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0. M. 

D. M. 
K. 

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

K. W. 0., 1 :sta kl., R. N. ·o., K. Sp. 0. 
Isab. Cath. 111. 111. 

v. PORA T, CARL OSCAR, fil dokt., lektor. 
HÅRD AF SEGERSTAD, KARL WIL

f lELM KOSSUTH, disponent, R. W. 0. 

R. Off. 
R. P. Vakant. 
1 :ste R. 0. HA V, BERNDT, disponent, löjtnant. 
2:dre R. 0 . FRIBERG, ALGOT, ingeniör. 

R. Sk. M. OLSSON, Jo1-1. ALBERT, postmästare, R. W. 0. 
R . I. vVAHLIN, CARL LUDVIG, sparbånkskassör. 
R. S . H UL TQUTST, PEHR MAGNUS, bankkamrcr. 
R. C. M. KARLING, JONAS, ingeniör. 
R. H:d KARNELL, HENRIK VALFRlD, handland~. 
R. B-f-e. ALMQUIST, ALFRED FILIP, apotekare. 

Matrikelkomitten. 

R. S. Ordförande. 
R. Sk. M. 
R. I. Sekreterare . 

C. M. 
Sk. M. 
P. N. 
1:ste 0 . 
2:dre 0. 

• 

A. Gr. Embetsmän. 

KARNELL, HENRIK VALFRID, handlande. 
OLSSON, Jmr. ALBERT, postmästare, R. W. 0 . 
H ULTQUIST, PEHR MAG'.'i!US, bankkamrer. 
HAV, BERNDT, disponent, löjtnant. 
MALMSTRÖM, F. J. G., e. o. hofrättsnotarie. 
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p:__d- r 

0. K:r 
0. l:t. 
T. D. 

, 1 :ste II:d. 
2:dre 1-I:d. 

HARTMAN, ERNST L., bryggeriegare. 
NYSTRÖM, VICT0R, fabriksbokhållare. 
EKDAHL, NILS GUSTAF E11111,, journalist. 

SANDWALL, GUSTAF, handlande. 
JOHANSSON, JOII. ALFR., kontorist. 
GUSTAFSSON, DAVID, kontorist. 

P. B:s Sångkör. 

A11forare: NYSTRÖM, VICTOR, fabriksbokhållare. 

Hömdal, A. 
Pettersson, F. 0. 
Bergling, C. 
Svensso11, '.Joltn. 
Tiderma11, C. 
Lagerliolm, N . 
'.loltanssou, H. 
Sandw'all, G. 

Andersson, Edv. 
Skjöld, E. 
Lindgren, K. 
Millqvz·st, 0. 
Wernn-, C. 
Håkanssou, Hj. 
Hård af Segtrstad, C. 

Jl1a!mströ111, G. 
Lindqvist, C. 
Hadders, E. 
Staaf, C. 
Rose1tg·rett, L. 
Lj1tnggren, A. 
Ekdaltl, '.J. 

Tolf, Rob. 
Ekholm, E. 
B1,ogren

1 
G. 

Htdmqvist, A . 
Lindqvist, L. 

Jubelkommendör. 

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

R. S. K. (p B ., .. ,., .. ,.) . . . 
(Tionde graden.) 

Ant. den 30 April I 899. 
FRJEDLÄNDER, CARL LARS SVANTE, bruksegare, R. W. 0 . 

- f. d. 0. lVI., Jubelkammendör 1899 . 

• 

- s -· 

Ant. den 7 Oktober r901. 

HA Y, BERNHARD, f. cl. fabriksdisponent, K. W. 0., 1 :sta 
kl., R. N . 0., K. Sp. 0. Isab. Cath. m. 111. - 0 . M. 

(Nionde graden.) 

Ant. den 23 April 1 893. 

FALK, CARL BERNHARD NAPOLEON, apotekare, R. W. 0. 
f. d. K. 

Ånt. den I 5 April I 899. 

v. PORAT, CARL OSKAR, fil. doktor, lektor D . M. 
KARLING, JONAS, ingeniör - R. C. M. 
WAIILIN, CARL LllDVIG, sparbankskassör - R. I. 

G- r. 
(Åttonde graden.) 

Ant. den I 6 Maj 1 886. 

BILLJNG, P. C., f. d. postmästare, R. W. 0. - f. d. K. 

Ant. den 4 December I 888. 

Lindegren, Olof E111z'/1 v . häradshöfcling. 
A1tdersson, '.Janne, kassör. 

Ant. den S December I 891. 

Lotltz"gius, Isak, hofrättsråd, K. N . 0., 2:a kl. 
'70/wsso1t, ./foders Gustaf, kontorschef. 
Sa11dlt0lm, Fritz Walfi,id, vid statens jernvägar. 

