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ör.cr Urodl'cn COIUJllcndeall'pn och lIerr Öfl'er-Dil'ccteurcn
Gottfl'ied Sackenhjclm} hållen af Notarien liaIlIlIan ')
mot hösten 1778 ') uti Eklöf'ska huset 3), i hörnet af
Drottning- oeh Fl'edsgatornc.
ORDK\TSCAN'fOR~ ((if.tjllll!Je,.~ med sOl'flefi9
stämma, fö ljande kiago.
, å.ng)

'IJ

Gottfried val' Bror
Är nu döder
Käre Bröder!
Kläd Er I flor.
Trampa spÄren
Prässa tären
Sorgen är nu stor;
vär Ural' han dog i strumpor och skor
Bacchus han g"3tcr vid pannan och sp .. !
Följ hans exempel
Idetla vfirt tempel,
Lat sorgen vinna utbrott, som v§rt bjerta s3 bryr!
Parentateur!
Du lilla Broder bör!
Tag nu ditt glas ocb strupen ledig gör
So m sig bör, Commendeur.

,

I
I
I

I

I

PARENTATORN (dricke,', lIppstth' sedan och
upplaser detta foretal till
l'arentationtn )
j

t

•

Min blyga skaldemö, du rår dig ej fördölja,
Du mllste il oJlens röst och Ödets lagar rulja,

.-

•

(
(
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Drag af dill stjerDenor, dlD slöja stärkt och rrn

Se'n vill jag eder rösl uti en säng nppmana

Ty dn skall fuktad bli I qväll vid dessa beD.

För hjelleD, som har strid t InnDder Bacchl fana.

Ja, dn skall, klädd I säck, just här p5 stället slanoa

(PoUONUl ut/limmas .)

Och gjula Ilirar ul vid deDna bräDviDs-paDDa.

ORDENSCANTORN (a ccoml'ng" ..·ncl af o4gra

Dn m5ste rtilja bOl'l eD mao till CharoDs slup,

I

Fast du I lid CD ej med bonom söp en sup.

I

Dig tycks väl, slolla mö, elt qvinligt högmod drlfva

Alt ej en Bacchl drott DOg värdig 10fsÄng gifva;
Dn torde heldre gli att sjunga Aslrllds pris,

Commendcltrel', a/sj ungcr sedan f öljande can·
Inla)

GOl(frled, som supit,

I

lIvars ögon drupit

I

Nn ändtlig krupit
Ned I siu mull.

Nalurens blomslerverl< och herdars paradis?

..

An var ball

Men du bör vela, Nymf! det sloft jag länlICr lira

b~iJ'lIg

Stundom förrarlig-

Ilar Bacchus sjclf som Gud, sli utmärkt vetal zira

Men jemt besvärlig

Med ögon fyllda jemDI af fuktighel och dropp

När han var full.

Med eD fast lemlig IÄg, dock bred och rymlig III'0PP,
Med elt sli vldgadt svalg, som trots 11ft nägon ruda

Gollrrierl, din si) rl(a

Och med nog myndig mine, atl Dyl(terhct förbjuda,

På rus alt )"fl(a

Med en mot drufvans kraft, sä stursl< och h5nl nalnr

Och Bacchus dyrl(a

Som, emol tiimjareD, en ung och vildsint tjur;

Ej like har.

MeD du, min djerfva Muse! du Iycl(s dig äu bel linka,

Liten, meu (rodig,

Om dn din höghet vill till della sloftet sänl(a 1

Raglande, modig,

Du likuar nog ditt kön, som ofla med förakt

Och ofta blodig

Tar an en hög förljenst blot! för en salinad prakt.
Du har dock rörr en glIng, sll nöjd och redebogen

Vu lagren sl,M'.
I

GAtt ned från lIelicon, med Finclcel 0) In pli luogen;
Gotlfrlcd, din strullil

Sll mycket mer dn bör föreviga en Ilarl,

Vid,

Som hundra glInger mer än sjelfva Flncl<el var.

SOlD

ell l(Upa,

Färdig alt supa

Nll. väl, jag ser dig Döjd; slI slå då an din lilla

I hl'ar minut;

Och lät ett II) I(tigl sloft sin sisla heder njuta.

Ej llåo'sln IIyl<lcr,

J Bröder Par Bricole! la'D edra polloI' först,

Är n u tilil r) ck trI'

Milt iulull.m, torrt som erl, del ömmar för er törst.

I
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Ar döden Iwyckler

1'111 tidens slol.
Gottfried, Selgueurell
Herr Direcleoren,
Hror ComlUendeuren.
Allt Par Br/cole.
VI till din ära
Otrer frambära
Och no förtära
Din afskpdsbM.

I

I
I

l

(Pottorna tltdJ'ickaJ ånyo.)

PAREN'fA.'fORN (bärja )' .tjelfva }Ja/'e1ilaiiofle" med siirj(mde

f' ÖSt}

Så svinna Bacchi män och efter mållga ödcn
Få deras v!lta Iif en lorr ressource I döden;
De ramla i slit qvalm och drifvas som elt rö,
De sturIa, ragla, spy, de slnpa och de dö.
Med allt del der lillväl de lefva m) cllet glada,
Fastän de I sin sauce högt öfver slwna \'ada,
Allt är för dem så gladt, så luftigt orll så sälll,
Eo sjöman, I silt rus, h;1O trotsar sjelfva Bäll;
En gubbe tror sig uog, se'n Iwn har s väljt sill Fransila ,
En ung, I fyllan, djerfs med gamla käringar halld sl,a ,
En hanrej, vid sill glas, sin börda glömmer ar
En IHympling I<aslar bont sin I<rycka och sin slaf.
En meser tror sig om alt prygla en AChill es,
En liten D'Rouveroy 5) blir nackhög med cn Gilies ;
En hjelte, sedan han ett rus i pannan far,
I mlslniog af sitt mod på Imii för I{ypar'n sIk

En Habbl Grimmer 6) sjelf, placerad bland pokaler,
Förgäler Slolls-Canzll, procent och kallIIaler.
En gäldsIufärdig man, vid Baccbl fria löm,
lian s~ra((ar I sin själ åt blide Herg och Ström.
SlI kan då f)lIeri bekymrets 1111IgOr lätta;
Kan man af Bacchi saft sig öfver lyckan sätta,
110 undrar då att han, som döden från oss rer,
På della Iifvets har en verklig fylll'dlm blef?
Han var det, det är visst, han tyclls det sjplfver biolla;
Ty om en morgonstund, förr'n kloc[lan slagit ålta,
1'111 bonom kom eD gång en man / är'nde stadd,
Som re'n af Bacchi must var temlig väl beladd.
Vår Gottfrled barmsen Iller, brast ut I dessa orden,
Som honom vördad gör bland sväljare 115 jorden:
"Ack, hvad drn besten vet att nyttja väl SiD dag,
"Som klockaD åtta re'n är fullare än jag l"
Sil ädelt tänkesätt rörtjenar ärrstoder,
Sill loford Par llricole, af hvarje llaccbl broder,
Drick COUlmendeDrens pris, som hIllid' Ilaskan tog
Och blolt i dessa ord ej död de när han dog.
(Alla pottcn-nG t61nnuu.)

Det år vår Hacchi Orolt, som säges dött I roset,
Slacl( först sitt hDfvud fram, alt ~kl\da bimlaljuset,
Var Tjuguåtta just på detta hundratal,
När största kroDsup var bloll rör två öre fal.
Då säges Bacchus sjelf af glädje klappat händer
Och leclmal denna dag uti sin ÖI-Calender:
"Mit! rike", har han sagl, "nu ~ubbel sl)'rl<3 ffir
"När delta kära barn cn gång siu mognall får."
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Ja! Dacchus gStI sil lfiogt, atl ban har profeterat
Om allt hvad deuoa mao I verldclI arrlverat.

»En Sladsval\t uppll post drar vinst nf hvad han kall,
"Och Gottfrled unnar'n det, som ell barmherUg IDan.
»så ser man dock lIlIväl, all en af dessa vagnar
"OID ej uti silt lopp, docl( I sin stIlIbet gagnar.
»Än mer, min Gottfried sjelf, sin rang och heder gör
»Och g3r på forvagn upp till Öfver-Dlrecleur.
»IIan m3nga tjenster skall uti sin tur förrätta
"SOLD aldrig någon får, ell' någon bart för delta.
"Det privilegium skall min Goltfried falla till,
.,AIt sälta krogar npp på bvill<en ort han 1'111.
.,AIt hiinga nt min krans i hvilken stall han finner;
); fllI hyrlmsl(viirdighet min Gollfried äfven hinner
.,Jag kuappast nälDna vill hans fullmal<t som Tracleur
»Fastän det rimmar v;il mot Öfver-Direcleur:
.,lIan sl<all till en Vauxhall en lilen skugga glfva
"Dcr får han n3gra dar i fred och vinst fördrifl'a;

110m sl<rlfver, som mao läs' uti hans dag-jonrnal:
,,~1I0 GoUn'led bHrva skall ett stort orl"lnal'
o
,
,,1 seder, mod och Dit, I studier och mera,
"S[<all han, biaDII folk ocb fä, I högsta grad brilJera.
"UtI sin ungdom han en hund af lyckan får,
»Som uti konst och dygd sitt slägte öfverg3r.
,,1 sällsl<ap med sin buod skall han sin utllOlIJSt fiona
»Och tillgllng öfver allt, samt stor rörundran vlona.
Att ofla kreatur ens lycka bar beredt,
Det ej ovanligt är, lUan det har fordom sett.
IIystaspis, mindre slor I vett än I<ropp och läggar,
Han blir en väldig [<ung, för det alt h,isten gniiggar;
En bocl< ban läckte först vår Fahlu grufva opp,
Som liera hundra lir har varit Sverges hopp.
IIo undrar 113, aU ocl( eo sådan hUlld som Pålle
lIar vcrllat gunst fast lit deo aldraslörsta siäIIe ?
Så, far vår Dacchus fort uti sin profetsi:
),Min Gottfried ." säger han, »s[<all stor och ansedd bli.
.,Igenom indostrl skall han Iveriden segra
" Och till odödlighet sitt namn, slit ryllte slegra;
»Dock han det ödet har, SOIJl många djerfva as,
"AIl Icke uti allt få njuta lycl,ans grace.
"För foror siIall hans själ illrilUa slora vagnar,
" De rulla nllgon lid, fast ej med mycl,ea art,
"De stadna I sit! lopp och vräl<as gansIIa snart.
),plI Slocllholms Stortorg en skall långa Illler dl'äljas
"Och mången nattetid till Fröjas olfer siiljas.

»Men i1f Fru Fröjas folll, när han ej sl<alra vill,
»lIan måsle dansa sjelf och undfå stryll derIiII.
»En sådan 1Il0tgllng ej I verhlrn iir den försUt,
»Förlryck och olycl,sfall de drabba ock den största;
»~fin

GOllfried, slor i allt, han anser slikt rör fnas
»Och dränl<er sin chagrin uti sill bränvinsglas.
»I/an får en Cresars 1D0d, går tapper! emot döden,
»Och som en Epil<ur han ler åt 1llla öden. »lIans rara qVicl<bet sig till många ämnen sträcl,er
»Uti landlmannarön han Idel storverk Illäcker.
»Blolt gården prydes med parterrer och slal<el,
»Slor sal( i åkrens häfd, det ju bvar bonde vel!
»Låt gräset bli förväxl, si or sald låt l!Ornen alla
).Från ett förmognadl ax, uti sin mylla falla,

I
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"Alt rfillga Fröjas barn, som Illgen utväg sil'
"Och Gottfried, I sin brunst, en viiidig Nimrod

Och se'n de natten om hvaran~ra roat liar,
blir."

Derpfi slog Bacchus I den störs la vlopolmleu

VÄl' Gottfrled då till fots om morgon llelllll\ drar.

Och drog ett vivalsrop, som grilnade I salen

på Riddarhusets torg haliS öde liooom leder,

SUeuus slrök slu bul( och rop te ,I"f ven Sil,
•
Bacchanler tusentals de svarte deruppil

Iblaud en ftendnock, som Sllart baus fall bereder;

'

Der rår han mycket str) I( otaf en h) dmslelropp,
Att pli kurir-vis han hem till sin boning lopp.

Och BaCChi panterdjnr, de griinjade tiUhopa,
Ur elefaulers gap det Ilördes fasligt ropa,
SkaUmrjor, Oboe,s tål'
flugar, trummor, spjeU
Allt 1(lall" vId d
.
'
•
eUlla silng: " Lef, lilla Gotm'led
'
Frfio alla vinberg uu förf'il'II'"t
, • II"ur dcs sIerla

En byrlmsl(, Blom beniimIId, just en Starlcotters bjessc,
lIan följde cfteråt, uti sitt byrl(usks esse;
När Gottrrled då !eom liem sitt rönster öppnar lian,

I
sa"I I .»

Lad' fram sio hand ocb sad': "slå, Blom, om du är man."
Blom smäclete dugtlgt till, ban drog sin baod tillbaka;

Och härvid slutar sig \'fir Bacchl profetia.

Ty slilea slängar plär ju st ej så IjuOigt smaka.

HOD har ock slagit iu och 1D)'cl'e t

•
mer derllJI,
Som ja"
• f"or Cd
I en,- skull, uu ej. upprepa vil/'

lian såg uppå siu liand och sade: " det var nog,,;

Dock, förr'n jag af vår bror, hvars bort"ån; ja"
Eo afbild lemna kan, jag nägra anel(dotc'r

Meu mÄun' en lappri sliiog ändock hans Ulod förtog?
bcgråter,

Nej men, på

•

U)

tt vår viin sin band på fönstret sträckte

Ocb sad': "slå, om du törs! " oeli Blommen rlldigt smäckte.

Om honom uämna bör, till håglWlDst af hans liC

S~ drog ban

Som stupat Par Bricole I sioa tldsfördrlC.

Ii alille n iII och sade: " det var nog,,;

Men måun' två pis!eeslag äodå hans mOll rörtog?
Nej, Ire det vara bör; än syns han handen sträclla

ANEKDOTERNE,

Och sad': " Blom, är du learl, så drista dig att smäclca?

En gil ng man cn

I
mas (rad I /(ungelJs trädgård håller
Vål' Gottfried, må lJlJO tro, ej var en sådan fJ'oll
'
Att lian J'u Icle
d'
er,
e me J spelet vara Vill,

Blom var en l(arl som förr, slog tredje slaget

lIau sig då »en Courirr", Ilcll fintligt reder till.

Ar detta äfventyr, ni bröd er! lcunneu lära,

lians vacl,,'a päfUndskrart härl'ld ej styrl(an taJ!
S,ft aolet plättar lian med hundra
par,
"
"
papperslappar,
I st alle t for en mask, SOUl ej var till... .
•.
odng Jlil,
.
S e o S) us han modigt f
t 'll
ram I Kungens trädg1!rd gå.
Der råietc han en ma sk af fcmlnina slag t
So
c ,
• ffi , uti galenskall, helt ens lDed honom dra"lt.

Ett epilmrislet blod (lå verkligt sält alt ära.

.,

.

--

'''-~''--

iin,

J1varpll vår Gottrried slog sitt fÖo ster stra "~1 Igen.

I1au som COUl'ir ej slort siu ärelystnad mättat,
livad bäude väl en gång, SOUl r) klet oss berättat ?
lian 1'111 (iII Kumla gård nu rida " en Courir",
Men ödet för vår vän en annan väg ntsir.
lian s snabba Hosinant blef framledd af hans piga,

i

Nu se r IDan hjdlcn l<lädd uppå si n lIaIIlIle stiga,

--

-~ -
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Hao smällde med slo plsli och spalThögg Immerfort,
Att hlnoa hastigt fram till sin brslämda ort;
Men när IfuIlao Oäog han kom vid Posthusporten,
Sft slängde han omkull och tumla' mldt I lorten',
Se'o satt hao äter opp ocll red förlamad hem
Ocll fog et! dugligt rus, att blidka IIf och lem.
Alt eljest med sin häst vär Gottrrled Funtns varit
Har eo uppmärksam ve rid, med nöje, DOg erfarit.
Eo vacker morgonstund, förr'n solrn rnonit opp,
Dä intet bränvinsglas var Ilommet än i lopp,
Man pil sin Ilortsteo slig 1'111' värda Gotarled siltja,
Som nyss var kommeo hrm på Brunte ifr~o Flllja,
Der njöt han sömnens lugo, till Bacchl pris och lor,
Och jemle honom stod hans Brnnte sjelf och sar.
Det var ell vänslcapsprof, som klingar i lIvart öra,
Att SOIll dess herre gör, I'ill Brunte äfven göra.
Dn folk, SOlD slätt och rätt I dina seder ar.
..
Du ej begripa kan h vad stora själar klär?
Se an din ringa smak,
När
Vill
Vet
Hao
Ocb

SOlD

gurkor emol PUmpor,

Gotlfried, cbapeau bas, med skor och IIl'ila strumpor,
tåga ur sitt stall ocb rida pll VIsiI,
Gottfried, fri I allt, val' aldrig bypocrit,
ej det minsta tvång uti silt hnfvud lidcr
var original I alla sloa tider.

J nätta p1lrund han sin like knappast set!,

(/11')
.
,
y
hVlsslar han, dl! kam en jungfru in med smÖr.

._. ~

..

Som i slo Direction vist slikt compendium.
För öfrlgt, trumpua verld, som tadlar fria seder,
VlIr Gottfried, dig till trots, sig löjets gunst berc~cr;
Om hao I släda kör, slo pipa rölw vIII
J Stockl101m ljusan dag, bör ej ditt tadel till.
Om lIan af Bacchl sari sl! väl sig druckit mätter.
Alt Åkar'o grensle sig uppll vär Gottfrled säUer
Ocb knskar honom hem. Än se'o, bvad är det mer?
Ål 511 pusserllg färd sjelf mlsaothropeo ler.
Min Clio far du Cort alt I din sling förgylla'o,
Om han, eD artonstund pli Dufvan, uti fyllan
Trehundra ostron lit, ack! trumpna Iynoe, märk,
Det ej det första var af Gottfrieds hjelteverk.
Om af en MartIs buss, oär haD moraliserar,
Ett slag pli truten fllr, sä att haD defilerar
In I eu smaler spis; ej röjs der hjeltens brist I asllao ofta syos dpn bästa moralist.
Jag ej fullkomoa IlaD min bjelte här pli dukeo,
Så IlIgväxt han ock var, frllo klacken till peruken.
Att dricka slo pokal, ta en och annan koöl,
Ocb röka sio tobak, vid tvll, tre kanoor öl,
DertIll var GoUrried född, der röjde hao sin stnlm
•
Derl man alltid bör vllr döda hjelte ~yrka.

Se här ett prof utar bans fintlighet och vett.
,
Han bjuder en bekaut hos sig att frUkostera,
Att visa buru väl hao vet sitt hus regera,
Hur ban, despotiskt vis, sin hushällsstyrsel fÖl"

-.

'"
en
ann'
med
bröd
loträder,
(fIl/i) hvlsslar han 'oen,
.
.. d
. hvlsslar han pII ny,
lt med starkt ocb.. myndIgt
(Hyi)
. va er,
Straxt visar sig en Oj.mf med eo lillfredsstalld nllne,
.
GudJOnan
sa:'llllet lill , Dled glas och karaflo.
Kom nu bvar afundsgadd, som sinnrikbeten s~rar,
m vllr Dllstnlng ej fOrtjenar sorg ocl! tllrar?
O
dm
Säg,
Kom nllgon fram och skrIII, att Gottfrled han var u ,

~-

--~-
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Men, tiden lider

ar
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och Gottrricds sol iir niil',
Gottfri ed, dill grnföl med tårar vi drlcl,al

Att till det vester gå, der Inlet brlinvln iir.
IIans sköna Dulcln c, den han I huset hiignat
Ocb ofta, dels lII ed stryk och dels med I{yssar fägnat,

Du kastat din svicka:

II :

Du vändt din tunnll 0llp och ner l

Ilon, ledsen vid sin verld oclJ Gollfrieds vansldlghet,
GlIr borrt utur bans hus, att sl{örda ensllgbet.
En slidan saknad I{an en kärlel{ mer förölw ,

CIIORUS.

Du vlimlt din tunna opp och ner.
( . Illn dricka i botten .)

No Fröjas olfer syns ur Baccbl fingor röka.
" Jag tror", var Gottrrleds tal, " att bon mig ej försmfirl"
Stra.\! brusig, rörd och tänd han socl{ar och han gfi r .
IIan gllr en afton stuud dit denna Phryne vislas,

PARENTATORN (tnge r Gottfr;ed. bränvin. glas, &om e,~ Commendem'
pn ett hyende frambär,
och säger):

Acl!! hVill{et äfvenlyr som böl' l marmor ri stas.

Så länge drufvans saft i Nordens källrar O) ter,

lIan 1<0 m, uan s5g haD vaDD sill sl<önas ijITDasi"
t.
o
o ,

Sä länge bräu vin ej på Stockbolm s krogar try ter,

Men tänl!! bon vårdar ömt siu I,ysldl cl s ädla pllgt.

SlI länge f) lI eri tillfreds en torslig gör,

IIao ber bon ville med hem till hans hu se följa,

S1I länge minnas vi vår Öfver-Direct eur.

Men bon straxt förebar man slikt ej bord e dölja

Tag hit ban s brånvinsglas, han s ögonfröjd i liden ,

J

För hennes gamla tante, SOlD borrt vld Olof

7) bol',

Dess tid, 511 väl som han s, nu äfven är förliden.

Se'o bon med nöje sig l Gottfri eds falDn förtror.

Förtorkad bvilar ban i grafvens dys tra bädd,

Han dermcd var föroöjd, de följa s lit då båda,

För!wr!adt sl{all det bli på bränvin spaooaos brädd.

Alt ta sln gamla tante l denna sak till räda;

Du Glas! du [,ära mått för GoUfrieds gom och strulla,

Men förr'o de Iwmmo fram, ( il cl!! gr) mma dund ersla g l

Ej skall en dÖdlig mer af dina bräddar supa,

J bröder Par Bricole, J fa sen III{som jag.)

Dn skall till intet bli ocb kro ss as bit frlln bit,

Så föll vår Gottfrled ned. No stadnar ja g l sången,
I1ao orta fallit förr, men nu för sista gången.

SOlU trofa st Vittne var till Gottfrieds törst och nit.

CANTOUN ( ul!p Slm' och aJ~jllnge1' fu l-

Gottfried lJau
Gottfri cd hao

Jag dig fr lln Bacchi fj enst, från glans, fr än form förlossar,
Dä jag, i Gottfri eds namn, dig häl' på brädden I{ross ar.

JClnde bed,'ojliga Q1'ja)

föll, ban föll föl' sista gängcn,
föll från Ilaechi safter nel' l

VÖ I'da rl~IIS narun

j

() eIJua SO J'gesfi ngcn,

Vid denna bal oss Bacchus gel' l

(Gl(1,~.,t kro&sas. l!" ln-al/t'ill$pnnIlQ1i nch derefter t/ppilige,' Canto),!l och
ut/oller ar j ul;wule bedriijli!JCl stämma :)

Man super till dess mIlO tumlar
Döden all " år 1{larhet grumlar
I \'lIr lefna ll , r oll.

.)

•
•
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vill'

llacchus han miste mycl,et

Från balls bord drt hiisia slUycllel
'frillal som en boll.
!'Iu ligger han och sussar
Ilo kan ,iii "ala'n
Som dog på galall
POlr Bricole.

I

Generalen i balaljen
Slupar IiIISOlD Gevaljeo
Fastän ban salwas IOcr.

..

vokaten Finekel (h vilken personlighet af IInllman i talet
öfver Sackenhjelm omnämnes) uti det dramatiska stycket:
Finekels Parentations.akt, som utgör prolog till Comedien :
»det underjordiska Bränvinsbrännerieb), icke är parodi på
mlgot arbete af annan författare, utan utgör ett sjelfständigt alster af Hallmans penna, sil är detta äfven förhållandet med den här intagna, hittills otryckta parentationen öfver Sackenhjelm. I begge tyckes likviil författaren
hafva velat anspela på den svulst, hvarmed uti alfvarsamma
minnes· och sorgetal , då oftare förekommande än nu, den
aflidne höjdes till skyarne; i den förra var likväl bjelten i
stycket en Jloetisk dikt, i den seduare en lIaIImans vän
och själsfrände, ett af de originaler, som den tiden icke
voro sällsporda .
..

ComlUendeurer, liigg ned gerarcJI,

Ofver-Direktören Sackenhjelm, eller Sack, som var hans
fädernenamn, född i Februarii 1728, var på sin tid märkvärdigast såsom egare till Bergstrahlska husets tomt och den först
bebyggda delen deraf, eller det låga huset vid Munkbron.
Den öfra delen af samma tomt sIlIdes 1761, af honom,
som då ännu kallade sig Sack, till Assessoren Bergstrabl,
hvilken uppförde det vid Stora Nygatan belägna huset.
På tjenstemannabanan synes han ej hafva gjort stora framsteg, ehuru han skall hafva varit anställd i Kammar.Col_
legium och andra Embetsverk. lIan ntgaf 1754: Sam.
mandrag af Kongl. Bref och Resolutioner om Rang och 1 768 :

Sorgeslifi i hela bären
St§, rätta Er!
Floret i Bacchi staf,'ar
V§r sorg s iIall lyda

Den "jelIelI pryda
Som slörlat IIcd.

Kä!'lekshandel Konung Gustaf Adolphs och Fl'öl'cn Ebba
Brahes. Egare af betydlig förmögenhet var han derigenom

I) Parentatoren, Carl Israel IIalImau , född den 3 t
December t 132 och död 1800, var anställd i Kong!. BergsCollegium, men är förnämligast känd för dels burleska ori
ginal.stycken, dels parodifr på alfvarligare skådespel eller
operor, som på hans tid voro ryktbare på den Kongl.
Scenen; alla hans theaterstycken voro bearbetade för den
då varande Humlegllrdsthentern, den egentligaste folktheater som Stockholm haft. Likasom parentationen öf"er Ad-

•

•

i stånd att föra det lefnadssätt minnestalaren beskrifver.
Efter hvad parentationen ger anledning att förmoda, skall
han, så otroligt det förefaller med en person af icke mera
ntmärkta egenskaper än hans, haf". blifvit adlad och förmodligen då antagit namnet Sackenhjelm; men åtminstone
hal' han icke vunnit introduction på Riddarehuset, der ingen ätt med detta namn finnes.

..- -

•

~

20
') Ehuru Bergs-m.dct Cederstedt i sin beskrifning
öfver Kexcls iHg1inler mcd Sällskapet P. R, hvnrrid Cederstedt nitiskt gick KexeJ ti!lhnnda, upptagit parentationen
öf,-cr Saekenhjelm såsom anledningen till Sällskapets stiftande, hal' han, och efter honom Sonden i sitt företal till
hexels samlade skrifter, Iib iiI uppgif,-it parentationen vara
hallen I i7~. Den skulle, i s"dant fall, hafm försiggått
före Sackenhjclms död, ty af den fordna niddarholms-Församlingens K)I'kobok inhämtlos, att Sackenbjelm icke dog
förr,in den J6 October I ;77, "af okänd sjukdom". Det
synes salecles mera sannolikt, att parentatiouen, såsom äfven finnes anteckuadt pa den afskrift deraf, som förvaras
i Sällskapets Arkiv, skett J 778, mcn att, bvad ceremonierne vid sorg'efesten ,ifren t,yckas antyda, Sällskapet förut
,'arit stilladt, ehuru det möjligen forst efter parentationen
erhöll en mera bestämd form.
") Se första noten.
4) Parentationen hölls på Källaren Kejsarkronan, som
i Vtlra dagar varit i Illli:ict Jt1 .23 vid Drottninggatan, eller
der nu Apotheket Morian är beläget, men befanns, 1774,
uti Cancelli-Håclet Ecklcfs hus, i hörnet af nämnde gata
och Fredsgatan, lll' ilkct nu, under Jt'l 6, eges af Grosshandlaren Cederlund .
5) Skall hafva af,eende på en Cassör vid namn Johnn
de Rouveroi. som på Sackcnhjelms tid bodde inom Riddarholms-församliugen, meu om bvilken i öfl'igt ingenting
iiI' bekant,
6) Förest,,,,darc för JUlIiska församlingen.
1) Nu Adolf Il'l'curiks fOl'sallding.

l

13REF
f,'im (lrllPl'al-CCfclllouie-m;;stac"ll Kc\t"l') tiII Bl'ö,ler I:unsj,tol'iules, att luta sig f,il'eliisas i allmiin OrMn.
lJögst Uppsatte! Högst Dnrehslgtlge oeh Högst Orrirgängeli~e Bacchi MaD, Gouyprnpur S,Hot OrOröl'alldr!
flögl t:ppsaue! flögl Dnrchslglige och Högt Oförgängcllge Seeude Bröder af Sjnnde hemliga Graden!
Förnumstige och Sliinande Bröder, Baeehl Söner, CaplIularrs och Conslstorlales!
Spdan mill vfila lir iindtrllgrn hunnit SlIt lUål och
den n)I,lra mlss-creflllcn nUlDera beledsilp;al mig till milt
Olörstiga hvllorum; har jag vrlal glrl'a Etler tillldinna, ÄIskelige I Baecho! att jag, Innan denna torr~ C,lIastrophcn
sl{cdtle I min rugll ga I'n nllel, med fnlla slnnrn, Pocaleu rör
mun och slwrpan I nlUl'pn, I närvaro af den Milde Jiadrens
Mlin och Högst ansrnlige Procuratorer, teslamenlera!.
;killll,t och föräraI U1in I lifstillen Innehaflande GeneralCcremoulcmästare-staf och örrlga förlllllD stiga Decoratiouer
Ii II I'år raders iildsle son, den Seende, Durrhslglige och
oför;;ängelige Brodren Björl{sledt 2); Törstandes jag på dessn
tona Eliseisl,a riillen, i det glada hopp, ,lit J, mine Äbkeligr , drooa min ,ala och) Itrrsla ,i!ja benäget vl'rlisliilll'O,
och denne min utnämnde Eflertriidarc lill Gl'neral-Cerclllonit'ul,isl.uc-Embetet, med h('lr~rigt fluidum och gilmmno iu,1"lIeren och crl{iinueu .

•
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SlI sill r jag fritt nu locket till
Och tar mitt stop och vandrar;
lIvarthän jag icke veta vill
Stor sak, mig ingen I<tandrar.
Jag har förfall, jag mfiste dö
Och skiljas frfin Er lusta;
••
Men Ni milt 1of, på Bacchl 0,
I klunkar bören pusta.

åtskilliO"a satiriska flygskrifter, för hvilka sednare han, så
vii! under som efter Frihetstiden, icke undgick laga näpst,
är han det mera för sina theaterstycken, af hvilka Comedien: "Capten Puff" ännu i vllra dagar haft en lysandefram'o" Sin största ryktbarhet har Kex61 likväl vunmt gegaD:;,'
nom stiftande af Sällskapet Par Bricolc.
2) Löjtnant och Lif-Drabant.

BÖljorna frosa i Creditens Phlegeton, Charon pli stranden i skinnbyxor och messingsl'ärja ropar mig, Plutas Policemästare rycker mig pennan nr handen, så jag fllr icke
mer, äu underteckna mitt numera på sedlar till sedellJafvaren ocb accepterade källare-räkningar onyttiga namn
Olof Kexet.

Elisreiska Högvakten d. 3 April, 5:te liret efter KronoBrärweriernes inrättning.

') Olof Kjexhclius Var född den 28 November 1718
och antog, efter sitt inträrle i de civila embe!sverken, namnet 1:e>.61, Som oftast blifvit uttalad t Kexell, ehuru de
rim han och hans samtida begagnat på detta namn utvisa,
att det rätteligen bör uttalas som han sjelf skrifvit det.
lIans hufvudsakliga tjenstebefattning var som OrdoDnatör,
ett slags Secreterare, vid Kong!. Theatern ; efter Bellmans
död erhöll han dennes tjens t vid Numer-Lotteriet, men dog
redan samma år, eller 1795. Känd säsom författare till
en mängd arbeten, de ties ta af roande innebäIl, deribland

•

.
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ARlA,
(:\Jcluuic: Att elil

tO'

IrJtt

(Je., ur Alexis, ar )IonsignJ .)

Bysiitta foll,! nå knäfveln ban reg~ra
Den aldra först en sfidan lag fundera;
Och femliscx lirs PlIbud är
En väg som bus till fanders bär,
I1ur vår frihet sfi sal<löst kan kränkas
Och inolll fyra väggar skränl(as?
Det är en sal{ jag ej försIllI'
Och aldrig i min skalle r3r.
Bysätta folk elc.

o

PARENTATION ocn SANGSTYCKEN
öl'vtr den pil Kongl. Slottet uti Uögl'aktcn Inneslutne Gounrneuren och Genernl-Ccrrmoniemiistaren, Broder Olof
Kexrl, hållen på SIadshuset i början af Illaji månad 1781,
af Brodl'cn, 1J0rnettcn Ar,ld Adrian Stjeruecr8ntz ').
CHORUS

OCH

RECITATIV.

lIlARCHE,

Ack, öde! GÖl' den lag, aU IDan rår lfiua fritt
Och si,1 ulur en BlII I,an dricka sl,uldeu {lviiI.

Vfir vän Kexel
Ej mer (ar del
I vllra spel,
Och det iiI' Nallars fel.
VlIr vän och bror,
Som är s1\ slor
I Bacchi Chor,
No pfi lIögval<len bor!

KEXELS NOTIFICATIONSBREF.

IIiirmcd notificeras dig
•
Den Iycllan SOlD i dag händl ml,r
01
All af del Kongl. lIo(-Canzli
Gratis inqvarlerad bli.
~lol Elfva Blomberg väder fcek,
l f) ra limIDar jagtcn gecko

EN RÖS'r (med tgen oe/lO!Jlig me/oc/ie).

Af törst min lunga är helt stel.
Bel(laga, men glölD ej

BeSitta byar Nalle, livar lvåfota björn,
SOlD grinar ocb ramarue spänner,

Kexel.

Som snor som en jaglbund och O) ger som örll,
Att raffsa Credileus små vänner.
llcsitla bvar Slolts.Canzli-Resolution,
Besitta Spanlorernes JoqulsiJioll,
SOIU så'nt kätteri Icke bränner.

RECITATIV.

Jag glömma dig?
Nej, förr blir CapitJel glömdl,
Och förr milt lefnadsl{)'lIs blir tömdt,
..
An jag Kexel pj älskar ömt.

.

•
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det lir SOlD bärrörer af drufveviitslwrs omlopp I BricoIIIska

PARENTATIONEN.

lian var född, säger jag, år 1753, pli Gästglrvare-

IJögst Uppsatte Brodpr Gouverneur ocb Ordförande!

ådror.

Samtelige Bröder af högre och lägre grader!

gärden i Calmar, der bans rllder i Baccbo var en böglärd
Magister med

Att svara mot de Berallanaes förtroende bar alltid varit min åhllga, mitt bemödande.

DII

eD

27 April, ocb

mig uppdrogs att in-

Rubinbesatt näsa.

Födseln skedde den

klockan precis 7 om artonen tumlade ban

rör delta vördade Brödraskap upplifva det bedröfiiga min-

under bortlet,

Ilet ar Brodren Gouverneuren och Ceremoniemästaren Kexels

gryningen ar det uppglIende Bacchanallska ljuset.

sorgefIlIla alTärd emellan tvenne mordenglar med 1I0r och

sedan ban I tvll och eD balr timma sklldat

Barnet gal' genast godt hopp om sig, ocl! det varade

timglas, röreföll mig genast min oskicklighet, min ~jnlldom

Icke länge innan

och mina förstörda tankesamlingar, men mig förekom ock,

mersl13 näsa beblldade Bacchi välbehag.

å en annan sida. min skyldighet, min vänskap, min lydnad.
Det är dessa som förorsakat,

en svag CarOl In-grimma örver dess Ro-

I slutet ar 18:de secululD vore drt ett oförllltligt brott,

att jag i dag inför Eder

alt sätta nllgon Ii! till prognostiker eller järtecken; likväl

blottar min svagbet, min ollUonigbet.

bör en tänkande mennlsl13 tcke låta mindre allmänna bän-

Om clet är en dygd atl rullgöra sina skyldigheter, så

delser så alldeles vllrd slöst förbilöpa dess nppmärksambet.

tror jag ock att ingen kan binna längre deri, än dä man

Jag tror mig på denna grund snarare rela, om jag förbiglIr

aervld glömmer sig sjelr.

eller om jag tili erterverldens betraktelse uppgirl'er följande

Om Brödernes sammankomst i dag svarar emot af-

händelse,

sigten dervid är jag tillräckligen tillfredsställd.

dinnan, sil alt bOll under ell starkt: Aj Jemine! sprang ut

lyda; lUen alt civiliter dö händer sällan nllgon annan, än

i I,öket ocl! rakade med dörren sill så hårdt till en gris-

llacchi, Veneris och Eskulapil utkoracle.

höga försyn,

rrån det Bacchanaliska hädanreste Brodrrn

örver-Ceremoniemästaren och Gouvernenreu, Herr Olor Kexel.
Denne af oss saknade och sörjde llrodrcn lar född.
Icke pbysice, utan Baccbanalitcr;

ty här lillas endast om

Just som denne drufl'oroes rörst-

Iliillarbortlet, örverröll nllgon slags förskräckelse Fru vär-

(fordom Proross vid Gardet) måste underkasta sig och

ligt den rrånvarande, ocb genom det Kongl. HOf-C'anzliets

vår Kexels inträde i den

födde Imllrade under det med en Turkisk tapet öfverdragna

som GuntIack, Crusar så väl SOIU 11Iuga fader Abraham,

väl utan att utestänga Fru Fröjas rättigheter, räkna vi bil-

tilldrog sig vid

llacchauali sl,a verlden.

Att pbysice dö är cn lag, bvilken Augustus, så väl

Bland en af desses, eller radren Bacchi favoriter, lik-

som

•
•

full sugga, att hon pa stället reel( missrall.
sets prydnad,
orälcneliga

Tuppen, bll-

af Spansk bärlwmst, med dubbel kam och

anor,

satt p~

spismurrn och höll i detsamma

llfi alt gala; men vid det \'ärdinnan härtigt

slo~ npp dör-

ren, intogs han ar fasa oeb sl(ulle rrälsa sig med 11) kten.
men råkaae
bränvin

slfi

ned l ett messingsbäcken med nyklaraat

och slutade sllledes

silt IIf uti samma element,

hl'arar man nu för (jden destillerar SI'eriges I'älgllog.
•

•
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är ärv('u miirl(,,~irdigt, som Pigan Lena rörbClllnade sig pli.

Mpn, ack himmel! nu sorgcr oss miil"

alt allt sedan Kyparen en gäng rllkade spilla l'oulac flå
kornel , SOIll denne tuwcu

Och alsal,uall intager dess rum.

