
Den slöjan virkar kärleks gud 
Med sällhets solstrimsnålar, 
Och höljes den !'Olll skönsta skrud 
Kring v(in och fager, lycklig brud. 

Hvad Du uti den slöjan ser 
IIvad skönt, hvad ljuft där gömmes: 
Den högsta lycka lifvet ger, 
Den skönsla dröm, som drömmes; 
Det moln, i hvilket solen ler 
När olycksbalken tömmes, 
Dcr hyllest !toit omkring dig brer 
N;ir utaf vel<l du dömes. 
Den trohet, som sig evig ter 
N~ir du ,tf andra glömmes. 
Allt det och långt mycket mer 
Du ock i Barbros slöja ser. 

Ty allt hvacl ljufvast af oss skallas 
I kvinlighetens väna hamn, 
Den hela värld som innefattas 
Uti en älskad kvinnas famn, 
Och all den huldhet du fått smaka 
Af moder, syster, brud och maka, 
Allt i en slöja sammanfattas. 
Den slöjan är Barbaras namn. 

TAI..i 

11/\1.LJ•.:T Å 

BARBARADAGEN 
I JÖNKÖPINGS P. B. 

DEN 3 DECEMBER 1898 

AF 

J. J. 
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~ ~~e Par Rr·icollister, som här äro närvarande, med 
undantag af våra allra yngsta. bröder, känna allas vår mo
ster Barbara, om icke på annat sätt så åtminstone på samma 
vis som Smålänningarne enligt en föråldrad läsmetocl känna 
Vår Herre, nämligen par renomme. 

Frågar en neophyt inom vår orden en äldre broder, 
om Sancta Barbara nägonsin uppenbarat sig för honom 
eller om hon inom vår orden dyrka,; enligt någon s!irskild 
kult, då höljer han måhända - i likhet med de allra inärk
värcligaste bröderna af en annan orden, som säges leda sina 
anor från Moses, ja äGnu längre tillbaka --- sitt anlete i ett 
småleende af djup mystik och säger: »Min broder, du är 
ännu ung; då du blifver äldre, skall du få skåda henne an
sikte mot ansikte, men till dess, haf tålamod!• Likväl är 
frågan - brodern må sitta i högsätet, prydd med ordens 
förnär-nsta emblemer -- har han verkligen någonsin sett 
Sancta Barbara? 

Den, som skrifvit dessa rader, erkänner uppriktigt, att 
han aldrig sett henne; dock har en aning om hennes när
varo genomströmmat honom i något enstaka fall. Den be
kante skriftställaren Jörgen i Figaro skref en gång om sin 
hustru, bland literaturvänner känd under pseudonymen Mat
tis »Mattis kan v,.ua utomordentlig älskvärd, när hon bara 
vill, men hon vill så rysligt sällan.» På samma sätt är det 
med Sancta Barbara, det är icke ofta hon gifver sig t ill
känna, och jag kan tillägga, att hon låter sig aldrig finnas 
utan efter ett ifrigt och ihärdigt sökande, så att äfven här 
besannas de gamla orden: Blott elen som söker han finner. 

En gång, då sömnen flydde mina ögon, gick jag ut i 
den tysta natten, hela naturen kändes så skär och ren, luften 
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var i en svag rörelse som ett menniskohjertas sakta dallring 
efter utforandet af en god handling. Jag blickade upp mot 
stjernehirnmelen, ty bakom hvarje stjerna synes ytterligare 
en, och ju intensivare man skärper blicken synes ännu flera 
och - slutligen ser man sin egen stjerna. Jag såg upp 
mot hitrnnelen efter Sancta Barbara och, vorden riktigt varm 
om hjärtat, sökte jag om möjligt att på tu man hand komma 
på det klara med henne och rätt lära känna henne, såsom 
man ju bör göra med hvar och en, med hvilken man har 
att framgent vandra hand i hand, ända till dess man faller i 
den sista af de gropar, man gräfver åt oss. 