Ant. den 9 December 1893. 

Rosc1tquist, Tomas Fred1,ik, häradshöfding, R. N. 0 . 
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Ant. den 4 December I 894. 

HULTQUIST, PEUR MAGNUS, bankkamrer - - R. S. 
Be1gel111er, Anton Mauritz, läroverksadjunkt. 

Ant. den 4 December 1 895. 

Odien, Gustaf, ingeniör. 
1kliintzing·, Alvar, ingeniör. 

Ant. den l 2 December 1896. 

HÅRD AF SEGER.STAD, KARL WILHELM KOSSUTH, 
disponent, R. W. 0. - K. 

<_folmsson, Axel, handlande. 
OLSSON, JOlIAN ALHERT, postmästare, R. W. 0. -- R Sk. M. 
Floden, Alexis, läroverksadjunkt. 

Ant. den 4 December 1897. 

7-etterberg, Edvard Vmneci, regementsläkare, R.. vV. O. 
Wennbe1g, Nils Gustaf, fabriksidkare. 
Södamark, Axel, apotel~are. 
Nyqvist, Axel, handlande. 

Ant. den 2 Decen1ber 1899, 

<_feansson, Emz"l, banktjensteman. 
Rydberg, Svm, v. konsul. 

Ant. den 4 December 1900. 

FRIBERG, ALGOT, ingeniör. 
Morell, Robert, perukmakare. 
R;1dbeck, Fndrik, räntmästare. 
Lundberg, Frit!tioj, handelsagent. 
Carlssou, C. G., kronolänsman. 
Hömdal, Arvid, bokhållare. 

-1 -

Sto111berg, Alfred, possessionat. 
Fu11dcll, Erik Gustaf, handlande. 
KARNELL, HENRIK V ALFRID, handlande. 
Olsson, <_fo!tan Victor, skolföreståndare. 

v. G- r. 
n) R . af 2 :d r a Gr. (P. B .~~). 

(Sjunde gratlen.) 

J\nt. 1885. Rec. i Borås' P. B. 

1Vyq11ist, Ludvig, handlande.* 

Ant. den i 6 Maj 1 886. 

I-Id/berg-, <_fo!tan Adalrilt, h~iradshöfding, K. N. 0., 2:a kl.* 
Stridbeck, Axel Ludvig Evald, fördelningsläk:irc, R. N. 0., 

R. w. o. 
Ant. den 24 April 1892. 

Eller, Emil, disponent. 
Roos, <_fustus Casi111ir, kontrollör. 
Lagermmt, Alex.; ingeniör, R W . 0 * 

Ant. den I S April I 894. 

Svensson, Ande1-s, f. d. bankkamrer. 
Sandlzolm, Carl Fredrik, handelsbokhållare. 
NYSTRÖM, VICTOR, fabriksbokhållare."" 
Ha1mnardaltl, Per Osc. Fredrik, kontorist. 
Engström, Malkolut Herman, fabri ksidkare. 
Ange!, Gustaf, stadsfiskal. 
Sy/ven, Victor JVfaguus, apotekare. 

Ant. den I 9 April 1 897. 

Berlin, Mac, fil. dokt., lektor, R. N . O. 
Hammm-, Wt'l!telm, stadsfogde, 

* = utnämd till högre grad. 
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Lu11din, Gustaf '_fosej, kontorschef. 
Södcrgrcn, A. W., handlande. 
Wästfe!t, Carl Riclt. C:son, kammarherre, R. W. 0. 

Ant. den 30 April 1 899. 

Zctltri1t, Fredrik, bankdirektör, R. W. 0 . 
Sörenscn, Olof Peter, fördelningsläkare. 
Beck11tansson, '.folian Emil, yrkesinspektör. 
Andersson, Carl Jll[agnus, kassör. 
Roempke, Oscar, disponent. 
'.folzanssou, '.fo!ta1t August, juvelerare. 
Holm, Hampus, kongl. hoffotograf. 
Andersson, '.folm. 
ALMQUIST, ALFRED FILIP, apotekare - R. B- f- e. 

Ant. den 21 April 1901. 

EKDAI!L, NILS GUST.AF ErnL, journalist - 0. I:t. 
MALMSTRÖM, F. J. G., e. o. hofrättsnotarie - 2:dre 0. 
Hagström, Victor, agent. 
Boli1t, Edvard, agent. 
Lu11d/wlm, Gustaf Villtelm, källarmästare. 
Ekström, '.fean Jllfaurz·tz, banktjensteman. 
Strelzleuert, Edgar, inspektör. 
Westmau, Gustaf, v. konsul, R. V-/. 0., R. Pr. Kr. 0. 
Krnuse, Henrik Bemltard, kassör. 
HAV, BERNDT, disponent, löjtnant - 1 :ste R. 0. 
G1-a11at, Simon, bankkamrer. 

b) R. af 1:sta Gr. (P. B.•). 