111, hade dess rö st blifl illdarare

och dess sling tydrligrn raril: "O lof Ke.\elius,) ').
Att följa vllr Kexel I dess y nglingallr till Upsala ocll

ARlA.

se dess tlllvcxt i Bacchi hragder lore alt följa en Ansou,

(MeJ.: Jlj" vån, jag t'opa,' dig l.5"c., ur Orphc och EUl)dice.)

eu Coole lering jonlklotet.

Kex el! du saknad är,

BlolDnl1lD höll redan på alt vissna när vår Kexcl ror-

!'lär Punschcn rykcr här,

sia g1\ngen risade sig i Sveriges bufvudslad; och likasoUl

!'lär Bischoff lagas.

';pplels rodnad bådar dcss annalIcande mognad, 51\ leunde

Capillct sÖljeI' di:r
"
.
.
r\äl' manao
visar
sig

man ock Onna de tilltagande mannalIren af hans Baccbanalislea lif, då hela Londons Börs med uppmärksamhet brtrak-

Och när det dagas.

tade hans röda näsa, med anledning af Prestlllanoa-Ödet 3).

Olof Krxelius! Olof Kexclius!

lians omvårdnad Olll delta Sällskap Icao omöjligen vara
nllgon

Jag dina björnar vill, SOlD djefl'u'ln skalca

af oss ohekanl; och Iilea so m ett lIskrnoln, till de

Och fordra ~ig tillbalca

dödeligas häpna rl, ofta förslcräckelse, vid en vacle€r dag

Af Kongl. 1J0f-Canzli -

ha stigt betager solcn sitt sken, så sllgo vi ock Kr.,-el döl-

jn, sjrlfva I'aletrn

Skall b)ifva rör min hälD~, SOlD ö[l'ennaklen.

jas för I'Är åsyn, af (venue holande Blombergar, drn 17:de

Kexel! ri ha dig mist,

i förliden månad klockan 3 eftermidrlagl'u.

rid Bårn du syntrs sist,

Kexel! må Bacchus sill dig bi,

Der \l Iii r

Alt härda ut dill slarveri

l Bacchi egel Cbor

Med talamod och mo~esti!

Dpr' drnfvan frodigt gror,

Butelj er och sleålar,

Oitt nalOu sleall ristas!

Ocb lImar ocb bålar

~u

Olof Kexelius!

Din Irust ml! bit.

vbtas;

Olof Kexelins !

Ack! delta namnet jag källarns bvalf skall lär'l,
Och rcho, ur han s Åm, skall till drss lira

CHORUS.

Slit gcnljull veta ge: Bacchus sl,all bära

!Mcl.. Omkri"[J d et/tia dödliga vfll'dfJll <Je., ur Ol1lhc och EUl'ydicc
af GIllck.}

Dct kring si n hals, min sorg denDcd att nlir,1.

Ja, jn st \'id denna högbl~a (uuna

Olof Kexclins! min ,)in, Olof Kexelins !

Olof Krxr;lios sin sys,la llliir sköla;
•

•
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ARlA,

biträde vid stiftandet .f p, B. ocb till sin död, den 13
Martii 1785, en bland de mest nitiskt arbetande i detta
sällskap, vid bvars sammankomster foster af hans lediga,
okonstlade men ofta satiriska penna sällan saknades, F~ af
hans arbeten äro tryckta, utom i dagblad och ströskrifter,
2) Läses som tuppen gal.
3) En skrift, hvarför Kexel, »för hiil'da och ogrundade
»tillvitelser mot tidens Presterskap i gemen och obehöriga
»tillätelser mot ärrige medborgare i Rikel» dömdes (1769)
att böta 300 daler silfvermyot.

(MeJ.: Afin vä", jag ,.opOI' dig g-c.)

Min näsdu l( iir belt \'fil
Kan länka utaf gr3t
Och beta tårar,
Kexel i Baccbi gärd,
Do var en trogen \'ärd,
Det oss nu slirar,
Kexel! jag grfiter dig,
Hvar gång jag liigger mig
lIvar gäng jag valmar,
Den vän jag fordom vannl
Vid Biscbolfsblllens kant
No ömt jag saknar,
CHORUS,

Capillet oss ej roar mer
DlI man Kexel der icke ser
Som glädtigt vid sin flaska ler,
Punscb bar alltid nllgot fel
När den ej brygges af Kexel,
NlIgot Krouobränneri
Borde köpa honom fri,

, ') Arvid Adrian Stjernecrantz, född 1755, Come tt och
versaörande
fo"ga poesI
" 'lit'
Llf-Drabant, »en lediat
o
o
J
la Ig, men
Ingnlunda oqvlCk Bellmannian» som Atte b
b "
h'
.
J
r om enamner
onom I Svenska SIare och SkalderJval'
Kexe'l S f"ornams
" t il
'
o

•

,
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man uudra alt Ooder driinka dig ocb brInnande afgrunder
öppna sina svalg uDder dina dfirskaper ocb omenskilgheter? Må heldre mitt slägte sluta ~är, der det sImIle 3terhörja, än min efterverld sImIle Iilma min forn- och samtld.l)

T .A. L

De bedröfliga vedermälen af den allmänna Iloden, som

Ilil 8arbara-dag~n, den " December 17Sj, bflllet l,fl Claes
IlfI hörnet ar Coruetteu ,\!'Vid Addan Stjernecrantz.
Föral<lliga Ooell,

SOlD

en dag mera IinIgt rollo Noak i

ögonen, artvungo honom

dessa förbilIrade, fast tyvärr! riktiga betraktelser.

kryp er p ~ ett af de ruind sta

djupad I sin

För-

nitälskan mot detta osla slägtet bade ban
~n

bland de myriad er klot so m bvi Olla t den ogrän sellga rym-

ännu fortsalt sina tJIosoOska granskningar. om ej

vac-

den ! Du, som und er namn af mennl ska bröstar dig af en

ker röst afbrutit dem genom denna af oss kända lDuntran:

hög het, den ditt ege t upprörand e förn ekar I Du , som danad
att njuta nöj et I si n förlju snin g och sanningrn i sin reuhet,

" Kom, kärn granne, sätt dig ner

sln nd eligen an vä nd er din ollJsorg endast alt smärta s oeb

Ocb tag ditt glas ocb pipa

fö rvillas! Du, som bord e andas diu egen sällb et i din gran-

Kom. Hit oss mästra allt som sker

nes väl, i din väns treInad , lU en fröjda s vid bans fall oeb

Fast vi det ej begripa" I).

segrar, d3 du trampar bonom

pli

hj ess au .

Du, som fått

elt hj erta, för att öma, och r it sllö tr för att omarma ocb

Väckt, liknsom

skydda deu olycl,li ge. meu förh ärdar e1in sj äl Ull en klippa

bäpen föruudran betraktade den hydda, der han il II vlii , I

och fördubblar den betr) cll l es börd a lIl ed ditt stol(a förakt ,

Bacchl armar och Fröjas sköt, njutit s3 Dl~nga osllatlbara

endast derrore, att du ännu i el,e va l it i lika bel äge nhet!

stunder.

Du krMI'er, att allt siI all vara till diu tje nst och an ser den

var den siren, som uu rorljn ste honom, ocn oan sedt verl-

Obetydli gaste handräel,nl ug du sjel f gör som det utm ärk-

den ej bestod af mer än lHta mcnnJskor bade ban säll ert

taste ädel mod ! Du, som _rj Ilänner nllgot lago m, lItmin stone

i sin f6rvlrring förn ekat sin egen hiilll, om hon ej t) dell-

tulet öl vr rO öd rör de behof (\fll'ska llen, I äl/u ste n och tuse n

gen öfl'ertygat hooom hvem hon var, medelst hemliga si-

fI) cker mala for di tt lys tna öga, dfi dn anse r den uslaste lolt

gillets uPPI'isande.

mer än tlllräckeli g For din tor ftige li lle ! Du , so m sll r)'ter

hem, men had e enda st genom l<rok- och biv iigar Ilring-

ar

vandrat en dervid liggande bergsimIl e.

vishet ocb st) rll a, men behöfl'cr I'j Ul er ii u nfig ra bli c-

Merl möda kände han Igen sin egen fru , hl'lIl{cn

NoaJ, trodde sig nela milen fl ~ o sitt
HäknolD honom rj

det iiI' merendels alla nIosofers öde:

Ilar af tv3 vackra ögon, fö r ;tlt blifl'3 en f fl llliOlDli g dfire .

detta till svaghet!

Du, som är skapad ror uaturen, der förställnin g oen bojor

när de genom tn sen omvägar tro sig hunnit et! mål, äro

aro dc rtirsta, som emottaga di g! För alitli ga noeiI ! bör

de oftast, uttröttade ocb förVillade,

..

•

ur ell dvala, stadIlade han och lDed en

•

pa

silt första ställe•
3

,

-

= .

,

35
MeD denna dagen är ej

belgad Noak.

Vändom då

vär uppmärksamhet pli det ~mne dagen kriirl'rr.

VI fira

ar

bar jnst sitt namn
graf de

•
häl'

sl{('r[lstlrnlDerm~n

desse

och den

heredt sin hustru och mor, ' Kan väl större

Barbar~; men rälla grunden turde ej förrän nu bland oss

blstorisk sannfärdighet ges? Jag 5beropM llJig salig Pro-

varit Iländ.

Vi förena alla vllra röster till Gumman NoalIS

ressor Rudbeck och hans Atlantica.

Men huruledes kistan

101', men ingen, åtminstone fä, lära allt hittills vetat, att

blif"it tom m§ga andra undersöka.

Det I<nnde, till exem•

hon

belte Barbara.

Jag bar belt nyligen hemtat denna

skett af vilda

någon

gÄng, dll grafl'cn OlD murades.

upplysning hos en af mina vänner, en liird, ja, jag vagar

Delta är docil blott en gissning.

säga den lärdaste i Sverige.

häl' träffar spär till nl\gon snikenhet hos några arfvingar,

ur laclIstiinger och

Han kan draga eIdgnistor

förmä pappersdockor aU dansa

hartzkalwr; ban kan

pli

ntantill alla de I'olnmer af cont.ra-

Sannolil<are är, alt man

eller tilläfventyrs hos sjelfl'a DOUl-Capitlet, hl'araf sednare
tider försett oss med exempel fran Linköping.

dansar, som ut.kommlt frän Herr Runemarks låda, och in-

Mitt egenteliga föremål blir då häl' al1 visa dcn äro-

nan kort torde hau bli Prreses i Uppfostrings-sällskapet.

rika stam, utur livilken en så ädel bloJUma SOOl vär Bar-

Han känner sprlIken , som talades Vid och straxt. efter

bara leder sitt ursprung.

Babelska förbistringen, III ngt grundcllgare än -

Alla harva varit Bacchi hjeitar, sOUl ej nnderl~tlt, att

silt mo-

dersm~l, och bar isynnerhet en syslematisk insigt i histo-

vid

rien

Auctorer följa Gumman Noaks förfäder, son eftcr far, skulle

om de tidehvarf,

folkslag och händelser, som man

med skäl h'iOar ba varit till.

I anseende liärtill har ban

bli

hans allarc

äfven lmåböja för Fröja.

Alt med mina

en Bibliotbeks-l'oluOIe, !leldst de sträcl<a, dessa anor,

ock ett utvaldt bibliotbek af alla slags oläsliga böcker och

till hela fyrabundrade ären före vcrldens sl<apelse.

mauuserlpter; och

oss eudast niimna de förnämste och bland dem en

källor,

det är här jag egenleligen träffat de

Tuban, Bacchl man och fältherre.

utur hvllka jag nllgon gäng tänker hemta och ut-

Utom

En Alexander, en

F,.u Ba"bara Noaks äreminne, livaraf jag t dag,
som hastigast, viII meddela (ö"'silk till ett utkast. Deu

lille, men den rdrdnbblade glans, i1varOled krigsvetenskapen

ella är en

nn börjar utbreda silt sken

arbeta

rimkrönika före syndaUoden,

och den andra

Cresar, ja, större än hlIda.

Verlden har ännu ej egt baus

öfl'er hela verlden, rorsäkrar

en Fllosofieo-EtY01 oIog Ico- Genea I ogico-Ch 1'0 noI ogico-h is to ris k

oss,

likpredikan, med tillhörande personalier, h1lllen öfver Frn

Hvar gäng fältslag

Barhara Noak I Carpentras' kyrka I Frankrike, der hon

eller i brist deraf, ett träd balwm armeen, der han 1Isido-

ligger begrafven, och det säges, att bennes klsla ännn är

satte allt och fatlade sin post sil, att han med sin kikare

alt bese, fastän tom,
•

pel,

nescio quo casu.

Della är en af

att rn framtid slIall knnna skryla U1ed bans tänare.

beqvämligen kunde
och genoUI

lemnades,

iakttaga

utsllg ban alltid en böjd,

de mindsta

rörelser

ä

bäda

de omständigheter, som ökar nirrallarens trovärdighet. Ty

sidor

sina nygeladjutanter, som derföre voro

baD säger i silt företal. all Carpentras (eller Charpentras)

en legion, ge behöriga ord res I alla förefallande häudelser•

-'--~'~.~Q~~--------------------------'"
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Fann hans Wrsigllgllet en relrilile af nöden, öfverlrmnade
han ej sitt folks välfiird I fremmallde biinder, utall for 1111lid ~jelf deu förste, atl I tid utse och intaga den plnts,
drr Iwn såg sin armce uti fullkomligaste säkerhet. G) nnades han af srgreu, slig man honom geoast pli valplatsl'n
sjelf rälma de slagne och förordna om de slirade. Under
bela slagtnlngrll, äfven efter vunnpn seger, kunde man alllId I baus ansigte läsa buru litet han smickrades af blodiga lagrar.
Kijt/ufl, Ba'<:chl man ocll Erl,rdansmäslare.

En underlig mao. Om viutrarne daosade h1l11 och Iwkade trollsmör.
Om sommaren for ban I härnad I trädgllrdsdammeu med
en sump och tre ökslockar. Alla hans söner blefvo sllngare, mau vet ej ILvarföre.
Nehel', BacclLi man 6cb Erkedjelme. Gjorde sig namnIlOnnig af (let infall, som Par Bricole öfverföll bon om, alt
nplle I TornelI se solen uppe bela natten. lian anställde
sllledes en skyndsam resa dit; och som den liden alla solfrnomener skulle belraktas i vatten, lät han, till den äDdan, hem la dit Sill tvättfat. Eljest måste Heber ha varit
en rolig och munler man, ty Rimkrönikan Inr6rer honom
såletles talaude :
"Jag lefde ocb andades blott efler nöje,
»lIvad lIpIst jag- gjorde bragte andra i löje. »
,lfiltuleet, Bacchl man och förste Ordningsman. En
dryg herre, ulan all anledning. Väl rödd på de fattiges
b~kostnad. Var ej den förste embetsman, SOlD missbrlllwt
51u myndigbet och dens helgd ban företr~dde, så blir han
åtminstone märkvärdig bland dem, som slleuat längst nlom
skacklan. RimkrönilIan talar 010 bonom således:

"Om jag Iclle varit hela socknens buse
»Jag shllat 10111 lif uti Gäldsluguhnse,
"Men uu geck jag ral(er och dryger och fri
"Såg I tysthet en s l(~lm hvar gllng jag geck en spegel förbi.
»Aldrlg gjordes något godt, der jag sll feck rllda,
"Men hälliIe det iind§, sll
, skedde det af vllda.» m. ID.
Gogan, Bacchl man, Handlande ocb Professor.

Ilade
det största COlltor på slo lid. Ett snille nian like. lian
började sin handel med strnmpeballd och Westgöthe-asllar,
och slöt med slleppsbroll, ceSSioner, milUoner. Man tllIlägger honom äfven uppOnnlngen af den slora konsten att
"il sjö- och brandskador bli millionär. Han skall ha ut·
gifvil elt liirdt verll, tvä tomer in quarto öfver hvad man
I alla möjliga händelser bör vinoa på Assecnrancer, haverier, bodmerier, fOrlisniogar, banlirutter, m. m., hvarjemte
ban mathematIce bevisat rätta tldeo och ordniogen af allt
detta. Och skall ban, efter sin fjerde bankmIt ex nobiIi
officio hällit allmiinna föreläsningar.
Ben AJotecll, Bacchl man ocb Premier-Major. lIan
Ilog ar älla ocb chagriu öfver trenne honom timade prejullicer, just samma dag ban fyllde sill fjerde lir och Öfverslc-Löjtnants-fullmagtcn föll ut.
Et Damjan, Bacchi man ocb Räntmästare. Om honom
\et mau ej mer än hvatl Rimkrönikan berättar:
"Jag IHafsad' hop guld med vfild, kooster och strek,
,,~ICD hnslru lUiu törslörde't Ilå marionetter och lek.»
.\tt El Damjun varit Adelslllan ocll RIddare Oones ar
lians i margcn mcd färgor lec~nade vapen. Och blir /1111

•
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I en svart sköld rört en slagruta och en blindlykfa. Hjelm-

att om ej syndaD oden Iwwmlt, hade jorden ändå rörglllts

pryduaden iir en pironetJe och uoder hängpr G) line llro-

af pest, obyra och hjellar.

kens Orden I dt askgr<lU hand, med omskrift: " Oois coro-

slul.

nat opus."
Kainill, Barchi man och Assessor i UträloJings-Coll-

än den största jätte, hvarföre det r611 60darne in "tt spinna

toret.

lian siiges först ha hillat på _~ssistaDce-Contor och

NumerloUeri.

Utom plancrllc härtill har han i en Allade-

mlsk dispotation IIiarIigen bevi~al , att elt samhälle aldrig

,

kunde bli Iycllligare eller tankekraflen och industrien mera
muntras och öfvas, iin ju oftare man eglie tillfälle aU ut-

Iddon Asser feck ell ömkeligl

Fastän knappl nio qvarter bög trodde han sig slörre

högrården ur bonom.
,

Stra).t voro Furierne I fullt arbele

och hesllrjfver Rimkrönikan hans öde ganska ömllansvärdt:
" Räl! ömkellgen jag mig I,röllle och sväugde
" Lik spindeln på sin trlld, på eD qvastldipp jag häng~e.
" Man spann uti veckor, man spann uti tri,
»Sist vardt jag så liten, som rn hnmla eller bl.

fundera eu proporlion af 5 emot 85. Och i sed nare delen

"pli tjuguf~r~e dagen, precis klockan lItta,

fOrklarade han p3tagligen

"sli roll jag mot jorden oc~ drunknad' i eu potla. »

deras sällhet, som tvungne af

nöd hade tillfälle, alt lOOt en ringa afgift af circa ullgra
On Nabat, Bacchi man och Ordonnatellr.

och tjugu procent om året, bli af med sina nödvändigheter
tiir sjettedelen

nr

deras värde.

Regenten, som tillbudet

gjordes, undersökte rorslagerne, nel<ade sitt folk alt begagna sig derar, lOen till belöniug för denne,

oc~

till upp-

den första

på detta klot, som försökt en beständig

I

tltatin et contagieux Huss,

mera käuII i yngre tider.

Denna sjukdom, som han ådrog sig I sina nppvexande lir,

upphöja honom 50 alnar öfvel' alll fOlllet, som svarade och

dil han ännu icke fyllt etthun~radeaderton, drog honom I

sade: Amen.

grafven i blowman af sin lIlder -

hau var endast

ett~un-

dradesju och sextio 5r, då hau vände sin Romerska näsa

ros, Glorvyrdigst i åminnelse, lfitit till Herr Finance-Mlni-

i vädret.

slern Hamans äretrappa taga modell af denna Kainins,

i Arabiska öknarne, har del' trälfat hans hvllorum, med

som, S) ndanoden oakladt, siIall ännu stått qvar till baD S tid.

~enna

Iddun Asse,', Baccbl wan och Colporleur.
säll liten man, men fnllpl'oppad af högrärd.

En på allt

Han bar all-

lid ett baDd om halsen, hvarvid hängde en korg, fullproppad med bJ·eltemärken. I'va
, r oc h eD som erlade en viss

•

~an

vissa Fröjas PrestiDllOr och Bacchi olTer, bier

muntrau för andre patriotisiIe Inrätlningsmakare, lät lian

Man tror, all Högstsalig Hans Maj:t Konung Ahasve-

,

ordinera~e

Hur han

En man, som uyligen bemkomwlt frlln sina resor

grafskrift, ännu lIell läslig:

»1 Fröjas tjenst förtärd, On Nabals tid var korrl.
" Om honom sägs med skäl: hans Iif har l1util borrt."
Men jag nppehllller mig för länge med vär hjeltinnas
Ehuru ett fruntimmers lerverne aldrahögst kan

lomma penningar feck ett märke oc~ val' genast hjelte.

förfäder.

iLaodet blef sluteligen så öfversvämmadl af svultna hjeitar,

innefallas i dessa ord:

------------------------.,- ----------------------------------•

~o
,

"HOII Icr~e, ~rack och lit

mält ~jupet af vår General-Ccremonlemästarcs hiskeliga

"Uon prydde sig, var II ..

svalg, vorc det duck rj ctt DOg värdigt olfcr på en så

" Bier gift och mannen kröute,

stur dag.

»Feck barn ocn dog -

geu I bennes famn

-

-

pressade Ilärlellens drufvor.

När nll

som vi manfolk anse orimliga; alltsll flnner mlu skalde mö

härtlllllOmmer hvad nllom bellaut är, alt Gummau Noak

ror gOdt, alt ej rlma det ordet ",·ö·lIle.

var en artig fru, att

net.

Men, åter till äm-

Ehuru, sade jag, ett fruntimmers lervcroe vldlyfUgast

kan Innefattas I upprepad c f)ra rader, vill jag dock ej så
alldeles tyst förbigå vilr Harbaras lefverne.
fader var

ZUI',

" hon lät man sin dricka»
att hon aldrig sade:

Hennes Ilerr

Baccbl man och Medicinre Doctor.

»Kära far, nå nå!

En af

"Sätt Ifrån dig kruset

Facultetens solar, ly lian brukade guld-dosa, sllanskt rör

"Utan ena ruset

lDed guldknapp, tvenne ur or:h eget Engelskt equipage.

" På dct andra : II :

Han vnr ej af den tidens qvacksalfVare, utan likas om nu

"Lät sin Gubbe f1l.»

för tiden gissade nan erter sys lem, och tog lifvet af foll.

så ökas bos oss vår högaktning föl' hennes sällsynta egcn-

methodice oeh efter alla konsten s reglor.

skaper,

Han var alla

BlI fördubblas orsakerne till deune dagens belgd,

vackra fruars Lif-Cbirurg, och nicllOrna flugo lust alt gifla

oeb våra sinncn kunna ej ömare röras till billiga Baccba-

sig, endast för att fil gumm-I<rämpor och njuta bans om-

naliska alfer BI hennes minne.

värdnall,

tcke härvid säger:

ling.

Han var ej mindre Baccnl ,'äu äu Fröjas gunst-

»lIa~e

Vål' milde fader älskade honom 80m en egen son,

Och hvcm ges väl, som

jag slidan flicka

ehuru man ännu Icke visste af vi u, ulan nyttjade mjöd och

Gifte jag mig : 11:

Brunsvigs mnmma.

Straxt på stunden nll.»

Dock flck Noak från bonom, genom

siu fru, första anledningen till vinplantering.

Se bär det rårnämsta af Fru Barbara Noaks lerverne,

Af sll ädel stam är väl' Barbara upprunnen. Och blef

som framdeles 811all vidlyftigare afhandlas i ett otarbelalll

IlOn född 489 år före syndalloden, den 4:de December, just

äreminne.

samma dag, som bon 380 år derefter trädde i brudsiol

den hjelpa sin man plllutera vingårdar

med General-Sllerpsh)'ggmästaren och Öfver-Amiralen Väl-

hela sin prakt visa sin vinpress.

borne Herr af Noal<.

än bland IIrus ocn buteljcr, sortera vlncrnc, än p~ gubbens

Kan då större dag gifvas rör Baechi

GUlD man

•

•

der skall hon I

Der få vi trälfa henne,

IHlii räcka honolD den ena pokalen eftcr den iludra, under

Noaks födelse- och fröjdedag ! Om vi egde all den

det 1I0n muntrat· houom med supvisor, IIyssar och hand-

Glädjedag !

druCvesaft, som förtärts på jordens yta, alla de bålar,
•

Der skola vi fil se henne med spaden I han-

Fröjdedag !

vänner, äu den 4:de December.

•

Barbaras födclsedag! den dag Noak första gån-

SOlD

Illappnlngar.

När ilndra sjunga Sapbo's och lIenlinnans I

Norden beröm, uppfylla 1'1 lurten med

Bar~ar8s,

och när

hon fördes till sltl hvllorum I Carpentras, som ofvan be-

dessa nPl1höjns öfver sk}arne fÖr det de förmält skrufva
Ihop ord i vissa tnkter och h} fla iindal'De af vissa rader

rättad! är.
Hyem yet l'j atl jag är lärd? ocb att Ingen passion

samIjUlIande, s~ lyfta vi

regerar de lärde sÄ enväldigt som cgenl<ärlel<en.

1'31'

Barbara ända in i solen för

MÄtte

uppfinningen af Arracl<, Erl<e-Bischoff, Cnrrlinal med nera

mig dll, vid detta tillfälle, till~tas alt äfven l} sa med rnitt

vilr milde Faders odödeliga Hnida, 111'ilka illnchlllla den

djnpa snille. All likväl ej för m} cket blotta rätta orsaken,

,'erkelIga Hippolnenen, och äro den rälte

torde jag likväl fll lof, att med alla lärde skylla pli I(ärle-

Pegasns, pli

bvill<eD man I) ner sig midt i Musernes famn.

ken till fäderneslandet och I'etenska~ernes rörl<ofran.

Del

Vi vilja dll hasla, alt se vål' Barbara betala nainren

äro dll desse, sorn sl<ärpl min tanllekrart, alt af Barbaras

Nonk. som var en god far, ville ionan sin död,

namn och i'ioaks allrnänna titel Patriark, finna alt Lalln-

sin sknld.

se sine söller lill godo.

De voro ej barn Illera; den yng-

sl,a och Svensl(a spdiken äro de äldste i verlden, och alt

ste var snart 200 år, de borde knnna försörja sig sjelfve.

det enda tnngomnl, som taltes före förbistringen var en

Han satte dem till hÖfdingar, Sem öfver Afrika, Cbam öf-

blandning af begge.

MlI docil ingen tro alt jag hilr upp-

••

ver all Osteriandeo ocb Japhet öfver Norden.

Sem var

rön orn denna saoning.

Jag skulle då

redan arrest till sitt bÖfdingdöme, di! Guhben beslöt, att

förlora

med sin bustru och Cbarn följa sin yngste, sin kilraste son

skaps- eller Vilterhets-Akademie.

till dess residens.

Vägen togs norr ut ocb rnan sladnade

en hastig bllcl, på det ordet Pol"io"k, finner genast att

ej förr än i Roslagen, der Japhels sons, Magogs graf ännu

det fördelas i Pater och Ark, bälften Latin, hälften Sven-

uppVisas, aF allrnogen, vid Bällstad gilrd i Wallentuna soc-

ska.

ken.

Nu voro Japhets boplIlar nedslagne, ocb han trodde

och blifvit I(allad Pater i Arken, hl'ilket dil för tiden ville

sina kära föräldrar Vilja i stillhet tillbringa sina örriga da-

säga Herre örl'er bel a verlden. ~Ien Barbara! Barbara! ett

gar bos bonom.

namn, som ännu närrnare bevisar denna sanning.

Men gUbben Noal< l<ände föl' väl värdet

den Adriadniska trllden till insteg i någon VetenDen som endast kastar

Hvem ser ej att Noak fRtt detta namn efter Ooden,

Hela

af ulländsl,a resor, att icke äfven vilja bese den märkvär-

namnet är Latinskt; men, låtom oss fördela det, sl<ola ,'i

diga veslra delen af Europa.

Ocb bvem vill icke se Paris

finna i dess sköt en samling blide Latinska och Svenska

och Rom? Ilan företog derföre bemresan genom dessa län-

ord; och ännu nera, om det 3nagrammallseras och kabali-

der, rnen, sig till föga glädje, ty hans fru, ovan vid Fran-

sIlseras.

ska klirnatet och Franska bölligheterne , bade den oI"ageobeten, att dessa, pli lIterresan frlln Paris, fastnade benne I

Ba,'ou, med flera, ocb de Svenska Bo,., Bo"o, A,'oo,

ba lsen, vidare i näsan, Vidare, vidare tills de ändUlgen
ändade bennes dagar pli etl . kb
sJu os I AVignon; hyarlfrån

•

täcker alla miua

•

Vi träffa här, till exernpel, Latinsl<a orden Ara,

ntom andra.

Af mina ofvan omtaide Auctorer finner jag,

att Fru Noak sjelf satt sll mycket värde pli delta slit
namn, alt bon rördelI del på nyss sagda sätl och den td

,
,

,

4:>

113 Gubbens Iluä förfallat små sup-Impromluer shom t,
rä Sveoslm ordet Bara:

C.t.

Sil Ir,iden i Ert kall, J Bacchl Embctsmänner,
Alt offren tändas må,
Förbarmen Eder forl, se törsten snart förbrännpr
livar broder i sin vdL
Minns dagen helgad är vär Barbara lill :ira,
Som, bland bjeltinllor störst,
Den lagen girvit har: friskt dricka och förtära,
Men aldrig dö af törst.
Ej jorden mera glad silt frusna sköte biolIar
För värens varma kyss,
Äu hvarje Commendeur mot bälen ögat mllttar
Och till Signalen lyss.
Låt bryggden rör sig gli, låt oss bekymren glömma
I Ordeus stora bål,
Att vi med s3mfäldt ult i endrägt målte tömma
Vår Ordens viiigångs siIä!.
Att önsIia Ordens väl och vänskapsbandet stiirlla,
Det är vär försia lag;
I sllyggd af deu man slIall I v3r Calender miirka
livar dag som gliidjedag,

" Bara dricka, bm'a supa,
" Ba1'a läska jemt sin strupa,
,,8m'a rus t bQl'a vin,
" Ba1'a Bacchus, mlu lIDsin,,,

III'ad ruärlwllga och trösterulla ord för llaccbl vRufler och t.:ommendeurer! Åter en anuan gång bar hon decllncrat latinsiw ordet ba1'ba således:
Nominatlvo : Barba
Stryk undan muslacben,
Genilivo:
Ilarbre - Och dricl{ ur ditt glas.
Dativo:
Barbm - Med denna fastagen
Accusativo: Jlarbarn - I qviill sku vi dras.
Vocalivo:
llarba - Spill inte pli skägget,
AblatIvo:
Barba - Hvar droppa är dyr.
Pluralt Caret: Vi re'n hunnit drägget,
I botten, I botten, min granne, ge fyr I ,
Jag skulle ännu kunna ge exempel, ända till mysterier, som tnuebfillas I detta märkvärdiga namn; men en
allmän hicka blaud vllra Commendeurer påminner mig, att
jag rcdan varit ror 13ngsalu, ocb all de med skäl iiro ot3IIge rfter dCII slund, dfi vår milde Faders osynliga lluidulD
ulgjuter sig i synlig m3tto, på dct man allmänt matte rå
orsak alt mcd mig utropa: Glädjedng! Fröjdedag ! GIIOJman
Noaks födelsc- och brölloppsdag !
•

•

,

I) Början till en af dc fÖI'sta Ordensvisorne i p, R,
författnd antingen af Stjernecrnntz eller Justitiaricn Fnlk-

mun.

•

•
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•

•

fordrar denna skyldighet.
Uacehl

En väldtg drinkare är fadren

svlira och llingsamma verll; ej underligt dcrröre,

wine Bröder, att vBr Fader t desse sed nare lider synes
lIled ett slags betäniIande framalstra sådane hjrltar. Oflast
händer, att brist pli Credlt, ibland brist pli sjelrva nuldum,

•

och ej

TAL

~ällan brist Il1\ uppmärksamhet, qväfver den bästa

appllcatlon.

till öppnande af Parfntations-Akten öfl'er framlidne vice
GouI'crneurcn Brodrcn J. J. Schildt, bitUet dCIl 19 l!Iartii
17S~ af Brodren GOllverneureu och General-Ceremooiemästaren KClrl.

dane sällsynta miin torde tilläfventyrs viiclla en ädel och

Mine Bröder!

stagcrne i brist p~ belöning? Ult oss derr6re hedra Baccbl

I1vem vet om

fU[ltig tänan ibland Uacchi Barn, som eljest sllUlle stelna
vid Pokalen genom otacksamhet, eller (Iväfl'as under fa-

Hvar och ell af Bacchi d)'l'kar~, som under sitt fuk-

Män, och Bacchi Män slwla lill

lO)

c[lenhet framllomrna.

tiga lefoadsloPll hnnnit till n~gorlunda höjd i konsten alt

Vid dessa orden lIterkalle Vi minnet af denna vår Or-

förtära, har inom dessa IDurar en ostridig rätt till 11tanka,

dens i lifsliden Ilögt uppsatte, högt durcbsigtlge och högt

ID~ ha sIIpit i ParIs eller Telge, i London eller Söl-

oförgängelige Vice Gouverneur, Procnratoren af Stora Vio-

ban

vesborg, ban roll
Fjolner,

bafva tagit sitt rus

j

fatet I Heidelberg, Brodren Johan Jacob Schildt.

sällskap med en

Det är

vtd foten af lians grirtstod, som jag I dag vllgar nllphöja

som drunlmade i ett mjöd Ilar, eller lDed eo Sac-

kenhjelm, som bade samma öde i en rännsten.

min hesa ocb rossliga stämma, för att uppf) Ila den bedröf-

Grunden

liga sista tjensten emot en bortryckt vän.

till deona slags dyrkan iiro de strålar, SOlD dessa o)'l<ler-

En af de YPJlerligaste och mlndst omlmllrnnkellga pe-

hetens förföljare utsprida i fadrens boningar och de behof

•

Icl(e den vördnad vi betyga öfver sli-

vi bafl'a af slidan e Öfver-Mästare, ,att ersätta bvad som

lare I V3rt tempel har ramlat öfveräuda.

brister i vllr sl'lIgbe!.

tränger sig in I sjelfva den lDilde f"drens helgedom, som

Men OlD lyckan kastat eo slidan

Hans saknad

man i vllra egna armar, om bans vllta lekamen raglat

bar mistat en af sine störste män, ocb haus sörjande

inom vllra egna lInutar och bvilat i vllra inhemska vatten-

ner en älskad handledare på fadrens sligar,

..
so-

Lillasom en åskådare förundrar sig öfver höjden af en

pussar; om hans röda näsa personligeu utsprldt sitt
sllrn i detta tempel och b
d
"
""
ans arrande bander hjelpt oss
att tauda rak verket pä Baccbi altare s· lin
J ' If
"
' a
nen
sJe ve,
mine Broder, alt bans lDinne bör vara oss sll mycllet kä-

häftigt nordanväder Imllstörtat detta mästerstycke, som I

Bacchl egen ära ocb värdet uf det IjuDlga Fluidum

sitt fall iniAger en slor jordr) md; dl! ligga närmare rör

rare.

med kOllst upprest obeli,ll så länge den stär på sin fasta
fot; men uär en gång liden skakat dess grundval och ett

•

•

•

,~-,-----------------
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•

bans ögon alla dcss delars afmätning, dfi iir ban ock be-

Ijcnster inom della siillsllap och

stört öfver dcn prakt, som afst5ndet förnt undangömt för

lill sin befordran och I'ar sahnali.

bans syn; sil är ock nu vllra känslor vid denna:Bacclil

de grnndl'r han hRr lade

Den bekante Grclciske Philo'phen Socrates troddc, alt
han hade en skyddsengel, som vakade öfl el' sig, DetsalJlwa

Iljellens afg1\ng.
På udden utaf dödens Iia silter menniskans rikliga

skulle vi kunna säga 0111 var allidne Schildl.

Irran vag-

stämpel; d1l bon försvinner skönjes först hcnnes rätta halL

gan tyckcs dct som dcn lJIilde Fadrens anda följt bonom.

Och är ej mindre sannt än för mllngen bcdröfligt, för mån-

Knappt kunde hans iinull späda häuder uJlplJ fia ett tenn-

gen åler lyckligt, att lifvet i verlden kan liknas vid rt!

stop, förräa han öfvcrgaf alla andra tidsfönlrif.

tjockt och mörkbrunt Porter t sin silfverkanua, som, tnnan

~ygade

det bllfvit utdrucket, ej tillstädjer oss all fullkomligen skilja

colade, Ilonillon och

urbildrn af de pB bottnen lucrusteradc mcdaljerne, som an-

den vigliga Iwnslen, att med styrlw och munterhet förtära

tlngcn varit betäckte, eller med falslct sleen upplystc.

det verkelIga fluidum.

Haa be-

genast slit billiga förakt tör ThcI'allen, cnrre, Ch oannat dJ liI<!, ocb lade sig blott på
Naturen, som ämnat honom att bli

Miue Bröder! här blefvc för mig et! vidlyftigt ralt, alt

en af de store i fadrcns rilee, bade begärvat honom lDed

utbreda mig öfver vår anidne vice Gouverneurs egensl<aper,

det dråpliga svalg, SOUl rorntiden beundrade hos cn Kejsar

förljensttr och öd~n;

Ma"imius oell våra tider sett bos en SlottSfogde Galle.

mcn J leänden och älskade n honom

lika s1\ högt SOIll jag.

Jag bär för lIIyclcen aktning för

Med såd ane cgcllskapcr dröjde det icke Iiiuge förrän ban

hans stoft, för att vanbedra detsamma med fåfänga loford.

blef kiind.

Det är icl<c tillstäudigt

att smickra den, SOUl sjelf aldrig

att Idinaa Portugls- så väl SOlD Mu,cal-Yin('l'IIe till sill I(raft

Det l<onua vt tnför hela allmänhcten utbasuna,

och verllau, och ingal', vid 1\terllomstcn till det ~å varande

smtclcradc.

Under en rcsa till Portugal vinnlade hau sig

alt vår allldne väns r6rtjenster, som Bokhandlarc och Tryc-

Ö"dosoplliska Sällskapet, sina förlrämlga rön

karc voro ypperlige, hans egenskaper som nmgiingesman

vincts uJ ttiga tlllämpuing pä Sill-sallat, Kabiljo och lIam-

älskade, hans cgenskaper som vän sällsynte och Iclare som

bUl'ger O,\bringa,

Fahrmaas testamente i den tunna Cbristalls-Pokalen. lIans

Ordinarie PrOfessors fullmagt uti

öden voro mftnga, sällan glada, som ortast bittra och vid

l'inosopllien.

dgra tillfällen ovanliga.

Men han uthärdade allt llIed cn

styrka i själen, med en undergifvenhet för den

SOUl

bvälf-

ver mennlskors öden, som sicuIIe hedrat cn man af mera
vigt i den allmänna verlden.