Ack, visste man blott, att smärtan och gäckade för
hoppningar skulle vara våra ständiga och oskiljaktige följe
slagare, så inrättade man sig därefter och aflöste stillati
gande ett undergifvenhetskontrakt med dessa, men de ljus
glimtar, som intränga i vår tillvaro, de små interimsför
hoppningar, man erfar mellan ögonblick af hopplöshet, de 
glimtar af hugsvalelse och sjelfbedrägeri, man röner, allt 
detta söndergnager ens mod och härjar det undergifna sinnet, 
på samma sätt som det ej egentligen är själfva frosten, som 
spränger glaset i fönsterrutorna, titan de upptinande mellan
stunderna af värme och köld, som göra att det tunna gla
set brister. 

Jag satte mig framför nattens nedfällda gallerport och 
jag tyckte mig förnimma vår moster Barbaras milda ögon 
genom den dunkla slöjan, då jag hörde följande ord yttras 
i en ljuf och tröstande ton: 

» Du stackars menniskohjärta, jag vill sända dig stjer
nor, som skola upprätta, styrka och t rösta dig under din 
fortsatta färd på lifvets besvärliga stig.» 

Och genom det tilltagande mörkret sköt ned en tind
rande stjärna, som kringhvärfcle mig med sina mångskim
rande strålar och sade : 

Jag är lycka11! Haf tröst, jag skall utbreda lifvets 
guldst ickade mantel framför dina fötter; jag skall duka lif- t 

i 
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vets fria taffel med njutningens utsöktaste rätter, jag skall 
tjusa ditt öga med färgerna<; skönaste prakt och formernas 
renaste harmoni, jag skall fylla ditt öra med melodier af 
de ljufvaste mest smäktande toner, jag skall uppfylla dina 
önskningars aning, innan den, likt en obestämd dröm, ba
nat sig väg ur ditt bröst, följ mig! 

Jag betraktade stjärnan, men mitt hjärta förblef obe
rördt och slutet och jag sade: Vik bort från mig skimrande 
b ild, tomma lycka, bedrägliga målarinna, som öfverclrager 
allt varande med ett prålande sken. Gycklerska, som dan
sar fram, smyckad med teaterkronor och g littergulld, blän
dande synen med målade dekorationer. Jag griper ej ef
ter dina regnbågsfarger, som flyta bort i tomma vatten
bubblor. Dina gåfvor må du lägga ned framför portarne 
till menniskans fem sinnen, men i hjärtats höghvålfda döm 
mottagas de icke. Försvinn! 

Stjärnan bra.<;t sönder och försvann. 

Då visade sig för mig en ny stj~irna som förkunnade: 

»Jag är äran; jag vill omvira dina tinnigar med lager-
kransar, jag skall lägga ditt namn på folkens tungor, pryda 
ditt b röst med ordensstjärnor och uppresa dig en minnes
vård för stundande tiders hågkomst.>) 

Jag såg på stjärnan, men hennes ord väckte in
gen genklang i mitt hjärta. Jag svarade : Vik bort från 
mig såpbubbla, som tror dig kunna smycka lifvet,; blom
rika träd och dess frukttyngda grenar med en krans af för
torkade blad, du galadrägt för en fåfäng jorclesjäl. D in 
glans tillfredsställer ej det törstande hjärtat, som trånar ef
ter ett annat hjärta ! Försvinn! 

Stärnan brast sönder och försvann. 
Då visade sig en tredje stjärna och sade: 
Jag är fantasien! Jag vill skapa dig en egen värld, 

den du ensam skall behärrska, jag vill sammansätta denna 
värld af irisbågens färger och den jungfruliga rosens doft. 
T ill berg i denna värld skall jag taga Chimborazzo och 
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Aavasaxa, till SJoar Comosjön och Siljan, till skogar Bra
siliens jätteträd, omvirade med blommande lianer, och Norr
lands oändliga barrskogar, och öfver denna värld vill jag 
hvälfva Spaniens himmel, Grönlands aftonrodnad och norr
sken, månskensregnbågar och fladdrande irrbloss, och mor
gonrodnaden i denna värld vill jag väfva dig af purpurn 
på jungfruns kind, då hon mottager den första kärlekskys
sen, j;ig skall befolka din värld med diktare som Topelius 
och tankens titaner som Viktor Rydberg, och :::kogar och 
lundar vill jag fylla med näktergalar och jublande lärkor, 
och du, du skall som oinskränkt konung herrsl<a i denna 
värld med trollsk makt, du skall få plocka alla dess blom
mor och vira dem kring dina tinningar. 