(Sjette graden.) 

Ant. den 16 Mars 1884. 

Nyberg, Per Gustaf, fabrikör. 

• Ant. den I 5 Mars 1885. 

Kar/berg, Karl, organist och folkskolelärarc. 
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Ant. den 25 Mars 1 886. 

WEIDENHIELM, OSCAR, kapten, R. S. 0. -- f. cl. D. M. 
Almgren, Anders Gustaf Lconm-d, apotekare. 

Ant. elen 2 5 Mars 1887. 

Pettersson, Andl'l's, stadskassör. 
Lmander, Otto Fcrdi11a11d, stationsinspektor vid statens 

jernvägar, R. W. 0.* 
Olsson, F., kontorist.* 
Sjöstrand, A., revisionssekreterare, R. N. 0. 
Helling, Frn11s August, handlande. 

Ant. den 2 I Mars 1 888. 

Blomqvist, Ernst, handlande. 

Ant. den 24 Mars I 89 1. 

Reu/ersvärd, Carl August, goclsegare, R. Gr. F. O.* 
Cro11/t0l11t, Axel Anders Vii-gihus, v. häraclshöf<ling. 

Ant. elen 25 Mars 1893. 

')o!ta11sso11, Carl '_folwn Herman, bokhållare.';, 

lfrook, J. 111. W., landtbruksingeniör."' 
Lagergren, '_fonas Peter, fil. doktor, rektor, R. N. O> 
1Vore1t, Pontus './., hofrättskomrnissarie.''' 

Ant. den 2 5 Mars 1896. 

Elm, August, läroverksadjunkt. 

Ant. den 2 S Mars I 898. 

Rendalt!, Gustaf, häradsskrifvare. 
Rosengren, E., kronolänsman. 
HARTMAN, ERNST L., bryggeriegare - P - cl- r.'y, 
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Svensson, Jo!tn Lorc11tz, kontorist.''' 
Stim, Pontus Ttflillulm, bokhandlare.* 
Holm, Gustaf Villtelm, e. o. hofrättsnotarie:Y< 

Ant: den 2 5 Mars 1900. 

El.:dali!, Jolm, rådman. 
Nyman, A. E. G., direktör. 
1Vaue1t, Ernst, grosshandlare. 
Jalm, J., boktryckare. 
J11almborg, E. L., fabrikör. 
Fogc!ström, '/!Villtelm, landskanslist. 
Jonsson, Kar! Axel, tandläkare. 
Wrede, Hrmrik, frih. , assessor. 
Molinir, /lxe!, löjtnant. 

c) v. Gr. som icke äro R. 

(Femte graden.) 

Ant. den 4 December 1879. 

Rkduud, /1,-rel, provisor.* 

Ant. den 4 December 1881. 

Mdlin, Aifons, löjtnant."' 

Ant. den 6 December 1884. 

Slettmgrm, A ._ G. C!., häradsskrifvare.* 

Ant. den S December 1885. 

Da!t!berg, Georg Ferdinand, handlande.* 
Se!ander, Jo/i. Leonard, handlande.''' 

Ant. 1886. 

Bergstrand, Jo!tn Ferdinand, ångfartygsbefälhafvare. 
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Ant. den 3 December l 887. 

Bjömberg, Carl, redaktör. 
Bergstrand, Jo!t. Fritltiof Ric!tard, major, R. S. 0* 
.He!lberg, C. H., hofrättskommissarie/' 
Kugdberg, Fredrik, öfverste, K. S. 0.* 
Gondret, Claes Hellrik, öfverstelöjtnant,· R. S. 0. 

Ant. de11 4 December 1888. 

Grefberg, Ernst Villte!m, justitieråd, R. N. 0. 
Hoc!.:, Carl Jo!tan Ludvig, handlande. 
/1/mstedt, J'oltm1 Axel, stationsinspektor. 

Ant. den 4 December 1 889. 

Sjöberg, Gustaf, inspektör.* 

Ant. den 3 December . I 892. 

Becka, Leonard, verkmästare. 
Lunding, Conmd Mat/tias, kapten.''' 
Linderltolm, Pn- Albert, fabriksföreståndare.''' 
Opbaclter, Tobias, bryggare.* 

Ant. den 9 December I 893. 

Rydbeck, Julius, bokhållare. 
1Vilsson, Otto E., handlande."' 
Andersson, 0., fanjunkare. 
Svan, J. W., fanjunkare. 
Temströ11t, C., fanjunkare. 

Ant. den 4 December 1895. 