Porlugis-

hvarmedelst han behr(lr,,~~s Uled e,\ tra
de

]1raldi slea delar af

lIadc iclce dclla sällskap, gl'norn sin sljer-

nas underliga stJ'rel,~, gått inunder, tid chvarl\ et till föga
bedrr, bade ban dä säkert hunnit bög I upp IJft Bacchl Öltuuua; ly han var eo Lcibnitz uti käuncdomen af allt slags
f1uidnlll, och en lIeliogabalus uli förtiiringen.
l'\är detla värt muntra sällskap

Men, kaslom ögonen från ett fält, sft fulll af tätt p1\
bvarandra följande olyckor och ftterkallom oss hans Cör-

00)

Inom

1';11' ~ rlCole

uppllfvades

SI'ea Hilees landamären, uppsöl.tes han framför alla,
4

•
•
•

•
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och var iblnn~

~erlill la~e grundslenen.

bonom uti sin djul)~ l(änll~dolD om det OS) nliga Flui~um,

Korrt förut hn~c hno med billIgasie nit upphärt sig emot

och rörloren aldrig utur miuuc!, alf slyrll1l och m~(fllghel

efl slngs SC!lIoenkfeldionet·,

lewnat Er

de förste, som

en u)' Sect, SOIlJ blaudnde

intrii~e

bland oss, och det blott blifver ordning

äggegula i Punsch, hvarntaf ban bevisade fördrrfvet med

ocb munterbet, SOlD l(olDlU~ alt ban~ Er I'iigeu till Scbildts ära.

den slyrlla, all denua vekliga dr) elI snart rors vann frHn

Men slldaut är lOeusldighetens öde! äfven ~et slörsta

Bacchl Altaren.

Med snmlD3 billiga ifver protestern~e han

masle nalkas silt 10111.

vål' Vice Gouverneur slllr igen silt

intill slutet af sin lefnad rmot ~en Ilätlerslm sed, att sill

lock och

vaften i vin, som beklageligen ännu bland mfingen linnes

väl som hans död, I(unna liknas vid den utl'alda Virginia-

räd ande.

SO Ila och lyst, SOlD det angrnäma och sal(tmo-

tObakeu, SOlD uppfyller den vacllJ'a sjöskulllspip~u, sprider

dlga Moslervinci, så länge Uaccblls d)rkades i sin renbet,

en bäftlg ånga uti rum IDet, gläder Tobaksrökaren, nalkas

var han deremot SOlD ett uppretad t Champagne-vin, dll Fa-

än~teligen sitt utIoPI), O) tel' ut genom ventilen och försvin-

drens ordningar icke efterlefdes.

ner I luften.

vaudrar ifrfin oss.

1·lans sisla lerna~sdagar, så

Me~ sådane tänllcsäfl träd(le han steg för slrg helge-

domen allt närmare och blef den förste Vice-Gouvcrnenr
här I Sverige, vid bvilket tillfälle han log fil I valspråk den

Nu tidens lag är fylld! -

senlens, som en dess nn i sorgen qvarlemna~e Ordens-

Utaf den m~kt, SOlD jorden häpen vördar,

kamrat uppgaf honom, newligcu:

Bland olfer dem haDs lic sllördar,

Med ett rornya~t prof

"En Vice Gonverneur biir silla på sin stol

Gel' hllu lit skuggors Gud i dag ett utmärkt rof.

"Och dricka som en häst och skina som en soL"

I

verl~eus

krets, der han befaller,

SOlO efl prof af Ordens allmänua aktning för hans person

Han ensam, ej rorbytt, blan~ alla skiFtens lopp,

bör jag nämna, att han IlOrrt förut hade den äran, som

Xr I ~ct ögonblick, dll minnesvården faller

Ordförande elOotlaga vår Nådige Proteclor '), jemte /lere

Detsamwa, SOlD han var den sluud

I alllnänna verlden ror stora egenskaper kände Herrar ocb

Dig nignar, hårda tid, allenast att förstöra,

Män.

Dn hasligt lar igen, lwad du har längsalllt födt.

h~u

restes opp.

Dig ingen I~pperhet, dig iuga dygder röra

J, nitiske och I VInglIrden troget arbetande Bröder
Commendeurer! det är egen tell gen i Eder! namn ocb till

Min Schildt! hvars borlgfing jag beklagat,

Eder, som jag talar.

'I'~g Bacchl vitsnrd pli din graf,

ErterföljeD lOed trogna steg Er aOldna förmans fol-

apir; men kommen tillika Ibng, aft I synnerhet cfterfölj~
•

Du hvilar ej förrän du allt rorödt.

Hans hand din ungdom bar ledsagat,
Hans band din !liller lagren gaf.

•

•

,

,

•

•
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I Baeehl l(älJarbvalf, dit ban var följd af Eder

I Bacchl hvaJr, blaIId "fila varor,

Togs ban emot ar Gudens egen hand,

Du sökte bjellars ärestod,

Ocb upplyst gaf fit Fluidum den beder,

Man rör ditt Iif bar fUll nit faror

Som mer än rikedom ger styrka fit vårt band.

Men inga faror för dilt mod.
Dill

r)

1(le vittnar, bvar! det hIllInit,

At! om du ej ncr lagrar bar,
Du med din dygd förtjenat har

Mc n, Par Bricole ! som mest din mistnIng röner,

Hvad du af ödet icke vunnit.

När dig dIn foslerfar sll hastigt öfverger,

Det bandet värd, som ban laggl neder

Rör ej den Ijufva saften mer,
Som Bacchus i dilt bvalf med cgna drufvor kröner.

Och burit uli Baechi skygd,

Uti det qval, som dig bans saknad gar,

lIan utlln afund njöt ell heder,

Har du ju tllrar blolt att gjuta,

Som vanns allcna st genom dygd.

'1'111 spel ju endast qvar en luta,

Ar lyckans ilar stundom drifven.

Till krans cypressen pli bans grar.

I lugnet drr ban dolde sig,
Var ban af vcrldeo öfvcrgifven,
Men följdcs l sin nygl , o Ilacchus.! ulaf dig.
Mot ödets hfirdhet IItan smärta •.

l) Hertigen af Södermanland, sedermera Carl XIII.

Ar ödels ynne,1 ej förförd,

.

Sid. 48. Fuhrmnns testamente, en dryck af Rhenskt
1'10 med andre tillsatser, hade sitt namn af Vil1skänken
Fuhrman, omnämnd af Bellman och egare till det hus och
den Grosskällare vid Tyska Brunnen, som sedan egts af
Viuhandels-Bolaget Schlegell <Il C:o.

Han söl,le endas! i sitl iljerla
Ett oombytllgt vittnesbörd.

l alla bröders uamn jag 1(lagar
Förlnsteu af en bror och vän.
Han bäguat oss i fordna dagar
Och äskar denna rätl igen.

J Bacchi Barn! sfi hastigl oedertryckte
Men som sll Hlogsamt muntras opp,
Den vän, som ödet rrän Er rycl(te,
Var länge Edert värn och hopp .

•
,

~Mm'
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Förgänglighets Drott sin rält dock ej förgäter,
En trögt, en annall fort sin lefnadsbana mäter,
Hvars gräns, ror ögat gömd, man fllråugt leta vIII.
Ett sinnligt nöje dig I dag förtjusning skänlier,

p ARENT ATI O N

Den vissa ovisshet I glömsl<ans har du dränker
•

Och är I morgon mer ej till.

orvrr Brodrcn Vice (Joufernenren, Bokhandlaren, Ilen Johan
Jacob Schiltlt, hilllcn på Stadshuset den 19 JIInrtii 1784,
af I)orllcltell Arvid Adrian StJcrnccralltz.

•

Du tvenne ögon bal', Illt ett Ull nöjet syfta,
Men ock, med samma blick del andra du bör Iyna

De f/1lwtui4 nil nilli bent.

Skall än en gäng min röst bland Baccbl Barn sig höja

Pll. öknen du der ser, ocb den du mfisle I.

Ocb 1'11 en dyster grift sin slräfva heshet röja?

Del tarfvas tid min vän! att sig med mod belDanna,

Skall sorgen möta mig, der glada rankan gror!

I okändt mörker gli.

Apollos onlld mig en sprucl<en luta skänkte,

Och ännu mindre gli förbI.

Minns du I<an här ej stanna,

Jag dcn I dessa hl'alf till lel<ar nyttja tänkte,
Men ej till salwad af en bror.
Här sl<ingras villors sken af saonlngs rätta dager
Förunderliga magt! som ödens lagar stiftar,

Natur'n I tiden slaf, sin magt här återtager.

Som mäter tiden ul och lifvets rymder skiftar!

Olycklig den sin tid pfi dfirskap har rdrsplll!.

Med obegriplIgbet du dig (ör oss beläck!.

Här tidens usla barn rårslur aln dvala vakna,

En IIfvets guuslling dör, när dödens offer spilras,

Och de, som efter bli, hlolt häpna, gissa, sakna,

Ett blekt och gängligt strå till lfingsam sl<örd hevaras,

Som vi I dag vfir Broder Schildt.

När stolla eken ligger bräckt.

•

Uti den slom ma nejd, dit gl'afvens köld sig breder,

Om denna wlnnesvll.rd ej v~ra Illrar I{rärver,

Del' smärtornas tyrann fit döden ror beredcr,

Om brutna sncl<ar här ej vänskapsklagan qvärver,

Har ödets tunga hand mig redan länge led I ;

Ett brustet brödraband väl' sal<nad dock begär.

Här jag, I flere fil', hval' dag bar trott den sista,

Ej Schildtens muntra ljud med vII ra mer sig blandar

Men, underliga lag! dens runa jag skall risla,

\frÄn vlll't sällskap skiljd han bland de rrla andar -

Som rrlsl< jag vid min sjul<säng sell.

Men, Bröder! lemnom bonom der.

-

•

•

,
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Ur lictta grusets djup en rö ~ 1 milt öra dir:

ARTA.
{Mel.: Fal'l'al, heMUl i slät/digt nzilwe <Je" ur Iph igenie i Auliden.}

»Ge sorgen den och ~en, oeh driCI(, som Commen~eur."

Väl' blick rörgäfves Irlinga sölwr

(Tag'" glaset.)

In öfver Evighetens gräns;

NiI väl: ~n det begär? ... ditt minne ... men , jag häpnar,

Det I~nkpn s ) rsla endasl öl(er

IIvem är den dolda magi mitt skumma öga väpnar,

]\är utom lidens krets hon spänns.

Att sig I jordens barm dess blickar tränga ner;

Jag grafvens mör!<a hVCllf sli ljust som dagen ser,
Mfi mnntprhetcns facl(la

Iy~a

Vilr Bror, lOrden s drligt. sitt rangel värdigt hvilar,

Med sprid Ila ske n vid Schildtens graf;

lians naima hufvndslläl bell Bacchanaliskt smilar.

De ss tOlTa asl(a skulle rysa.

(Förer glaset till munnen.)

Om so rgen s skyar den omgaf.

Ditt minnc då, min Bror! -

O Bacchu s! tänlc, han ler,

]\är han min kröl(ta arm till mnnnen Uga ser.
Han, som blott sökte mnntra dagar

(Dricker.)

Och fördes utaf nöjets drift,

Och allt som glasets fot mot himlens hvalf sig vände,

Och kände enda st glädjens lagar

Han salfvor ulaf skratt nr nakna llärtar sände.

Böl' lekar följa i dess grift.
Yiilkommcn . drufvan s Gnd!
Din muniran no behöfs.

Så ,Iufna blommans tyngda knopp ,

~o Commen~eurers

drolL!

När morgon so leu dagen tänder

Mig styrkan snart förgilt!,

Och Ii!' och värma jorden sänder,

Alt åt din slagne son ett värdi!:t minne resa;

Ur nattens sl(öt sig re ser opp.

Jag re'n pä flygten val', försänkt I harm och nesa.

Af daggens fri siIa perlor väckt

Som vice Gouverneur han s Irclming snart lir gjord;

1I0n IiIcsom lju set går till möte

Men tanl(en lider brist p~ uttryck och pli ord,
När jag vill Schil~tpns bild i Comlllendeursrlrli~t girva

"

Och öppnar småningom ~et sköte,

,

Der hon rör mörkrets drott sin prakt och lukt betäckt.

I hvllk en skrpnad bäst man kan hans minne lifva.
Så vlindom ögat horrt friln sorgens molna trallt,

Yl samlat oss i dag at! Schildtens minne lirva

En blick af nöjet s Ijnd min stillhet åtcrbragt.

En teckning jag då hör utar hans lefnad gifva;

ViI' vice Gouvel'llcllr. nr sjelfva grarl'ens gömma,

I liirdom, vltterhct, i hof, hos domare,

MIg räcl(er en Pokal och ber mig tårar glömma

I kyrkan. öfvcrallt man ctikett får se.

•
•
•
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En Parenlalor böl' med goda sl<äl bevisa,

Med (';esar han cj silars ur 1D0llreus ,tela .I<öt,

Att den var verl<lIg-t född, IlI'ars minne han slwll (lrlsa,

Och ban af FQrceps ej det minsta lyte njöt.

Att han föräldrar haft och desse äfvensll

lians första lefnads stnnd dock hela huset skrämmer

Och att, när IIfvet S/öls, ban sågs nr tiden gli.

I toner ur B 111011 sin späda röst han slämmer;
Se'o I apl'lIcallon han stiger till ett sluän,

O du! som upp1I jordens yla,

Som pressnr tårar ut, af både foll< och fä'n.

Vid grafven fÖrst cJllresser sk"r!

på ärans stora fält, det Illan Theatern I<allar,

SOIll första Parenialar var

Ver ljud af alla slag ur tusen toner sl<3l1ar,

Och lag för grift-tal stiftal bar!

Der driller, än till sorg ocb än till löje rördt,

UH /Dig med dig få viinskap knyla,

Till SchIldtens driller docl, man aldrig lille hört.

Din skngga blifver mitt försvar.

O himlar! hvill<en sorg den svaga Modern möter,

PA

•

Då barnet Ammans bröst förtvlfladt från sig stöter.

grift jag aldrig rökverk bar.

Om till min bjelp du ej är snar,

Man re'n I Nornans band den grymma saxen ser,

Emol din lag jag torde bryta

Som snart blid' Mor och SOD en ömklig bana gel'.

Ocb stupa, der jag täul<te skryta
Med en parenlation sll rar.

Ou lIlägtiga Ol) Illll! du digra Gudaskara !

Knappt vet jag nalDn pli mor ocb far

Som stiaiders mindsta vink pliir alltid l} dig I'ara.

Åt den, hval's lof jag förelar;

Kom nu ur hilDlar, jord, ur skogar, berg och har,

Dä dock haus härl<OlDst borde flyla

Att frälsa dessa lir ur deras öppna graf.

LiksolD en ström frän Adams dal',

Dock

Dess drOIJpar räkoas en och hvar.

Jag fr~n en upprörd själ kring alla rymder skiclwr.

Men, mil kritiken at mig ryta!

En ryktbar läkare IRngt IIllndre oöm lir,

Uvad jag ej vet jag alt berätta spar.

Fast ban ej brådsl<ar sig, lian stundom har besl'är.

fåfängt örat lyss

ocb råräugt lystna blickar

Kanske ock Gudarne, IiI,SOIll bland oss de stora,
Nog

ar,

En krusad böOighet, en Nådig mine förlora

vllr Schildt bier fÖdd, pli saUlma säll SOlD andra,

Af bAde far ocb mor -

pli den, Olll deras skydd och deras bistllud he,

Sjelf afund ej kan klandra,

Lil<viil hans olytliSCall med tigerns ömhet se.

Alt Icke pilten väl 1111 verldeu boren var,
Fast han ej titelns glans ntaf Välboren bar.

Mcn, hvilken Ijntllghet sig I min ande spridcr!

Alan honom ej behöft, som jag hört Doctaru säja,
Ilenom Iifvets tull med I'ectis lurendreJa;
•

Mtn känsla icke mcr utaf förtl'illan lider.
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I sorgens bistra natt elt ljus jag tiinda s ser
" Mlg bör bar icke till, wan hörde Jorur svara; -

Det hoppets dagning är, som glädjen fttrrger.

" Jag, voro JUDOS ord, t<an ock win möda spara,

Se denna ljusa sl<)', som jordens yta nall<as,

" IIan duger, Drj min själ, ej till at! lägga på. -

Der tvenne pantherdjur, som lamm, i oskuld skalkas;

" Mereurlus, Haudelns Gud, DU rople ur en Hå:

Den fri ska morgonfiägt i loften vällul<t strör,

»lIan hör väl till mitt folk, men gör der ingen I) eka,

Hvad IjuOig harmoni min själ i tjn sning för!

,,) R~d s tu'ns sl<uwma bvalf hau slutar till at! tryd<11,
"Och uJlp3 Gäldstu'o sist sitt bufvudbokslot gör.

CHORUS
.
helt 3al,'f a "nder .,'''ta
tinlden och likasom nalkas 3111&nin(.!om bilrJar
.,
ni1~go". niil'lI1al'e).

Må blixten förfära!

" Min tauka är atl haD il eos t! sändas bör.

I

"N u S) ntes Fröja sjclf, wed Astrild vid sin sida:
" Dess ömhet alllid väcks, uUr hon ser osl<nld lida.

Men, Haccllns, din lära

"Uon rörd af barnets uöd från siDa Gracer gäl',

Är: go~bet och ära

" llehagen leka ej uti Gudinnans spRI'.

Ål jorden bete.

,,~tilJ

Knappt o!fret sig tänder,

•

..

omsorg, sade hon, deD lilla borde rUlla,

" Men ael<, när natteu gror, den Iloel, ulaf de sl, öna,

Knappt sucken blir sänder,

"SO ID cn gåog dölDa sl.all han s sÖ lulliga för sö l,

Knappt Iyrlas de händer,

"Står nu SOlD bäst på po sl, i farslu'r, vindar, hölL

SOlD Guden tillbe,

" Patruller och rapport lIvar slund mig sysselsiilla,

Förr'n llacchus ur nöden,

"Ocb Ijellsten g§r rör alll.» -

Ur VIdrigsia öden,

Bedröfvad af allt delta

" Jag rOJlle fram wiu vagn, Iii! biidda den med woln,

Ur grafvrn, or döden,

" Jag l,) sste Fröjas han~, drack ur den största bill' n

Sin hjelp synes ge.

»På vägen mig begaf -

man slrax t

·
UlIU

Illag t sl"
"n'11

1,'1" ra,

" Ty pojken blir lDin son oeb sprida skall lDin ära.»
Sll sl<nlle Vinels drolt, bland Gudars hela skara,

Men, gr) wme! skämtar du? du I<niljljlt har talt till slut

Min enda Iljelp ocb trö st vid Scllildtens vagga vara!

Förr' n ~u ej Illera flnus, och allting som förut.

Du glädtlghetens Gud, i evig ungdoms vår!

Uti beslÖrtning sänl{( förödel se n belral<lar,

Dn icke o!fcr nog ur bundra bålar får.

Och dödens grywma hngg hvart ögonblick afl'aktar.

Men, t) stnad öfverallt, ty Baccllus sjelf nu talar:
"Den klagan», säger ban , fyllt opp Olympens salar,
"Och nlaf deras bvalf ett ömkligt genljod feck;

Ja, Bacchus, han försvann, jag endast Wirlha ser,

"MeD din och pillens nöd blott mig till hjertat gecko

Som modren et! glas Rhenskt till någon si) rl(~ ger.
•

,
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Men blllllar! slidan t slurf! kan du ett glas ej bära?

Men denna glada tid vi blott I drömmar njuta,

I dropparne, SOlD frun ej miigtllt att förtära,

VI vänta vliren än, då sig dess dagar slula;

Den spätia plantan dränlls -

Ar sommal'DS tnuga ok, 1111 svett och vanmagt tryckt,

filrväl milt hopp, miu tröst!

Då vinN fyllt hans Olun och tvätlat Ammaus bröst

Man fäster tankan först på vilrens dolda flyg!.

Han qväfs! -

Så ses den strida ström i bafvet brådt försvinna

Besläldl!

' meu nej, min själ af undrau domnarl

lian slickar sig om mun, ban pattar ocb han somnar.

Ocb fri siIa böljan snart en biller sälta vinna',
Sil äfven fly de dar, de glada ungdoms dar,
Då menskan säll ocb fri sin rälla stämpel bar.

Men, hvilllen stråle ifrån skyn,

D1I blodets snabha lopp, dll Iyune, seder, nöjen,

Min blindhets fjeltra ändtllg Ilfossar!

Ar oskuld röra. an och följas af de löjen,

Och bindeln rrlln milt öga lo ssil r!

SOlD märka ot en ren och obesmittad själ,

I J.lacchl vagn jag Märlha ser,

Af Iwnsten ej förförd, pj snärd i tvllngets gräl.

Som sIlart vllr milde Fader blifver;

Ack! lmnde denna tid pj förr'n

Han an se r lOed behag min irver,

Och Iifvet lika sällt,

Och åt min blindhet nlldigt ler.

Men, under yrslen tiird, man den än aldrig njöt,

slI pliigar menskan vanligt dömma,

Och knappast Vllrse blef, fÖrr 'n

j

•

grafven slutas,

j

alla åldrar njutas!

j

bekymrens sllöt.

på gissning lasta och berömma,
lIvad vishet iir för slump hon tar;

SlI bänder dig ocn mig, sll 11ände ärven Schildtcn ,

Men, fa st vi finna alla dar,

l Bacchi öma vllrd vi sällrast lemua pilten.

Hnr grymt, hnr grymt man vilse far,

Hao af sin far och mor en god uppfostran feck,

VI iiiska dock att stäudigt drömma.

Som ej ett coda steg frlln gamla strllten gecko

När vinterns stränga Gud sin hvlta mantel l) f ter
Irrlln de nacka fält till bergen s djupa lliyftcr,
När han till Nordens fjäll från oss i tllrar gllr,
Och der, för solens magt, koappt säl{er fristad rllr.
Naturen, liksom nyss, befriad utur bojor,
Slo gliidje sprider ot i slott, I lägsta kojor.

AIII flIr I vfirens famn ett nytt, ett muntert lopp,

Allt blir 1I11Yo r6dt, allt andas Idel hopp .

Jag sl,yndar alt min Schildt pli verldslheatern föra
Ilan dagens fackla knapvt sett sj utton års lopp göra,

011

hau ur slägtens farnn, att Staten gagna gllr

Och haliS patriotism pli blodet segra får.
I yppighetens bok, hvars reglor verlden följer,
Hvars slut konst I hvart ord, med smink och smicker döljer
Betryck och seders fall, man läser denna lag:
En stat, fast lycklig sjelr, är ntan handel svag.

•

,
•

•
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M
EIt annat blad Ulan ser i gul~ dcn satsen ) rlla :

Nu är hans tidepunkt, nu öppnar sig hans baDa,

Blan~ samfuD~, siilua slÖd ger hall~elll, bä,la styrka.

Han afsvär NeptoDs tjenst och h) Ilar Bacchi fana,

Vilr SchiIlIt, SOUl tänkte SUD~t och mente Staten väl,

Ty Schiidtens clement ej vallnet nllnsin var.

Ar ~essa villor rör~, nu helgar I,ropp och själ

0111 jag I anDat ej kan anta hans försvar,

Åt haudelns fria Gud.

Jag dock bedyra kan nppfi hans torra aska,

I tjens! han sig begifver;

Man aldrig på Contor sett malle till haDs ifler.

All valten aldrig fyllt hans långa lefnads fiasila.
'fvertom, om Schiidts natur (att tntet gli förbi)

Men, svaga lIlen sk llgbN! ~et alltid är din lotl,

Till nÄgot fallen var, det var Hydrophobi.

Att göra ö!'vrrsl(red i både on~t och godt;

livar stråle tjnse ts 1(lot till jordens yta sänder,

Se'n snillets Gadamagt kring jordens halrva yta

Kring misslag tusrnlals den klara Jagen tänder.

Okunnighetens slott har hunoit nederbryta,

VÄr Schildt har äu de år, ~å blo llrt lant,an styr -

Och med sitt klara ljus besegra! dnmhets mag!,

IIvem ser med uneiran då han s iI\ er het oCh) l"

pfi

Han palrioter sett den vinst af land smän taga

Dess högsta godhetsprof, all mensklighcten tjena

Som ulländst, halHlelsko usl sig vrtat undandraga.

Är konsten att begrepp fit stampadt linne läna.

lians böjliga begrt'JlJl nu följer sanllna spår -

Åt denna konst vllr Schll~t sin tid ou offrar opp,

Han I speculation -

Men ödet anoao väg har ulsett ror bans lopp.

men Ilagot vilse

går.

för~oms

•

tyranni rörtjeDta bojor laggt;

IIvem bar sig ej belmnl, atl just sppculatloner
Är bandelns rätta lif, och ofta ger millioner?

VÄr hjelte, som var van att uli handeln vara

Men Iycllan aldrig än p~ jorden rälll'is var,

No gllr, att denna bragd med bokvett sammanpara.

För n) be~ynDaren bon heldst sin) nnest spar.

Haos snille hade re'o utnr sin linda gätt,

Och SchiIdlen, i sil t I(all, dess ogunst nu rdrsöker,

Men bans erfarenhet ännu ej mogna flItt.

lian s viust blir ban s rörlust, han minskar när han öker.

Nu tycktes lyckan bli vfir hjeltes gynnarinna,

l siäIlet Iwns förtjenst hon bort belöning ge,

Och liter göra väl, oär bon lät Scbildlen vi una

Får lilan vilr hjelte nu från haudeln slörtad se.

Förlroende utaf -

mitt minne mig bedrar -

Som häfdatecknare han allas aktnlug bar.
Ocb redan ÖSlersjön me~ slolthet böljan Ilas!ar,

Hao lärt oss värdet af rörläggare-förskotter

U'l pB deos vala r) gg vfir Schildt frfin Ty ; lllaud bastar;

Ocb fast med sto rörlust ar en slags bandels-Iotter.

Ol'il Neptun bugar sjel!' för Llibska Brigantin,

Ej utländskt handelsvett pli honom silke spano,

SOUl I sill sl(ölc bär vår SChildt och Åmar vin.

Som äkta patriot han härvid ensam vann.
5
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Credlteo kände han, den mäktiga Crcditen

VRr SchihH, som kommer hem med Ilenllingfnlla händer,

Och öppnar häl' och der en genviig för Debilen,

Af afnnd möte fRr, som gnisslar silla Uiotlcr;

Som dumma Oockcn trott en gcnviig lill bans fall;

Mrd fradgan omkring mnn och sönderslitna bål'
lIon genast hastar sig förgifta Schildtcus spk

Men först \lrojrctcrs haf i grund förtorlw sllal\.

Och att dess sii!lrare vår hjelte fR I snaran

I sådan skola Schildt sitt snille un får öfva;
Han lär sig all slags vinst. -

Ej sljiila. eller röfva!

Försl<apar trollet sig i hvad lilan I(allar mflr:w,

• • •

Dn ädla BrödraOock! förlåt min tydlighet! ...

Och rider hans Patron, med s\lorrhugg, näller, dar,

Jag I(änner Stocl(holms-Posts krilil(-benägenhet

Till dess alt han vllr Schildt sitt afsl(ed gifvit har.

Det lilla ordet vinst I,an honom ämne gifva
Alt hela detta lir blott rilll-kritil(er sl<rifva;

Här åter l} ckans hat vllr bjeltes OJod Iycl(s pröfl-a,

Etl anfall siil<rast sl(er, der det förmodas minst,

Men Schildt, som aldrig Iiir!, att IDoigång vekligt sÖfva,

Jag derför skilja bör emellan vinst ocb vin~t.

Försagd, i tvilJans bädd, än trotsar hennes bat,
Och Munds svarta gift, och r) IlIets lömsl(a prat.

VRr hjelte, sade jag, i denna sllOla lärde,

Utar sitt olycksf"1I fördubblar han sin ifver,

på all slags vlnuingsbragd alt sälta noga värde.

Ett sleg han lliIll(a lycl(S, IDen l-erl<Jigt tvenne Idlfver;

Han snart i llOnstens böjd sll IlIngt som lärarn klef,

Irrfin Bol<hfillarc hos en SOlD Ilandel dref

Och uti industri han mästarus Iil(e bier.

Bloll mell mal(ulatur, han CompagnolJ nu blef,
Och det lOrd Holmberg sjClfI) - med Holmberg, hl'ars förslager
Till längd och vidd och djup förtjena snillets lager.

Den tid, jag darrar än, dfi Sverges stolla länder

Och deras rörelse gecl(, som den borde gå:

I tvedrägt frättes opp af utländsl(t hyrde Ständer;

Uerr Holmberg

Dfi samma land som förr Euro\las frul(tan 1'aJ',

ron

var en, men nu de I'oro två.

Ej ett, lUeD hundra ol( pfi tryckta slmldrur bar.
Om på vår hjeltes stoft min sÄngrnö ville skrytll

Af denna bistra tid jag nödgas tanken föra

Och tiden det tillät, ej iimnen sknlle tryta.

Upp~ en bändelse, SOlD tör en framtid röra

Till löje, mer än sorg -

Men lIrödrens tålamod jag redan pröfvat nog,

dÄ RiI(ets hela magt

Då i min långsamhet jag deras hopp bedrog.

Blef efter pact<ar-konst, men in extenso, bragt

Tillåten dock en stund. J värde män och bröder!

Till staden Norrl(öping, alt hålla i dess sköte
En tanl(e-auction, livad säger jag, -

•

Alt sig mitl rimnöt än på detta belet föder;

ett möte.

Vår hjelle nalhas nu sin lefnads sista år

Här gör l-år hjelte nu sitt handels-miisterprof,

Hans sol JUed stora strg rrn till sin bergning g~r.

MeD . .. alla store män rör tadlet bli etl ror.
•

•
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När splitets grymma troll sÄ lfingt sin ilska drlfvil,

Då han, af äran sjelf, vid handen nu blef ledd,

Att hou ror egea tand ett htskllgt oITer blifvtt

Och af sitt märkta bröst, med allmän aktning sedd.

Och t sin svarta blod värt hela Rike dränkt ,

pli slutet arund vann, nch bjelten redan svlgtar,

Om ej CII mild rors)'1I pli oss I Nåder tänkt.

När Themls från sin thron, med bundna ögon, rlgtar
lIlot bonom svärdets udd,

men mlldhr.t domen skref,

Som, under sträng diet, en liten brunnscur blef.

Uen ~ag, dl! Sverges sol pli rristet liter trädde,
Med renad horizont det nya hoppet glädde,
Vllr hjeltes stjerua ocll I vintergatan låg,

Men, ml! en erterverld här Schildtens teckning lifva,

Fast, äfven genom tUh, man henne knappast säg.

Ty taOans rätta dag eu framtid blott kan gifva.

Här afund pj förmår förmörka Schildtens ära;

Med öppna ögon vi I sömnens rjettrar gli,
•

'fy lusen viUnen ges, som selt vår hjelte bära
Sin stjerna pli silt bröst

'l,

Men efter hundra Är -

vår tid uppdagas då.

som minne af dcn dag,

DlI sälla Sverge såg sin frihet, Kung och lag.

Till mensklighetens blygd jag borde IIU berätta,
Hur lägsta nedrighet här utväg fann alt sälla

Det nndras med hvad namn man böl' de stjernor kalla

De nidingsverk i gllog, som märka hennes spår,

Dem mall, likt domsens dag, sÄg denna tiden faila,

Hur Schildt ur en arrest 3) uti ell anllan går.

Och som på Scbildlens bröst en sådan lecknad var,

Men rysnlog, harm, nirakt, befalla mig all stanna,

Jag torde här få ge min mening ocb milt svar.

Och hämnden glömmer ej omensllligbet förbanna.

Man uti valet satt Oxstjernor och planeter,

l olycks bislra natt sätts väoskllp uppft prof -

Min tanke är alt Scblldfs bör räknas till cometer,

Blott jag mio räddning se r, min väll mfi bli ell rof;

Ty bon, en aOllng l\roPP, med bvil och uthredd svans,

Det är deo ädla sals, SOlD allmänt bifall vinner,

l Radslu'ns hvalf ge ck ned, och aldrig m~ra fanns •...

Och arund s biltra hat ou till dec höjden hinner,

Ocb en comets natur, som jag mig viII p§minna,

..

Alt Holmberg flyttar Schildt frftn Tryck och COUJIMgnl,

Ar komma par hazard , ocb par hazard försvinna.

Och han föl' d~lIl1a salis nn mftste offer bli.

J öfrlgt ASlronom jag aldrig nll'nsln var,

Vill' Schildt, som nödgas då, at! helt allena halIdia,

Jag bloll som vän ocb bror min mening girvit har.

Med vishet genast ses en bnllrlg verld förvandla

Men arund, än ej trött, moi SchiIdten snaror spinna

'1'111 nöj ets enslig bet, I sannlogs t1dsfördrlr,

Sigs, lIkasom I eld, utaf rortvlnan brinna.

Der ban af lungsot tärd, I stillbet slöt sitt lif.

•
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Wir blommans öl1llna knopp en Guda-vällukt sprider,

ARIA.
(Mel. : l"årt jasta vänskapsband är knutet Ij'c"
riden, nf Gluck.)

ur Tphigcllie i 'rau-

Niir rlagens Gnd i moln sig bäddar
Forsllfäclles Inftens glada folk;
Bestört det sig i hälar räddar
Och lystnad är dess häpnads toll!.
Så v~ra glada ljud ej höras
l dessa hvalf slit Echo ge,
När vllrn muntra lellar stö ras
Af lifvets grymma flende,

Häl' lugnets Iysla frid af stormen aldrig lider;
Ej middagssolens qvaf, ej midnattsköldens magt
F~r störa hvilans ro och hälja fältels prag!.

Se slagne hjellar häl' i gräset ligga sträcllte,
Se vapnen rundt omluing, i deras lekar bräckle!
Du Irodde dn besteg en blodig äras fäll,
Acll nej! jag har dig led! del' lifvet njntes siill!.
Känn andan drages lält och sinnet muntert blifver,
Och hlodet löper gladt -

Idion denna sälla ifver,

Som i din lUuntra sjä l blolt salmar en pokal,
Känn, dödlige, och fln n, att här är Bacchi dal.

När solen till sin bergning skridit

Här ser du äu de spär, som salig Schildlen trampat,

Den trötta hcnlen söker ro.

De hålla fullt en aln -

De plågor han den dagen lidit

När Kypar'n val' föl' trög

lian glömmer i sitt tysla ho.

I bergets hårda häll, som under stöten spracl!.

Sft Schildten glad till mfile! bunnit

Se här, vid denna ek, vår hjelte ofla [lappat

Och kastat nöjd sin vandringsstaF.

I dryc[ljom, alla slag, och aldrig nä'nsin lappal.

Han till väl' sorg frfin oss försvunniI

Den elI, som kryper här, alt Iillsom dagen fly,

Och saknad suclmr pli bans graf.

Fec[! denna vext en gftng, när han såg Schildten spy,

här han i ifver stampal,
se märket af hans klack

Den lind, som der i vrån sig lutar så betryckter,
Men, innan denna graf ännu jag öfverglfver

Vllr hjelte skugga gaf, en dag, då han var nykter;

BÖl' minue! ock bli re st af Schildtens uit ocb Ifver

Och aspen darrar än, se'u SchiIdten vid dcss rot,

För Bacchi d) r[lalls helgd, för denna ordens väl,

För sista gången föll pli dctta bala klot.

Som han lillgifven var med både kropp och själ.

Se detta vida mit, som ögat Ilnappl lIan mäta,
Ar höga almar stängdt, hvars grenar raullor fläta,

Der Flora kastat sig uti sin morgondrägt,

-

-

Och tnsen Ilyssar far al' vestans lätta flägt.

VlIr bjel!e detta fält sil älskade oeh [lände,
Alt jcmt han bär red spärr och uti [IQppoing riinde,
Mcn uär han syuen feck straxt lungsol bouom log
Som vice GOllverueur han gäspade och dog.

•

•
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SlI Scblldtens lirspokal till evig glömska spruckit,

Cypressen vittna skall vHI' saknad och 1'111' sorg,

Ocb döden hans butelj till sista ~roppan druckit.

Och rankao hjellens dyrd I Bacchl egen borg.

Knappt Inom drssa hvalf J fll'n hans like se,
Som nitisk Commendenr, som Baccbi dyrkare.

Dn profvet genomgåtI -

du lifvets I'illor känner.

Ack! skall I jordens sköt den till en mnllhög törsta,
Som här, vid blIIens kant var alltid bland de första.

Du bojan friad är, som tyogel' dygdens vänuer,

Skall den, I mörker gömd, ett glömskans olfer bli,
Hvars strnpe blllar sväljt, som gäddor sväljer gli.

Dn liknelser ej mer, men sjelfl'a blldeu ser,

Förr rankan 01100 ger och granen bär citroner,

--

Och suggan värper ägg och björnar bli kalkoner,

Du redan nlltt ditt 10111 och vandrar icl<e mer.

Än, värde Bacchi Bror och vice Gouverneur!

•

Ditt minne och ditt oamn Ibland Bricoller dör.

Se'n ödet funnit godt din lefnadsboja lossa,
Din fällda vDndrlngsstaf jag

pli

din graf viII krossa.

CHORUS.

Uti vllr vlngllrd hvad förlnstl

sä mä då jordens sköte gömma

Eo ranka, Bacchl ögnaillst,

Det stort af SchiIdten örrlgt är,

Sä rötl och mogen, foll af most,

VIII' Brödravänsl<ap mllste ömma,

I förtid blir hergad,

När ullgon bland oss saknas här.

Af stormaroe härjad

Och Schildt var oss föl' mycket när,

Frllo Lethes kost.

Att vi hans minne Imnnll glömma.
MlI tad let fritt med ofog dömma

Do sälle vice Gooveroeor,

Vår fribet uppll SchildteIls grift.

Som var sll värdig Commendenr,

Att följa glädlighetells drift.

Frlln Bacchi lända olfer dör.

Och alt oml<rillg cYIJresSer leka ,

Din lefoad eD regel,

Förgäfves gjuter ball sitt gift.

Din ände eD spegel

Dio skugga, Schildt! kan oss ej neka

Här blifva bör.

J oskuld skall<as vid dill graf,
Och skämtets uöjeu Dl llWigt smeka.

Hvad Sclllldt i tiden prydt bör ou ilaDS grafvård pryda,

Dn sjelf i Ufvet aldrig slaf

All åt en eftel'verld haos iägerställe tyda.

Utaf den trumpenhet som s~ rar.

•
•
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l) Bokbandiaren Johan Gu.taf Holmberg, grund liig-

Ej nÄ'nsill eflerdöme gaf
Af trägna sucltar, faisita lÄrar.
Men sliU ll e tadl et med sin glaf
Sig mu! dill multna aslla vällda;
Sfi må ban fritt de pilar s iindll,
Som ular idel illbragd Itända,
Ej genomtränga ärans skyggd.
~lå tadlarn dÄ bans minn e qvälja

Sill själ lit ned righeten sälja,
Och fritt han s fel s teg noggrann! tälja,
Vår Schildl med s ina fel val' Iclle ulan dygd.
ARIA.

a.rel.: Fan;il.l, ötna LoriIia (Je.) ur Alexis.)

så ses, frÄn hafvct s faror, ett s kakadt s llepp nå hamn,
Som böljans yra ras, med s llepp s brott tusen gfinger hotat
Ifrån lifvets bördor friad Schildlen g*tt i bvilan s famn,
Och njuter nu i verklighet del hopp han otom liden fotat.
Utur vllr Brödrafamn hilO salmad frå n oss går,
Mä tadlarn frih et lia, alt leta I bans s pår;
Men minn s, din lernad är"en gransilning rår.