Jag såg på stjärnan, men mitt hjerta förblef oberördt 
och jag sade : 

Vik bort från mig, du brokiga kolibri, som ej har fot
fäste på jorden. Tiden kommer, den allsvälclige, allt upp
uppslukande tiden och plockar af dig den ena brokiga fjä
dern efter den andra, och han skall med sitt timglas utplåna 
den konstgjorda glöden från dina kinder, och fantasiens, 
med örnar förspända facton, skall släpa sig som en simpel 
arbetssläde bfver den prosaiska verklighetens trögkörda mark! 
Försvinn! 

Stjärnan brast sönder och försvann. 

Då framträdde ännu en stjärna, den fjerde, och sade: 

Var tröst, jag är hvad P. B.-bröclerna benämna det 
osynliga fluidet. Vid min barm finnes lugn, i mina armar 
äro ro, i min kyss är frid. Låt ditt sönderslitna hjärta 
blott flämta ut. Låt dina läppar framsucka din själs lda
govisor, låt ditt öga uttömma sina svidande kristalldroppar, 
låt de bländande fyrverkeriernas ögonblickssolar spraka ut 
och sedan, när olyckan, smärtan, elakheten, sveket, erfaren
heten, dessa själens tjänstvillige kammartjänare,· alkläclt dig 
alla jordiska fröjder och förhoppningar, kom då till mitt 
bröst, i mina modersarmar och jag skall linda dig som en 
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nyfödd, i tröst och kärlek. Kom till mig, ty jag är ju 
själfva kärleksprincipen, den enklaste och därför den allra 
högsta kärleken, och all kärlek på jorden är blott ett af
fall från min kärlek. Jag är kärlekens början och fortsätt
ning utan att därför vara dess slut. Blott hos mig finnes 
lugnets tabernakel, blott hos mig- fridens förbundsark; jag 
ensam gjuter den sista heliga smörjelsen i det stonnupprörda 
hjärtat; kom i min famn! 

Då bad jag att alltid få blifva när >det osynliga flui
det». Dock under vår jordevandring skymmes denna stjer
nan ofta, ack allt för ofta och endast i något benåcladt 
ögonblick visar sig för den sökande Bricollisten. 
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~~: 
~inels gud en gång silt öga 

Sänkte ned ifrån del höga 
Öfvcr män'skors arma släkt. 
Se han ville, om de fattat 
Drufvans gåfva, 0111 de skatlal 
Rält den glädje, som han våckt. 

>Bäst det är att inspektera 
Deras gillen och klarera 
Hvad som ännu brista må.» 
Sagdt och gjordt. - Till käppvrån gick han, 
Thyrsusstafven fram där fick han 
Och tog vinlöfskransen på. 

Och han nedsteg, glädjebringarn, 
Sedemildrarn, sorgbetvingarn, 
Från Olympens ljusa sal, 
Närmade sig sakta jorden 
Hamnade till sist i Norden 
På en schweizerilokal. 

Vänskapen och Skämtet voro 
Vid hans sida. Ingen oro 
Hyste se'n vår milde far; 
Ty om något tråkigt hände, 
Dessa geniers makt han kände 
Att igen få saken klar. 



Men en sorglig syn dem mötte: 
Illa män'skobarnen skötte 
Gåfvan, de af guden fått, 
Munterheten fjärran vikit, 
Ordningen de grundligt svikit 
För att dricka utan mått. 

Larm och gräl och oljud hördes, 
Hi.inder knötos, armar rördes, 
Fridens man satt där helt stum. 
Råhet kufvat styrkan redan 
Och förtroligheten sedan 
Ej i sådant lag fick rum. 