Hotmgren, Vil!te!m, dekorationsmålare.';' 
.Nilsson, Joltmt Otto, lektor. 
Halm, Axel, läroverksadjunkt.''' 
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Ant. den 12 December 1896. 

Hagma11, C!tristi111t r .. redrih, öfvcruppsyningsman i Tull-
verket. 

Hcrg, C. 0., handlande_,;, 
Larsso1t, Aug., urmakare_,;, 

'.folumsson, Carl, musikdirektör.* 
Andersson, Hdv., bokhanclelsbiträde.* 
lid<'mtan, Carl, e. o. hofrättsnotarie.''' 

Ant. den 10 November I 897. 

T1Vidcrgrcn, Anton, musikdirektör.* 

Ant. den 4 December 1897. 

Bo1gstedt, Ricltard, bankdirektör.''' 
Ottcrdaltl, Karl Erik, redaktör. 
Scltlle, Ricltard, auditör_,;, 

Ant. elen 3 December 1898. 

Gustafsson, Filip, ingeniör. 
NJ,blom, Hdv ... handlande. 

Ant. den 4 December 1 899. 

il1al111grm, Knut Åugust, kontorist.';' 
'./acobsson, '.Josef, styckjunkare. 

Ant. elen 4 December 1900. 

Tolf, Rob., direktör. 
Carlandcr, Emil, handlande. 
Almen, Tor Fredrik, Agent. 
Essen-Mölla, E., kronolänsman. 
Lindqvist, Carl, jernvägstjensteman. 
Hall, Alb., handelsresande. 
il1i!lqvist, Oscar, banktjensteman. 
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Liudgrm, Knut, fil. kanel., extralärare. 

Ageli11, C. G., kronolänsman. 
Petersson, Frans 0., plåtslagaremä1;tare. 
Persso11, Axel, hofmästare. 
Andren, C. Gust, länsnotarie. 
Eidem, Hugo, jur. kandidat. 

Traosp. från Göteborgs P. B. 

Ältrling, Carl, kontorist. 
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P. B. N:o 4. 
Utnämnde v. G. som icke äro d ubbade. 

Agrdl, AndC1's E1llil, fabriksidkare. 
Ar11ell, Georg, ingeniör. 
J<rnckmberg, Carl Julius, v. häradshöfding. 
Sundberglt, Per Gottfi-ied, sparbankskamrerare. 
5oderberg, Nils Oskar, fabriksbokhållare. 
Sfar! von f-lolstei11, 0. W., frih., president, K m. st. k. N. 0. 
A1t//S!röm, Carl, direktör, R. W . 0. 
~Sjög1·m, Dm,id, hofrättsnotarie. 

D. B. 

Ant. 1893. 

Ifellberg, Enli F/01-entin, läkare. 

Ant. 1896. 

Rebbc, Carl, vik. läroverksadjunkt. 

Ant. 1897. 

Warolin, Jolm William Carl, ingeniör. 
Bexell, J . A .. W ., e. o. landskanslist. 

Ant. 1900. 

Jo!tansson, Jo!t. Aifr., bokhållare. 
Wetell, Hugo, bryggeriegare. 

Åltg1'en, Elwmfrid, bokhållare. 
Smärt, Bertlzold, ingeniör. 

Ant. 1901. 

0/zlson, Nils C., kapten, R. S. 0. 
SANDWALL, GUSTAF, handlande. 
Spånberg·, Jo!tn, ingeniör. 
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Spå11berg, Sveu, ingeniör. 
Lundvall, Fritz, ingeniör. 
Sjöstrand, Hj., redaktör. 
Werner, Carl, teckningslärare. 
Lindqvist_. Carl, kontorist. 
Eltrenkrona, Pltilt'p, v. häradshöfding. 
GUSTAFSSON, DAVID, kontorist. 
H1tltgren, Elof, handlande. 
Lindqvist, Lars, ingeniör. 
Rendaltl, Joltn, disponent. 
Ek!tolm, Emil Patr:'k, v. hrandchef. 
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P. 8. N:o 3. 

0. S. B. 

Ant. I 887. 

Bauer, '.loseplt, handlande. 

Ant. I 893. 

Su11dbärg-, F1-edrik, stadsarkitekt. 

Ant. I 895. 

Säflto/111, '.lo!t. Zai1der, stationsskrifvare. 
lledmstedt, '.lo!t11, kontorist. 

Ant. r897. 

Eugdaltl, Bror, handlande. 
Svmsso11, Fraus G., lagermästare. 

Ant. 1900. 

Bn-g-/i11g·, Carl, lokomotiveldare. 

Ant. 1901. 

Frick, Nils, v. häradshöfding. 
·i,vestli11, J,·rkl'1', läkare. 