J Bröder Par Bricole! vi Schildt i dygder nilja,
Ilan s fel U1å varna oss, och vänskap må dem hölja.
Farväl! rordna Kameral, saknade broder sof sö tt! fill'viil!
so r sött ! Farväl!

-

•
•

gare af den ännu best~ende Holmbergska Bokhandeln och
fr3n 1 779 utgifvare af Stockholms·Posten .
') 11an torde fil antaga, att Schildt, en ifrig Uoyalist, och som vid ltiksdagen i Norrköping 17 Gtl, troligen

under arbete för Konungamakten, vunnit penningar och
gjort sig känd, äfve n för visad t nit vid Regementsförändringen den 19 Augusti 177 2 blef prydd med dell medalj, som Gustaf III, till åminnelse af niimnde dag, utdelade åt si na anhängare, heldst minnes·talarcns ueskl'ifning
på Scbildts decoration öfverensstämmer med utseendet af
denna medalj, som var aBång till formen, (föreställande eu
bisvärm, följande sin Vise, med inskrift: Concol'des Regisque fideles Cives Ilolmienses) och bars i bvitt band. _,nledningen att detta äretecken
»1 Rådstu'ns hvalf geck ncr och aldrig mera fanlls"

var den rättegång, som af Advokatfiskalen i KOlIg!. S\'ca
Hof-Rätt, Rosbeck, å embetets vägnar, anställdes emot E. O.
Cancellisten vid Kongl. Bibliotbeket, Johan Gustaf lIaidin,
såsom förfaLtare till en i Stockholms-Posten, N:is 76 cch
77, den 14 och 1 5 April 1779, tryckt skrift med titel:
",suar på det i Srocldwlms-Posten Jt'i 61 in/öl'da bre! till
PlIblicola", samt emot Schildt och Holmberg, hvilka tryckt
och försålt skriften. Nämnde sval' skall bafva inl1ehilll it
utfall emot Kronoul'änncl'icl'ue, men de tidningsllumer, h\Turuti det blifvit infördt hafva troligen blifvit confi,kerade,
iltminstone saknas de uti Kongl. Bibliothekets samling af
Stockholms-Posten. Hof-Rötten ans'lg detsamma innefatta
»flere förgripliga utlåtell3er om och emot Svenska Regetillgs»sättet, samt tadel å Kongl. Maj:ts vidtagne författni ngar",
och dömde så väl författaren, som Sclllldt och Holmberg,
till åtta daaars
fänvelse
vid vatten och bröd. H ii röfl'er
o
o
klagade Advokatfiskalen hos Kongl. Maj:t, med yrkande om
strängare bestraffning j i an ledning h varar Kougl. Mnj:t ge·
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nom Utslag den 23 Maji berörde är, ans. g Haldin och
Schildt böra mista lifvet och halshuggas, samt Holmberg
underg1t fjorton dagars fangelse vid vatten och bröd, "men
"finner af gunst och nlld det Haldin må undslippa allt
"vidare ansvar och straff i detta mill; hvaremot Schildt och
"Holmberg, hvilka, genom denna skrifts tryckande och
"kringspridande gjort dess förgripliga och skadeliga inne"hllll kunnigt och dymedelst ett större ond t förorsakat,
"hvartill kommer, att Holmberg icke h\tit sig rätta af hvad
"honom förut i ett dylikt mål öfverglltt, böra hvardera för"sona deras brott med åtta dagars fängelse vid~vatten och
»bröd.))
3) Schildts omnämnde politiska missöde och hans af
talaren här pilpekade ekonomiska, eller bysättningen, tyckas likväl icke hafva inverkat ofördelaktigt på hans ställning, hvarken siisom medborgare eller ordensbroder, ty inom Sällskapet P. B. återfinna vi honom, ännu 1780, fungerande jemte Grefve Johan Gabriel Oxenstjerna, Grefve
Carl Fersen, Kong!. Theater-Direktören Baron Barnekow,
m. fl. af Gustaf III:s sällskapskrets. Hufvudorsaken till
hans sedermera iråkade betryck var skiljsmessan ur bolaget med Holmberg derefter skall han, enligt Svenskt
Conversations-Lexikon, hafva utgifvit: ]löl'krets tidningar,
eller Allahanda for i natt; Forryckta tidningar; Löjliga tidningar; Roliga IIistorier samt veckoskriften Ingen ting, men
dämera tyckes icke någonting hafva lyckats honom och
efter sjukdom och bekymmer afled han t 781.

TAL
hilllet vi,l lIögtiolsdagen den 8 December 17119, af Secreteraren Ilarl Lindegren ').
Mine Bröder!
Det är dl! här det ögonblick,

•

Som styrkan nr min själ skall pröfva!
På mig jag häFtad ser hvarendn kiinnarbliclL
Jag hvarje öra

ser förlängd t

i granskningsskick

Och IJems!<a aningar mitt häpoa bröst bepröfva.
Ack! vlirdaste Ilhörare!
Jag öllskar, till begynnelse,
Jag öllsl<ar
Jo

önskar -

lllt mig se!

att ul alla voren döCva!!!

Så still' en Djekne, rädd och dum,
Se'n han rfitt veniam concionandi,

Pli pergament med svarta band I,
Ular sitt Consistorlnm.

sil st1\r han der rör första gllngen
En Advents-Söndag

j

Ottsllngen

Försagd och darrande och stum,
Och fingrar sitt concept och tiger
Och bjertat klappar, blodet stiger
Upp I bans torna Craulnm.
•

-

•

•
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Fiirgäfl'es IcIOC!(3rn sagla ryc!cer

fulla

lians roc!c och muntrar mer! en nic!c -

födas

Det sl'arlnar för hans matla bliCk,

verlden IiIcväl ej densamma, SOUl bon var i Gubben Noaks

lIan alla ljusen sloclcna t) clcer.

tid.

Sist komma batlemens dc coeur,

gliidlig, naiv, i bloUIman af sin 1'111', i böjden af sin sicön-

lian livaricPIl Icänner eller hör,

het.

Och, !Iet let Gud, p3 denna sabbatsdagen,

och hon uppstod derutur tusen g5nger (rislcare och skö-

Församlingen är slcändeligt bedragen.

nare än föro!.

Jag ville önska alt denna samling af vänner och gran-

varelser, ännu bär den gamla jorden drnfl'or, iinnu
sköna,
"fir

tjusande qvinnor -

goda verld var dfi

en

men med allt detta iir
femton lirs fliclca, yr,

IIon hade dll n) ss tagit ett Icallt bad i Syndafloden,

Det var den första Maj, om morgon klockan fyra

sicarp, hl'i1ka i dag tfina sina öron flt pn talare, som anuu

XI'

aldrig bestigit tribnnen i ett sälIsicap, hvilkpt eger hans

Allt Auno mundi, dll vÄr Fader slig sin Arlc,

hela vördnad och vänsicap, som ännu aldrig burit sitt offer

Af lugna vfigor rörd vid solens uppgång st) ra

åt en Stammoder, hvilkell ban skänkt hela sin Idirlek och

Till Cyperns drufbeväxta park,

beundran, jag vilie önslca, säger jag, att detta sällsl(ap ej

Från Berget Ararat, dll regnet slutligt staonat,

mätte nnna

Han Arlceu

••

sig Iilca bedraget på silt val, som Guds För-

samling på en !lUlU och rädd djclmes försia predilcan,
Verlden är gammal, mine bröder! bör IDan då uurlra,

sextonhundra femtIf) ra,

sjun~a

tät med vattuet doucemcut

Och seglade cOlllmodement,
Fast sjösjuk, de! förstlIs, och törstig se'n rlirbannadt,

att verlden är trfilcig och ond? Jag ville se någon af er

Till närmsta, vaelcra, gröoa strand,

lDed

Der drog han slcutao uti land

seAtusen är på

nacken, härjad af tyranner, sönder-

skakad af jordbäfn!ngar, bränd af volkaner, dränkt i örver-

Och sliippte se'n ut kreaturen,

svämningar, trampad af millioner narrar, belastad med brott

SOllJ gapade uppl! naturen

och dårslcaprr, och s!lIteligen t ryclcl af alla filderdornens

Och sprnngo fan i vlltd, så när som pli hans hund,

!crämpor, med ressorerne rörnötta , hjulen söndriga och lo-

lIans hustru och hans barn, SOUl alla voro sjuka,

den utlupne, jag ville se livad min

Men började R1labarber brulca

nagon af oss slcnlle

bålla i en dylik belägenhet, hvad humeur vi sicuIIe ega,
IlOro muntra vi slcnlle Imnna vara. -

Och blefvo frisica straxt pfi stund.

Görom derföre rätt-

Hon är väl icke IDel' den hon varit, men

Men, mine Bröder! kanhända borde jag slota bär,

med alla sina ålderdomsbräclllighcler är bon Iilcväl en gan-

Eder ledsnari ändades dll med milt tal och J förblefvcn i

ska aimable gumma.

en Iycllllg okunnighet om en häudelse, som jag i ett gam-

visa åt verlden.

Ännn byser hon goda och känslo-

•

•
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dro~

malt Chaldelskt manuscrlpl funnit anlecloJad, hvlll<ell väl

dörr, som Gumman aldrig sett förr,

breder eli stort Ijns öfver vfir vördade slammoder Barbaras

ulur ocb slog dörren I 11Is.

historia, meD ocl<så tillika, I för mycket stränga Domares

all Gumman lade örat 1111 nycllPlhlllel, IJölI andan och

ögon torde kasta en skugga Ilå drufvans fader, den odö-

qväfde sin elal<a hosta, sll vidt möjligt I'ar.

delige Noak.

bcskl'ifva hennes surprise, dä hon hörde tvenne menuisIw-

Dock! Ve den som döljrr samlingen, då ban

uyckclll hastigt

Jag beb'öfl rr I'äl Icke siiga,
III'cm kan

eger Ilenne, som släcker ljuset för en i mörl<rel vandraude

röster tala riktig lIebrcisl<a iUllanföre.

like, som af fruktan eller feghet tiger, då hans tal kunde

flnt. öra och elt förträmigt minne.

rorjaga fördomar, räita villfarelser och sprida upplysning,

harva hört en slags duett, som, öfversalt från originalet,

n) Ila och nöje. -

lyder ungefär pli följande sält:

Jag fortfar derföre, mine bröder, uuder

Svartsjullan bar ett
Gumman påstOd sig

en förnyad anhållan om edert lålamod och uppmärksambet.
Noaks Ark var af en sällsam, konstig ocb förträtfelig
Den store oförllllnelige ve ridens byggmästare

bygguadsarl.
bade

~jelf

derIiII

gifvit plan och ritning, ocb Noak bade

noggranut exequerat den.

Denna ark var nu färdig, alla

JlOåK.

Sköna, älskade Barbara!
Du som med Gazellens blick
Turturdurl'ans öma skIck

djuren inskeppade och Inqvarterade; NoaiIs fru hade redan

Nälltergalens röst vet para,

Intagit sina rum, bestående af salong, förmak och säng-

Shöna, älsllade Barbara!

kammare; Noaks söner, jemle deras hustl"Ur, hade flltt sina

Värdes till min IlIga svara.

en trappa upp.
vara nöjda.

Alla voro väl logerade och hade skäl alt

..

Gumman Noak klagade likväl beständigt öfver

att Gubben var 511 sällan

S) ulig.

.Hvad springer du efter,

Noak», skrek Gumman med gäll och klingande ton.

EN FINARE ROST.

Kära NoaII! låt lDlg vara!

»Jag

ser efter mina djnr der nere», svarade Gubben mildt och
saglmodigt. -

»Men din hustru och dina barn» Invände

Gumman ännu en ton högre, »dem ser du sll lagom efter
»och menniskan är likväl det ädlaste djuret; jag förbehlll»Ier mig dcrföre lite mera atlenIion, om Herr Patriarken
»bebagar.»

..

NOåK.

Oppn:!. mildl din rosenknopp,
Ut min rjärll der fl! leka,
Ut min djerfl'a hand få smeka
Brädden af din Nardus-kopp.

Noal( klappade sin fru på kinden, log, teg-

och ge ck straxt derplI till sina djur igen.

En vacker dag

smög Gumman efter pli tJI och I bara strumprottren. Gub-

ben ge ck längst fram I roren, öppnade varsamt en lönn-

.,

DEN FINA ROSTEN.

Söla Noall IJ~II dl! 0PIJ ...
ij

•

•
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GnUlJll"n Noak linl,,,de tillbaka I stua rum, Noak korn
straxt derl'H, bordet

1' ,,1'

dnkadL

"God middag, min lilla

GlIJllma !.> Jnlrt svar, blolt ett Ijnd, som liknade en I<altFrlisuing.

är så

" nriugan

"GHr I'lil I dig. -

srg

dag, Mamma lilla. -

I

Lite mera sfis, min GumJlla.

"borde I",,,, ken ha I,ött eller sHs, du, -

»dag.

Jag är just, som du vill ha mig, jag. -

"fall"s dig, Dina lilla? "der I fören,
»Iala, och

Du är så

i

en

hii?" -

drack.

ond I

lIvad är det för ett djur du har

Iwmmare rör sig sjelf, och som kau
Jute sl'ar från Noak, Gubben bara teg
hvad är det för ett djur du har dPf I

Aha, jaså, nu försl§r jag dig, min söta gUlllma,

»de! är en sort Babian. »breiska s~ bra

som

Eu Babiall, SOlD l<au tala He-

jag, och SOlD heter Barbara.

Haus hustru åter mindst f) lit sina uiohuudra,
Arg, tandlös, sl<rafveltorr, som gaJllmalt pergament,
nör lIågon Chrislen själ då undra

001 han sin bag rrlln henne vä'Hlt
Och mindst på femti ~r sin öma bälft ej kännr.

HI'ad

"Nå, ii,· man inte vii"dig alt få ett svar på

"det man frllgar?
"fören? -

Du

Ocll aF sangviniskt lemperarneRt.

Det

livad va,' rör Noak nu "tt göra,
SOIlJ hade helsig blod och var t full viglIcur,
Jo, det SOUl Ulfingen huslru gör
Och mållga miiuller borde göra
lIall knöl ett allnat litet balld
Sans se gener, och pä fri hand
Och upp" öppct köp; en liten brunögd täru.
Om knal)l)a hundraFemti fir,

"mÄste jag fillsl3! Kan man få se den der Babian? -

Med salDmetsklnn och sill<eshär

»Han är så arg, lUin I'än, ocl! UI absolut lute fruntimmer.

Och som sfig ut så hjertligt ge rna,

»- Jas§, hau 1111 inte fruntimmer, lUen I<arlar lär han t~la

Secunlla vexeln bier, som drogs af Noal<

»rasande väL"

(Som var I handeln väl verserad)

Noal< bara leg och drack, gUlUman sl'or
Noak Idinde efter OUJ

Se'n prima n, nemligen hans fru,

nYCkeln var i bchåll och log åt gUlUmans hot, dll hau kände

Ej mera blef af nllgon honorerad.

och gret, or,1! lofvade Babbe döden.
(Icn ligga i sin ficka.

IIU,

Emellertid blef Noal< frlln denna da-

gen mera försigtlg och besö[<le aldrig siu l,ära Babian,

Den der lilla Intrigen geck fÖrlrämigt på torra landel.

utom när gumman sof middag, gjorde [<orf eller slöple Ijlls.

Äls[<are, lika som haren, hafva der hus t bvar buske. Men

Jag går alt för[,lara denna gilla, mine bröder!

jnst då 11Igan bra'JIl SOlD häftigast, dll Noal, Icke egt sin
älsl<arinna längre än pli sin böjd en 20, 30 år, haile nyss

DlI Noak sleg olllbord

I'å Ar!<en

f;11t den försia [<yssen och ctt svagt hopp OlD den andra,

Var han I blomman af sin vllr,

just då bier dcn fÖ"färliga domen afsagd, alt den onda verl-

Han l<nappast fyllt sexhundra lir,

IIcn sl'ullc driinl<as.

lian VRr den sl,önaste, dcn yngste Palrlarl,en

Noak fecl< befallning, alt i största Ila.!

Il) gga arl<cn och göra sig färdig abt stiga OUJ bord i . salll-

•
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Jag I<änner mig rör svag

oMägllga damer, och I dess stiille nöja sig 1111 ressällskop

alt besl<rlfva vfira begge älskandes rörtviOan, socl<ar, lfirar

med sin enda lilla, vackra Barbara, SOIlJ han älskade och

och öllla 1,lagan,

ar hvill<en han älskades med den renaste och ömaste lfiga.

Illa ögonblick den blef rärdig,

)lcn han hade flllt befallning

och han nödgades lyda,

Der grets om dagen, grets om nalten
Oell genom deras lårars svall,

lians hnstru prom! besittning tog

I

Af rummen, satte sig och börja' I<ritisera,

Så slig man, IlIngt föl' rrgnels rall

Först sluck hon öfver alt IIrl drog

En märl<llg öl(fling uppfi vatten,

Se'n aLL det osade, dröp, var sll mörl<l, lOrd mera.
Och alla spisar rökte In

Den stackars Noal( fällde I'lrke, timrade, byggde, snick·
rade och gret,

Och daligl I<öl<, eliindig viun'

Äudleligcn stod MI<en färdig och I samma

Och olretligt ocll tr'lIlg1 -

ögonblick feck hans bjerta dödsstygnet genom den befallning,

lian stod i dörr'n och börde på

som honom meddelades, all genast Inskeppa sin hustru,
sina söner saint deras respective hustrur,

allt kom af Noal<s dnmllel.

Ocb helt trankilt lfil Irumman gli

Det enda hOll-

Och vid dess larlU behöll en filosofisk stnmbet.

pet, som linnu uppeböll hans mod, det hoppet alL om s)'ndafloden skulle skilja honom frfin hans älskade Barbara,
sfi skulle den filminstone med detsamma befria honom frlln

Gumman var nu redan OlD bord, Noak hade derröre

hans gamla, elal<a bustru, Ufven delta sisla hopp försvaun.

denna afton konoat ega mera frihet att skänka lit sin iii·

Jllg rtireställer mig 1I00gt detta uppträde, jag delar hans
•
smärtande käuslor, då han, dagen före regnels bÖljan,

skade

nödgades öppna kajulau för sin

gjordes, upplagit hela hans 1111.

Barbara, om rj

djurens insl<eppning I arkcu, SOlO

ofÖrdröjeligen skulle ske och Dled bl'ilken börjau genasl

gamla, boslande IDalw,

Under denna tid fecl, han,

som aolände, 1(lädd I svart sammetscarpus, stor rcgnkappa,

Par Hricole, elt det lyckligaste Infall.

bermellnsmuJf och lappslwr, lItröljd af sina treune sonhu-

unclergörnnde Glldamagt, hade sm,er! ingil'l'it honom det.

strur, belastade mell korgar och IUlyten och pal<eler ocb

Bland andra djur, som presenlerade sig för i'ioak, rör alt

spinurocl<ar och JJyströlter, ocb en balf gruss kortlel<ar fÖl'

fil enlrec-biljetter I arken komlllo äfl'rn ett par rara och

att lägga pallenee under den ledsamma sjöresan,

besynnerliga Marl<allor, liingst upp fl';' n O, lindien,

Noa l<

Kärlel<en, denna

de slörsia och I'aclerasle af silt sJiigte,

D,'

luga II fi I'

var en ädel man, Dlen hvJlI<en dödligs lfilamod hfiller prof.

1'01'0

vet mot en elak hustru,

lJeläcl<le deras snöhvita kropp, deras ögon voru linlga, de·

Bör man d3 rördöma honom om

ra s anslgteu

ban gerna velat Jemna sin bustru elvar på fasta landet
88101

välbildade, med ett ord, de voro fulllwmligl

lika Mcnnlskau, delta Slwpl'lsl'us miisterstycke, denna Dju-

lOrd sina trenne sonhustrur, Irenne nyOlma, IJI'III,juka,

•

--

•

•
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rens cl-devanl Konung.

Noak beundradr dessa vackra och

Säg! tycker du det passar sig,

sällsamma djur; poli och galant af naturen Imnde han

Man har nog prat ändå på !Jaken.

knapl>t hfilla sig att I{yssa

Jag hinner pj l'örklara saleen

knubbiga, snöhvita hand.

den förljusande honans lilla

Af aktning för dessa mennlsl<o-

SI<rel< Noak, nå se nu, fort, gör dig icke 1111,

slägtets närmasie l!Osiner beslöt han att anvisa dem del
propraste och vackraste rummet, SOIU fanns I djurens vll-

Jag vel

~u

gernn Irrva vill.

Allons! fort, slnbben af, om jag filr hj elpa

I

ning; ban gaf deo sl{öua Markattan hanllen fÖl' att con-

SlI går dct fortare. -

vorera henne om bord, meo under det de gingo nppföre

Skrek nickan, bl) g ocb ro tinande.

trappan öfverföll en svindel den vacl<ra apan, bon störtade

ACk! lål mig då lItminstone

I bafvet och hcgrafdes i elt ögonblick i dess omiitJiga

Få bÄlla nattbufvan häl' framtill.

rrmd.

Den ölDa hanen tjöt och grillade förfärligt.

(III

•

Nu iiI' det ingen skam till,

För•

lusten var oersättlig.

Detta Markattslägtets naturliga hem-

Ingen pardon för den bedjande oslmlden.

vist var öfver tusen mil beläget frlln det stället der Arken

ögonblick stod

brggdes, olyckan hände vid pa ss klockan Fern eftermidda-

och

gen

den vaknande Adams sida.

morgonen derpå precist Sex slwlle regnet börja

Inom ett

Barbara dcr i naturens cnlfia skrud, sl<ön

förtjnsande som

vår första U1oder, då hoo sto~ vid
Noale fattade bennes hand och

och rIi1jakteligen allt vara om hord SOlD var bestämlit att

hopp! hopp! geck det öfver berg och barl{ar, stockar och

I delta ögonblicle fccle Noak det Iycldiga Infall,

stenar directe fram till Arleen. Den staclwrs lIiclean skrek

räddas.

som jag redan nälDn!.

SOlO en blixt hastade han till sin

hela vägeu: »Blunda, Noak, för Guds skuld, blunda! Se för

Barbara, l<astade sig för hennes föller och ropade: ,,:il-

.,fötterna för dig och inte pli mig.»

"sl{a r du mi g, Barbara!

voro de vid stranden.

" Hvad bar du der" , skallade en röst

"Xa väl. som elt pruf begä r ja~ , nit du i ögonblicl,ct leliir

från höjden till Noalc

" Houan till llabiaoen, som står der

)J" r dig sp ritt uaken och följer mig.»

" uppe på däcl<etn, svarade Noak, »bon bal' vclat rym IDa,

Kan Noale tvina på det?
Jilg behör\'cr väl

ej heslirifl'a den bl) gS3IUUla och d) gil iga Barbaras snrJlrice vill drnna sällsnmwa prOposition.

»lDen jag har sprungit fntt henne.

"Iler en st lln~ s

»borrt dem.» -

lystnad ulh rn st hen un gefä l' sa här:

Inom några ögonblick

Ort iiI' godt, (ör

Den arma enklingen silg väl att denna ej

var hans fÖrlorade maka, men han teg, ty han kunde ej
tala och äfven om hnn IIUnnat det hade han iclee fått tid

:\a, i\oal\, «ors bevara min0'
Ilar Ulan ,äl nfl'osin hört \Iå lIIa!icn ?

•

-

-

•

dertilJ, ty Noak fattade honolD

j

armen ocb störlade som

en ljungeld uWire Irapporne ned i djurens våning.
ocb ropade:

GuUl-

.Jag skulle I<mlla nf mig nal<cn

man Noak stod i kajuttlörren

»Hvad är det

Wir milli för niisa n IItaf tli g!

»der för slags djur, Noak? Markattor, min gUIDma, bara

~

• •

I
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»lDarllattor,>, svarade Noak. -

»ä' lilla rolk», gniilldc gumman och höll solfjädern för

hans mätress.

ögonen.

rorestäIIa sig en af dessa föraktliga varelser. som nu rör

Noal(

förde

sin

vackra

markalla

för sig sjel f och log nyckeln ur dörren.

I

ett rum

Men nu bIer

frågan, hl'3r han skulle placera den slackars Bablanpn -

biira della namn, som tända hatels fackla IIIrllan

tiden
tvenne

makar, som slöra friden I alclnlllgsvärda lamiljrr,

som äro fala för goldet och SOUl, lika harpyer och vam-

öfver sin förlorade maka hoppade ut genom ett fen slrr

pyrer, suga myntet or sina olycllliga offers börsar, mergen

bums i hafve! och frivilligt beröfvade sig ett 1If, som utan

or deras ben samt dygden och iir",} or deras bjertan. Nej,

den älskade var bonom en börda.

vllr vördade stammodpr hörde Icke till denna IlIga class.

Detta Babianslägte, som

"ar likast mpnnisl(an och den närmaste län Ilen emellan

hon

henne och djuren finnes sfiledes Iclle Iller.

själs än bans sinnens viiIlust -

Familjen slock-

var mpra Noaks vän än hans älskarinna, mera hallS
bon var bans Madame

nade ut lDed denne olycklige, intet sköldemärke krossades

Maintpnon, ben lies d) gd och ädla känslor förädlade hans

\id hans graf, tngrn talare förevigade lDed svassande ocb

böjelser, bennes glada munterhet lältade bans bekymmer

I(öpta lögner hans minIle, men Noak och Barbara belgade

ocb efter en besvärlig dags olacllsamllla mödor hemlalie

bonom som sin välgörare alltid nllgra tacksamma tllrar

ban I hcnlles sällskap O) a krafter, nrlt mod till uppf}l-

bl'alj e Iycldig slund de njöto tillsamman.

laude af följande dageus pligler -

sill älsllade Barbara I säkert rårvar.

Nu egde Noak

Lugn ocb lycklig ar-

ballS

verkliga maka.

hOIl blef slnteligell

Gumman Noale. ovan vid hafsluflrn

,'aktade han nu det rårskriickllga ögonblicket, då blmiens

ocb den regniga väderleken hade de sisla 14 dagarne af

slussar öppnades och allt lefvande på jorden ocb I luften

sjöresan

fann sin graf i de härjande böljorna.

sol.

Mine Bröder!
Jag har nu lenIDat Eder en noggra nn och uppriktig

-

Men, mine Brödpr, mfill,' ingen uti henue

villrådig, dll della arma (Ijurd I rurlvill~n

han I'ar ännu

-

89

»Fy fan! h,'ad de otäckorna

försport starka tecken till rn j(alopperande l/lng-

Förgäfvps lät i\oak. som verkligeu älskade henne

som en god husbfillersl(;l, biira henue ned i djurens våniug,
rår att försöka

den berömda fiihnscuren -

hennes lUder

öfversälllling af drt märkvärdiga Chaldeiska Manuscript, som

gjorde förbättringen omöjlig, hon dog dagen efter sedan

jag funnit I min sa lige farfars efterlemnade papper. J flnnen

de sUgit I land.

bäraf, alt v3r vördade Barbara icke varit Noaks la gliga

det äkt~ bandet med sin älskade Barbara, och denna vär

hustru, det 1'111 säga, att hon ej Jlled bonarn varit rorellad

vördade stammoder feck derföre delt~ga I den hög!ldlig~

genom äktenskapets heliga b~nd, efter förulgångne trenne

välsignelse, som den förnyade verldens store

lysningar från

predikosIaien, utan hon har varit ban s äl-

utgjöt örver Noak och hans familj, straxt efter noden. Del

skarinna, hans hjerlas öma hälft, bans trö.t I sorgerna.

var dn, älskade Barbara, som sedan uppläcllle den första

IIl11s vällust i sällheten, med ett ord, törs jag säga del,

drofvans lycksaliga kraft, det var du, som gaf din man

Noak förenade sig samlIla

d~g

genom

Upphorsm~n

första begreppet om denna herrliga vexts planteriug och
7

•

•

•
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skötsel, det var ~o

SOOl

Mcn ryck glaset ur vår matta band,

alltid fyllde den pokal, i hvllken

gubbelI pli sina gamla ~agar driinkte minnet af förflutna

Som du fordom gjorde med din maka,

och känslan af närvarande qval, men det var ~j du, som

010 det skulle hända oss tbland,

fyllde d~nna 01) cliliga bägare, hvars rusande kraft gaf eD

Alt din nektar mer än måttligt smaka.

ovärdig son anledning att bespotta en gammal vördnadsvärd fader.

Det var ej du, som gaf forsta exemplet af

I

Vänskap, frihet, nöje, enighet

dessa värdars Irugande välmening, som söka höjden af sin

Följe dig hvar g~ng do oss besöker

godhets

Och den blyga tärnan Måttlighet,

ära i rörlusten af sina gästers förnuft.

Men dn

•

Som hvar jordisk njutnings värde öker.

var det, som utgjorde ~iu makes tröst och sällhet, som
ändtrligeu med lätt OCh vänlig hand torkade dödssvelten
af hans panna, tr) ckte den si5la kyssen pli hans l<alla

Jag har slotat, mine bröder!

läppar och sjelf n~gra ögonblick dereflpr, I kretsen ar
lyckliga och talrika eflerkommande, i svallet af bams och

----

ättlingars tårar, olllllg skyndade efter din vän till ett IyckIigarp IIf.
I) Carl Johan

Lindegren, Ph. Magister, Secreterare
vid Kongl. Theatern, född 1770, död 1815, har utgifvit
åtskilliga poetiska och dramatiska arbeten, hvaribland General Eldhjelm och Doctor Petit eller Operationen varit

Goda aude! hIIcka vänligt ner
pli den slntna krets af barn och vänner,
Som I dag ell vördnadsoffer ger
Åt den bästa Mor vårt bjerta känner.

Hingst hogkomna .

Se pä oss lOed samma Ijufva bl1ck
Som du falla lÄt oppå pokalen,
Då du rordom sade: "Noak! drick!
Drick! ocb trotsa sorgerna och qvalen."
Nalkas tyst ocb leende och mild

DlI vi helga dig den första sklllen',
Låt oss se en skymt utaf din blid

-

Uti spegeln af den fulla bä len.

•

.' ~fs'("

oJ

•
•

•

I
Rntlelse :
PAg. 40, rad. 5 uppifto!n

dar:

Som vi manfolk anse orimliga
Ms:

Som vi manfolk

:\n!ilC

horn orimliga
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BACCRI GIFTERMAL.
TaJ, bflllct i 1'. 8. dcn å December J802 ar Juban Da,1d
' ·nJerins. I)
..

All lite rim och scdan slut;
Mau salt mig hit, del måste ui (Orlålll,
Att torrt predil<a om det \·lIla,
Jag (all s3 ofta, 1111 ja~ borde h1l talt ut.
Ert öra vare likväl tll ligt!
Allt hvad IDan göl' af sl<yldighet
Går merendels så trögt och dåligt
Hvar äkta IDan blaDd cr det vet.
Ja, den rllr tala dUlDt, som lalilr föl' alt tala,
~Ien

bau rår vara korrt och tiden ej förhala
lIeld st der mall väntar på en bll l;

sä börelI nägra ord om Baccbi gifterm fll.
Var Bacchns käl' -

hao, som blott 1<IIIIde dricJ<a,

lian Imude äl sl<a 1 Nej, min viin.
IInr illa han förlil, s med I, ädel, co
Det vIttlla mllnge n gång vår Doctor oe" vål' lIiel,a.
lIan kunde giftas blott, SOIlJ andre store miiII ,
Ocb v,ilja oeb fÖrskjuta brudar ;
Ty himl ens, liksom jordeus glldar,
Ila r,iU att gifla sig hell I<allt ,
Af fad crs käll slan !'ör sitt ril<e,

-

•

•

,
•

•
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•

•
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Ar lust att skiiuka sig en like,

Med vIIkor dock, atl ej af vedergälllliugs rätt

Ar allt, 5ft när SOIJJ kärlel(, alll.

Med henne något s3daol sl<ulle hällda.

Först Bacehus blef förmäld med Fröja,
Togs au, SOIJJ på rör~öl(, För sällsamhrteus skull;

I

'"

Se nl kterbeten gift mrd ruset,

Alt endast hennes oycl<, ej henue ~jelf förnöJa,

En viubutelj med valtellluuset,

Man är sll lite kär, då lJJau är mycket full.

Det lloos ej mera olll(t par,

Nog dugde han till man så godt SOIJJ någon anDan,

Förutom oägra fÄ millioner här

Han mindre smutsig var, mer höflig Hr Vnlenn;

Vär Bacchus, nöjd, tog Visheten .... på orden,

D1I Mars kom på visit gick Bacchus borrt mrd kallnan,

Det var ej pli det ömma, det.

pli jonlen.

Ocb dolde, vid sitt öde vaD,

TyaitId oud och tvär, med åsl<au I sitt

Med frlsl<a rankors blad en liten växt I pannao.

Och moln omkriog sitt majestät,

MeD äudtligeo hao sftg alt titeln ntaf mall

Hon tyelde mera om det höga.

Helt olik andra förödmjukar,

Sll hård som stro, sll I<all som is,

Hau älldtligeu en d3rsl<ap fallo

Hon hade nått de sälla åren,

Alt vilja hvad lJJan inte kan,

Dä mao blolt orkar vara vis -

Och ega hvad man inte brukar.

Och Bacchns hade äo eD lifen rest af d~ren.

Glad sl(ädar ban sig fri till andra äktenskap,

Hou salt lDed vattensot vid Castalidrns bruon

Ty det är friheten alt vlilja ok,

Bland !lÄgra dödslJlelm pedanter,

En gammal, ful, förhallig

•

Ett herrligt Hkla band det var,

SOlD

gläder;

gal~nsl(al)

••

oga~

H~u

Han skulle nu bli lilan igen;

Jnst SOIll hos Egersdorlf bland dausaude BacclJanter,

Att fll pn bättre maka, det I'ill säga,

J lIngan ar en evig bål.

Helt olik den han egt och aldrig bonnit ega;

Och drack sig fnll och ropte: Vishets sl<fll!

lian friade till Visheten .

Burs se'n af siua Stånddrabauter

Dpt är en satlln till Gudinna,

HeOl till sin himmelsl(a gemlll,

SOlD IJCIIIIC

gjort till qVlnna,

•

Uti et! damm af folianter.

Blir alltid älsl<ansvärd och sl(ön i nra 1<lädrr.

Mrthologien drömt,

•

gecl< med allt, så när som valt en I sin mun,

OIJJ I'iil eu Furie I(all siigas hilJJmelsk ,"ra.

Ty bon är fasligt liYs/( och illgen älsl(ar den.

Nu bÖljades sparlakanslcx3n först.

I hOJlP at! viuets Gud olJJviinda

"Min Ilen GelJJlIl, bland alla Gudar störst

Gudinnan gaf sitt bifall läH,

,,) litenhet; hur vill ni Er försvara,
,,11111' 1(3n ni hy ta borrt den törst,

•

/

•

•

•
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»Den ädla törst till del som sm~ll3l' illa

Det är ej vinets Gud, som älskar politik,

»E mot dcn pöbcllörsl till del som smakar väl?

Med glädjens muntra sling, med nöjet han regerar,

»Kant säger: alll är en Erscheilll/ll.q, är en villa.

Frän hans oäl<la hror härleder sig allt skrik

»A tt en förnufl s-perso n gör allt af inre skiil ....

Om Statens hviilfniugar, om rätt och rrpabilk,

»SI<iiJ,>, ropte Bacchus, slumrande pB rankan,
»Man samlar ingen tanl<el<raft •

lIan heter Ölets Gud -

Han ilfvar Statsmannen, som I ett moln af rök,

»J den förröri s[<t Ijnfva saft,

Tror sig en gudamagt, ger jorden nya Ingar,

»Der oflast man förlor~r tanl<an .

Försöker rädda den och sIad nar vid rtirsöl< -

»Och sl<iiI, dem har jag aldrig haft

Nej, verkligt store män ba mindre vett än magar -

"AIt gifla lJlig lJled Er, IDrJl desto ncr att sl<ilja

Gör allt för verldens väl och dn har intet gjort -

"Mig vid Er». -

Svär atl för frihet dö, du stupar vid dio port.

Första gång de hade sa mma vilja

blott han polificerar .

Och nu af ren princip beslöts

Men, jag fran ämoet går, nhäl, man gllr tillbaka -

.~tt

Hvcm troo J väl blef Bacchi sista malca?

Hymens boja simIle IHossas -

Det sl,edde alltror lätt, ty det so m aldrig I,nöts

J önsken hooom god t af en naturlig (Irift -

Behöfver ocl,så inte lo ssas.

Och det är ej alt ön ska honom gift.

Och I1n var Ilacchus fri , alt blifva träl igrn -

Men delta äktensl,3p sl<all göra honom heder

lian nya planer öfverlad e -

II,'aren bland er är

Den öfvcrgifna Visheten

Den största misogyn bland Eder

Uppå långt håll cn sliigtlng hall c.

Skall blifva svartsjul< pli si n Gnd.

I,~r

I Baccht nya brud -

Mer nära sliigt mcd Dårslwllcn,
Och henncs namn var polilik en.
lIon som h) enan log och röl
Var
•

SOlD

SO Ul

en orhan,

Medasa fnl och elal< so m I,rilil<en -

Man slHllle svurit på dr! var 01) Ulpens fau på jord en in ge n, näst Rrligionen ,
Har liera olfer kräft, gjort hlodigare lui g.
Mrn nacchu~ friade till henne, gifte sig _
Dock h511, jag tror alt jag lar miste på personen

Eo liteo, rosenröd ocb triod och fetlagd täroa
Som ungenil' slig ut som .... ungefär som gerna,
Geclc uti lin gan af Olympens I<ällarsal
Som ibland molnen nallens stjerna.
En afton bar hon fram lit Bacchus hans pokal,
Full, öfverst foll oeh kröot af bloIDsterkransar,
Och i vällustigt yra dansar,
11011

smög sig omärkt till bans famll -

Ocr lärd e Goden rörst, all vill med kärlek blanda,

•

,

•
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Snart drRck lian hlol! den skönas andR,

Stalofla blIlen nt, till hälften endast tömd,

Oeb Glädjen, Glädjen var dess namn.

Och sade ofta: "nog", då Bilcchns vilie dricka.

NlI väl, hvad synes Er om paret?

J ag hoppas hon är känd, hon heler MlIttligbrt,

Man bör ju hIllla af sin slägt.

Är vän af Glädjen, som rätt ofta det ej vet.

Korr!. Baccbus friade -

"Den, aftonen, sitt hnfvud sal,nar

en eldig kyss blef svaret,

Förlofniog, bröllop, alll, allt I en andedrägt

"SI<all morgon~agrn, då han val(na:'

Ocll hymens 11Iga tänd -

"Med 1113ga Onna det igen."

och ljusets 11Iga släcll!.

sil tiinkte Bacchus, silg ett medel örrigt än
Alt kunna genom lämpor styra

•

Nu var dll Bacchus gin med Glädjen, deolla fjolla,

Sin makas fjolleri, utsväfningar och yra,

Som aldrig nllnsln lärt att tänka och hushlllla,

Och som en stor man utomdess,

Som ofta slirande pli lek,

Bör altid hålla en mätress,

Omllttlig tröttar med det smek,

Ban dertIll valde MlIltligheten.