• Här en ändring måste göras, 
Här ett annat lif skall föras, 
Här skall höras annat ljud, 
Här ett sällskap måste stiftas, 
1-lvarest drufvans safter skiftas 
Efter mina lagars bud.» 

»Munterhet, men ordning råde 
Och förtroligheten skåde 
Tryggt på styrkans tämda kraft, 
Vänskap blomstre, sånger ]jude, 
Ingen där till missbruk bjude 
Af min drufvas ädla saft .» 

Medan strängt han detta sade, 
Med sin Thyrsusstaf han hade 
Tystat hopens larm och groll. 
Se'n han sig till hemfärd höjde. 
Kvar dock genierna dröjde, 
- Och så uppstod Par Bricole. 
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Se'n alltjämt de stå och glänta 
På vår dörr och troget vänta 
Bröder ifrån alla håll. 
Och de mana och de ropa: 
»Kommen in här, allihopa, 
Skynden in i vårt Bricole ! • 

»Du, hvars själ i missmod fryser 
Och som kanske tvifvel hyser, 
Om du duger något till, 

,----

Kom härin ! Vid brodcrsarmen 
Själftillit gjuls in i barmen, 
Och snart kan du hvad du vill. » ------
tDu, som frestar lifvet ensam, 
Minns, att glädjen är gemensam 
Och att ingen föds så arm, 
Att han ej kan vänner finna 
Och en delad lycka vinna, 
Som gör både rik och varm!» 

»Du, som höghet efterjagar, 
Men som ständigt trumpet klagar, 
Att din lott har blifvit minst, 
Kom att i vår vingård verka! 
Frukterna du snart skall märka 
Uti högre graders vinst. » 

, Du, som hör disharmonier 
Och som uppgör teorier, 
Att vårt släkte sjunket står, 
Kom härin ! Vi skola sjunga 
I ditt hjärta känslor unga, 
Tills en bättre tro du får.• 

1 
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»Här vi medel ha för alla, 
Som i mörka tankar falla, 
,:\tt få ljus i deras själ. 
Sorgedräggens separator, 
Glädjekällans radiator 
Hos oss verka fort och väl.» 

Så de ropa, så de mana, 
Där de svänga ordens fana. 
Men från världens alla håll 
Strömma bröder gladt tillhopa, 
Och ur fulla bröst de ropa: 
Länge le/ve Par Bricole! 

( . 0. V.)' 
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M. B. 

<j~ 
~å JO år gått af sällskapet P . B:s verksamhet inom 

Jönköping, lät vår nuvarande D. M. för dem, som då voro 
närvarande i denna högtidssal, under ett ögonblicks hvila 
vid den första kilometerstolpen, de glada barndomscla
garnes lekfulla lif i vårt sällskap, passera revu. 

Lika lämpligt, ·som det var då, i det nyvaknade lif
vets morgon, genom djupgående studier af Egyptens pyra
mider, kilskrifterna i Ninives och Babylons ruiner, Schlie
mans gräfningar i Troja och Mycene, Atterboms siare och 
skalder samt Jönköpings T idning söka spåren till P. B:s 
föregående inkarnationer, lika olämpligt skulle det vara att 
i dag vid uppnådda 20 år föra tanken så långt tillbaka i 
t iden; men, för att icke lemna de yngre bröderna, som då 
icke voro närvarande, i okunnighetens mörker rörande dessa 
vår ordens häfder, hänvisar jag till studiet af Jönköpings 
P. B:s matrikel för år 1891 -1892 sidan 25 och följande, 
utan må vi i stället se oss om på de närmast förflutna ro 
åren. 

För att kunna framställa en något så när tydlig bild 
af vårt Bricoll, torde det dock vara nödvändigt att hänvisa 
till de outvecklade förhållanden, som utgöra själfva ramen, 
i hvilka vårt samhälle befann sig vid början af denna tids
period. 