17 

P. 8. N:o 2 . 

K. 0 . B. Ö. K. 

I-Jag-ström, A1~g. Willt., postmästare. 
L1mdgn'n, August, kyrkoherde, L. W. 0. 

Ant. t 882. 

Artman, Auders Petter, ingeniör. 

Ant . 1887. 

Ulmbom, C. 'Y., fabriksbokhållare. 

Ant. I 888. 

Be1:ff-lt, Edvm-d August, dekorationsmålare. 

A nt . 1892. 

Ne!zen, Gustaf, tandläkare. 
Nl'ttrlbladt, A. E ., handlande. 

Ant. 1893. 

Jonsson, Karl Aksel, fil. kand. 

Ant. 1895. 

Boi_je-Hjertström, Victor, rådman. 
Bergqvist, Jolm, bankkassör. 
Lagergren, C. J . F., stationsskrifvare. 
Andersson, Gustaf h-l'dnk, apotekare. 

A nt. 1896. 

Ön1sl,öld, Kuut Alfi'ed Rudolf Fatia11, frih ., kapten, R. 
S. 0., R . D . D. 0. 

Bergma11, Emil, bokhandlare. 
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Ant. 1897. 

Gustafsson, Carl T, artist. 
Luudgnn, .Hjalmai', journalist. 
JWalmborg, Pelle, artist. 
Boberg, Sven, bildhuggare. 

Ant. 1899. 

Möller- Tagesson, Axel, med. doktor. 
Wijkma,-k, 7. A., e. o. landskanslist. 
Roos af Hjdmsäter, C. G., apotekare. 

Ant. 1900. 

Ni/ssou, Helmer, bokhållare. 
Carlsson, Bror, e. o. landskanslist. 
Cassel, ffjalmar, disponent. 

Ant. 1901. 

Mellgren, Gunnar, ingeniör. 
Tolf, Lars, assistent. 
Willoff, P. A., provisor. 

I 

l 
r 
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P. B. N:o I. 

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

Ant. 1901 . 

Ljunggren, Ad., banktjensteman. 
Brogren, G. A., målare. 
Skjöld, Erik Gustaf, journalist. 
Staaff, Carl Tllfodor, e. o. hofrättsnotarie. 
l'orelius, Gösta, assuranstjensteman. 
Wassenius, David, ingeniör. 
Hård af Segcrstad, C., e. o. hofrättsnotarie. 
'7a11sson, And., apotekare. 
Lagerltolm, Nils, kontorist. 
I-fadders, Edv., e. o. kammarskrifvare i Tullverket. 
Hielmqvist, Axel, Cltristoffer, e. o. postexpeditör. 

Anm. Förutom förest~ende finnas inom rle olika graderna flera 

sällskapet tillhörande ledamöter, hvilka dock ansells icke böra upplagas i 
den t,yd:ta m:llrikeln, sedan de underlåtit erlägga stadgnde afgifter till 
sällskapet. 

Vaktmästare. 

Berg, 7. P., kanslivaktmästare. 
Carlsson, 7. F., bretbärare. 
Lindqvist, 0. S., bankvaktmästare. 
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mögt uppå klippans brant i lifvet'5 aftonskymning
Stödd på sitt slagsvärd stod en kämpe, stark och båld. 
l\Iot dagar, svunna bort, i tidens flod förrunna, 
Hans skarpa öga såg, hans tanke vände sig. 
Den bålde kämpen var det snart förgångna seklet, 
Som uti blod rann upp och än i blodstänk står, 
En åldrig gubbe väl, men handlingskraftig än. -
Liksom, af qvinna född hvar menniska, när döden 
Uppå dess hjertdörr slår sig söker minna på 
Hvad godt och ondt hon gjort från första stund af tanke 
I barndomstidens dar tiil nuets ögonblick, 
Så syntes kämpen sjelf begrunda hvad som timat 
Den mångfald utaf år, hans lefnad räknade. 
En stoftets son ej kan för mörka moln, som skymma 
Konturerna af det, han lemnat bakom sig, 
Sin hela lefnad se, den väg i minnet följa, 
Hans fot en gång beträdt, förutan återgång. 
För kämpens djupa blick det gångna ej sig döljer, 
Men framtids öde dock en dunkel slöja höljer. 
Likt mången åldring högt han tanker. Lyss till orden. 
Den gamle kU mpen snart är blott ett minne vorden: 

I förra seklet 
I aftontimman 
Blef frihetsfacklan 
I verlden tänd. 
Det franska folket, 
Af kungamakten 
Af embetsväldet 
I grunden nedtryckt, 
Sig reste modigt 
Och slet sin boja 
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Samt på förtryckarnes 
Stolta nacke 
Det kraftigt satte 
Sin skodda häl. 
Och tanken, född, 
Har i mina dagar 
Sig vida spridit, 
Har bragt upplysning 
Till hvarje koja, 
Har ändrat om 
Uti nya former 
Snart sagdt hvart statskick 
I gamla verlden. 
I spåren följde 
En härlig blomstring 
I andens riken, 
Ett mäktigt uppsving 
I industrien, 
Förmildradt )agbud 
Om rättsligt ansvar 
För straffbar gerning; 
Ett öppet hjerta 
För dem, som lida, 
Af nöden tryckas, 
I plågor bida 
Förlossningen. 