Hvarmed hon, sparsam, kan förtrolla.

Ocb Glädjen yrade ibland,

VlIr Bacchus älskade sin mal<a, utan sans,

Men glömde sällan skyldigheten

SlI högt som hon ej varit haliS;

Alt ledas af sin systers hand.

Han ville gerna det \)e h1\ Ila,

!frän Olympens !löjd du sk)lJllar dig lillbal<3,

Som eljest sl{))lIe bli en anll's.

O Bacchus, till väl' jord, med din mätress, din maka.

Men att ej alldeles förstöras

Väll<ommen, gaLUle fal', pli sönernas calas .-

Af glädjens öfvernöd, Mt ej sll svagt förröra~

lIvar strupe iir din värd, !Iig skall ej busrum fela,

Af dell omlltlllga, mcn alltid Ijnsande;

Man förr en ande sett sig uti tungor drla,

Att henne gräns och lagar ge,

Din ande hasla skall att dela sig i glas.

Det var en sill<, som borde göras

Kom med förtroendet, med brödra-enigheteu,

l fall den annars skulle ske .

Var vän med kärleken, 0111 kärlel(en så vill,
Var väll med Glädjeu -

och bjud till,

Alt vara det med MlIttllgbeten,

1\0 bade Glädjen en förnurtig, äldre syster,
Väl mindre skön, men mindre yster;
BUD geck af hela slägten glömd,

Tog borrt nr liggar'n milngcn svlcl{a,

I

,

•

,

,
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Fast IIon vllr aglolng bar (

hon iir ej känder bär,

VlIrt baJfva dyrknlngssäll OCJI derom vlllue bär.

Ull Pompejas grus man nu hlslorlen fuonit
Om alla hennes värr och allt det mjöd som rllnlllt
Frän hrllDes bryggeri i Asal<oogars skägg.
Deu tid boo satt med dem emellao skål och

..

va~~

,

00'

ORDENS-HEMLIGHETEN.
Tal, hi,lIrt I

r.

1100 njuter jordens frukt, och drufl'orna hOll krossar,

B.•Ien 4 December 181.

af

Henrik Geijer. 2)

I Fablers dystra nalt, eu forntids dar sig gömmer,
Illstoriens egen band, en mängd af saker glömmer!
Hvem vet af bvllken dryck rorst Adam rusig blef
Ocb om han drack ur band, OlD han ,'äl egde slef?
Hvem vel om Cains bfir deo röda färgen cgde,

001 AbeJ varit blond -

bur mycket Goliath vägdr,

Om Abram finkel söp -

om Jsac smakat 1'011101,

Om Jacob egt ett stop aU glfva Jaget om?
Mån JoseC set! en h§l, när han spatsera' naken!
Ocb PotiCars gemål -

var hon så fol SOlD draken?

När David dansaile !ör Arllen i galopp
lIvad var SOlD blänkte CralD vid mannens höga hopp?
Historien tiger här, -

dp-Isamma gör NI alla,

Det finus ej minsta SVM, SOlD IDan lIan säkert kalla. Besynnerligt liliväl, att det man vördnad ger.
känner ofta minst -

deloelI med OSS -

IDen dyr Ilar desto mer!

ty Bröder vet, Barbara,

den höga rang, att Ilaiens moder I'ara',

Med päroo, aualIas och plommoll gomman frossar,
Meo som hon ofta märkt det gräl som äpplen väckt
Åt Eva ocb dess man, och hel~ deras slägt.
,

Åt Jono, Jupiler och Venus och Vuieau Att ingro skuldlös blef -

ej eu gl\og sjelCva Cao;

så salte hon sig för, alt aldrig äppleo lida,
Meo skadan ta Igeu I'id I<osl" Ilaechi sida;
Och som se'n Vulcans lid all vcrlden uppfylld var
Med män som glooiIa smått, hur qvinnllo läll bedrar,

Så tog hoo silt beslut, at! stänga till silt öra,
När MUffius, vid dess fot, sitt öde bad få höra,
Då ömma suckars qval Crlllnkliimde~ ur haos bröst,
De kanske l'aUII gehör 1I0n teg som IDuren tyst -

men ej af hennes rösl,
gaf blott

en

blick Isender

När med sio kärielIs grilt ball vätte hellnes hiinder.
Då log han sill parti, ocb teg ocb pustade
Och följden derntaf, fl\ vi framdeles se. -

Nej, aldrig till en lDall silt iidla lif hon si,lde,
Fast icllc drss beslut just hat till karlar våldc.

•
•

•

•

13

12
Ty bland dess vänners tal sig Bacchus nu befanl

Ett rammel hördes nu, pli Borggllln Iblaud vakien,

Och han serverar väl, som allmänt är bekant.

Der roptes i gevär -

lian har ett eget sätt, att artigt regulera,

Der skreks, och skyldrades -

Och ställer altld till, sil alt del smakar mera.

Barbara städade Isolfan -

O~h gumman, älskare af all slags On likör,

J1Qn gjorde ptl försök, att soart fll Bacchus vaken

lIon märker kanske pj just allt hvad Bacchus gör,

Meo drt omöjligt \'ar -

Men ban som drlcller plulllpt, just aldrig är förlägeo

lian sof än lika Inngl, när Guden Mars kom lu,

Ocb stark 1111 SOUl eo björn, och seg och kär ocb trägen,

Barbara, röd och Ilat -

Dock sen han raskl f) III I och druckit ut sin bill,

livad ser jag -

lian somuar Ijllfligt In.

Ack, bästa ni förlåt! -

jag genast hädau Ilar,

Jag Illa valt min tid! -

Ack skymfa Pj, hOIl skrel(,

Se'u -

(Man är ej gjord nf stlll!)

om eo liten slolld -

Apollo pli visit

ur vägen -

skynden -

aklen!

pli Iromman rördes larm.
och var varm.

har Ulan väl selt på makeu!
försökte bIlIla mtue.

fröken bär -

hos Bacchns när han hvllar!

Och föll horlsvimmad lied, pli solfau skrämd och blek. -

I snillets g) line Char, med prägtlgt spann kom dit.
Med ungdoms-styrkans mod ban In l rummet träder

livad gjorde no 1'111' Mars -

Barbara är det NI! -

Ty prompt satisfactloo boo bade rält begära.

Ert möte mig just gläder!

alt gå var mot hans ära,

Barbara, änno nng, mot Guden vänligt log,

Mpn afböo ge ck ej an -

I det ett glas muscat af hennes baud han tog.

Den dä ej artig är -

lian dracl( äuno plI till -

Alt draga sabeln ot, var alltsll enda valet,

lian ömt pli lutao slår Hon dör vid delta ljud Ocb kommer sig ~j för -

ocb eldas sländigt mera
för seut capitnlera,
bon endasl suckar drar,
förr än ban slu(al bar!

A polio sk) ndade, som ban är van all göra,
Ty uti slräc~t galopp, han ständigt brnllar kiira.
Barbara medhann lmappt alt ropa: himmel! ack!
Förr än på hundra 1011 hon slig Al'ollos rack.

En

väg af stjernor gjord framrore I'agnen rinner,
fyra solars glans, som hjul dcronder brinner.
balft förtjust -

souderar Bacchl hof,

till sin fröjd, nll Bacchus verl(ligt sof!

ty ban I'ar officer.

fllr Icke bil det mer.

Mrn spn den hloHad var, så ändrade hao talet,
Barbara saglade ock si ulligt vreden sin,
Ocb Mars stack sabeln dä l slidan genast In.

VÄl' Bacchos änno sof -

Mars mllste 1111 paradeo,

Barbara pli diner var bjoden ut i staden,
1I0n trälTat mången vän -

bland audra Venus der,

Som bade Amor med, ocb hau är alltid kär.
Spel<lakel gafs drn da'n ~Iercllrius tagit loge -

man spelte ,J.ollerl'l»

och bjodit h~nne dit;

lIan hade Ulandeimjölk och \'In och lemonad
Och fransk fonrect och glace -

och herren 1·,'1 allt

---------------------,.- -----------------------------------------------•
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Meu sedan bvlslwdes så sagta uti sladen,

1I0n sina nipper tog nli ett litet sllrln,

All Barbara och bau satt möte på maskraden,

Geck af Olympen ut, med stoll och harUlspn mine.

All llOO

\

v~r

Illädd som Ulunk, och ban SOUl omcer.

All de sig roat bra, Ulan I,an försälua Er!

I en förlrollg stnnd hon rörr bört Mars omtala,

Ty Barbara blef sjuk, feck hfill igenom ryggpn,

Hur Nordeo Södero ställt helt hastigt pli det hala,

Sfi Esllulap kom dit, med siu ml:\tur, deu styggen

Hur Oden, Asa Thor, var herre i all land.

lIan tungan flygllgt slig, och pulsen kände han,

Väl! tänkle hon jag ger -

•

At Asa kung min hand!

Och genast orlgine till sjukdomen han fann.
I guldsmidd rustning Illädd, som Riddare bou lyser,
Min fröken, sade han, del är förbetsning bara -

Hon slagits bar med Mars, bon pj ror faran ryser.

Man dansar, dricker, stllr, -

Men red till Odens borg, och sade: Ädle kung

det läter sig förklara.

Men ville ui mitt råd med godhet ta emot -

Jag brottas vIII med dig -

Så tro, ni bör ta bot -

Du nedlagt mllogeu kung -

och vuunit mången segpr,

Jag känner nog din magt -

och vet du är ej feger,

Men jag min handske Fållt

kom alt den laga opp -

der, som oi lagit sol. -

lIan räckte drycken fram Ocb sade -

Esknlap

Barbara tömde ur.

det var en sl,ön mixtur.

•

Haf pj medlidande Barbara blef snart frisk

meu pral kom ul i b) gdclI

Alt Mars och Barbara plä' släss ibland om dygden _
Mars lär ba fällt ell ord, niir som biln satt och dl'ilCk
Med Baccbus Oul en qväll -

Oul qvinnor och Oul Ilael"

D1I Bacchus skrattande log Barbaras parti,
Men han val' full och duUl -

,
)

•

,

IlIt sIriden ha sitt lOpp!

Min unge Riddare, do tror dig mycket väl,
Sad' Oden, nästan ond Den äran göra dig -

meu jag skall dock min själ,

gli endasl till min son,

Bed Tbor om bammaren blott pli en stuDd till !lIn.
Dock med dcl r6rbehllll Skall Thor, min ädle son -

kan du ej bammarn biira,
dig, unga berre, lära,

Alt sallen deu var sjuk - ! det kom till hennes öra,

Hvad lön åt pojkar hiir för näsvishet Ulan ger,

Hon bleknar af förtret -

Häll derför, Riddare, och val besinna er!

hvad ville hOD dock göra!

Hon hämnas ej förrnlIr, men skrek Alt smeka qVinnan törst -

det är bans sak,

se'u tadla lIå dess hall.

Den gyllne Riddarn red Hans sköld var otar guld -

pli kasken st.rutsar Oägt.a
juvelerna va' ägt.a - !

•

,

~Ien Barbara hon svor, vill alla Gudars skara,

Med blixlens snabba fart baD stannar ioror Thor,

•

All ej en enda dag Uler i OlympclI vara .

Som sllrprenerad blef, 11Ingt mer iin nngon Iror.

•

-

sll att man lmnnat si

fast jag dig synes ung.

••

•

•
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Hör Thor, din hammare du mftstc Odpn lemna,

Barbara var ej stark, men rustningen bon hade

Han en utmaning rått -

En jättestyrl<a prompt t hennes armar lade,

och Asen vill sig bämna.

»Tag hammarn, svarte han Ifall du är I stftnd -

,

och bär den till min rar

jag tror dock den blir qvar. »

HOD feck den otaf Mars, den tid hon var galant,
Ty dll. geck bon förklädd ibland so m Adjutant.
Dess ungdom och dess mod en hastig verkan gjorde
•

Den grllne Riddaren tog hammarn med en band

Sil Oden blef plumpt kär -

Och red I sporrstreck borrt till Odens egct land.

Han friade, belclädd med Asalcungars magt,

Här, Asa kong, har jag ditt vapen till dig bringat,

Och tio rikens folk var deras bröllopsvale!.

Att skrnda pfi v~r strid har mig ditt ovett tvingal,

Barbara bytte namn, och kallade sig Frigga

Jag r cdan led se n är att höra Odplls snaclc,

Att landet nyttig bli -

Sad' hon, och slog så 1111, att halfva borgen sprack,

Hon lärde Odens folk, alt brygga öl och mjöd,

»Håll, ropte Oden d~ -

Och p3 sin Buska hon all jordens kungar bjÖd.

livad 1'111 väl detta b~da!

Fäll Riddare dill bjclm -

J dina unga

låt mig ditt ansigt' sidida.

ål', säg hvilken oleänd magt

och artig som sig borde.

och icke ffifäng ligga.

Här lefde hon helt säll -

i dessa stora kar,

Som fordna talarc för Er beskrifvit Ilar,

Har slidan styrka re'n I dina armar lagt?

Här drack hon öl och mjöd -

och I1irde Oden supa,

Ilvem är du, Riddare? mfi jag dig broder lealla ,

Så att, rätt som han ge ck -

han ramlade framstupa.

Ibland de starkaste du

star~ast

Åh! svarar Riddarn kOlTt -

iiI' bland alla !" -

dn hastigt gifvcr dig!

Här växte dess volym till en gigantisk höjd,
Ty hOD bloll 3t och uraclc, och lefde se'n förnöjd.

Del är ock föglt värdt, alt strida cmot mig! Och hl'eJO jltg är, min leuug -

dct sleall du bastigt finna,

Ocb hon skjöt gallrct upp, och Odcn slig -

en Cjvillna.

Men snart ett dunderslag dess glada dagar hotar.
Ack! Cjvinnans slughet dock ej ödets pilar motar,
Nu Jofur gifvit har ett fasligt stort patent,
Som han med extra post till gnbben Oden sändt.

JJär Barbara nu stod med IJalUmarn vid sin fol,

Mun öppnar det och ser, alt ban befordrad blifvit

\

Och Oden gapande, stod döfstum mldl emol.

Till halfgud, för den skräclc han balfva jorden gifv!t,

•

Hvad är det, Asa lcu II g, som din förundran v~lIer?

De mord, de rån, den brand, de strömmar utaf blod,

,

Hon sade slerattande -

Som Oden gjuli! ut

•

,

Att Du är lite! rädd. -

•I

Jag pj med ql'illnfollc slllss -

,

•

.--

jag sicöid en med dig hilller _
' ej, sade Oden, npj! _
och aldramin s( mcd dej.

i adelsbrcfvet slod: -

Och som InliII hans lid Ocb blott

CD

man endast pcngar röfvat,

liten krets, bland mcnnisko r, bedrörvat.
2
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8i1 bör naturligt ban, som fOIl<slag röfva fatt,
Ocll med förödelse Ining lIalfva jorden gätt
Odödligbetens namn, som stor och lillel njuta,
Att han mÄ silt förtryck
med hädelse få sluta! Den nya vlirdlghet hvartfll DO Oden gått
Ilar nyttat hans persou opp till Olympens salar
Med Bacchns ocll med Mars baD der förtroligt talar,
Ocb aD ar ej bvad ban frlln dessa herrar fätt.
Barbara lofvade att följa Asa kUDg,
Men bon var ovig nn, mot bvad bon var som ung.
Ilon ville bafva tid, af 111ta, fjorton dagar Man sig till 1I1mlafärd på eD momaDg ej lagar,
ocb svängde dll ocb bit Ilon pratat Oden full
Men sakeD var docil deD - bon tordes intet (lit.

•

,
)

•,
~
,•

•

I
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Ocb detta var den tid, dll. Noak byggde arkeD,
Ocb samlade all djur, som funnos oppll marken.
Väl, tänl<te Barbara, den gubben eul<ling är
Oell ej rör gammal än, att kunna blifva kär.
Jag tar mitt gamla namn och mig I förvlig ställer,
IlaD säkert skall bli rörd, när som jag t3rar fäller,
Jag klappa skall hans skägg - han öfvergifven går,
P3 delta vis jag nog ett rum I arken får.
Men gubben Noak blef i början litet rlidd
När han nck benne se, vid /lodens andra brädd,
Dess längd var sexton rot
en aln dess bufvud blifvit.
Dess breda bill a mund ett varggap ren beskrifvit,

Dess röda näsa var af glaset luöl<l ullpför,
Och saftig som melon, bon digra takdropp gör.
Dess rÖdgrå, sträfva bår \Iå skrumpDa sl<nldran bäDger,
Och heDnes fallna bröst, som utiömd lmppsäck slänger.
Dess mage vid och djul) elt kylfat likt kan bli,
80m rinner ständigt Dr, ocb öses ständigt i.
Men Noal< repat mod - ocb täDlde: låt sil vara
En slidan kan bli mor för en förfärlig skara.
Om jorden dräDkes nu, ocb ntaD meDskor står
Barbara pä eD gåDg belt säkert mllnga fllr,
Och så gllr det belt fort, som det mig skulle tyckas
Med ny population - Ifall bOD ofta lyckas.
Jag tycker lifvenleds, att som bOD lir sll stor,
Hon passar sataDs bra till bela jordens mor.
811 sagt - han gaf sin band - de klefvo in I arl<en,
Bums Iwm ett fasligt regn, som piskade på marl<en,
lIvar droppa som ett hus - bvar regnskur som ett baf,
Kyrksoclmar sllöljde bort - ocb jorden bane gar Men arl<en skonad bier af denna vilda bölja.
Fast brustna svall med dän dess svaga sidor skölja.
Barbara och dess maD - på böljan gungande,
Nu hade göra DOg, att djuren röda ge.
Det svåraste var dock, att lära dem att lyda,
Och redigt nog rörstll, hvad vissa ord betyda,
Ty råltan fecl{ I fred rör kalten al(lrlg gli,
Oeb haren föl' en bund feck aldrig stilla stll,
Det stackars rlIret ej ror vargen tordes ligga
Ocb oxen jemt silt Iif af lejonet reck tigga -

,

,
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livar irrAn komma de! - Hur losand är del bär?
Du ser, sad' Barbara; alt Par Bricole det är!

Ocb g!\sen Ingen blund, för räfvcn sofva fick
Ocb bönan rör en hök I ständig vÄnda glc!c,
SÄ snart en durva Dög bon flägta bort en mygga,
Ocb knott och loppor va' I trängseln fasligt s!'ygga,
Ocb tjuren vrÄlade - ocb bunden st!\ndskall dref,
När markattan belt bögt, I bjortens grenborn kler.
Och Noak röt omkring och svängde bäftigt Icäppcn
Ocb Barbara bon skrele och svor ocb hängde läppen,
Det var ett grulllgt larm, ett stoj, ett skojeri,
Som, lagdt till stormens d!ln
blef spberers harmonI.
I delta stilla bus de sil tillbragte dagen
Uti naturens sköt bland oskuld ocb bebagen,
Tills vallnet ändligt roll - ocb arken sladnade
Ocb sträckor ntaf land man liter kunde se.

\

Sklll, skrek d!l Barbara
(en ranka bade gubben,
Som gnmman pysslat om ocb vattnat, uti stubben),
Hon saften pressade ocb drack högt denna sl,ÄI,

Nu ädle ordens män
fast I v3r orden gamla,
VI miste n3gon g!lng, om bemligheten famla,
sil är det mångensläds, man ofta inlel vet,
Och derrår tiger man med ordens bemlighet.
Häl' är den uppenbar - den ligger klar som dagen,
Om sammanbanget nn ej nllgon blir bedragen,
Den olikbet man bär uti vllrt samqväm ser,
Den kommer, Guda.folk, direcle Ifrän er!
En af oss dricker bra - dess blod fr!ln Baccbus flyter,
En annan slolt ocb bög, som Mars befaller, r) ter,
Den tredje snille fått
Apollo, mammas vän,
Gaf I dess Mror IIf - ocb det blef rimmaren.
Den fjerde äter blott, ocb röker blolt och dricker,
Som Momus tiger ban, om iin bans Daska sprickcr.
Den femle skräfiar jemt ocb skryter liksom Thor,
Han är ar Asa stam, ty den var vild och stor.
VI Jafets stilla barn
VI vor o docle de mesta
Och det är ganska väl - för ty det var dc bästa!

•

Må QI'ken i{/'ån nu {iil'vandlas till en bål!

Sil vilie gumman ut alt liter skÄda jorden,
Hon öppnade den dörr'n, som dll var vänd mot norden,
Ocb steg belt bastigt ut, pÄ väta trappan - ack!
Fru Barbara slant kull - slog stjertell j, och spraclc,
DlI kom j dagen fram, bvad mörkret läoge döljde,
Ocb tolk af mÄnga slag straxt trappan ö[verböljde,
Apollo, Momus, Mars, och Baccbus, Eskulap,
Ocb Asa gamla stam, ocl! Noe slägt
ocl! skrap,
Uvar kände sill Igen, bvar gladdes att det linna', MeD, skrek då Noak till, min aldrabäsla qvinna!

,,
•

,

,•
•I
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SlI redom bröder till för Barbara ell b51,
Med nöje dricka vi nn bemllgbetens skål.
Hur väl, alt bon förstått all riktigt blaIIda korten,
SÄ att vi Par Bricole nn finna bär pli orten.
Och alll är bunterej - allt är variation,
Sklll Barbara! baf tack, ror del du brukt resou.
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I och omkring ncjderne af BarlIarby, beslöto I-I aftonen till
den 3 December 14.26 att göra en lustresa dit, för att
med egna ögon öfvertyga oss om sannfärdigheten af den
utspridda berättelsen. AukoUlne till gästgifvaregfirden ställde
vi genast vllra Uledbafvande instrumenter i ordning. I en
forllro ssad säng 11Ig sjellva håll karlen, eller SOUl ban der
lIaIlades, stormästaren, ocb sor. Genast försökte vi att
genom några elektrislla stötar fÄ bonom ur sin dvala, dercfler användes galvanisUlen, väderbössan, luflllumpeo och
lifsplIsten, samt slutligen den negativa magnetismen, men
allt förgäfves. Ändteligen genoUl ett balft qvarter bränvlns
Inslående I den öppna munnen lyckades det oss .. (I liter
få bonom till IIfs. Som snarast Ull]llyrtade vi bonoUl pA
ett vill fönstret stående bord och lade bonom under ett
microsllOp. HI'ad vi ej mcd vII ra naturliga ögon kunde
upptäcka vardt no synbart genom de beväpnade. Mannen
bIer för våra blickar ungenir så l~ng som rcgerillgs-gatau
och tvil glInger så bred som norrbro. VI företogo oss
genast att del för del gcnomg1l bon om, börjandes egenleIigen med det bufvodsakligaste för vllr undersökning, lIcmligen hufl'lIdct. Det förekom oss vid pass s1l stort som
Brnnlipbergstorg, och bade verkligen med det fordna ett
slags likbet; ty midt på anslgtet böjde sig lillsom en stor
sandås med klapperstcn och grus, hl'iIIccn upphöjning vi
..
förmodade vara naSDIJ. OUlltrlug det sll Itallade hllrfiistct
löpte eller stodo stilla 1i.lskllliga hyrkoskvagnar, och mcd
sörplande dranknosar bespiinda åkarecbäsar, bvllka, som
vi gissade I sitt naturligaste skicll betraltlade eu(las! voro •
småIH)Jl. F3rornc I pannan och på kindbenen, hvarifrån
svetten ncdlopp, IiIInade dc StockllolUlska räunstenarnc

j
J•
-

TAL

I

b[llIet Ilen 4 December 1826
af
Carl ~-redl'ik Dablgren. 3)

,

,

Ofta bar den frllgan blifvit väckt, bur det kommer
till att alla skjutsbönder pli Barlwrby äro bilIstrimmiga om
sina näsor ocb ryggar, IlUr det kommer till att merendels
alla IlålIkariar derstädes dö en utmärkt, det vIII säga en
Icke naturlIg död, och slutligen hvad orsaken kan vara atl
de fleste barn, som I och omkring den trakten födas, gemenligen äro försedde med ett besynnerlIgt märiIe widt pli
firmamentet, det vill säga pannan, bvill{et bcst3r derull,
at! i deras 3nsigten framslljoter straxt nedom näsan en
mun bvilken sedermera utbildar sig till en alltid öppen
och utstllende Par BricoIIs tratt. Delta gaf ror 400 III'
sedan nllgra lustiga BricoIIister anledning alt göra en resa
for att undersöka verkliga förh3l1andet. Som pbenomenet
sammanbänger pli sätt ocb vis med vllr urgamla och bög t
aktaIle orden, torde det för brödernc icke vara ulan Interesse, om vi bär nllpläsa den berättelse, nämnde Parbricolllster vid detta tillfälle afg3fl'0: den lyder som följer:
Sedan genom Uere resandes äCven som bönders utsagor
blIrvII bekrältallt, att en egcn högst besynnerlig race af
meDDlskor med trallar I stället fUr munnar vore tillfinnandes

•
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Allt ror vidlöfUgt skulle det bllfva, alt öfver de lIterstAende

rörsta stammoder Bm'{}al'a, bvarröre orks& alla nordiska

membra naturaIia göra en besluifning.

folkslag kallades af de Romare för barbarer, det vill säga

Nog af, vi funno I

den röda tegelstens- och grusflirgen, bemängd med en slags

afkomlingar af Barbara.

bl~Dad, SOIlJ

densl<u1I fordom kallats Barbarby, det vill säga en by rör

hans näsa och nästan hela ansigtet ägde jernte

mUDncn, som har sl<allnad af en tratt, cn viss beluäftelse,

Barbaras barn.

pli bvad vi redan förut genollJ ryl{tet förnummit.

der en demokratisi! författning med en guvernör i spetsen

Samma

De bildade snart ett eget samhälle un-

experiment verl<ställdes jcmväl med nllgra på reserv va-

för sig.

rande skjutsbönder. Nu \'oro sjelfva resultaterna girna, det

beskrifne phenomenet af rödbill näsor ocb

lIterstod blott att eflerforsl<a, bvad den möjliga orsaken

ryggar.

Jmnde vara till ett ph en omen så eget i sitt slag. Att delta

Öfl'er t vlltnsende hållkarlar bade tid efter annan ägt ibland

allt ej JlUnde vara rn ren

dem stormästarskapet ocb alla hade de underglltt en diger-

tillfälligbet,

Icke eller belt och

Alla hade
Hvadan

de varit utmärkte genom det ofvan-

deras

bilIstrimmiga

nationalfärg varit gul och bill.

bfillel bärröra af l<limatel i och omkring Barl<arby, som

död af DlIgot flytande ämne.

visserligen i anseende till den mycl<na sättningen af qväf-

volutioner sedermera denna stat blifvit sprängd äl' obekant.

gas, ej

Men en del skall hafva afOyltat till AgneOt, icke der FiUja

fullo.

är sil

alldeles att rel<ommendera, insHgo vi ttU

Snarare tycl<les oss pbenomenet vara att söka l

DlIgot rrlln

förfäderne ärft ocb som blifvit fortplantadt pli

efterl\OwmaDde.
bvarifrån

Detta

gaf oss

anledning att eflerfrllga

de räknade sitt första härstammande, salDt om

och hurUVida nllgra gamla handlingar, sllsom gllfvobref,
öfver kunde sprida DlIgot ljus.

Man hänvisade oss till en

Huru ocb genom bvilka re-

nu är beläget utan till det nuvarande Stockholm.

Der

bade de fortsatt sina offer, sina pJligseder och ceremonier,
lIrligen

lirat

sin

stammoder

Barbaras

högtidsdag,

och

Ibland sig upptagit alla som utmärkt sig med bill eller
röda näsor.
Delta var ungefär i l<ortbet sagt, hvad pergaments-

köpekontrakter, urallva-mål eller d)lil<l f uDDes, som bär-

rullen innehöll.

Sedan slllunda vII ra lustiga Parbrlcollister

gammal rtirmöglad potateslllr, deri verl<ligen npptäcktes vid

gjort sig förvissade om den oförmodade upptäCl<ten af en

skeDet af en skjutsbondes eldröda hllr, elt pergament, hvll-

urgamwal Purbricoll-coloni pli Barkarby, lIterväude de till-

I<et en urllldrig tradilion föregaf vara en garfl'ad bud cfter

baka,

en under Ericsim ocb Sverkerska frlhetstidernc ihjelslagen

storlDlistare bllfvit högsatte, som pergamentsrullen omtalade,

bällkar!.

••

Sjelfva Barkarby hade ocksll för-

Pergamentsrullen lades genast i en kanna pota-

tes-coujack, upphlöttes ocb utvecklades.

Det ungefärliga

loDeblIIlet var följande:
Norden bar aldraförst blifvi! befolkad af Parbricollister.

efterfrllgandes docil förut, hvaresl möjligen alla de

hvilket dock förgäfves

efterspordes, emedan oaktadt alla

bemödanden af blide vänskap och välgö/'ande samt sjelrva

lijelpsamltelen ingen sann barwonl I berättelserna kuode
utletas.

De kallades först Barbri och erhöllo delta nalDn af deras

•
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Emellertid, mine bröder, finnen J häraf att Parbrlcoll
icke allenast är vida utspridioch det mera än alla I vcrlden tän!{bara congl'egatiollel', ulan jemväl som dct syncs,
bal' alt räkna Barl{arby rör silt, om ej första dock rörnämsta, stamb~1I och upphor.
Mina II[[nslor öfvcfl'iildiga
härvid mitt inre, Min tunga riirstummas, mina ögon f) Ilas
af giädjelllrar, Efter
genomlöpandet
af
s3
m~nga selller,
,
stll 1'1 nu till dem ocb dc till oss I samma fiirhllllande som
tvänne länge lItskiljda v,inner, hvill{a kastade åt hvar silt
håll pli den öppna hafsrymden, ortirmodadt inlöpa I en och
samma hamn, Seglena sänl{as, IanIlet beträdes och det
försia dyrbilra, näst den gröna jord man stll,' IIl1, är den
..
länge saknade och no återfunna vännen, Adle Barl{arbybor, eller rättare Parbricollister, varen J af oss hälsade!
Måtte er lefuad framflyta lika lugnt som de liar hvllka
rinna genom edra trädesgärden, inga andra si ormar rasa,
än de som blåsa pli edra baclrar, intet annat regn nedströmma, än dct som sqvalar ur edra taluännor eller edra
ofvanbesluifne trattar, ocb med denna upprigliga välönslIan,
sluta vi dessa vllra betraktelser, tillönskandes oss gemen,
sam gamman, trefnad och förnöjelse.

sätt man för trillan, jag menar föl' blllcn,
Sp,inn man femhundrade punschglas derföl' !
Baccbus 1'111' sllyddsgud sjelf hästarna Ilör,
SINven blef piskan och Barbaras s!(ålen,
Bacl(en, SOlD Irillan skall tumla ulrör
Blifvcr vår struIlC, sll bal SOlD elt smul',

Bröder I dag är det Barbara-dagcn,
Firas den bör båd' med dryckjom och sfing,
Kommer om firet tillba!ls blott cn glIng,
Fjerde December, sll bjuder oss Ingen
Fira vi Barbaras lysande fest.
Baccnus för tillfället sjelf är dll presl.

Ägde jag trummor väl jjugo och pinnar
Femnondradesjutton och kunde jag ock
Sill lika kringt pli ett sllinn som herr Kocll
Högst oppll Börstakets yttersta Unnar
Liigst ner I Lyktans ocb grynllOrfvens hof
FlICängt jag trumla' vllr Barbaras lof,

Kunde jag som Balabregn än dricl13,
Uppå ett billinlills obesedt sätt
Barbaras skÄl i en snabb pirouetl
Utan det minsta pli stolcn alt vicka,
Icke nog värdigt ändock vid vfir bål
Kunde jag dricka skön Barbaras skål.

Barbara sofver, men döUrar I lifvet
Har nou mångtusende än i bebllll,
Bröder, Ijuft raglande i ParbricoII,
J nog det kiinnen
oss hjerta! blef gifvct
För atl fl! tryckas och trycka igen
Amor mCll vinguden, alltid vår vän,

,
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Derröre dofte I brödernas lockar
Rankornas must med et! IjuOigt behag,
Drypande t vftra glas bvarje dag,
Blomme ock mirten I grönsilande nockar
Kring om vftr hjessa -, de blifve ocks!!.
Endaste bornen i pannan vi fll.

j
J,
,

,

BERÄTTELSE
nf Jonas Mogom moster Barbnras lustresa llå
nus StjernstolllC, den 4 December 1829. ')
Det var redan länge sedan den ryktbara prinsessan
Cellon med sin förundrausvärda plöjning hade 5stadllOIDmlt
den stora grop eller insänlming, uti bvilllen vattnet sedermera bildade den berömda Insjön Lögm'en eller Mätm'en;
ansenlig tid var äfven förflulen, sedan kounng Agne firade
sitt olyckliga biläger med Finska prinsessan SIojatr, pli
samma siäIIe der Bil'gel' Jarls siad efterband npprest sina
murar ocb torn; det gamla Björkö Iftg I moss- och gräsbeväxta ruiner ocb Forn·Sigtuna i aska; det gamla Up salas
konungasäte med dess tempel och otferlund var ej mera till,
Allt med ett ord bade antagit en ny gestalt 1 Svea land!
dll deD odödliga mostren Bal'ba1'a, bvllken har varit, är
och förbIIfveI' öfverallt närvarande ror sina trogna beundrare, de rättsinniga, klart seende bröder BricoIIister,
allt Ifrlln den tid bon ur Noaks arl{ liter satte foten Jl~
dfi, säger jag, denna underbara (jvlOna Ocle
det torra
det infall, att göra eD lustresa pli Mälaren. Att fiirdas pli
vatten hade alltid varit bennes sall; dÄ man deremot hittills aldrIg försport, atl bon gjort n1lgra resor j täckl'agn,
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Del var, I Iwrthet, verldens gyllne tid,
DlI iinglar stego ffrlln himlen neder.

calescb, pft bandvagn, eller ridande i 1<läfsadel, sBsom
qvlnnor ännu pli vissa orter bruka. Anledningen till delta
hennes beslut lärer varit det rylde, som spridt sig vida
omluing, att hon bad e dyrkare i norden, ocb i synnerhet
i Iralden af Mälaren_ lIennes tanke var, att personligen
göra deras bekantskap, ocb huru della slog ul skall seder- Slo'
-"
mera visa

I

•

I10n satt ~n afton gömd I sin karpus
Ljuft slumrande otaf ett litet rus,
Och om förnutna tider 1i00gt drömde;
Aek! fordom, fordom var bon ong ocb kry,
Och tindrade liksom ett vinler-ny
Dä drufvans nektar hon or bägarn tömde.
Det var den tid, dB jorden ännu fanns
Sft bärlig som en /Dogen pommerans
Nytvättad af den slora syndaOoden ;
Då hou bar drufvor blott och all slags fruM
Var parflUuerad utaf bioulInors lukt,
Korrt sagdt: i andra ungdoms-perioden.
Då funnas inga tistelhöljda fäll
För folk och rå förkunnande blott sviilt,
Ej öl<nars sand, ej Ijungbeväxla bedar;
Naturen öfverailt var skön ocb ril<,
Ocb en IJatriarcllalisk republik
Var spridd, som uti byddorna af Kedar.
Der iefde under höga palmers sl<ygd
Ett slägte, endast styrd t af fädrens dygd,
Med enkeibet i lefnadssätt ocb seder,
Med få bebof, i oskuld och i frid _

•
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Men, huru I<orrt!
Vansl<lighel sopar det jordiska borr!,
Snart föddes Nim"oå, den väldige jägarn,
lIade i banden än svärdet än bägarn,
Timrade städer, beråstade slott
Fordrade lydnad ocb slafsinne blott.
Sjelfva naturen han tycl{tes förråra,
Jordwassan började nppror att göra,
Spydde valkaner, rörändrade allt
Antog rätt ofta en ryslig gestalt,
llräunheta öknar I Afri!<a strödde.
Isberg och köld omkring nordpolen födde,
Landsträclwr smulades sönder som gryn
Formade öar kring verldshafvcts bryn.
Snart moder Jord var ej mera densawma,
Men, OUPIJllörligt dock mennisl<ors 31nma
Likasom djurens, ännu i silt lopp
lIan i willioner dem fostrade 0PI).
Men Bal-bal-a, som jag I början sade,
Eli Iifiig dröm om gyllne tiden bade,
For uPI' ur den ocb sucl<ade: 113! hå!
lIur skall man denna tlden lIterfå?
Finns nllgon vr3 ej bär UPI)lI planeten
Der menskor bildat sig för glädllglleten,
För vänskap och förtrolighet, ocb der
Man ännu Ba,-bam I minnet bär? -

,
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Med glasögon upp~ sin hvassa
Begynte gumman alla skrirtcr läsa,
Ty bon var spränglärd, kunde alla språk
Och äfven Regula di tre i br3k.
Hur gummlln grubblade, bon fann omsider
Att Pm' Bl'icotl, bvars glans sig längre sprider

,

Än mllngen tror, uti sitt sl(öte bar
Den munterhet som gyllne tidens var;
Ocb jag, hon ropte glad, är den gudinna,
För hvilken ordens alla röl(verl( brinna!

I

Välan, jag eroar uppll. nära bäll
Sjelf uppenbara mig rör Pm' Bl'icoll.

•

,

,

l
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Huru moster Bm'om'a i början anträdde sin resa,
derom förmäler ej det trasiga manuscript, som en lärd
bibliotbekarius vid det kejserliga hofvet i China rorst med.
delat verlden, ocb bvilket genom öfversättningar pli mllngfaldiga språk troligen blifvit aldeles förfnsl(adt. En note i
brädden, bifogad af en professor pli Maiabarisiw kusten,
låter formoda, att bon verl(elii!,'en färdats I Inftballong, eller
n3gon annan aerostatisl( macbin, Iltföljd endast af cn I(ammarpiga, nllgra selder yngre än hon sjeif. Det var ungefär vid samma tid, som en stor Iwmet med ovanligt lll.ng
svans sysselsatte alla astronomer, IDen ännu IDera alla
andra mennis!wr, som alldeles icke förstå sig Ilå dy!i1l3 irrsljernor, hvarföre äfven hela jordens undergång var ulsatt
till en viss dag, Det är icke omöjligt all moster Bm-oaras
ballong bögt nppe i luften lIstadlwmmit denna förslHäckelse,
ty kometen försvann bastigt nog, och der med gicl( hela
spldomen förlorad, Gumman lärer emellertid harva st.igit

2 12
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ur slit Inftsl(cpp vid Arboga Il, och der börjat sin vatten·
färd. Hon bade derjemte medfört sin egen fingmachin, en
uppOnning af mästarsmeden Tubalkain; denna insattes I
en Arboga-slmla, som hon tillhandlade sig för goda växlar
från ett bandelshus i Calcntta, och dem magistraten I Ar·
bog a inlöste, Det enda som i denna staden behagade
Ba,'bm'a val' dess luinglor. hvill(a hon tycl(te I(nnna jem.
föras med dem PI/aI'aos berömde bagare fordom tlllverlw(le
innan han blef hängd, Imellertid blef sl(utan färdig; moster
Ba,-bal 'U, som Ila Ilades lIenncs Nlld, emedan hon bade
mycl(et pengar och val' emot sin vana mycllct frikostig,
ledsagades till stranden nnder hurrarop, steg om bord 1111
det grannt beOaggade fartyget, och öfverlemnade sig i flod·
gudens vård, för att sallta framrullas till Mälarens böljor.