I fråga om kommunikationer stodo vi visserligen ge
nom statens järnväg och Vettern i förbindelse med en del 
af den öfriga världen, men att få köpa den anspråkslösaste 
tur- och returbiljett till Huskvarna, Vista Kulle eller Små
lands Taberg, var ren omöjlighet, och hvad fortskaffnings
medel i öfrigt beträffar, så kunnen i få en föreställning 
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derom, då jag försäkrar, att man här i Jönköping vid den 
t iden · kunde räkna flera likvagnar än velocipeder. Ännu 
var icke himlens hvalf linieradt af gnisslande koppartrådar 
likt ett stycke notpapper, ingen telefonfröken sammankopp
lade oss med fjerran vänner och den pinglande klockan 
hade ej ännu smekt våra öron, ty telefonen själf var blott 
ett kuriosum som förevisades i föreläsn ingssalen. Annu 
hade icke kanoners eldgap satt den obeskattade Jönköpings
luften i dallring och ingen hjälmglänsande brandkår galop
peradt genom stadens gator, och icke heller hade svaga 
kalmucker färdats till finkans ide i madrasserad fyllekärra. 

Ännu hade ingen stakat stadsparkens chausseer eller 
låtit yxa och spade rödjande framgå i sumpiga snår, ingen 
storsinnad magnat bjudit den trötte vandraren soffornas 
hvila och Landshöfdingeeken låg ännu som ett embryo i 
ållonets sköte. 

Huru annorlunda den dag i dag är, och hvilken om
gestaltning på den korta tiden af dessa närmast förflutna 
IO åren! 

Att vår slutna krets inom P. B:s helgade murar icke 
kunnat gå oberörd fram under dessa skiftesrika år, faller af 
sig själft. Förluster och missräkningar ha växlat med glada 
förhoppningar. Mischer och Gautier utsända ej längre bro
kiga affischer och Jannes gröna lykta har slocknat, och min
net af månget klingande skratt fyller hjärtat· med vemod; 
men å andra sidan sedt, hvilka oskattbara tillfallen af hvila 
för den af hvardagslifvets släp och slit tröttade anden; 
hvilka varma känslor af broclerlighet, vänskap och förtrolig
het hafva icke strömmat till en hvar, som själf varit mot
taglig för dessa inflytanden och kanske främst af allt, den 
kärleksfulla fläkt, som strömmat ut från vår 0. M:s varma 
hjärta; men allt, smärtan som glädjen hafva ju blott varit 
läxor i lifvets skola under de gångna uppväxtåren. - I dag 
står vårt sällskap som en mogen 20-årig yngling, färdig att 
lemna sin gamle kärleksfulle rektor ; men, älskande brödra-

h 

- 45 -

kedja, huru mycket ha vi ej ännu att lära och hvilken vill
sam v/ig ligger icke framför oss? Må derföre den ledare, 
vi nu utvalt, med sin fasta vilja lära oss fatta den position, 
vi hafva att intaga, för att motsvara vår uppg ift, under 
dagar som komma. Vår uppgift är nfönligen icke endast 
skämtet och glädjen utan någonting högre ädlare därj;imte. 
V i skola bibringa hvarandra och våra medm~inniskor en 
känsla af samhörighet och broderlighet under uppfyllandet 
af de plikter, vi genom naturens omutliga lag fått oss an
visade. Må vi dessutom i mån af förmåga söka sprida 
sanningens ljus i okunnighetens mörker och genom kärle
kens eld värma frusna och stelnade sinnen. Det är ett 
idealistiskt och på samma gång ett äkta svenskt och foster
ländskt förbund, som vi hafva förmånen tillhöra och som 
ålägger oss plikter, hvilka böra vara kära att fylla. Idea
listiskt, sade jag, till skillnad mot dessa materialistiska coope
rationer, som äro baserade på själfviskhet, pliktförgätenhet 
och vinningslystnad och som resultera i våld, förtryck, ar
mod och slafveri. Bröder! Jag har varit en af eder från 
vandringens början och har under tiden lärt känna en del 
af vägen mot det fjärran målet. Låtom oss nu för ett ögon
b lick låta bindeln falla, för att klart seende taga det omgif
vande landskapet i betraktande, innan vi på okänd stig vandra 
vidare! 