Upp genom luften, bort öfver hafven, 
Hän genom rymden i stormande färd ! 
Fordom du lunka' från vaggan till grafven 
Sakta och varligt igenom din verk!. 

Nu uppå lediga vingarne buren 
Af en balong du t ill nordpolen far, 
Prisas för modet att våga den turen, 
Trifves så godt att du stannar der qvar. 
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Ångaren förer dig hastigt som hinden 
Öfver ett vidsträckt och oroligt haf. 
Fordom du endast fick räkna på vinden, 
Blåste den ej, så blef resan ej af. 

Tröttkörda krakar i skyhöga backar 
Knogade - fram med din värda person. 
Nu du för frukost i Jönköping tackar; 
Tjusas om qvällen af Lundqvistens ton. 

Ville du spörja till vännernas helsa, 
Vänner i Roma, Paris eller - - Hjo, 
Presterna hunnit dess själar att frälsa, 
Innan en skrifvelse kom till ditt bo. 

Nu du till Vernamo, Falköping, Grenna, 
London, Berlin Bläppes fram i ett nu. 
Per telefon jorden rundt orden ränna 
Fortare än uti staden din fru. 

Fordom på bädden du sjelfdog af sjukdom, 
Lyssnande till dina arfvingars kif. 
Nu ta'r utredningen hand om din rikdom. 
Läkaren slutar ditt lif med sin knif. 

• 
Brottslingar fordom behandlades gruffigt, 
Låstes i kedjor och gömdes i bur. 
Eter en tur uppå gården, · så ljufligt 
Smakar nu fången att ta' sig en lur. 

Fattiga stackare förr fingo draga 
Staden omkring för att få sig ett mål. 
Nu i palatser på maten de klaga, 
Halsbränna få utaf ärter och kål. 
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Trösterikt är ju att allt blifvit bättre 
Välviljan må slagit bfver en del. 
Tiden som är icke derför Ni kättre 
Allt har förtjenster liksom det har fel 

Innerligt jag önskar att den. nya tiden, 
Den, som kommer när min sol gått ned, 
Måtte, då dess lefnadsdag är liden, 
Ha' i hvarje sinne bofast friden , 
Bannlyst kifvet, hatet, oron, striden, 
Knutit sköna länkar uti tidens ked. 

Ty på minnet läggen dessa enkla orden, 
Som dock bära mycket uti s ig, 
Summan af all vishet den är vorden: 
Fyll i hvarje litet värf på jorden 
Gladt din pligt, så hjelper Herren dig! 

Kärleken till Gud och till din nästa, 
Säger Bibeln, är det främsta bud. 
När din bror du unnar allt det bästa, 
Sjelfva guldets glans ej kan dig fresta 
Från det rättas väg, du funnit nåd för Gud. 

Sök derför att mild och skonsam vara, 
Tadla ej, låt oförrätt bl~ glömd, 
Sjelft din ovän ifrån smärta spara, 
Och du skall med tiden få erfara, 
Den ej dömer blir ej heller dömd. 

Denna maning jag till arf Er skänker, 
I Er ordning Iemnen andra den. 
Om på gamla seklet se'n Ni tänker, 
När det nyas sol på fästet blänker, 
Minnens då den sista maningen! 
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Talade så den gamle kämpen och sänkte 
Sakta mot handen sin kind, ögat slöt till om en tår. 
Klaga på gubben väl går, men förvisso han mycket oss 

skänkte, 
Mycket som tanken ej drömt, under de flyende år. 

Äldre än seklet dock är den orden, hvars högtid v1 fira, 
Brikolleriet i nord, dyrt för oss alla och kärt. 
Brikolleriet oss ger lof att med kransar oss sira 
Kransar af vinrankans blad, som den milde oss lärt, 
Lofvar oss tömma vårt glas, om måttlighet aldrig vi 

glömma; 
Bjuder oss fröjdas och le, förgätande dagssläpets värf; 
Manar i vänskapens lag för uslingen städse att ömma; 
Ge af det goda vi ha' villigt och gerna en skärf; 
Säger att värd är blott elen, som P. B. broder att täljas, 
Hvilken som menniska kan värdig benämnas också; 
Låter det qvinnliga dock vid våra fester ej dväljas, 
Finner sig likväl uti fiktionen af qvinnan ändå, 
Barbara, urbilden sjelf, bättre än ädlaste qvinna, 
Sprungen ur stiftarens själ liksom Minerva en gång . 
Sprang utur Jupiters fram. Sådant ett upphof vi finna 
Värdigt vår dygdiga mö, mål för vår dyrkan och sång. 
Barbaras dag är i dag, hon manar som seklet nyss manat, 
Hon, som är danad af den, som Brikolleriet har danat. 
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M. Br. 