Mellan ängar, ållcrfält
Gungades hon fram sll sällt;
Bönder, pigor, barn ocb drängar,
Oxar, l(Or, på alla änga r
Med förundran sllgo dll
Båten som ett trollverll gli
Utan åror eller segel;
Slidan t var IDOt gammal regel,
Och man bÖljade att tro
Fan i della slu;!rvet bo,
lIelst den rök mot sl(yn sig höjde
NlIgot infernaliskt röjde,
Ty en båt i röl( och damm
Förr ej nå'nsin der gått fram,

3

•
•

,

•

35
Moster Ba/'bara fÖrsporde

emedan hon hörde eU grymtande I öster, ett dito t vestel',

Alt en munter färd ~on gjorde,

ett gny ocb

Och beslöt kring Mälarns sllär

att

Kryssa blide bär och der,

orent djnrslägte allt ifrlln Mosls tider,

Alt de stränderna besklIda

tuna, I tanke att Ulcdelst sin sl<arpslnnlghet upptäcka vcrlle-

Som sll mycket skönt förrgda,

liga lemoingaI' efter Sigge Fridolfssons fordna hÖfdingesiite,

Ocb der holmar stora, smll

cller kansiIe det gamla Asagård, eller slotten Breidablicll,

Som pli vattnets yta stll

Trndvangcr, med fiera af Asarnas så högt beprisade berr-

Uti löfbeklädda skrudar

lighetrr,

Smyckade som sommarns brudar;

I

Än en skog af tall och gran

•

stoj, som hos benne viiel<le den förmOdan,

orten endast Ilade beborstade inv3nare, fÖl' benne ett
lian reste till Sig-

All forslluiug var dock fåfäng; hon stötte ellllast

pli en druellcn stadsfiskal, som började eflerfråga hennes
pass, men bvlllleu hon lätt afspisade med cn sll lIaIlad

Sträckt Jillsom en yfvlg ma~n

bläckare eller större sedel, ~varefter han kyssle på Hennes

Öfver lisar, berg och lmllar;

Nllds kjorteJrllll oc~ bennes l<amwarplga pR banden; ty en

Än, bur raskt sig vägen rullar

dylik tjensteman i en liten smllslad, oc~ som till det mesla

Fram igenom tränga sond

milstc lefva af sportler, gör sällan en sfidan fångst.

Ledande till fjärdars rond,

erter fortsattes färden till Upsala, della fordua kunllllgasiite

Der I lugna vikars sköte

ocb numera Mnsernas hemvist.

Än en kyrka är till möte,

härstädes vara lDycket Incognito, för att ej IwmlDa I nära

.:iu en herrgård byggd med small

beröring med Musernas älsklingar, hviJka den tiden endast

Resaode mot sll)'n sitt tall;

förtärde bnlt-öl, lita ur helDtare, slogos med gesäller, och

Äo smll gärdar, nätta, röda

bade grörre seder än en förfinad smak sederwera gifvil

VIttoande om odlarns möda,

dem.

Ocb, som man det Ilänner nog,

högar en vacker wllnskcnsnalt (ty det val' i slntet af

I byar bugt -

en liten krog.

,

Der-

Den resande damen ville

lIan med sin tiirna begaf sig ut till gamla Upsalas

Augusti),

uppklcf pli en af dem med en propbetlssas my-

stiska steg, och gjorde en besviirjelse, ungefär I samma
Moster Bal'om'a gjorde rorst besölI I WesterlIs, besllg
I

sloUet konung Eric den XIV:s bojor och I domkyrkan

bans graf,
märksamhet.

det enda hon derstädes fann värd t sin uppDerefter gjorde bon 5tskllllga smll kryss-

nlDgar, sllsom till SÖdertelje, der hon dock ieke landsteg,

,
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form
aflldne

som

fordom Endors hexa, när bon framkallade den

presten Samnels vlllnad;

dll, o undcr! klingade

genast ur högen en harpa, och cn starll röst sjöng tydligt fÖljande:

•

.

,
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AndesBngcr, andetoner

Törs(aude qvilla -

Inögarn han sllryter

Flistra hiir I mBnsllcnsnall,

Ular det öl ur slRnlwrna

HrRn azurns regloncr

Skorpan till supen vänligt han bryter

llliinl(er Cynthias sll[l'erskatt.

F) lIer I glasena här och der,

fl)

tcr,

Fastän alla aningstrl\dar

Och madarnen artigt nigr)",

För min lernad sprungit ar,

Lösrr huFvan från hjessan och shawln från sin barw,

Harom'a mig docil bcnådar

IIIom disl(rn nätt hall sliger

Mcd besöli i dunlllets grar.
I denua högen, sade Bar/JfII'a, har viss! en rörrycl(!
Bard sin boning; 15toUl oss bestiga en annan, Sagd! och

Sitter ned uppå slolpn så Frodig och
Med sådan frynllig mor

I

Sig luögHrn lycklig tror,

gjordt; erler enahanda besvärjelse hördes demlur en stämma:
Pli llirrost snälla gudar stiga

Frnkltll' aldrig ,'id

Der bjuder Freijer lugn och rred,

stegring och [,JlI;

,

!'iu höres gjall~rhornet slu'älla,

Krögare-s;i!efl. l<rö g:l fr-1Il Uti 1',

Ort stora mjödhorn Oden tar,

Klippor För ) ngliogrns rldiga Ulod!

Fö,' Barbat'a sl(all skÄlen gälla

Tiden omsider allting förslöar

I10u vän ar drycken alltid var!

Isar till slut det varmaste blod,
Än uppÄ knä den hulda mall glIngal',
Skål vllra Wella hjerUiga ungar!

muntra I) one och deras lörst, ehuru jag ej har nllgon smak
för deras mjöd och galtfläsll,

-

I10n i ställe! lian sköla hans ruI(liga kall,

Detta, sade Bat'bara, vittuar lItmiustooe om Götbers

Acl\! mell när lIldrcn hjrssan belllngnr

Nu IlItom oss (liga härifrån,

Släcl(es småningom "årt hegiir,

ty dctta är nog, Vägen lItcr(ogs dR till staden, och I(narl)!
hade dc hunnit (ullen, då en chorus ar röster sl,allade ge-

Denua sång belJag:lde lllos1er Barbara tCIUUlcJlgru,

Ba1"oam lyssnade, och Musernas älsklingar

dock med undautag aF si sta raderna; ty hon förmcnte, att

nom
,

natten,

hellnes

"

sJongo:
Krögarc.s~Hen,

•

br~in\'in('ts

Om han tllmlar under honlet

Frfin Wallhalla till jorden ncd,
I IlåUlpasaleu harpor tiga

"arw,

llerrliga lundflr,

höga

ålder aldeles icl(e släcl(! alla hcnnes hegiir,

bvaråt den något yngre I(ammarpigan smålog,

Sedau

IUO-

)lil stället, till

Som elllot törslen oss hjuda ett värn!

slcr BaI'bara i tysthet besett alla rareteler

Kriigarn vid dlsl(en hickar och blundar

ocb med

lIaIler i haud ett skäraUlle jern,

nytt Ilrj sslåg, och styrdc Rt det wlndre lärosätct Slrcuguäs,

COd/' x

AI'gen/ells, företog hon ifrån Upsala elt

--------------------.,~
. , ----------------------~
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bvars stora domll)Tka synes emot staden ,som et! klllbur-

lägga ut IfrftD land, af froktan att sjelr 1100lma I en dylik

vud tbland persilja.

kntpa, dl\. bon fann dessa unga herrar vara sll stora an-

När hon kommit I land, val' den rör-

sta bon träffade pfi torget en gubbe I fårskinnspels, likande

tlqvJtets-älslfare.

pli en gödselIlärra.

I10n fl'lIgadc llOnom, till bvllllcn bon

man vet ej om bon sjelf eller heDnes kammarpiga derstä-

at! fä bese domllyrkan oell aunat

des af erfarenhet glfvlt en stor skald anledning till det

borde vända Sig,

för

Derlfrftn

styrdes kosan

till MarieIred ;

en stolt mine: Hvad anglII'

pllstl\ende at!: IWa7je Itusvä"d ä" castmI, men det öfrlga

slidan! den ädla magistraten? hvareftcr han lillle sin väg.

af mlllnlngen öfver samma stad mllste varit mycket sannt,

Af delta lmnde Bm'bm'a förmiirlla, att mannen verlleligen

ly hon nllpehöll sig der ganslfa korrt, sedan hon besldldal

var rlldman I staden.

det berömda Gripsholms slott.

synviirdt?

lian svarade med

I10n lyckades docIl alt snart fä sina

önskningar ullpfyllda; Ilyrkan med sina granna graf-chor
behagade benne vi sserligen, men ännu mera biskop eorls

I

Just när moster Ba,'bal'a

var färdig att afresa, visade sIg pli stranden en man ar
särdeles montert utseende, med en basfiol pli ryggen och

eller Conrad Rogges tomor, bvillfas mjulf3 sammet bon

en oboe I hand, vinkade och bad att han skulle

an sll g välgörande för ömma fötter.

med.

I10n Idinde verllcligen

rå röJja

Ehoru mycket Barbara önskade aU vara lucognlto

en böjel se alt bortsnalta dem, men Illocllaren, hennes väg-

uuder resan, rattade

ledare, hade ögonen så fästade pli alla hennes rörelser,

dell lu stiga fignren, klädd I en nästan utsliten militär-uni-

som 001 han anat nIIgot d) lik!.

form

Derefter besllg hon gym-

oeh försedd

hon dock ett särdelcs välbehag rör

med SUll\. prydliga mustaeber ; han flclf

nasium, gamla rlllssnlcn med mera, oeh gjorde sedan en

tillständ att gl\. om bord, bIer artigt emoltagen, och und-

lIromenad att beslfÄda stadens omglfvelser, endast bestllende

fägllad med en ägta sup af det kejserliga Chinesiska myr-

af klll- rof- och potateslaod.

bränvlnet samt ett halfstop mumma.

Under tiden bade lIeunes

IJfsandar I mera rörel se, han började genast stryka bas-

kammaf)liga glit! tillbaka till ångbllten, lör alt bestyra om
nllgon proviant-tnlastning.

tJolell och sjunga: *)

När moster Bm'!Jm'a literilOm-

mit till stranden, blef hon ej litet bestört, att del'städcs se
mycken

Säg hvem du är, höga gudinna,

rörel se Ibland en sll stor folksamling som denna

Du I bvars blick sjustjernorna brinna?

staden l(Unde ~stadkolDma, och den en man af värdigt ntseende var sysse lsatt att stilla.

Detta salte hans

Tro pj jag skämtar,

1I0n erfor nn, att en hOP

Se bröstet det flämtar

unga stude rande g;,tt om bord pfi ångbft ten för all bese

Ular längtan, lust och qvat

den, hl'arl'id de blifvlt npptända af brgiir till bennes IlatU-

För ett okänd t ideal.

mat'plga, hl'illle n doclf pfistod, att hon Iycllligt rädda! sin

'J Melouie: Glimmande nymf! blixtranue öga. Fredmans

ära på cn närli ggande hÖb llt, från hl'illfen hon nn fralllkröp. Larmet illef stll ladt, mcn moster Bw'bam liil genast

Epistel JI'l 12.

I

•
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4.1
NHr jag lin mer Si1I\cn hegrondHr

Du som mitt namn fillhal<a I<allar

Synes du sänd frfin Papbias lundar,
Kansl<e fr~n Pactols strand

på iD line

Från seklers nalt!

vågor rile•

Srr du den ~jö som lning oss svallar

L) ssna en stund till Ulin musil<.

,

~Ietl

v3gcn matt,

Och dessa gd\bcl'g lika g;lwla
Som de

l'\iir jllg dig ser, Olcra jag Hinl{(lr

II) sl<apfas

IOlld?

Se deUa allt, och fanl(cn samla

l'ppå de ql'al som kärlrl<en sl<änIH'r

I denna 51und.

SI<ulle du vara
Bland n) mfernas sl<ara,

Jag har

Som odödlighet l<an ge

sett

De Alpers tOP/J,

.~ t en dödlig älsl(nrr?

Färdig af t himlen sjelf bel(riga

Tillåt mig bio II kunna dig nälJlna

I svalliJögt lopp;

Re sten jag önsl<ar fil. I<;irlel(en Irmll'l ;

Menuiskor, djur sin lefllad sluta,

Säg du, sum säl<ert har en himmel I din faIDn,

Släder Inossas som glas,

Siig mig, du hulda! blolt dill namn.

Trotsande

cn

clecfri sl< stöt pli Ulostcr BaTba1"a; hennes o<liid-

Jag bar setL jorden sig bel<Iii,la

IIghet utvccklade sig genast öfver den luoPJ1 sliga hyddan,

Med nyfödd skrud,

alla sluynl<lor försvunno Ifrån henne s an sigte, der v~r och

Och utur vattenma ss an träda

sommar Ul ålade sig i pUrJlUr och snö; det förnt hvifa håret

Skön som en brud.

ringlade sig nu i mörl(bruna locl<ar oml(ring hennes bufvud

Ja, hvad jag sell ej Jälf

och 'llaba sterhal s, hennes böga figur blef ännu mera re slig,

på

Och hurn

l<nä, då BaT-

'J

"
1I1elodie: I gal'
sI'lg jag ditt barn min Fröja .
mODS Epi stel .M n.

Dcn

*J

oldinde

virtuosen

afbröt hasfigt den undcrbara

qvinllan. och sjöng åter vit! si n b'l Snol:

*)

') l\Iclodie: Klnng mina Hickor, se skyoJ'llu glim ma.
Fredmans Epistel .M 77.

Fred·

f

-

ffi 111 ilviJJ<a gifl cs

OdödJighef!

bara drog fram en g) lin e zilfra, och med en rö st SO IU genljudade från ~liilarells stränder svarade sjungande så ledes:

bc s l<rlfv~ s,

Ingen dödlig det vet,

och elden ifråll de vacl<raste ögon tänade med solstrålaroe.
Den obel<anle djerfve sångaren föll sfum

pfi en bräcl<lig slmta

Sje/f sforrnens ras.

Denna Invocatiou af en in spirerad lonl<onsfn,ir verkade
SOlD

vägen öfl'ersiiga

,
,

,
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Nu jag dIg känner du herrlIga QVlnna!

Men, gerna jag ville se den fest

Ej det mIndsta mIsstag lIan här ega rum;

MIg egnas I Pm' Bricoll,

Bal'lJal'a är du, och lik en gudInna

Jag skulle mig låla bjnda till gäst

Danad som på nytt utnr vllgornas simlD;

Att skåda på nära hllll,

Dyrkad ännu I det glädliga lag

Milt lynne är, aU fiuna behag

Der Hrlcolllster dIn ära rtirkunna, -

I sång, musIk och gHidtiga lag,

MåUe uppll dIn högtidliga dag

Och der man utau allt förtal

Sjelf dn din fisyn dem unna!

Kan tömlDa I lugn sin poImI,

TIlllIt mIg ocksfi ror dIg få (Orklara :

I

Mig man kallar Afovilz, en lusllg patron,

"lovitz, likasolD vaknad ur en dvala, Inr611 nu utan
all klang och s3ng:
Sköna Bal'bm'{j! jag förglömde
Dig berätta en liten salc

Stundom Jag plägar åt landsbygdeu fara,

PaJ' Dricott har en egen smale,

Stryka der på basen en brumlDande ton,

ACk! en slDak som jag straxt rördömde

Meu, hvilllen sällhet har triitfat lDlg biir

Vore jag under samma tall;

Gungad så salda på Mälarens bölja!

Inga damer del' såsom gäsler

Dm'oOl'a, vId dina rotler jag svär:

Knnna deltaga I dess fesler ;

Evlgl jag önskar dig följa!

SOUl en ängel, kommen ur sk) Il,

Bm'lJam svarade med följande sling:')

Kan du ge dem en andesyn, -

Nej, Movu'!. min ,'än! dIn sIsta bön

Bal'oam sva rade med stolthet:

Kan icke af mIg bli börd,

Nej lael( lDin vän! ej damer såsom englar

Ty jag som en annan ntat' mItt llön

Sig uppell~Ma för så grofva benglar;

Kau bli af din Iwn st förförd,

Sllymf för milt kön! -

lIur mfi ugeu härligt doftande ro s

Är ~rull emot belJagets majestät,

Blir plocllad af rn djerf vlrtnos!

De mli mIg flra, det är myeIlet billigt,

Nej Movit'!., gubben Noaks fru

Åt sl(önh eleu man alltid olfrar villigt;

lIan låler pj loclm sIg nu,

Men aldrig, jag det svär vid flod cn Styx

atl utesluta det

Och ännu mer, vid fadcr Noaks

Jag ernar med miu åsyn dem belllida,

') Melod ie: Liksom en herdinna högtiuskliiud, Freumans
Epi8~el .111 8 O,

Ett hår at' lDig de aldrig skola sl(åda,

I
-

•

~yx,
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S~ svarade den (öroUimpade sllöna, och llppgaf der-

med hela sitt projcct atl besöl,a Pm' Brieatt,

mcrans i en hand samt sin oboe I den andra, gungades

IUlCllcrlid

han Iiilt som en korll af (len brusande vågen till närmaste

IHyssade hon ännu hit och dit i Mälarens siIöna "illal', låg

strand, som var Stora Hessingen,

ofta för anllar, sl<limtalle och sluatlade IDrd ArO.itz, dcn

viinIigt farvUI lit houom,

hon alltid med hjert st) rkanlle dr)ckcr höll vid godt humör,

luften Ifrlln den tllrögde Afovilz 1\syn, scdan han Iiinge på

och s~ (örflöt nilgon tid, till dcss en Octoberdag hon IIOUl-

strandcn Ilil{3t efter henne.

Bal'bam vinkade ett

och försvaun snart I den höga

IDit s~ nära Stocllholm, att lian p~ afstftnd kunde se en

Likasom när fordom prophetcn Jonas blifvit af hval-

liten del deraf; d~ ropade hastigt skutans sllelJparC; vi få

fisIlen uppvräkt på (orra landet, stod nu Arovil~ helt allena,

snart cn häflig storm! Movilz SOlD stod p~ diielI började

men

dock "id m) cl,et bättre humör än prophelcn, ly ban

se si~ omluing och ) tlrade; Ja vrrlleligen! jag sel' dessa

hade

slu

gr) mil/a tecken; himmelen drager sig tillhopa sum eo tratt,

slyrlledryclL

bvars färg är på en sida mörll som en dcl af Par BrieoIls

(ler dag slwlle blifl'a delaktig af samma slags odödllghct

ordensbaud,

Sam

på en annan sida bil rärgad med röda str lm-

fyllda flaska i handen

och tog sig genast en

Derjemte anade det honom, alt han en vac-

Bal'bam, bvars höga sällskap nn spännt alla hans

1II0r, SOUl de högst uppsattas ordrns-niisor egcntrligcn böra

nen'er och eleclriseral hela hans person. lIan Iiigrade sig,

vara, -

ej

by redan

Knappt hade han uttalat drtta, rörr än en storllltjöt

omkring

dem,

allterut och MOt'il" åt fiirn.

under f1ågon

kurbltz, utan under en åldrig e(l, vände

hvilllcn slungad c sllellparcn

ryggen ~( stormen, inslumrade Ijuft en stuO(I, och när han

Man bÖljade st ra xt tänka p~

valmade var stormen förbi, och den vacllraste Octobersol
Då grep .llovilz

medel att rädda sig, då Bm'bm'a med sin tärna sleg upp

var färdig att sänl<a sig I Tbetis sl<Öle.

på däcll; skepparen med sin besättning Iwstade sig I båten,

(örst till flaskan, sedan till basfiolen, satte sig llÄ en iigla

(lapade linan och rädllade sig till närmaste land.

nordisl( grllsten och qvad; *)

bIo dl,:;

darrade som ett asplör, men Bal'bm'a stod lugn, ty mycIICt värre Ilade hon set!.

Se solen sig i böljan sänker

Nu stöltes far(ygel med häftig-

Men ler då hon silt afsllrd tar!

hel emot en dold Illippa, sR att alla fogningar med stort
brakande lOSS/Jade, orh hela rucl<let började sjllnl<a,

på n)ss (örDutua siilla dar

Bal'-

bal'a, som emell ertid utvecklat den stora siden-ballongen

Jag med en älsldings "Hr/Da tiinl{(\r

till sin luflm3chin, satte sig med sin tUrna i luflslleppet

Och (lValet valen"r i mitl bröst.

ocb I) fte sig redan öfver "ligornas svall, i det hon ropade

O Ba,.bam! du bal' försvunnit,

it den rdrskriickte Moriiz· : " SUII dig pR din basfiol, och
OJ JlIelodie : Snart är jag ry ckt ur tid ens sköte. l/red mans

jag ansvarar derfiire att du I) cllligt skall 110mma i land" ,
MOfJUr,

följde föreskrlftcn,

sånger, M

och med en Daska bästa pum-

I

,

18.

•

47

46
IM bar mitt timglas ej utrunnit
Vid ljudet af din aCslledsrös(?
Hur skönt ur dina gyllne skalar
Fä suga druCvans läckra saft,
Som skänller ungdom, cld ocb kraft,
Och Iirvels scen sll brolllg mlllar
Som ängens blomstrande tapet.
O du, som jag vIII evigt dyrka,
Skänk ät din älskling mod ocb styrka

VID INVIGNINGEN AF SILFVER-BÄLEN.
högtidsdagen l P.
Wilhelm Berger. 5)

Att dela din odödligbet!

n.

den 4 December 1832 af Johan

Pli morgonrodnans lälta vingar
Far glädjen ö(vcr haf ocb land
Med luans pli bjessan och I band
En lyra, bvilken ständigt klingar.
Men binner glädjen väl sitt mlll
Förutan drurvan och en blll?

FrÄn bygdens lugn och tysta dalar
Der herdens pipa blott är börd,
Af mig din tjosolugsmallt blir fÖrd
Upp I de BricoIIisters salar
Der do är bögtidsråremlll;
Der skall din storbet jag berömma,
När till din ära alla tömma
Ur fyllda glas en tacksam skål.

Med rosor ledsnar man att lella,
S1\ ljusande, s1l ömt de le.
De doft, men ingen nelltar ge.
IIvem mll väl lyrans magt rcirneka?
Men tämugt födas sling ocl! skämt,
Om tcke drufvan bjertat stämmt.

<

Vlir Orden derför trott af nöden
Att till försllönlng af vllr lIrets
Ha rankans fluidum tillreds,
Sli gnlt, som af dess röda flöden.

I

•
•

•

•
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Då slog man 01'1) i gamla IIInior
Och handlingar om Parbricoll
Jag tror se'n Hedenhös - nrj håll
DlI fanns rj iinnu slika jnnlor,
Lillgodl ur musfral, dun och dam
Man drog en 1I1drlg lunta fram.

på det hvar Bror, som fröjdas vill,
Må ha ett glas, och ett dertill.
I flere selder vi oss l1jelpte
Med Bål af simpel, hvll porslin.
Den f) lides på mell racl( och vin,
Och blef hon tOIll, Illan deri sljelptc
Etl Il) II förråd af Bacchl must
'1'111 Bricollislers fröjd och lus!.

Deri Illan titlade bland skräpet
Up pli ell \'ördigl pergament.
Hvar bollstaf skrifl'en Vill' på pränt.
Med krllmrlurcl', ) lIerst näpel,
Och !D line kanter, vid t ocb bredl
[(nappt vllrt Museum d) likt sett.

Men hur det var till slul hon miste
(Sen mången bror förul bOD knäclll)
SiD mödom och blef lilet sprUcllt.
Hur della sl(etl, platt ingen visste.
Korrt sagt, ulaf den lidna knäck
Hon började all taga läcl<.

Der sades: "Barbara I lifvet
"Har vid sin död evärdligt skänllt
"SlIt pick och pack, hell oförtän llt,
"Till Par Bricoll - sll stod del skrlfvet
) Bland annat småll, OCllSfi en sklll
"Purt silfver till cn högtids-bål." -

Försagde slodo alla bröder,
Och Direktionen aldramrsl.
En ny alt ha, det vore bäst
så skrålet ljöd från norr till söder.
Men att den få och genom hvem,
Det val' ett Ilinlligt svårl problem.

Yasserra, bvad i Direl<lloncn
DCII spiken slog och drog och tog,
Af fröjd sllalllDäslarn hard! när dog.
Och llrovldörell höjde Jonen.
Sel,terarn häpcn milde l)Cnn',
Och Ilyssle bIlIDS slormäslaren. -

Porslin, - oU! ocl( Rörstr3nds - ej håller
Och gråsten är föl' lung alt ha.
En ula f sllfver vore bra
För Herrar Bröder Parbricoller.
Vid som den slÖrsta paraply
Ocll blank lil(som ett sllfverny. -

Mcn hvaresl nnna den Galejan,
Den slIöna (rnll, den iidla h~ln,

l

-

-
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l B~lgl~n, Ryssland eller Poblen,

Pli annan ort ban bjuden var,

Hos Dejn l Algler eller Dejan.

På hetviigg, som var ganska ra'r. _

) London, Pols(lam eller Wien,
Hos s/ora Mogol eller hin? -

BoWirdlgt alltsfi han förklarar:
(Epls/eln flnns än I behåll,

IIvad var att göra? Först till pfifven

Sekteraro här I Parbrlcoll

Man sluef och plitade en lid.

Vid tjenstens mls(olng der/ör svarar)

) bref han svarade: " Guds frid!

Han skref: "Välvise styrande!

»Med alla llrieollister! Glll'ven

DirekUonlster I P. B.

»J mig san et Brltas bnfvodsklll,
»Jag Inlet vet om eder bli I. -

"Att se sig hugnad med epistel
" FrlIn ell sll aktadt brödralag,

»Men 1'111 ni anat ha, god' vänoer

" Uppå sin ålders silfverdag,

"Ocb friiisning Ifrån Belzebub,

,,) ros förbyter sorgens listel,

" Gen bit ert silfver rubb ocb stobb.

»Gör bojan kring min arm ocb led

»Oeh svafvelsjön ej mera bränner" . -

" SlI lätt liksom en blomsterked. -

" Stor tack,, ! skrcf Direktion Ull svar
" Vfirt silfver vi behålla qvar" . -

»Den sllfverblll, hvarom här spörjes
" I Storsultaneos Harem flolls.

Till slut att dämpa denna pläga

»Uor denna pjesen l\tervlllns

(Sen lällge nog maD sett. sig om)

Af Direktionen bäst besörjes.

Man pll det kloka Infall kom

,{fy sultaninna, med förlor,

Att kusin SlIfverjan befr§ga,

»Var Barbara I Torkens flof. -

Som sllfverfrllgor ägt om hand
Om ban om BlIIII känn! nllgot grand.

" Der droeko de med fröjd och gamman
»Frllo morgonrodnaDS första brand

Han satt jost dll pli Carlstens fästning

" Till sent pfi nallen, band I hand.

Oeb skulle bänga InnaD korr!.

»Ur nämnde sllfverbål tillsamman.

Ifrån sin själ ban jagat borrt

»AIt henne ta jag rrestat pli,

All sllfverOärd, ty soart till gästning

»Men flel! I stiillet huden bIll. -

I
•

I

-.

•

•

•
•

•

•
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Till Iröst för hvarje (orslIg mu ud

"Milt räd blir nu, till nämnde köping

Bort med all ängslan, pust ocb suckan!

),Alt n§gon, Iclle rllltlgt karl,

Med B§len uti godt kalas

"Ju förr dess heldre skyndsamt far

VI växla hundra tusen glas. -

,,\ egenskap af Turklsl{ snöIIing,
"Ty blott en s§dan bassadör

Hur mildt bon vinkar! från azuren

"Hos Turken vinna kan gehör»!

Ej månen blickar mera skön
När spegelklar ban ser pli sjön

IIvem Orden skickat jag rörliger

Än denna b§len, mägligt buren

Det röjs ändå nog af sig sjelrt. -

Pli Faunens skuldra, från sin böjd

SlI ödels slända saken hvälft.

Ser ned pli oss med sllfverfröjd. -

I qväll vllr Orden bålen viger
"
Till bögllds-blll med klang ocb sang.

Haf (ack! O Barbara rör B~len ,

O! må ban bfilla sekler milng!

Den sllön3s(e present al allt
Du rör vllrt Gille knnnat valt.

Och bärmed vederläggcs pratet,

Den rörs(a ocb (örnåms(a sk31cn

Som skulle vi ba bålen rått

Pli denna bögtid, grann och stor,

Igenom Bröders sammanskott

Skall bllfva din, vår Ordens mor. -

Att X gett från sig sllfverfatet
Ocb Brodern Z, anDars snlll,
Sin tia skänkt till denna Bill. Nej, ulaf Barbara är gåfvan
Ocb derplI finnes svart llå bvltt.
Jag testamentet sjelf bar sitt

Från Barbara ban kom derofvan
Titt lisa, gamman, fröjd ocb lust
Föl' dem som älska drufvans must. Ocb bär är Banken.

•

Silfverluckan

Snart öppnas skall på denna slund ,

I
-
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-

•
•
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allmänna uppmårllsalllhelen och silall Ullhöra en sednare
Ud, än vBr.

TVifvelsutan är det äfvcn en egen företeelse,

<1ft en uug man, utan pennans eller penselns alster, ulan
lyrans g-fifva f hlldllg eller egentlig mening, ulan talarens
"älde öfver sinnena, utan all ens offentligen hafva upplrädt
s5som konstnär, gjort sill namu bekant I dc mc~I alliigsua
drlar af fäderueslandet, älslmdt lifven af dem, sorn hvarllcn

AXEL AR VID RAAB.

hörl eller sett honom sjelf, och före lifvels

Minnesteckning af Dcrnh. v. Deskow vid minnesfesten I
skallet P. D. den IS April IS37. 0)

sm-

sOlllmarsolsl~nd

skapat 5t sig eu r) ktbarhel, lällalllle JUed den, rör hvllllen
nere af de ypperst beg-3fvade Inom konslens verld bos osa
offrat hela verksamheten af en låug och mödosam Irfuads-

Mine Bröller !
En

bana.

för eder ovan rösl skall f dag lIterkalIa minnet

utaf en länge älskad

stämma pft

delta rum.

Alt söka

Denoa tolk af et! stort snille har samma slags

seenden sll egen, i det yttre sft fög-a bedömd konsl-art,

alt hafva gjort lanorna åskBdliga och faltliga lifven ror dc

som den, hvaråt han förelriidesl'ls eg-nade sig,

oinvigde.

at! med

Raab föregicks bos oss, det är saunt, af en

och mimens g-enom logen

mlis[are I mimernas svåra konsI, sjelC Ilirjunge af Bellman;

beskrifniog lllerginlga skapelser, är eo uppgift, hvars lös-

men om äu tänaren Införes pB banan af en Wrfarnare haDd,

ning troligtvis ingen ulan Il'ellUn förelager.

Meo minnet

blifva dock hans egna segrar 111<3 sjelfsländiga; ännu mer:

af en barndomsvän värmer IiOlgt f ett ögonblick, som

de försvåras af jrlllnfÖrelsen, hvars sllngga vanligen faller

delta, och hugkomslen af de mllnga slonder, han för oss

på den sednasl I<ommande.

Iycllliggjorl genom sin rika konslnärs-förmåga, skall öf,'cr

len äga att bes(limma snillens rang.

lallan kasla ett silen, hvarar hennes, i vissa fall, oundvik-

cndast få dömmas af lillar.

liga tomhel undandöljes,

lltminslone för

den deltaguude

Det är -

Vi sladna här, ly cndasl snilDe äro Pärer, som

Den humorlstl,l<a sidan af vår vitterhel har, som beIwut, sin egeotliga glaus af Bclhoau, och I dpn VinstIsiIa

vänsIwpens öga.
vi veta dr! alle

Iclle krigaren, med-

delcn derar står han alldeles ensam.

Visserligen salIOas

borgaren, cller en af !le slyrande I detta samfund, del är

ej mer hos oss, än annorstädes, humoristiska målningar,

dcn IUcd snillet och l(On sleo InförHrvallc Raab, hvars nalUo,

Icke sällan mästerliga I sitt slag; men det förbllfver 1111

den störsie s~ngarens I Norden, fä slat deo

del mesla vid målniugcu, då lIler hos honom ngurerna äro

rörenadI med

-

namn.

sträcld sig, så längt är det åtniljdt af Rnab's

andel I dess ära, som Garrlck ägde i Shakespeare's: den,

ord sölla återgifva sÄngarens

-

mening,

slidan nafur, som Raab, sam I en I flera hän-

teckna en

-

Så längt begrellpet om Bellmans sftug, I högre

•

•
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rörligll

Dredalns-bllder.

ar

!rämlgheteu
såsom skald,

hans
sft

Ty Iclle

är del ensllmt [öl'-

lefvaude ligurer ; han tecknar eU helt folklif.

uaturtecllUingar, SOlD göra Bellman,

stor.

Andra

cn gÄng vfir lIolberg och Ilogarlh. folkets hem födda skald

hafl'a målat naturen med

och mälare.

Derar rörl<laras

tillräckligt svårigbeteu alt

drag, som föga ertergifl'8 hans. Glädjeus Ill sthägare, shäm-

linna en toll< af dessa skapriser, de der änou pfi papperet

tets fYrJlilar ocb

ligga

af andra,

inbillningens solar hall'a blifl'it I<a stade

till eo fOrl'ånande rikedom.

Men på Bellmans

bundna andar, hvilka vänta ljudet af dcu magiska

SO Ill

släwma, som förmår lösa dcm or deras baod, att bcfolka

poetlsl<a himmel gå stjernor npp och ned. alla mcd egna

Inbl110Ingens och siunena s verld.

Del är b3de en ära och

Hau har !oj sl<ildrat lifl'ct,

elt llIi ssö de för Ilen, SOlD blifvit I(aliad l'iordens Anakreon,

lIan har, SO Il1 de neslll stora snillen,

alt då rö slrr aldrig skola saknas för andra skalder, wllste

rör att I<asta sina blixtar och »dct rörlorade

en fn ill<OUllig sll ogare af hans, likl'iil med tonl,oo slen Il'il-

parndiseh) ligger I bans dil<t så mycl<et det kan ligga I

Iingfödda, dil,l, i alla dess skiftningar, (bvill,cu WrlDåga

en nordisl< folksångares I) ra.

troligen

namn och Igenl<änningstecken.
Ijll s-slda.

TI·crtoll1.

valt natten

nlen den högsta uppgift för

den bllll1oristlsl,a skal<len, är dl'n för sl<ald,'n I
att skllpa,

Icl<c blott efterbilda,

alllDäuh~t;

var honom

sällsy nt,

SOlD

ensalD rörheb ålleu), vara näslan 1iI<a

han sjrlf, och det är I<anskc Dlcr än hlott

vore Ilet äu aldrig så

en dnnl,cl auing, att det egna nltr}cl<, som stämplar ban s

llclllllans verld iiI' ocl<så sjplfshapad, [war-

dith) ram bel', eu gång sl<all forlora s föl' vära efterl,ommaude,

enda ngur lerveI' och rör sig, och in rör I,oustens domstol

lil<HsolD Ta ss o's så nger redan t}slnat I,ring Hreolas str,iu-

äro

dcr; ty tonernas ljud äro här det minsta, 0111 pj så ngnrelJs

tullkolllligt O).

Faun

bans

Mollbcrg och

Ulla lika odödliga, som Sergels

och Scopas Hacehau!.
' ) II vilka

~!en han tecknar iel<e blott

odödliga bilder äro ej t. ex. Shak espea res

,

ouug'lighetcns hjelte - Cerv3ntcs ))J)011 Quh.o tej)
oc h nPI.1Il SfI,» Stcrne's »'l'ri sLam,) lIoluel'gs ))B/'uma rbas, Uanudo, EraslUus Montanus,,, m. fl. I m1\ngfald af dylika
karakterer HiHnr l~ e llman med lI olbe rg, om ~i n mfdl iillda

IlFahtatTlJ -

-

up~fattvr

och han s åtbörder 5tcrgifl'a de un!lcrbllra tanorna, nI' hvlll<a
h I'ar och en fordrar icke blott pit llOeti skt sinne att förDe för-

sig, ~å en gång tlilltens kän sla, loolwosfcll S öra, 1IJ31arens
uppfattning och

rj,

SOlD

mimens ansigtsSjlCI.

S3ngarl'n skall här

lyrans stding, :logi!',,;} si u egen too, men som

"indharpan

genomströmmas af alla den rria luftens bar-

monier.
Vi hafl'a heundral en s3 dno Bellmanoid, mlillända dcn
sista.

Äfl'cu IIall är försvunnen och denna förlust iir icke

cnsamt l'äusl<3!lCnS; dcn är allmäunare.

I
-

blandar sig med skaldens, hans inbillning

ll(siilta bos den, SO IlJ med deras återgifl'nnde vill befalla

träua i en sfldan seell, som Sha kespeHn:'s 1>1)011 'l'ear-shcetJ"
i ballS Kil/Y !lem'Y I V.

•

•

alJde

stå~, mcn ell särsl<ildt [wnststUllinm, alt utföras.

eu och allnan af hans fig urer kostym och samhällsfö rhålla nden naturligtvis oberiik uad e
snfll'(ll'C sj'nes ~ga
nogot syskont)'Cke af Shakspeare's, t. ex. Koustapelu Movitz med dcn 5:1 ofta gCl1ompl'yglnde 5torsk l'ytnl'cn och genialiska drin karen ll'abtllfT. 1T va d åtel' sedcm:l lnin gen all ~fi l',
hur Bellman aldri g låtit nngo n af sina "Pl'estillIlOI'» uPP-

•

Ilan är på

Ulot! l Danmark

•
•

•

I

58
kan

man

se

Holberg,

I

Frankrike Molierc, i England
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tystnar för sånggudinnornas.

De aJs!betlska njuinlngarnas

Sbakspeare I bela egenbeten af deras skaplynne, och en-

mångfaldigande är befryndadt med en stigande bildning, ocb

dast I Sverige f Är mao bura Bellman, -

eller rältare mall

om konsteo, I bvad form den må uppenbara sig, lIan mer,

ltal· fÄtt böra bon om ; ty med den veteran, som, sjelf in-

än om något aooat, libero pas : emol/it mores, IWC sinit

vigd af Bellman

esse {eros.

I den DrOska slingens mysterier, I SiD

Ärven mennlskan I våra dagar är en Centaur,

ordning Invigde Raab till sin medtäOare ocb nu med oss

hvars lägre eller djurisila del måste tämjas af den högre,

sörjer vid hans orna, är, sil vldt vi veta, denna konst uldöd.

eller

VI kalla den en egen oeh fosterländsk konst, ebvad
fördomen

deremot mll Invända.

der blomman -

Ocb för oss, vid Polen,

liksom pä Alperna -

stllr mellan snö-

öfverslnnllga.