Å ena sidan långa och djupa skuggor, dystra och 
mörka gestalter i det försvinnande århundradets skymning, 
och skärande missljud af nattens foglar höres här och där; 
snö och vinterkyla råder delvis på höjderna och i dalens 
djup under skogens gömma, och bakom fjället i väster står 
dimmig och hotande brä; men å andra sidan har redan 
morgonrodnaden till det nya seklets vårsol färgat molnen 
i purpur och guld, vårbäcken glittrar och i djärfva språng 
banar han sig nya vägar och med väldig fart bryter lifvcts 
brusande älf fram i de djupa schakten, der dalens söner 
bland slamm och gyttja dignande kämpa inandande en kvaf 
och sjuklig luft, men vi höra ju också en och en annan 



af vårens sångfoglar kvittra om kärlek och lif och se be
skäftiga ärlor plocka bort skadeinsekternas larver. Dessa 
förebud fylla hjärtat med hopp om den annalkande vårens 
ljusare tid. Må vi med dessa förhoppningar fortsätta vår 
vandring med sång och harmoni i hjärtat och på tungan 
till glädje och gamman för oss och alla de bröder, vi ha 
omkring oss både på höjd och i dal. 

Det finnes människor, som hata sångens ande. Män
niskor, i hvilkas närvaro vi känna ängslan och beklämning. 
Sådana människor sjunga aldrig. Tysta som skuggor vandra 
de sin väg fram i världen, aldrig lyser ett leende i ögon 
och på läppar, aldrig framväller en ton,ur deras bröst. Deras 
hjärtan hafva frusit ti ll is, och sångens ande har bedröfvad 
lyft sina vingar till flykt. Ä fven för dem skola vi sjunga. 
Ej högt utan tyst. I våra tankar qch med blickar och 
handlingar. Vi skola behandla dem som olyckliga bröder, 
och göra allt för att hjelpa dem till lj us och harmoni. 

Dock finnes det äfven mä;miskor m,~d sång i rösten 
och sol i ögonen, människor, som med lätt hand släta ut 
fårorna på vår panna, som hafva en förunderlig makt att 
vyssja ett sorgtungt sinne till ro. Icke sannt, vi bafva alla 
träffat dem någon gång, dessa menniskor, som kunna sätta 
sig in i allt, förstå allt och hjälpa i allt. Vi se dem för 
första gången, men betrakta dem genast som gamla vänner. 
Det är något hos dem, som påminner om sång. 

I tonerna ligger en magisk kraft, därför ha vi många 
bevis. Se barnet, som insomnar vid moderns sång. Se 
fogeln, som sjunger för make och ungar. Se konstnären, 
som genom sina toner får tusentals människor att känna 
och tänka på alldeles samma sätt. Han skapar en eohet 
af sitt auditorium, och hjärtat under den ordensprydda 
fracken klappar med samma. takt och af samma hänförelse, 
som det under tiggarens trasor. 

Men vi behöfva intet konstnärsskap för att sjunga för 
människorna. Därtill tarfvas blott kärlek och god vilja-
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I ögon, ta1ikar och handlingar kunna vi inlägga sång om 
vi vilja. Låtom oss försöka det också! 

Men den, som verkligen har alla sångens dallrande, 
mjuka, smekande toner i s in strupe må han becracrna dem , b ::, 

rätt. Må han främja mandom, heder och godhet hos sitt 
folk och låta evighetsbi lder hägra på dess väg mot målet 
bakom årtusendena. Må han sjunga frid och li1»glädje till 
den trötta världen till hjälp, till mod, till kralt _åt oss och 
alla våra bröder. 

Må vi i god ordni11g med gladt och muntert sinne 
fortsätta vår vandrine- mot det mål som framföre är utcrö-
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rande en enande och sammanhållande /,:raft genom /örtro-
ligltct och brödrakärlek l 

Vid minnet af de gångna 20 åren tömma v 1 vår po
kal under ett 3-faldt, »v i vat »! 