tagan förtäljer, att ett tempel i den gamla egyptiska 
staden· Sais inneslöt en beslöjad qvinnobild, och att det 
var ett hemligt sällskaps neophyter ålagdt, att hvar i sin 

~ 

ordning en gång lyfta det täckelse, som dolde bildens drag, 
samt i dessa söka läsa sanningens fullhet. 

Äfven vårt tempel döljer i sitt allra innersta en sådan 
beslöjad bild: det är h..!nnes, den mångomsjungna Barba
ras, i hvilken detta åt glädjen helgade sällskap ärar sin 
skyddspatronessa, och det är för hvarje sann brikollist en 
oeftergiflig pligt att, när hans tur kommer, lyfta det skym
mande täckelset och förnimma, hurudan den glädje bör 
vara, till hvars främjande han, liksom vi alia, förbundit sig. 

Från bägarklang och muntra sånger smög äfven jag 
att fullgöra denna min riddarvakt i det tysta rum, der Bar
baras höljda bildstod bidade min spörjande blick Jag 
hviskade: »lär mig, du herrliga, hvad som kännetecknar 
den sanna glädjen!•, och i högtidsstämning drog jag det 
dunkla floret åt sidan. 

Jag böjde knä: det var kända drag, som mötte mitt 
öga -·-- de voro min mors. 

Du vackra, gråa hufvud ! Är det då på din ljusa 
panna, jag har att läsa, hurudan den rätta glädjen bör 
vara, då är min möda lätt. Den måste vara ren som ett 
barns fröjd, då det står vid sin moders knä ; så ren, att 
den ej ens för den kortaste sekund mäktar grumla glansen 
i en moders blida öga. Och jag vardt åter barn och 
kände än en gång på mina läppar darra halfforgätna ord: 

» Gud, som hafver barnen kär, 
Se till mig, som liten är!» 

Och jag vardt glad som ett barn och lycklig. 
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Men Barbaras bild skiftade snart åter gestalt. 
Ljufva, ljufva syn ur lifvets aldrig glömda drömverld ! 
Det var rosiga kinder; det var mörka lockar; det 

var friska läppar, oräkneliga gånger kysta - det var hon, 
min ungdoms hängifna brud, min mannaålders trofastaste 
vän, 

Hvad jorden blef skön! Hvad himlen blef herrlig ! 
Liksom vårsolen kläder marken i blomsterskrud, så vak
nade för hennes solvarma blick och slog ut i blom allt det 
bästa inom mig, och i ungdomlig dådkraft kände jag tusen 
hjertan svälla i min barm, 

Blif sådan, du mandomens glädje! - Gif lif och form 
åt det goda, det sköna. som gömmes i ett menskobröst I 

Men på nytt förändrade bilden skepnad. 
Den vardt en högväxt, brynjeklädd mö. Från den 

fotställda sköldens blåa grund glänste Sveas gyllne kronor, 
och i hennes ännespann lyste Karlavagnens gnistrande 
stjerneprakt. 

»Sveriges son•, så löd hennes allvarsdjupa stämma, 
»du lyfter bägarn i din hand; hvad bär du då i den andra? 
- För du svärdet för att värja ditt land? Bär du så
ningsskåppan för att mätta mina barn? För du pennan 
att med ordets trollrunor lösa någon trälbunden broder? 
Är det din glädje att lefva, att verka för ditt land? Vill 
du med glädje dö för detsamma? D!l., men endast då är 
din fröjd af rätta halten». 

Så kommo och svunno i snabb vexling allt jemt ny.a 
bilder, och en hvar bland dem visade mig en ny egenskap, 
utan hvilken glädjen ej vore sann, 

Der stod en hvitklädd liljeprydd jungfru, bärande det 
tecken, som ensamt skänker seger i lifvet och i döden. 

Hon talade om honom, tillvarons centralsol, utan 
hvilken allt 

•är ödsligt och mörkt och kallt!» 
Hon böcl mig icke förgäta, att 

»glädje utan Gud ej finnes». 

I 
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Der stod barmhertighete11s blida engel och visade 
på all jordens sorg och brist. ·»Lindra nöden», hviskade 
hon, » ej blott med din slant i offer bössan. V ar öfverseende 
i tankar, var hänsynsfull i ord, om du ej vill, att samvets
förebråelsen skall drypa sin bittra malört i glädjebägaren». 