Hos

de

gamle, dessa oopplllnnllga

mönster af lefoadsfrlsk ~i1dnlng, var bvarje ojntuiug poetisk,
adlad af konsten till skön.
glIdafagra yngllug,

Enligt fabeln var jemväl den

bvilkeu Antiken målar med behagens

grafvar, mil vi sll mycket omsorgsfnllare värda hvarje kon-

blicliar och skönbetsgudinnans gyllne lockar, och som bier

stens

drufvans fader, sede{öl·ädlm'e och ligde till ledare Icke

gnista, som

förfrysning.

dess eld mäktigast motverkar IIfvets

lYatut·en begåfvar ocb vanlottar länder: Kon-

blott den glade,

till gudarnas gäst Inbjudne Silenus, men

sten gör dem åter lika, ocb bildningen sl<änker mer, än

lifven den vise Chi ron.

Perus sIlatler och Nilens fruktsamhet.

Llllväl, buru styr-

dinnornas daus ej allenas! af de väna nymfer, men jemväl

moderligt si är ej ofta bjertal för konsten I norden? Den

af dc frlln bimlafiistet tårglänsande Hyaderna, till dess ban

rlngasle snillelek från de tooglfvande folllen npptages van-

slutligen togs I sånggudinnornas värd.

ligen af oss med fOrljusning.

Vi sätta obelingadt, med

ban Icke blott Evan, såsom vid orgierna, men jeml'äl den

andra, Jlfatliews at IlOme ocb lilla Cassandl·ino pÄ kOll-

,,(verödde," emedan han iigde en jordisk och en gudomlig

stens rangordning; men äro vi lika fördomsfria dä konsten

födelse;

talar vårt eget tungomål, ~1I Snillet visar blott fosterlälIdsiIa

" den bevingade, » hvilken Djlplyfte själen och »den mIldraude,»

anletsdrag? Eller bar man ej, i at/mänltef, betralllat före-

emedan hnn förmildrade sinnet.

draget af Bellmans dikter mera som en tillfällig, ursäktlig

sanning l

sällskaps-lek,

än

som

en sjelfsiäudig, uy, äkta Inhemsk

Derrdre helsades

den »ungdomlige,» som uppehöll lifvets blomma;
Tillämpningen af denna

dIlIten på vårt iimue nndfaller Icke den upp-

Det vissa är, att med Raab's ande del mest po-

"Men stllr den jemväl I förbun~ med en bögre srdllg-

Och I vår lIrets, Inom ett femtnl af år, trenne sådana

torde n~gon

förluster, som Stjerustolpe, Brendler och Raab; dessa dik-

Det ä,. kliudt,

tens, tonlIOustellS och gliidjesållgeus stiimmor tystnade; delt~

sluli~het för-

klöfverblatl af de rena ste hjertao r6rmoltlladt; rtirsvunna

liksom sirenernas sång endast

dessa af dem så ofta framtrollade InblIIuingens och uöjela

bet ocb bör man offra sig åt densamma"
rremmaude röst geumäla.

Svaret är

mu.

lieb beböfver ej bevisas, att eudast en ädlare

mir

lystare.

Och gossen fostrades vid Tlmgu-

ctisl\3 Oygtat från mången gllidjefest.

koustart ?

-

•

besegra den

oädla,

•

•
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lel(~r, der bvarjc bild b~r

den unga dagen -

såsom Hellenern tecknade

oliven.

en facl<la som ej härjade, en ros utan

försvonue af dessa, I snillets och bjcrlals

törnen. För oss behöfl'es ingen erinran livad lIrvet saknar,

bcslägtade,

då det berölVas l<Dnstens och vänsl<apsglädjens föreuade

tvenne aodra.

njutningar, hvill,a söfva så många slag

ar

ti6ens tunga

egensk~per

så

Irillingväsenden, äfveu ålerkalla bilden af de
En sådan sammausiäIlning erbjuder sig lika

osöl<t, som den af Bellman, I1allman och KexelI, den glada

pendel. lIvad diklen är för men,l<1igheten, det är den säll-

slingens och

tonlwustens Iremanna-rlld i della samfunds

sl{apliga talangeu för det enskilta Ufvet: en rosenslöja ka-

Cörsla dagar.

Ovisst är, om våra eflellwUlmande upJlIl'fva

stad öfver hvardaglighetens blel<a anlete, -

ett,

Edens blom-

sterväf, höljande stoftets nakna fängselmur.

I

(Irat den fosterliindsl<a tonkunsten I ännu högre mlltt. om
hans bana ej afbrulits I dess v1lrdagjemning.

med

något af desse jemförligl, IriuUlvirat, (sjrlfva

Rom föll ju ,id det tredje); meu säkert är, alt dess med-

Bremller tillhör Sverige, och han hade säl{erligen he-

lemmar, med suillels gåfvor, ej sl(Ola förena Oärdfriarc och
renare hjertau.

Hvad Sljern-

nian kall I{aral<terisera

Ra~h

I ett ord, Olll mao sliger

slolpe ,'ar, är vid elt annat tillfälle anlydt, och vi tillägga

att ban var humorist, i della ords egentliga bemärl<clse.

nn blott, att det rent menskliga, försonande, mildt glädlig~

Det är hjerl~t som adl~r sl{ärntaren till bumorist, bau 1011

och tröslande I hans I) nne, spridde, hos h~ns snart sagdt

upvträda i villerhelen, l-onsten eller sammanlefoaden.

oräkneliga vänner och tillgifne, en känsla lik den, som d~,

humoristens leli girs det -

efler dagens qvalm oeb helta, en uppfriskande afIondagg

sinnige tolk -

sänker sig öfver den tynande nejden.

Det h~r glfvlts en

För

säger en skönhets-lärans djup-

iugeu cnsl<ild dåre eller förvändhet; endast

dårskapen och den förvändna verlden.

Skadeglätljen, sa-

tid och ett folk, der bv~rje fri man förnämligast lefdr för

tiren,

mensklighetens harmonlsk~ utveckling bos sig sjelf och hos

mande.

andra.

N1Igot dylikt föregick bos Stjernstolpe, ocb onek-

krets, lunebär för bonom sjelf elt syndafall, och han nt-

ligen skulle Iifvet äga ett mer~ leende och, I bumanlstisk

b)'ter da I<änslan ~f hvad den gamle sl,"I,lpn kallade ,jor-

mening, lidlare utseende, om I bvarje st~d funnes en sMan

dens hiulluelslw fönll<l" emot )'rl«'t af en vanlig sldiJUt~re.

älsklig lefnads-vls, hvars I<äraste uppgift var, alt hel~ och

Humoristen är mild, ly ban är för lidel att ej I<ällna hlods-

lindra, der liden eller menniskorna sårat, förlil{a det stri-

bandet mellan sig sjelf och

diga, mildra det h1lrda, och kasta slrftlarne af elt harlU-

Derför svänger h~n blott glädjens hlomslerlnöola murgrön-

löst skämt mellan jordlirvets 8jelfbildade eller medfödd~

st~f,

8koggor.

) ttrade: man måste v~ra en ond aude, för alt ImlJna säga

ranka

sjelfva Ironien äro för honom, såsom sådan, fdimI1varjc gllng han drager Indlvidualiteleu Inom sin

den menskligbel, han beler.

icke hånlöjels profossldipp.

Lik den muselman, som

jag, är hans IIf en fortsatt sjclfglömska.

Mellan honom och Brendler stod Raab, lik en )'pplg

Sjelfvlskheten,

det sårande sl<ämtet, eller elis begäret af ett namn Oäcka

mellan konslens unga lager och den fridsamt leende

I
•

VI Ivel,a ej, att vid lecl(Qlngeo af den sednas4
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ej bans rena själ.

lIan är, SOlD forntidens prester, hvit-

klädd dl! baD offrar.

Det molo, som bos honom stundtals

hans framställnIngs-sätt,

lika ändamÄlslösl, som att mcd

ord I'IIja filcrglfva sfingarens loner, mBlarcns färgsl<irtnln-

skymmer lefnadssoleos strBlar, bär Icl<e viggar, men S(lIn-

gal', eller mImens löjen.

Endast det alldagliga af Hrvet

marsl<yns lätta svalka, Icke nedslående stöl'tslmrar, men

lfiler upplösa sIg I bokstäfver, men bilderna af dess sljern-

fitcrbfillna tfirar öfver den svaghet, han med mlldradt löje

himmel blekna på palJperet.

Med bl'arje snille födes ju en

och lefnadens billerbet rörljufvas af hans skämt,

IIY DilIlIr, genom del sätt, bl'arpfi det UPIJfaftar och fiter-

der det frambryter likt den rena I<älla, som Onner sin gfiug

ger den Inre och yttre I'erlden, och alt skrlfva kommcn-

genom verldsbafvets salta böljor, ntan att med desamma rör-

tarler deröfl'er, blelve p~ sin höjd att göra en ordbok, till

blandas.

S3dan var Bellman, sådan, ej till snille, men till

förklaring af teclmens betydelse, Icke en lefvaode mlllning.

hjerta och lefnadsfislgt, den själ, som, obesmittad af nBgot

Endast synpunl<ten, ur bvllken en sådan konstnärsnirmåga,

tecknar,

giftigt andedrag, för oss lIterspeglade bans dikter

som Raabs, måste bedömmas, ocb uÄgra af de mest fram-

t).

stående egenheterna derar, skola vI med 111 drag söka I

Horn han återgaf dem, beböfver minst erinras pli delta

minnet fiterkalla.

rum och för dem, som bära minuet deraf bland oförgätliga
För dem åter, som Icke bört och sett Raab,

Rllwdomeu af poeUska karakterer bos den älsklIngs-

vore försöket, att med en beskrlCning lemna begrepp OlD

sl,aId, bvars dIkter Raab föredrog, ocb deras olika grup-

hnglwmster.

lJerlng; de skiljaktige förgrunderna af tallan, genom scenens
förläggande äu I verldsllfvets hVlmmel, än I landets Idylliska

'J Begreppen af Humor och Humorist äro, som bekant,
först af sed nare restbctici fullkomligen bestämde. SjeH,·"
elen skarpsynte Lessing misstog sig deri, då ban lltergaC
Humor med Laune, hvilket misstag ban sedan (i sin Ilamb.
D>'amaturgie) erkände, tilläggande: ,,[Jumo,. und Laune sind
ganz vC1'schiedene, Ja, in gewisscm Verstande ganz e"tgegenGarve förutsätter humorn såsom omedgesetzte Dinge.»
veten och kallar den pil något ställe »Snillets vakna dröm.»
Bäst af alla har dock Jean Paul (sjelf Tysklands yppersta
humorist) tecknat detta Janus-anlete, bvars ena sida bär
uttrycket af djupt alfvar och bög ingifvelse, under det den
andra »mit ziUernde,. Stimme scherz t, gleicl/sam als wolUe sie
001 Schmerz beWuben.» Euligt dessa, hittills ovederlagda,
äsigter, blir antalet af sanna humorister högst inskränkt,
och den dag torde komma, då Bellman skattas den störste,
lom verldcn ännu frambragt.

stillhet, än under cn stormIg, än uoder en sljernklar blwmel, öwsom I tempel ocb I l<ojor, I gamla testamentets
tabernakler, eller under Djurgfirdens ekar;

tonfallen, frh det mcst cleglslm till en mrenadiskt yrande
glädje, frfin begabbelsen af en fallen mensidIglIet till barnets

-

oslmldsflllla

löje;

dessa

ljud, som svärma, enligt

skaldens eget ultrycl,
»Ifrfin menskors säten
npp till gudars tllron" denna dlktcns trollmakt, som rycker oss or hvardagslifvets
verklighet till en Inbillningens rymd, der
"allting tycks I vällust dö
ocb sorgen blott man saknar i')
•

•

de vexlande
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. .--======-----------------61

65

och der pfi en vinl, af den maglsl<;t stnfl'cn allling

vt

"f~r en ny natur,

mtnnas,

ult en af Frcdmans eptstlar, dcr Icke mindre

än tjugesjn personer njlpträda, af hvlllla fyra olil<a l<aral<-

ny frihel, lust och Iyclw,

terel' slwla beteel,na3 i en erula rad, hans anletsdrag, IIlw

frfin en rik med sllfvcrnr

Ilasugt som orden nltalades, rörbyUes till dessa fysiono-

till tiggarn med sin krycl,a"

mier, af hvill<a Ingcn ägd c något tycl<e 1If den andre och

allt della ntgör en verld ror sig, lIvars känslor, sllr~l< och

allraminst något af sångaren sjclf.

fitbörder endast den förmÄl' 3tergifva, som sjelf lir inföding

giel< trummans slDattr3lule, valdthornens IIIanI:, triangelns

i

Alt fullkomligt uttrycl<a alla dess tungornai

densamma.

och

skepnader,

konstnärs

talang

hvlnande, 1111t utförd t

iiI' väl utom gränsorna af hvalje ensl.ild

sion,

SOIU

t3gade förbi, personernas samtal sins emellan,

erterträdare I denna

I'al,trns rörelser, sallJt dc frewlJHlnde Inlerlol<utörer, som

konst bafva vanligen valt den krets, som närmast öfverens-

betralitadc sorgetåge! och lemnade dertIll sina IWlUmenla-

stäm Ile med lIvars ocb ens Iynnc.

I10s Raab var det den

rler.

hnmorlslislw, iclie sällan burleska.

lian var derllli en m~

endas! väel<er skratt, Irrar sig.

stare,

som

mllhäuda ej

torde n\l\lhinnas.

skall

Hans

sångaren ensalU, hViII,rn, stllenllc

på elt stiille, gM åsld\darcn begrepp 010 en hel III<Jlroces-

och I,ar kanske Icke ens lyckats dessa

sl<apelsers egen UPllbofsman.

ar

Mellau allt deUa forl-

öfverlräffas ocb som sent

Den bärmed obekante, som tror att en s~(lan scen
Det underbara, SOIlJ till-

talar oss nr hvarje fulländadt I,onslverk, och brlng3l' oss

Dertill bidrog, ntolD bans klara grund-

i

sjelfglömsl<a, innebär alltid n3got alfl arligt, ja, något

Äsigt af föremålen och ett studium, som dock öfversl<yldes

myslisl<! sl<akande, nAgot dmmouisli! öfvcl'l'ii1digailde.

af improvisatörens linighet, dessa snillets elddrag och denna

bar händt mer än en, att vid ett dylil<t tillfiiIIe försiittas I

naturton I uttr) eket, som IlOnslcn förgäfves härmar.

Oför-

cn alfvarligare sinnesstämning, än vid fisl,ådandet af mån-

gätlig älven för den, SOlD blott en gång hört honom, var

get sorgespel, oeb den SOIU tcel<nar detta fann mcd Oera

denna röst, som utan egentlig klangfullhet i artistisi, UlC-

all lIra, dil de rorsta gången hörde Raab sjllns-a ),Korpral

ning, eburu starl, oeh af

IlomalIs begrafnlng" -

01lJ fil ng,

iigde en I deklamatoriskt

som

hänseende sil sällsynt böjlighet ocb den rör sångaren af

)samlar i ringlar

Bellman

ett dödligt skräll" -

sfi

högt väsendIliga

nande illusion förm3
klang oeb

egensl<ap, at! till en förvå-

bärma tcke blott alla instrumcnlers

I,

vlrldens sus, eldens spral<aode,

del yUre grotesk, men till det inre så djupt trälTande för-

Ännu stfir lefvande för vårt milwe

1<luring ar de dernti förekommande orden: "livad är vårt

elementernas ljud, sllsolD

della anlete, regelmiissigt

blld~dt

lir?

och vanligen af ett alf-

I
•

Ett bloss»! -

att löjet dervid siil<erllgeu 1'.1r dcu

mest friimmande J<änsla.

varligt uttryck, mcn med cn säd an rörlighet, att, s3som

•

denna lefvande taOa dragen af en s5 besynnerlig och,

om IDan sil vill, cn så vidunderlig verldsfisl<flllnlng, en till

djars läten, mcn jemviil, der sådant kräfdes,

böljans sorl, o. s. v. -

i

Det

Tilläggas

hör, aU Ranb sj!'lf I
5
•

'

.

•

,
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sista rummel ullpsllallade den hyllning, som egnades ho-

I

teckningen

af bumorlsten Raab böl' cj förbigfis en

nom af Ähörarnes munterhet, men i för sta rummet deremot

egensiIap, hviiken, om än genom sin mindrc belllärl{li g ~et

vitso rdet, all po etiskt hafva uppfattat sitt ämne.

mot de öfriga blolt jcmförlig Oled en prn nrilning IllOt eu

Det val' väl företriillesvi s, men iclle uteslutande Bellmans sl\3l'elser, der
»Astrild brann I glasets djup

ntförd talla, likväl medelst siu sä llspordhrt, ja I de fle sta
fall obcl<antskap hos oss, förtjcnar sä rsll ildt al'"cende.
mena han s gåfva att bel'äita,

och Bacchns pfi dess )'ta»

VI

Denna IlOn st är nlislan i

hela Europa an sed d slls oOl Fransmännens uteslutande till-

som försinnligade framträdde genom Raabs konstnärsför-

höri ghet och man plägar hus andra foll, räkna dem, som

mÄga,

lians i villstriicl<laste bemärllel se fostcrländslla och

göra undantag fr åu reg eln, Raab \'ar och blir troligen hos

naturen öppna I) nnc älskade follldlktcn t allmänhet,

oss oöfverträlfad I sättet att IJOrtrliltera de handland e per-

rör

och i silt rilla s~ngförrM upptog han gerna folllvisor fr1\n

soner,

Skandinaviens olilla landsiIap.

kön,

Den hurnorislislla synpnnk-

so m hau Ilit nllplräda, af hvad ålder, stå nd och
SO lD helst.

Och del:jemte, hvilllen mildhet i löj et!

tcn besHitnde här, SOIl1 i öfrigt, förnämligast hans val, och

Sallen

troligen hafva lip ra af dess a visor aldrig i Sverige blifvit

san ning, att hvar och en tecknar sig sj elf, i silt sält alt

sft sjuugna, som af honom,

uppfatla andras karakiel', låg hos Raah intet annat än är-

Ännu ett tredje konstens fält

hade hans genius anvisat honom, der han genOlD sin cgua
uppfattning af förelDålen och medel st sin i alla rildningar

1'31'

nämnd, prrsonen aldrig vitlrönl.

Om det är en

ligt, Iljerligt rent och harmlö sl skämtande,
VI

hafva nämnt Mimen s llOn st,

Den var hos Raab

ulbildade mimisl<a skicklighet samt recitations-förlD fi ga, I'ar

en af tie underharasie, Lifvets högsta och djupaste lilins/or,

lilla sjelfståndig, som ny och öfverra skande.

Dr, som iigl

vare sig af so rg eller gllil/je, Imnna ej af ord så beteelI-

tillfälle beundra Raab i hans fram sUillllingar af scener ur

nas, SOlD af en ha stig, nalllrsann rör else eller blick '),

fOIl<lifvet, måste beklaga, alt han med målarens och skaldens sinne ej tilli!<a i sa mma mått erhöll gåfvan och be-

.) Vid en uti ett sällskap anställd tänan mellan Eu-

handlingssättet af lyrans eller pen seln s tecllniska fä\'dig~ et.

ropas tvenne största dramatiska konstnärer på si n tid, Le-

VI hade då ägt tallor i delta sla g, värdiga en 'feni ers,

kain och Ga rrick, h;införde den för re å hörarne med en scell
Ul' ett af Rncine's vackraste skådespel.
Gal'l'ick åtel' berättade endast den hiindelse han sett, d~ en fader, som i
ett öppet fönsIeI' lekte med sitt späda barn, låtit detsamma
falla från höjden, och Ganick återgal', genom sitt ansigtsspel, uttrycket af fadrens förskräckelse på ett sådant slitt,
att Lekain, under utbrott af taral', störtade i sin mcdtöf-

vare sig alt hau utfört dem i sånger eller pli dullen,
äl'o dessa af honom i

Nu

glädjens ögonblicll improvise rade

bilder för svunna, lika de ssa tillfälli ga färgbrytningar, dem
en glad vllraflon strör i lätta moln, ell er bland npjllens

Ikanande dagrar och skuggor.

lares armar och förklarade sig öfvel'\'unnen.
,

• •

,

•

•
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Dennn, om mnn sfi ffir saga, nnletels genomskinlighet, hvar-

själ ett medvetslöst vcrldsförakt ofla iiI' grundtonen, bvars

Igenom det blir en spegel of själens hcmllgaste och SliÖ-

öga ej blott lIterslleglar Jordens grönska, men äfven rym-

nastc tanllar, synes oss en fnlll\Omligare organlsallon, eH

dens djulla bill, hvars ingifl'elser bero af ögonblickets släm-

förrbntl af deD, d1\

ning.

gCllolllsllina.

stofUllädnaden

fallit och alla tanlmr

Ocltsll kan åtbörtlssprllllet rlldast af kODsten

utbihlas, aldrig ersättas eller skapas.

Det är lillsom sjä-

Tvertom liknar han Icke siilian

Södcrns niilitergal, hvars bur mau betäcker med el! mörlit
flor, föl' alt förmfi houom ati sill sina toner.

sagadt af tOlllwustens harmolller lian det liksom i en troll-

trifvcs ej ulan sannl alfvar, och snillets låga är fri, som

spegel

Uamman i skogen, ej tjenstbar som dell beställda och hc-

som

försinnliga de sllönaste taOor nr Inbillningen eller
Men det är iclIC blott i lwnstens mening,

mimens förmåga

är II) rbal·.

Den är det jemväl för

hjertal. Eller hvad kan väl öfverträl1'a den llänsla,
i

en

MI

man

förtrOlig lirets omtalat en frl\nvarande, kanske för

alltid bortgllngeo vän -

ocll han i samma stnnd, till

San u gliidjc

räknade lIOnsteiden. Ocrföl' hiinde Raab, Ilvad som gelllenligen händer snillen, alt deras l} nne stundom synes en
gllta

för andra och verlICligcn är det rör dem sjclfl'3.

Efterlängtad, uppsöid, tröttatI af sällsllalJslifl'et under de
yngre firen, föredrog

Raab under dc scdnare några niir-

stämma och gestalt, stllr framför oss, återgifl'en af mimens

mare vänners förtroliga umgäuge; ty alt vinna up)lseende,

trollförm3ga, iclle blott en blek sllenbihl, eD stum fiirgspeg-

berusas al' bifallsyttringar, eller genom sina talaugel' göra

ling, men lefl'ande, talande, haDdlande? Eli slidan fÖrmlIga

hvad man kallar iyclla, var CreJOUlande föl' hans Ilarakter,

ägde Raab, och man var med honom tillsammans iclIC blott

hvllken iigde Dflgot djupi manligt, fritl och helgjutet, hvar-

mell

rör äfven hans hela lif harUlonislit utvecldade och slöt sig,

de lefvande,

men jem\'äl med de döda, eller rättare

med de lIternppväclita.

Ofta,

efter att hafva framställt

bilderna ur dilItells verld, eller af dagens hiinllclser, slutade
han tallan mCIl de för mången iinnu Ilärarc dragen af förDet beböfver ~j

och han sjclf, som I(rigare och konstnär,

~uulle IIIWilS

\Id

ett bröstviirn, öfverviixt af bloUlmor.
Det I'iisendtligaste hos Haab är tvifvelsutan betydelsen
af hvad han I'ar i natnrens och konst elis mening, ly hau

svunna eller eflcrläogtade föremål.
alt en ung man med dessa

lefde helst genom sit! lljerla och siU snille; men äfven de

egensiwper simIle vara vällIOmmen i alla liretsar, att bans

yttre förbllliandena af hans lif uppspira s3 helt och hallct

namn var glälljens löse o, att blicll8rDe 1'01'0 pli honom fä-

ur samma grund, att de endast t}ckas hjerthiad i salUma

stade, och att af haos lynne berodde, om en fit Iifvande

krolla.

En tillfällighet är det, mcn eu poetisk, att han

själsnöjen eguad vänska\lsfest var lyckad, ellcr ej.

föddes

pÄ S'lOlIlla jordiIiick, der ckarne susa äfver den

sägas,

!.fDDe var sMant del vanligen tillhör humoristen,

•

nom Icke alltid glädje.

lens synliga vlUne; det försm5r sjelfl'a talet, och beled-

verllllgheteu.

•

De Uammande ljusen af en glädjefest vHclla bos ho-

Uetta
i hvars

sllugares bild,

3t bvars dilOer han simile lllna sJu stäm-

-----------------------,.~
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Illa ').

Del alfvar i lynnet, som vi antydt, röjde sig rrdan

hans första val af ) rke, det andliga st~ndet, och en
religionslärarcs 11311 var hans första S) ftemål. Endast dcn,

i

som dömer efter utsidan af lifvel, lian rlelta rdrnndra;
mcn vi behöfv3 pj erinra, alt
med förbigående af mfinga
främmande e~emllcl - Bellman börjacle med örl'ersiiltandet
af religionssl<rifter och slutade me,1 att I Svensiea vers
omleläda Gellerts moralisiea fabler, hville3 arbeten voro frivilliga val af hans bjerla.
Flere hl'lfld oss erinra sig ännu Raabs inträde

SOUl

student I Upsala, - der ban snart nPIllogs som myndling
i den vördnadsviirde Erliebiskoll LindbiolIIs hus; - hans
båg tör allvarliga sludier, hans milda och intagandc) lire,
lJans blyga, niistan Cjvinnligt vaclera väsende. Lile den
älsleviirde Kernell, bvars framsiäIlningar ar Bellman voro,
såsom hans talare säger, nOlUgjulne af ell retheriskt sldLDIIlcr", blef iifven Raab först allmännare brl<ant genom de
arlisti "lca aulag han utvecklade på en sällslC<lps-theater,
ocb bl'iIlca, om ban i det offentliga forlsalt denna bana,
sannolikt simIle skänkt Sverige iiunu en dramalisk lconstnilr af första orJniogen och della i en karaider, som bör
till de både lUest oLDFatlande och sällsyuta; den, sow i det
'J Raab föddes på Djul'g!\rden den 2 Juni 1793. Föräldrarne voro Kaptenen vid Armeens flotta Axel Ulrik
Ra.b, och dess efterlemnade maka Anna Johanna Vesterlund. Af vår Raabs sysko n öfverlefves han blott af en
broder, Kamererarcn Carl Wilhelm Raab, bvilken för den
i det borgerliga lifvets bestyr och förMIlanden mindre
hemmastadde sångaren varit cn icke blott broderlig, men
faderlig vän.

•

I

romaotisle" sk~llesJlelet
af Devrient dcn äldre,
subllLDa vansinne och
Men ) ltre förh~lIanden,

utbildad af Garricle sedoare fullföljts
och bvars poler iiro Konung Lears
Falstaffs verhlsbegabbaode hULDor.
SOLD vt,1 denna tid fallade alla var-

J)lare sinnen inom fädernesInndet, rör att ej säga i Europa,

bvars sambällsbyggnad skaleades i sioa grulldvalar, bestämde hallS framtidsbaoa annorluucla. Del glfs blolt en
l(änsla, [ör bvilken leärlel(eo till sjelrva lconsten bör vilia:
kärleleeo till fäderneslandet. Deona var hos Raab ärven
den djupaste af alla, och LDan sicuIIe lcuolla kalla haos kiirlek till Sverige och det Svenska naLDnet afguderi, om ej
fosterlaodskänslan, renad frllo alla materiella beriikningar,
stod niirLDast religioneo och sfiledes öfver alla jordiska
jCLDn[örelsel·. Sverige hade vid denna tid nederlag alt
biimca ocb eo under det o)'ss föreglIeode tillskiftet blelenad
krigsära att återlifva, I sitt nlltonde lir trädde Raab I
ledet af foslerlandcts försvarare - blef, såsom hos de
gaUlle, först krigare Innan ban blef sfingDre - ocb erbjöd
silt Iif på slagfältet med ~i1mma lugn, SOUl 1'1 sedan hört
hooom i .,Hvila vid denIla källa» teclcoa en fridens leende
land sliaps-taOa; LDed saUlma glada mod, SOLD han uPJlsliiUlde
sin iilslelingsskaltls:
.,Gosse, en gfillg Olll du stuJlar I räll,
Ser du arsenalen, pryd dina anor!n
lians behof af den iutclleletuella verlesambetens rorening med lulgarens, bestämde bans val af vapen och ban
Ingicle i den afdeloing af hären, SOIll uuder närvara ode
lcrigssiiU, d3 det LDesta beror af massornas ledning, lorde
jemförclse vis vara den vigtigaste, och hl'ars 1I1iggande det
..
är, aU med leällllcdoUl af landet IlJlpgifl'a de krigiska ro·

•
•

•
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lIIöjllghcl och I\~ liillhcrrcns "iull utsfalla griin-

re!,crnas
sorua rör

slagriillrt.

\rIm 'oro Haab

-

sina

förUliins

än tju gctrc

Flere

lllakf)l ~ lIg gan ~e

I

/lär~lös,

iirf I della

an fÖl'l rodde och han utför~e ~elll

IIlngar, och han kunde barl'a tagit 1111 val språk de Carolinska

sH till

ordcn: »Lär äran af mig, lyckan al andra.»

tillfrcdsstiillcl sc, all lian under ickc mindre
de flesta

Vid sin dö~

var ban Kaplen vid TO/JograDska ({orlIsen och Riddare af

år, hvarje år, förordml,le s alt I'crkställa topo-

graOsl<a miituiugar i

uppf) IIde han sin 1)lIgt, utan lystnad eftcr beW-

af rikets landsllap samt

Svär~s-Orden;

men pli snillets och naturens rangordning

hade förs) nen

anvisat bonom ett rum,

SOUl ej behöfde

slulligcn 1111, IDed hilräde af cn NO lTsk om cer, uppga riks-

sll imret af yllre

griinscn

Hedbar och

lIers, hvarje rcdlig mans alltning r61jdc honom gCUOUl lif-

Haaos tjensteförhiillanden ;;1'0, enligt meddelade uppgifter, följande: 18 12 Underlöjtnant vid Ingeniör-korpsens
Fiiltmiituings-Brigad.
18 13 kommcnuerad till deu mot
Norge sammandragna Anneen, hvarvid hau jemväl utrörde
11tskilliga topografiska miitningar i Bohus Litu. 18 11 bevistade fälttåget mot Norge, samt de efter dess slut i Norge
anbefalta uppmätningar. 1 8 15, 16, 17, 18, 19 och 20,
tjcnstgöl'ande om SOHl 1'31'ne vid rckognosceringa l'n e i Skåne.
1819 aflade deu för Löjtnants-befordran föreskl'ifnn examen
1820 hefordrad ti ll Löjtnant i korpsen.
vid korpseu.
1 82 1, biträdde vid triangel-mätningen i Södermanland.
1822 och 1823 tjenstgörande vid rekognosceringen i nämnde
laIHl skap. 1821, tjenstgöl'ande vid rekognosceringen i Wcstcrnorrlands Liin och 1825 vid rekognosceringen i Upiand.
1 8 ~6 och 1827 biträdande yid Charte-sammansättningen i
O.tergöthlanu. Sistnämuue il r Kapten i korpsen. 1828
tjenstgörande såsom Fönlellliugs-Chef viu rekoguoseeringen
i ~ol'rbotten. 182U samt 1830 beordrad i egenskap af
In struktions-l1ördelnings-Chef vid rekognosceringen i VestlIlaniand. 1831 och 1832 kommendcrad i enahanda be••
fattning uLi Calmare J"än, samt 1833 i Orebro Län. 1831
förordnad till uppglIende och uthuggande af riksgränselI
emot Norge. Samma år ll,iddare of Kongl. Svärds-Orden.
1835, tjcn stgörande vid CharLe-sammonsättllingell i Götheborgs och Bohus Liln.

vet, och haus uamn skall lefva i Svensl,a (IOnslcns bäfdcr,

cmcllan

Sverlgc ocb bröMariket ').

'J

företräden; rtirmiins, vapenbröders, vän-

när de, som blott I) st för dagen, längesedan äro glöm~a.
VI hafva augifvit den S) ujlunllt ur bvilllcn vi tro oss
hunna säga,

alt Raab's talang var eli bl~rag till den fo-

stcrländ sl<a sl,aldellOnslcns ära och att äfven lians namn
var clt blad i Svcriges Ilonstuärsluans, utvi sande dess rlIIC((OI1l

och mångfald.

Sjelfva hans lefnad var ett homo-

ri sliskt poeUl, med dess ömsom ridderliga och burlcslia,
skirtevis d) stra och glädjcviicllande scener.

Oförgällig är

hau I synnerhct rör oss, ty han sllänlde docl< helst olfren
af sitt snille åt l'art förbund, siu stämma åt vara samljud.

•

Någon ersättning för honom lofvar icke ens hoppet.

lIans förlnst är bland dem, som Ulan måste nämna, och 1.) stua •
Mcn iifven mlnncstccllOingcu, SOUl hl'31je auuaD lana,
fordrar skuggor, om den slwll vara sann ocb blifl'a Irodd.
För

dcn

bortgångne var sanningen lIelig.

lians hamn

sku lle med förtrytelse viinda sig fran en talare, SOOl triiddc
med

en

sminllad

osanning IJå hans stoft.

Ocb !Illväl

viigrar sig haud en, att l denna blid tecl{fia annat än ljusa
drag.

Ell er

handling,

har eDS smiidelscn vågat pådillla honom en

SOID här behöfde rörligas; cu afsigt, cu lanke,

för IIvllkcn han bord! rodua? Vi hafva irllc försport det.

•

•

--------------------..~
.. ~========~-----------75
Det allmänna omdömet, äfrcn
sldflningar,

erlläude dock alltid

ulan vank och I) te.
fördom,

en

Idinsla af räll,

Derföre frifs della blmlabarn äfven helst I en sj iii, bvars

hos honolO en karakter

lilla str~lbr)'tningar filerspegla mennislcol\ärlelc, liitl förenlig

Drag åter af de Iynncts ojemnheter,

stuudom ögonbJicllJiga
fiillig

I dess sins emellan olika

fosler af en varm blod, af en 1I11-

uppJagad

inbillning,

en

missförsl1ldd

med ett ord dessa IDet! stunden väckla

Uled

verlden

frllnkäuna bon OlD

mer,

än nllgon

med dess brolciga bl'immel, dess geh!-lIf, p& rn

gfing sött och I(alll, dess sjelfviska njuluingar och mantlade
dfirskaper.

och försvunna svagheter, SOlD äro tvillingfödde lDed mens k11gbelen, IlUnna vi ej

liI((löjMlclen föl' det s]lllggspe l, som I(alla s den yllre

Raab's blotla fis) n svarade för bans hjeda och hufSjelf,täodig frihet var grunddragrl i hans Ilaraklcr.

vud.

De äro födelsemärken, bvill;a dock lilworta kläda,

Öppen, rätt (ram, enkel i slit I'äsende, var han blam\ dem ,

SOlO vanpryda, åtminstone för den, SOlD med Romaren er-

som hellre bel'isa, iiI] emollaga Ijensler. Sjelf oböjlig under

Idioner, ati för honom Intet mensllligt är främmande.

moigfingen, ägde han ell hjerla för delll, SOlO icke 1'01'0

annan.

Den

åter, som icl,e rÖjer dem, iiI' cn cngel, eller hycklare.
Raab

älslcade

glädjcn, SOlO
nom,

än

han,

glädjen;

uppsökte

men del

val' dock snarare

och sll till sägande Insnärjde ho-

som jagade efter denna ]risfärgade dunst-

hvlll,en vanligen, SOUl Iyclcao, fl) r dem, som ifrigast

bild,

bestorma heune lOed böncr.
seudlliga

lltsl,illnaden

Förgätom icke heller den vä-

eIDelIan

liitlsinnighetens förvillelser

och eu eldig sjiils öppenbet föl' lifl'ets nöjen.

De förre

del,

och niist åt I'iillskapen rlickle ban bels t sin baod lit

den

af 01) clcan höjde.

som sensilivan.

Fast som eo ek, I'ar ban lliltrörd

lian ägde mod alt stödja, hedra deu rör-

tr) clcte, äfl'en der andra fruktade sldiuka en blick af deltag;,nde.

Född medellös och buuden uuder bela sin Ijen-

slebana inom grällsorna af sin I((wppa lön, vissie ban att
genom ins\(('älJl(ningar !iII det nöthäudiga göra sig oberoende och ägde gema pfi bolteu cn sparpenuing fit armodets

1'01'0 Raab alllid främmande, de sednarc kommo bans pul-

barll.

sar att sli\ bögre, men beOäckade aldrig hans hjerta. Äre-

l'eL

Iyslnaden, egennyttan, den tungSinta lillnöjdbeten, del vr1lng-

äga hans altlnJng.

visa verlds- och mennisllO-mästrandet, huru ofta InkrälIIa

hvad sprfilc som belst, endast det var sanningens oc~ be-

dc

drens.

ej

blo~igt
~pt

oamnet af redbarhet? Och dct lättsiune, som kallsiitfer pfi

ej äfven

ett korl sin och de sinas I'iilfiird. blir

ofta aulrts~l'ageo af en stadig IDan?

Huru

Förtalet val' för bonom lika främmaude, som slOiclc~Ian

kunde ej

I'illua hans vänsicai), utan att förut

Hans vHnuer l(Onde med lJOnom röra

Mot de stolla val' han stoll, och mol dem, som pä

fdnvaron af talangcr grunda sin oväldiga räl.!, alt dömma
öfver dem, slällde han elt StUlOt afl'iipnande smiilöje.

framstår den sallna glädjen, della barn af själs-

Den dysterhel som, ehuru slliljd frän allt mcnniskohat,

rrid ocb Icfnad slust, en evig första Maj, en sommarnalts-

under de sista firen kastade märllbara sllUggor öfver Raab's

dröm, skÖlJare än passionernas Aprill'äder ocb slraltgrlif-

anlelc och snabbare iin liden f~rade hans panna; den I}st-

varens

nad han

8Dnorlun~a

höstlDui enhet

och

äralJs stjeJ'nstJ'ö~da vintcroat!.

mer och mer iaktlog i de talrika samqviim, der

•

•

•
•

•
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han fordom varit gUidJcns h,irold; dcn slutenhet för hvarjc

intet naIDn bland de tonglfvande; men denna sJelj]"örsakelse

mindre förtrogen,

I farans stund, denna lugna sjelfs(ändighelslliinsla och detta

SOlD

förseglade hans lynne och hans

läppar; var grunden till allt drtfa någon annan än den hos

Oiirdlösa lynne, utgöra docl!

män med Raab's verldsåsklldning vanliga öfvergång fr3n el!