Der stod sångens genius. »Hjertats nyckel heter 
sång» ljöd det sakta från hennes läppar. »Sjung ro i 
qvalda sinnen! Bryt genom sång slaf vars fjettrar och för 
i toner folk till seger åt sanningens sak. Låt sången be
vinga dina böner och lägga dem glada vid bönhörelsens fötter.» 

,Sjung, sjung - - •- sucka se'n aldrig mera! 
Sjung, mitt hjerta du, klaga ej mera nu!» -
Och jag förstod, att denna bild, som skulle för mig 

försinliga g lädjens rätta väsen, den var ej ensamt moder, 
brud eller maka, den var ~j blott fosterlandskänslan, ej 
allena religionen, ej barmhertigheten, ej sjelfforsakelsen -
hon var sammanfattningen af allt, som förädlar oss; af 
allt, som medverkar att höja oss öfver jordlifvets synd, 
mörker och brist; af allt, som lyfter oss 

)>-- - uppåt, uppåt jemt 
Förklaringen emot». 

Barbara är idealet. 
F örstån I än eller hvad? 
I vår glädje skall förenas allt, som ger vår tillvaro 

värde och behag. Vår gläqje m!l.ste vara en ren, kastalisk 
källa, hvars friska flöden böra befrukta hela vårt lif och 
skänka våra tankar fägring, våra ord vishet och våra hand
lino-ar kraft samt sålunda återverka till våra hem och på 
vå~ dagliga verksamhet, likasom det reflekterade ljuset ver• 
kar värmande och lysande långt bort från sin ursprungliga 
uppkomstort. Glädjen skall för oss vara ett föryngr~nde 
bad, som aftvår allt det orena, hvarmed stoftet besm1ttar 
vår gudaborna natur. Den skall öppna vår famn för aUa 
mensk!io-heten och varda fullkomlig den .dag, då hvarken 

b 

synd eller sorg eller nöd hos oss och andra kasta sina 
djupa slagskuggor öfver våra hjertan. 
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Således är i denna sal glädjens synliga symbol hvar
ken bägaren eller thyrsosstafven -- det är lamplågan, som 
tändts i vår rund, och vid hvilken vår glädje skall tändas: 
ren som den skall vår glädje vara, och den skall stiga 
uppåt, för att vara ett tacknämligt offer. 

Drufvans saft, vinet, är likt eldstålet: ur rena sinnen 
framlockar det andliga gnistor, men ur en tegelsten slår 
det blott smutsande grus. 

Sådan såg jag i hänryckningens stund Barbaras ädla 
bild. Sådana voro hennes ord. Jag såg den sanna gläd
jen såsom en af de många skepnader, idealet antager för 
att leda menniskan från lägre, djuriska begrepp till högre, 
v!rt ursprung värdiga utvecklingsformer samt sålunda bi
draga att göra henne lycklig. 

I vår tid, med dess sjelfviskhet och materialism, med 
dess blaserthet och fanatiska ensidighet, i en sådan tid har 
en rätt uppfattning .af g lädjen en icke ringa betydelse för 
tillvaron. 

»Glad och god skall menskan vara, då hon bidar 
döden», säger någonstädes Viktor Rydberg. Det är en 
glädje af det slag, den ädle menade, hvarefter vi här fika, 

• och som vi tro skola göra oss i hjertat unge äfven under 
gråa hår. Vore så ej meningen med vårt samfund, då 
skulle sannerligen vi äldre hafva skäl att blygselrodna, 
hvarje gllng en ung man införes i vårt lag. 

Vi veta likväl bättre: det är mot idealets ljusa höj
der, vi vilja på omvägar leda honom - vägen dit är dess
värre sällan den raka och korta, men, fastän lång, krokig 
och mödosam, kan den vara glad ändå. 

M. Br. V i hafva i dag samlats hit att åter bringa 
P. B:s skyddspatronessa vår hyllning. Må då Barbaras 
bild, sådan jag såg den, må då idealet stå högt och strå
lande i vår rund, nu och städse manande oss att låta vår 
glädje i sig innefatta allt, som kan göra oss goda och lyck
liga! Må hon här, i våra hem och i vårt kall fjärma från 
hj~rtan och sinnen, hvad helst som suddlar och vingklipper 
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den bättre delen af vår personlighet. Då skall vårt sam
fund förtjena det attribut, tillsammans med hvilket det 
gerna nämner sig sjelft - nemligen det liögt lysande, ty 
det skall då i sanning varda en sol, lysande oss, värmande 
oss och i sin mån visande oss vägen till glädjens rätta hem. 

) 