I<aral<terrn af vrrl<lig Svensle,

jublande till ett stumt \'erldsfÖrakt 1 Ellrr låg den 1 ldlnslan

lcorn.

ar något föl' oss obekant, felslaget hoPP, nllgon hemlig

ett rylde; men om alla snillets söncr iigde dCllna kärlek

önskan,

alt bans konst varit till för nllgot mer, än blott

ögonblicleets bifall

och beundran? Eller val' dct blott cn

I

för

de

egenskaprr, som bilda

efter gammal! sluot och

lclee heller Inom snilleverlden sägs ban eftersträfl'a

lconslen,

jag I

bvilleen, såsom all sann leärlck, förlorar sitt

det föremål den tillhör; om de med Iilea skuldlösa

af denna stofthyddans tillintetgörelse, bvurs

hlinder, som han, tände otrerlägan till en Olympisk eld, ej

fÖI'känsla lian bar Inom sig lÄngt innan lians vänner anadc,

till en skärseld; om slutligen 1'1 alla, som slräfva till den

alt döden bodde I hans bröst, då glädjesången ännu sväf-

resthetIsiea hlldningens mål, fnställ

vade på hans Uippar? Dessa frågor, sÄ natnrllga för vän-

med

skailcns deltagande, besvarade han med tystnad, bar sina

skönt, men att äfven vägen dit kan vara blomslerstl'ödd,

jordisiw plågor som en man, ocb dog, slISOlD han lefvat,

shnlle (consten bos oss icke allenast vidga sin hana, men

i den Innerligaste öfvertygelse om uppfyllamlet af dc löf-

liCven åtcrOnna sitt förlorade namn: det af ))den glada

ten, SOlD fÖrkunnas oss af vllr heliga troslära.

vctenskapcn.))

naturlig följd

slunder tillbragle han

Sina sisla

nästan uteslutande med bön och i

på skiljda vägar ocb

olika krafter, af Raab lärde, att Iclw blott mlllet iiI'
•

Men lIVad bvar och en, i llfl'els ljusa och

mulna stunder, dock belst skulle önsl(a, vore at{ liga och

vän, som Raab.

hans öga 11Ig en stilla tröstande förklaring, lunan det slöt

få bebälla en sådan

sig för den jordisIea dagen.

i bans vänSkap, befr) ndad med den känsla, som den ädte

Ingen af oss förgäter den

Det låg nägot antikt

kulna höslanon, dl!. det långa tåget af sorgklädda vänner

Grel,en

fÖljde hans stoft till sitt hvilorum.

Romaren, såsom åt en af lifvets välgörande Skyddsandar,

Många ädlas tårar

rälmade bland de sleönaste pligter och åt hvilken

runno och bland dem de af en Raab's äldre vapenbroder,

fOl'llom reste tempel.

nyss hemkommen frän konstens hemland. Måtte denne med

hvilken man ej väljel', men till hvilken man födes, hvilken

krigarens ärr prydde målare, måtte Södermarii sidinka oss

man mcd hjrrtats öfvertygelse bel(åDner och i bvill<cn man

Raab's bild, att fästas pÄ bans urna!

derföre blide lefver och dör.

I

förbidan derar vilja 1'1 ännu en gllng samla hufvud-

Vänskapen var för Raab en religion,

Ocl(sll när den fosterbroder

af hans bjerta '), som ban kunde kalla ))hlilften af sin själ,))

dragen af hans själs fysionomi_ Fosterlandskänslan, l<onstkärleken och vänskapen 1'01'0 de grnndtoncr, hvi!l(a

som l Konsseaus bekanta TriconlJum -

lemads

barmonls!(a vä sell.

. lik-

utgjorde hela bans

Som mcdborgare sökte Iwn

0) Majoren, R. S. O., Erik Adolf Kjellin,

t 19 Sept.

1835. R.ab öfverlefdc bonarn ett 1\1' och en dag, eller till
den 20 Sept. 1836.

•

•

•
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gick före honoIII or della Ji[1'ets dunl<la förgfird in I dcn

stod, dli dcn belsades af solens strfilar, ocb tonerna IllIn-

ve rid,

gade äfven sedan

hva,rs Iifslnrt iii' ljus och harmoni, ägde Raab, pfi

bilden

var grusad.

Sil, när minnels

det l~n!:saUJma lidandets läger, enda! en brinnande önska u,

stjerna tänder sig i den stilla qväJlen, förnimma vi ock I

nemiigen den, att f~ slockna pli firsdagell af sin väns död.

vfira hjertan fitcrljudet af vfir väns röst, sOJn bVisl(ar oss

Stoftet var starilare än viljan: likl'iil öfl'crlcfde Uaab en-

en fridsam och glad belsning.

dast en dag den bemiirllclsetiwma, han sjelf önsilat föl' sin

söner, som sli ofta, pli detta rum, blandat cdra stämJnor

jordisila rGrlossnlng.

med

bans!

Besvuren dcn, J sfingens

Tacken honom ännu en gäng för de stunder,

Uaab ärfde ett ädelt namn och fitcl'lemnade del, Olll

dfi bans snlllril(a lellar döfvat Iiil'ets bell) mlDer ocb f) lit

än obemärkt af I) ekan, docil förkofradt af snillet och he-

vilrt öga med glädjetlirar ! Tonernas verld lir gemensam för

dem_

stoftets och dcn slofm'ia rymdens Innevånare.

Allt Ifrfin hans stamfar, som med ett bland sjelfvc

•

HarmonisiI,

hans lefnad, vare derföre till honom vfir afsllcds-

Carolinerne utmärkt mannamod deltog i nästan alla sjöslag

sfisom

under Carl XI och Carl XII, bade de flesta af hans förfädcI'

belsning!

varit krigare och näslan alla stadnat inom samUJa grad i
lliiren.

Del ligger ett sllönt viltnesbörd om blodets inne-

burna ädelbet,

när son efter fal' födlIS icke till bördens,

men till förljenstens äreställen.
iiI' varm för

förfäderns

Det är natnrligt, att lDaD

namn, dfi Ilet gcr en öllad bfide

rätt och pli g! att tjeua fäderneslandet och Im}ter ett fortsatt slägtballd mellan bragderna och

minnet.

icke heller Ilällslolös ror denna utwärllclse.

Raab var

Han lItcrlem-

nade iirven lll'igarens ärfda lagrar om ej förökade af

1')

klet,

dock oförminsilade och obeniickade, och tillade en krans af
konstens oliv, bvllllell gerna blandar sina ljusa blad med
Apolloträdets dunlila krona.
Enligt ~e gamles

tro togo gudarne sina Iläraste till

sig i höjden af deras lefnadsluaft, och licrför besteg äfven
Alkmenr's son sfisom man dct renande bålet.
80m en s~ng val' Iifvels sanning -

di

Fabeln-

förläijeI' jcmviil, att

Anrora bad om odödlighet för sin älskling, blef denna

odödlIgbet hans stämmas, hviJl(cn ljöd ännu frlln Memnons

"

•
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BI
och till en Icl,e obet) dllg del iifl'en från oorr, ty den goda,
hedcrliga Barbara uppträder, klar, mullig och blomslraDde
på bä stn

siit! ' - med ordcn sperul' och Bergströmsl{3ns

girandolrr,
Och hvarför verl'3l' Bal'baras namn /iIi! en vällingI<loc[,a s herrliga välljlld pli alla trogna Ilrlcollisler, sfi, att
de ö(vergifva lUlltor och garn, trös[,verl, och qvaru, kille

TAL,

och blarn, ja till och med hustru och barn, dessa oskyldiga
kräk, som läugtande gr3ta i va ggorna vid lIsynen af sine

hitIlet I P. B. på Barbara-dngcn den 4 Dcecmbcr 1847 nf
J1enrik Wilhehu Brcdberg, ' )
Strunt allt h\"lId do oretu'
D rI

/I""

fl •

rcspective pappors traltar?
oss

oemol stllndligl

alla församlade här.

Såsom blommorna

Jo, miue bröder, elt inre varmt och

I'äder,

drifver v ~ ra känslors

SOlD tillilw

qvarnvingar, nemiigen I<ärlcl,eu till vllr goda Multer,
Ty vt Iwfl'a från

Durch scende, oförgiinglige, 1,lare och niUsl,! arbctande bröder!
Så äro vi

tillsammans ?

IIvilket väder bar i dag bilist

,

ungdomen iupl'äglat hos oss den

fromma ön skulngen:

om våren stämma möte 1111 ängarne och år ener år dricka

Min mOl', min ömma mor, låt mig af dig få lära,

ny brorskål och systerskål I daggen, som dryper från him-

(had Ijunlgt tluldulD min fader Iwn beskära!

lens skinande bål; sllsom hönsen och kycklingarue sam-

Alt vi äro bröder, har jag redan haft den obetydliga

manträda in Illeno, när patronen i grll bellJl'äfd rocl, och

ärau

synbara kal so nger stiger på förstuglHlvistcn OIlJ morgonen

"ristar att vederliigga mig!

med sin grynkorg och ropar: " pull pull,,; såsom extra-

lerlets odödliga sak vore värd att, SllSOlD Lol,e, smidas vid

ordinarierne med luggslitna

tre klippor, der en gammal bnshllllerska dröpe ölas! och

ro cl{3r och bläcl,lUiclwr på

,lit <Intaga ror glfvel, och ve den ibland eder, SOlD
En slidan rlirriidare af bricol-

flngrarue anmäla sig till IjenstgöriDg I SeptcllJber, när ljus-

ölsupa pli honom.

mcdelslislan gllr Ull Stats-Coutoret, såsom tusen fåglar I

IHopp sliga bröder, Ilvlll,et hvar och en känner pil sig, så

eD

måtte

harmonie,

hvilken utan ka!lellrniistare och pinne iir

Men Där vi äro bröder och rll'tigt

väl efter naturens ordning följa, at! 1'1 harva Car

eÄcmpellös, hclsa sommaren s morgon sol med ctt jublandc

och mor I compagnic och all far och mur äro I compagnle

vivat; såsom åtcr en sl,ara al(tningsvärda qvinnspersoncr

om oss, sll vida det icl,e förbåller sig med oss som med

med

salig pro sten Holmberg I Hutlö sa.

qvastkäppar llå andra sidan mötas ener natt och år

Han s socl,en-patronessa

pi ort ocb ställe SOlD vederbör; sll, älsl(Clige bröder, iiro

tillsporde

honom l nåder, pli hvad säll han ,'ore slögl

vi liter Församlade bär, från öster och vest~r, från södcr

med " comcdlc-skrlfvaren Holmberg,»

Prostcn svarade:

»Jo,

6

•

•

•
•
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bad e hvar sin 1Il0r;» och hennes nåd feliclleralle till

mödernet; ty vllr hulda mor vill gerDa I den profaDa verl-

den nära rrändskap~n med en s5 celebre person.
Så k~n det icllc vara med oss.
"snu m cnlqne" ,

utan

snarare:

dens ögon gälla för etl fruntimmer nf barbarisiI dygd ,

\'årl valsprnk är icllc:

»comlllune bonuIn" .

fastäD bon ut~n förkläde rlillat siS sig ned vid Trångsund,

Våra

(Se slutet af adress-kalendern l).

Henues största glädje är

ömma hjcl'lan, våra frngvisa mag-M, vllra längtande stnl-

emedlrrtid alt se sig omgifven af slDn välartade söner och

par, alll häntyder på rtl g-clIlcn saml ursprung.

få tryclla dem till sin moderliga barm, -

Likväl in-

träffar med oss, sllsom corporation betralltade, motsatsen
till bvad som vedcrfarits mången annau: vi äro fnlll säkra
om

•

I

west allesammans.

slora gossarne

Det smakar lindS fllgel!

Acl( ja, allas

vllr bulda mor de facto, om än Icke de jure, är den he-

vllr pa1l118, men d~ mintlre oppiyste bland oss nllgo!

drrliga Barbara.

Mä ingen rörlyclla. ntt hon Inför SillS.

tvifvelaktiga om det moderliga bröst, vid byars kran 1'1 lärt

pjollriga och fördomsfulla kalmucller viII vara vIII' moster

oss älslw det brieollistlsllA IIfve!.

och intet annat!

Beträlfande

fätlrrnet bafra

1'1 nemllgrn ett bevis ar

ligheter,

lilla IlI'aft med Ridtlarhuscts ~nealoglcr, i sjelrva den helsnlng,

som möter vårt

dem Ing'en

ohängd rårräder.

Och ohängde äro

1'1 ju alle?

inträde I nyssberörde lir:

Men I dag, DO, när vi äro allena och I säkerhct,

" klang. Bacch! barn! •• Dessa ord hängde pli en pappers-

öppnar Barbara sin famD och erkänDer sina söner och

lapp om

då vi i spädaste 1I1dcrn hlltades I

fäller tärar al glädje; ocll bennes Illrar äro stora som

nyktrrhelens förstuga och infördes på stora barnhusl<ällaren.

duf-ägg och välsmakliga säsom Cederlnnds export-punsch.

vllr strupe,

fursta

Sådanl bör till Kongl. postverkets hem-

Ytterligare belll'iiftas slägtsllapen till complett evitlens genom ell slariI! sysllOntyckc, som för Ilännare-öga! genast

Gråt, o moder, grllt cascader!

slliljer

KärleksfLIlIt vid otfersklllen,

oss

frlln jordens

öfrige barn, de förtappade Ilal-

muckerne, och synncrligast genom ett visst päbrll af den

Verldens urbild, silfverbllleD,

milde fadren,

DIDa SÖDers myriader

hans skämtsamma umgänge och godmodiga

sält atl vara.

Del

enda, vi Iclle kunna göra vlir lader

Tömma dina tfirars nod,

efter, är konstcn aU dressera tigrar till ällarellaUlpar; men
det kommer väl

med

tid en, alltsom del meDskliga I vår

•

Sjunga: " hell v5r moder god!"

,

Hulda, moderliga moster!
SI(ön, med murgrönskrans om llnnnan,

Datur öfverg ll r lill olymplcitet.
Jag vÄgar således anlaga, at! vllr bärllOmst pli fä-

Lefve du och IngeD Ronan!

dernet är telllllgen klar ocb befallande. Bacchus Iläns
gerna vid siDa gullgossar och sätter dem iclle på asslstaDseD eller bar backe. Kinkigare är del verkligen med

Eli olympisk kärleks roster,
Vi kring dig, som barn I kolt,
Pli vår käpphä st rida 1'011.

I
•

,
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När 1'1 sÄ pocalcn tömma,

Min glädtIga s3ngmo, med bindrnössan grano,

IIvlrflande t glada ringar,

SI3r rewmaren full och slftr tonerna ao.

Och oss vinets gud betvingar,
Dfi blir tid att Imrra gömma,

Förtrollningens skimmer kring bröderna rar

Ropa gäspande: .. titt uti"

Med bukiga fauner och smll copidoner,

Somoa I en vdl till slut.

livar gäng du oss nallcas t silrl'erhvlt kar,

1
Dock, älskellge potentater, ännu vare sll sorgliga betrall1elser I!lngt irrlln vfira durchsigtiga Iljertan l

Som drages af stän[cande bränvins-patroner.
Vällcommen I dag till bl'arenda din son

Lefve Iif-

Fast hin icke vet, bvar do kommer Ifrån l

vet, och Hitom oss visa vfir ädla moder, aft vi, bland lItslcllligt anoat, äfven lärt en smula folkvett l
Del är IIlca [,änd sale,

-

Besjunga jag vIIi hvad som nytt ar ditl Iif,

som Viborg8ka smällen, att

Din sprittande dygd ocb ditt bortgömda snille,

snälla gossar, allt ifrfin alUJallachans ocb krutets uppflnlllng,

Af bragdernas lager ocb fridens oliv

gerna begagnat sina hulda föräldrars namnsdilgar för att

Jag tHitar dig Inansen, lik dcn nU kille;

dll IlIta stycl,eskott smälla till vedergällning för alla de

OCb, vägras dig brudkronan, har du eD krans,

smäll-caram eller, hvarmed
rågna

sina barn.

föräldrarne i hvardagslag und-

Den yppersta jo, som pft jordklotet fanns.

Styckeslcott Hira, ty värrl iclee f3 an-

vändas vid detta glada tillfälle, meD

j

•

stället är jag redo

Förlcunna jag vIII, hor I barndomens da'r

alt fira vllr Barbara-dag lJJed en aunan högtidlighet i krut,
nemltgeD krot, lindrigt fulctadl I vatten,

Du tullade fram öfver Barkarby gärden,

CD enkel tyr-

lIur lärkornas qväde vid lco slcällan var

verkeri-plece, hvars namn jag ej vllgar uttala, men som

Den första musik, du förnam bär I I'erlden,

skall bltfva en

Och hum Per Ersson, i väntan pft skjuts,

lämplig förebild

af vfir sakta knattrande

kärlek och vår moders 1JJ1Ingsidiga prodoctil'ilet.

Pli

Dig skänkte den första manliga puss.

samtlige brödernas vägnar frambär jag alftsfi och

antänder mitt namnsdagso(fer.

,

Sc' n växte du Ull, lärde rodna och le
Och snyta dig sjelf och 51ft ögonen ncder.

Min lyra, o Barbara, [cnäpps till dit lof,

EJ DOg kunde drängar begapa och se

O do, som förser henne sjelf med confonium l

Din bländande hals, dina oäbblga sedcr.

lorör dill betratlade, törstiga hof

En halrsprucken ros under odlarens vllrd,

Jag glfver din ära ett god t testlwonlum.

Dn IflOnade barndomens gästgifvargfird.

I
•

•

-------------------------.,----------------------------------~
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Dr! hände sIg sft, al! en munter Ognr,
lIelt liI( en studen!, som på rappbölJa hnsl(Hr
Kring landel I sommarens gröna nalur
Och tager sig husrum i lador och bIlshar, En sådan figur hom till Ilnrl<arb) fram
Med fröjd I sio själ oc~ derulanp~ damm.

lian crtcr oc~ grep dIg och bad om cn kyss,
Men Ilcl( blott eu munflsk för djcrfva försö l.cl,
VId 1<lfve! bIer !vättbunken sl<nffad omkull
Och ni öfvcräuda I byke och mull,

I

1
lian flög nr sIn kärra med mössan på sned,
Al! grlsnrne bäpnande Oydde till stigan;
Ocb ynglingen sluek efter ynglingased
Med lilingaude slämma på h§llI<arln och pigan,
Åt hl\lIkarlen röt han om skjuls, ruen i hasl
lIans ~etta vId pigans belral.lande brast.

Men hvilkeo var han? jo, när mössan for af,
En lu'ans ular murgröu sig slöt om hans loc~a)';
Hans resparapIl' var en vinrankeslaf,
Der drufvorna hängde I saftiga nockar;
lians kappsäck, hans allt blott en ankare var.
Nu känna väl bröderna llaL'f:bns, vilr far.

Du "ar det, o Barbara, dn, som s§ Dält
I grönrutig I<jorlel ur fÖrsIugan Irädde,
Med bloUade armar
förly det "ar trätt så fela, så III'i(;l, som n)'sl<ummad grädde;
Och pODschguln locllar för sommarens vind
Sig sväugde i elfdaDS på bals och på kind.
Förstommad, fÖrslrnad på förslngnqvbl
Slod ynglingen, Du mJdt emot slo d förlägen.
För alla, som kOlUma och g~, skulle visst
Det tjusade paret ännu sin I vägen,
Om sl<jnlspojl(en ej med sin prosa drm slÖrt
Och fordrat I<onlaoler af hcrrn, som hao kört,
Herrn vände sIg om, oc~ så rort, som en ~yss,
Dn, Barbara, sknllade aler i kÖI<ct, •••

Så var d~ deo rorsIa bcl(anlskapen gjord. , , ,
(Eli tvifvel derom lorde m§ngen betag'a,
Och vore del ej mIna egna ord,
Så höllc jag allt ror en skcPllarcsaga,)
'fvll själar I tvällbnuken ruölle bvaranu:
Den ena var du och deu andra var - han.

\

I Barkarby köllet."., docl<, Barfiar:t',. hnll t
Förlåt, alt diD blygsamhels sr,rnplrr jag ,äch·le~
Det köket har bllfvlt för oss I bricoii,
Hvad paradIs är för det öfriga slägle.
Emellanåt vilje 1'1 vallfärdas dit
Och laga en skorpa och snaps på credil.
No, rjeUrad I kärlel(cns Irossar och band,
Tog Bacchns sin Barbara med sig ph mi II en.
Med ~öjda poealer och bjertaD i brand,
De åkle Ilå ankaren In här i verlden T

•

•

•
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Och, när dc passerade genom Norrtnll,

'fack, mor, rör det lif, som du födde oss till,

Blef tullnlireu pirum och posteo blef full.

Det lefvande lifvct, som lifvar vfir Irfuad!
Som IHlnsch-I<opparslagaren flyr ror en sill,

De äl skande lefde 511 god t " drt gllr an "

Sfi sorgerna lIy rör vnr ful<tiga trefnad.

Med mycket I hjerta och Intet i flcka.

Som Pallas ur flinten pfi Jupiter sprang,

Af gynnande nornor befordrades hall

Sfi sprilter vfir glädje vid I<orkarncs klang.

Till 1<) pare sjelf -

och till "jungfru " hans flicka.

Apollo af Ilärlek jn vallade rfirj

Otaliga bjertan lsjudubbelt s)<al

Hans bror band ett förkläde för silla Ik

Af ledsnad, bestyr, obstructioll och alfåreI'
Ila brutit sin boja vid nöjets pocal,

Det gjorde ban allt för sin Barbaras sI<uII,

Som värso!'n omätliga Isar förtärel',

Hau f) IIde I glas och ban sl<öljde bouteiller.

Och själar, likt böljor I ~Iälarens hamn,

Det silar I bans lljerta, uär IIl1gon bier full

Ha val<nat och lIugit hvarandra i famu.

•

Och svor på de lankiga varor mao sHljer. När gästerna sjöuko I Morphei fa lU Il,

Hell vlinskap ocb vin oeh ett nytert bumör!

Dfi ropade Bacchus slo Barbaras namn.

Hell kärleken ocl<, som vid dörr'n stllr och gllintar!
Hell myrten ocb drnfvor, ansjovis och smör!

DlI smög ban sfi tyst till sin hemliga vr~

Hell hVillje belwg, som pfi bröderna väntar!

Ocb framtog sin egen gudomliga Imatle.

Hell solar och mfinar och allt, som är bra!

Emellan de snarl<ande gäster pli tl!

Hell Barbara, Barbara, Barbara, Ba .....
(Ljudet d(jr bort af idel heill/urdu.)

Kom Barbara dit ocb sig smel<ande satte
) koä IIOS sin gosse, s1l mjukt och s!l gOdl,
Som om bao på 11Iren cn dunkudde fått.
lIan vatlnade sig och sill jordisl<3 ros
Med kluukar af knattens odödliga neldar;
Cupido dref alla bekymmer sin kos,
Som källareflugor, med l'iugarnes fläl<lal';
) Ouidum, sällbet ocb själshannonie
Försmälte de dröwmande.

Följden är -

1'1.

•
•
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DI
dracl( stIlliar I och (ör sjelfva Nllwlal ruin!

AIII 1I0g _

de af Eder, mine Bröder, SOIlJ voro med, mlDn~s slik"rt,
olt glädjen slod högt I tak och nit delta här betydde delsamma som i himmelens höjd!
Under denna allmänna glii llJe 1111drog sig, ott en nfigot
))slllnande" broder ensam

bcg-ar sig 1111 ett hörn

ar

den

stora kyrluuinen, fÖr att der ostörd IInyo I(unnn frawl(Rlla

TAL

ditresans minoen.

Dessa erlnrlllgar

mnUe säkrrt hafva

nppslått nr djupet af hans bröst lIled en trogen och rÖ-

pil Barbara-dogen år 18:;0 nf Daniel IIvasscl'. 8)
t. cu,inn

,i"

rande nalursanlling, ly dn hall derpn ämnnde IIlcrvända 1111
slillskapel, rullade slora lfirar utför Iwns kind och hotade

" ,idl, tI • • i.t .Ue. hl' (ltre1'
F~,"
~I' i, '. N .o 3 3 .

...

alt lösrycl(a en och nnnan fyrl(antig bit rÖdbela, som darrade I drt IUIJIUliga sn3ret af hans pollssolJger. -

Mine BI !i~crl

hur lätt vänder man sig lit rasande håll här I verldrn I

J bafven väl ej glömt Golllands-färden t SOlD ras 1 den färd, hvarigenolU det I) cl(ades oss att predika Bacchl

I siäIlet för att nu, enligt sin afsigt, filerglI till sllrverbf,lelJ,

glada lära bland nordens äldsla Mrrcurll-dyrkare och alt

som slod mldskep(lS i den gamla I,yrl(an, slyrde han f,I/,k

undervisa »badande vänner " l konsten at! laga badsupeII.

knrs

Vatlnet, som

an~dc

och

kom In I en hvii/fd, mörk gfing, som ledde li/l

elt förfallet chor. -

dPII mlsscreliit, lIval'l det snart skulle

" Il,'cm allan I(ao hiir vnra dnreh-

falla, tycldes visserligen redan på förhand vilja taga hiimnd

seende,,, småsvor ban, något slapplaode pli 1031 och fötter j

pli

"det var d1l orl,s& fan så gammalmodigt alt ha bara rill-

v1\ra missionärer I afseellde pR del inrc, men »pcr

varlos ca sas» 1(001100 dock våre nllisl(e brödcr sinIIigen

rutor I fönsierna!"

fraID.

och genom denna framträngde nfigot dager, jemte en liten

Omvändelse-verket försiggick med

slor framgllng

Till all lycka öpjlllades nu en dörr

och Bacc/d vapen segradc, i synnerhet den andra drabb-

äldre herre, Idädd i laslingsfrael, och Ilallllhatt.

nlngsdagclI, då »nos amis les ennemis" nngo p~ dCII ~I01'a

i

lin slDal(a punsch frän den lilla "[{Olmen,,. -

Nu Ingicks

fosterbrödralagj vällskapsfÖrsiil(ringar ocll broderliga handslag hördes öl'veralll.

Menulslw-I(ärleken grasserade pä elt

angenämt sätt och man kände Ilnappt IlaIIIII kallDucker.

JII! jag vill gli Igenom en vattenkur, om man ens länl(le

pi vlr

•

Mrn

urgamla OVilja mol Hyssen, ehuru UlaD till och med

I

Ilnn bade

elln handen en jernskodd käpp. uniler MUlen bar han

lIågra pergamenlsrullar och en siar grafstickel var, jrmte
en blfi snusnäsduk, instuekell I slagen af hans kolera-väst.
,,/Jvorledes kan jrg Vi\)re dem till fornpjelse1" rOllade
IInn med något slrär röst mot vnr vIIsekolDne broder.
"Hederliga

Tilulns,»

svarade

deune och framriickte

några daus(a karameller, SOUl ban händelse,'ls hade I bak-

,

•
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lIckan,

" var

sil Innerligen gentil och visa mig vägen till

antiqvarlen fit samme v5r broder sed,'rmera gjorde en vä/"llIlg ar/adne-tjens! ocb buru denne der/genom /yckligen

det stora hvalfvet, der Brlcolllsteroa IIåIIa tilL"
»Bricolliserne! " ulropade nu den gamle herrn, med en

ulkom ur labyrinten till sina vänner, hör Icke bit.

Äfven

mnligt, al! delte

den vackra, höglidliga skiljsmess3n f1'ån Gotl/uud och åter-

store och celebre sellslcab I dclla Djeblii< favnes af dissc

färden derifrlln, äro häl' hemma sll viii belwnla och dess-

gamle sorte tempelmnrer!

ulom hela resan så ölcänd, att jag förblg5r all beslcrifnlng

rörande cnlhuslasm,

lnfald.

" er det virkeiigen

Men jeg faaer rllltig nok elt

Om forladeise, bvad er deres navn 1 med hvelll har

Innehållet af det ofvannämnda mauu skriplet.

jeg reren tale 1"
»Mill namn är Torsten Brmnner,,, svarade 1'5r
cfter

ett

lindrigt

anfall

af

torrho sla,

»Bricollist

Det iir af

..
van

slörsia hislorisica vigt, oalctadt dc mest förfärliga anachro-

från

nlsmer eller blandare af lid och rum.

Ty, hvad tycken J,

mine bröder, ehuru det är uppsatt af den store Snorre,

Stockbolm.»
Maa

till hvilken

mosler Barbara synes hafva stålt Iniirmarc

saa arlig at lage plads paa dettc epilaph, jeg

förbindelse,

och

>lJeg vII daa fortmlle dem en meget viglig sag'.
de vrere

Något, som bröderue deremol icke känna , är

derärver.

erler moslers eget dilctamen, innehllllcr

mener det alclcnl'at er efter den fDrsle Iilcorer-fabrilcant,

/iI{\'ä/ detta, i somras erhållna manuskript, skildringen af

der som her I denIle gamle by havde sit o]1hold.

Men till

en händelse, som försiggått först nu pli höslen ; och hvil-

Jeg er Jens Rnnesen, anliquarius fraa Kjoben-

ken bändelse sedan? Jo, ingeu mer och Ingen mindre än

sagen.
havn,

medlem

af det

beromIe dan sice Oldslcrift-sellsliab.

I delte sellskabs samlinger 1'11 det have IJ'lclcedes mej alt
opdage et dolcumcnt, der som for dem maa va're af megel
fnteresse, thi del er med egcn baand opsat af va ar snurrige
Islrendslce Lagmand, Snon'e Stnrleson og rorer meget nrer

drn,

att

vår moslerliga gndomlighel, Barba1'1l, i egen fler-

son helt nyligen gjort ett besölc i Wallhall hos de gamla
Asa-godarue! -

Della lilter alllsammans bra otroligt, men

jag vIII al~rig mer la halfvan p~ Inlagd ål, 010 det inle är
sannt, IHminstone enligt det höga originalet, efter bvilket
jag lager mig frihelen,

deres rerede gudinde, Barbara,,,
Med dessa ord uppveeklade den gamle foru(orskaren

att

för Eder, mina bröder,

..
go ra

en

kort beskrifning af en sll märkvärdig tilldragelse.

ett gnlnadt pergamentsblad , hvllllet väl' broder nu började
genomstIrra lDed

samma ifriga veltgirighet, bl'armcd en

barberar-pojke ,'auligtvls plägar slulca någon defekl del ar
Crusenstolpes Morian. Tiden var likviiI fÖl' Icort och ögonen
kanske äfven nllgot för sknmma, att fullkomligt Imnna de-

cblffrera det vlgtiga manuskriptet, bvarföre vär vän stop-

pade det hos sig till lägligare tillfälle.

'.

.

Huru den danskc

Det led mot höslen.

VlIr hederliga IDoster ämnade

,'id denna tid beglfl'a sig till Mälare-Irakten, för att här
tillbringa

den gyllne kOl'fliden.

Med ett sundhets-bevis I

rödt pli sina kinder, skuttade bon örver hvarenda karanläo,
och kom en vacker Septemberqväll till Östgötba b)'gdeo,

•
•

•

•
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der hon ungeCiir vid sex-tiden snlte sig pft Ombergel ror

och alt det stora horn, som hao hade vid sldall, Icke ao-

att hvila eo stomL Moster Idinde sig verl<cligen llftgot trött

spelade lJ~goo fteodilig stämnlog mot henne.
»Jag är Grefve lJeilDdal von IJImmillgborg, fortfor han,

och då sig, ty hall lwm dlrel,te frfin Lnndon, der hon varit
liten tillställning för M:r Barclay's bryggeri-

"gudomlig Wallhallisk GelJeral-'fnll-dir~ktör och forlift[<ations-

arbetare och vid tillfället kilDsl<e tömt en eller annao hinl(

befiilhafvare vid IlIfrost, som lcumlDer p~ min höga besl<}'d-

fiir mycket af dc manhaftige gossarnes egen tillverl<lIlng.

dares, Hilns Maj:t Walfader Odens vägnar, för all bedja

med pÄ

en

Emedlertid tog hon plats pli sj~lrva IIJessan af Omberg ocll
betraktade derIfrån den herrliga utslgteu. TaOan var leende
Ifrån den stora smörasl<en, solen,

som elt bränvins-bord.

utstrfilade bords[<nifvar af den mest blanksl<urade beska!feohel. -

Det biirdiga sädesfältet lil,nade en ofantlig bröd-

korg och här och der reste sig ett I<yrldorn som eo rättilla i fouden.

Byar och herrg§rllar voro dessutom öfver-

allt spridda 5010 små-assietter lDed tutti-frutti och ändtllgen,
hllr herrligt

giiillste ej

den klara, långsträcl<ta Weltero,

SOlD en kolossal brällvinsftasl<a, med sjön Tåkern bredvid
sig som lilla sopen?

Oaldadt dessa upplifvande fantasier,

uicl<ade likväl bedersgumman till emellanåt, ocb sysslolÖS
SOlD

eo extra-ordluarie, 1<llIlde bon slutligen

ej emotslå

Morphei ögaolockande retelser, utan insollJnade.

Efter en

stuorls förlopp tyci<te nu IDoster Barbara, att bon väcktes
af en lDedel31ders kavaljer lDed hyggligt utseende, klädd I
en slags civil uniform, som såg ut att vara ett lDellaoting
emellan I(ammarherre- och Ingeniör-Iwrpsens.
"Jag ber så ofantligt mycl<et OlD ursäkt, alt jag kanske
stör,

llJen det lir (lll allerhögsta befnllnlng" sade ban

under djupa bugningar, och sättande en stor lorgnetl rör
ögat, blicl<ade ban med verkeligen genomtriingande artighet

pi
Dlir

vår moster,

som

Icke raon pa ss ande alt leka stött,

(

Eder, NMlga gudinna, inlaga supe och passera artoo t
Wall hall.

I hopp om Ederl bifall, har drn höga Asagudeo

13111 förspänna

fullblodsbästeo Sleipoer, deo bästa släd-

t rafvare t hela oorden, och när min N~diga befaller, sil
«us[<a vi af."
Gumman Barbara,
rr~ga

som ej brokar «rusa, oär det är

om gästabud, neg, tog IIÄ sig elt par pelsmuddar

och satte sig genasl I. Hermoder, hann

Eo ["atselI och Odeos liipare,

knappt 1<länga sig fast på hundsfotleo,

förr äo åttfotingeo stack af I fyrspr§ng. -

Efter n~gra

mtnuters uppeh311 utanför ell condifori vid Vintergatan, der
bara litet glace-pudding skulle afhemtas, fortsatles fiirdeu,
och nu gick dd rigllgt t norrsken. -

Snart twmmu de

till eo bro, bvars höga hvalfbåge sl<iftade I alla miijllga
färger.

Det var IlIfros!.

"Kör sakta iifver bron, " roparle

moster, IDen IleilOdai stölle I gjallarhoroet och sfi bar det
of med eo fart, som sl<ulle gjort herrar Cbiewltz ,~ Hallströms fiirtvillan.

Om en stund höi! eldpaget ulanför en

ofantligt stor b}ggnad, som hil~e tio gållger Ulcr fÖnstrr
äo

sjelfva Brunkebergs Hotel.

»Det lwn man I<alla luCt-

slott som dnger" sade multer för sig sjclf, i det bou kleC
In I tamburen.

Här IwmlOo n~g'ra dllSsin andtrotna val-

kyrior, I de näpnaste pickeihalvor, springande emot henne
och vara med artigt fjesk behjelplige vid afpelsnlllgen.

bon I alla rall straxt Insllg, att det var eo bättre karl,

-

•
•
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En af dem, som i rang tl cktcs hafva nfigol röreträlle
framför de öfriga, bad
fÖr det man

likväl den främmande Olll ursäkt

derinne redan bilde salt sig; »emcda n lIans

Maj:1 Oden aldrig vill gå från sill gamla vana, alt ta sig
en liten ri sp genast som han 110m mer hem från Ida-vallen,
der han dagligen hhller revy med Einherlcr-armeen.» " Gudbevars, det gör ingenting! >l sade moster ocb nicl(ade nådigt
åt valllyrlorna, hVllka, l<lädda I dcn för ql"ällen anbefallde
s. k. lilla ber-särkdriigten, hade bildal haie, byarigenom
vllr firade mo ster nu fram slued lill ingångelI af stora matsalen.

De sllyhöga

deux-batlangerna

nögo upp, och ell

dom IIOUllUlt i tvist lUed sin informator, brunns· Intendenten
Mimer, om bristande arfvotle för nllgra lektiooer och dervid, efter att barva fått elt b/ätt öga, bloll rlltt ett öga.
Härmed mä no förbälla sig buro SOlD beldst; emellan
fyra ögon var det emellertid omöjligt alt af honom fä veta
något härom. -

Då "år Barbara med tillbörlig bögtidlig-

bet nalkadcs ocb gjorde cn elegant nigning, sköt Oden den
stora liind stolcu Lidskjalf frlln bordet ocb bcl sade benne
vällIOmmen. Han kallade bcnne strllxt för »ku sin» och bad
henne taga plats till böger om bonom sjelf.
sidan om

på andra

Oden sa tt Drottning Frigga, som äfl'rn belsade

amazoll-nod af ljus utströmmade emot gumman, som blott

moster med artigt småleende. Ulan vidare ceremonier ocb

hade alt tacka sin lilla yanliga norshufl'a föl' det hon ej

öfvernödiga presentationer börjades nu ånyo den genom

rent af blef blind på IwppeD.

Illo stel' Barbaras ankom st afbrutua måltiden.

Beväpnad med denna, in-

trädde hon, och hVild SYll mölte benne här? -

vår muller

I en sal,

åt med fri sk 31J!iI, ehuru hon visserligen tl cltte, alt det

bvars ofantliga storleli det vore fåfängt HU beskrifva, stod

blef något rör enformigt med maten I läogden, dä hOo,

ett dnkadt bord, så stort som ulrymmet medgaf, omkring

erler att rorst hafva ätit a-Ia-daube på griS och derpä

hvill\et salt, icke legiO, utan Icgloner Asa-hjeltar och Eln-

griljenlde sviufölter,

hcriar af hög militäri sk

svinhufl'ud, ngn stekt skiuka ocb svinbare cfter hvart aonat,

ombesörjdes

af

en

rang.

Deo slarl<a cliliireringen

utlänning, en

MnspelhcllD, so m genom

samt stellt näsk, (IalIt, kok!, rökt

vi ss M:r 8urtur I'on

likväl derefter uppvaldades med grisstek och näsl,-panD-

många Intriger småningom bilr

kaka ocb allt delta otau något tecken till legymer eller

lyckats blifva gaslysnings-entreprcnör.

Vid bordets öfl'ersta

sallad!

Till all Ireka bade moster likl'iil i kjolsäcken en

äuda salt ibland de förnäm sta gndarne, Hans MAj:t Oden

burk picklcs fr3n Landberg vid Röda bodarne, bVaJ'nr hOD

sjelf, en bögvcxt gubbngur, klädd i gener;\ls-uniform, som

iifvcu bjöd oml,riog lit de närmast siltande, men pli hvilken

endast "ar prydd med 1I0rdstjernans enkla delIOration. De

lugco, I pareotbes sagd!, utom Fält-marsl,all<en Tbor, sma-

stora liOrp-rpål ellerne Hugin och ~!unin gjorde, alt ban såg

kade utan att spotta och grina. Till sint bjöd ocl< så Örver-

ut att vara,

OlD

möjli gt, ännu mcr bredaxlad

~in lUlU

var.

bofmästarinnan !duoa ikring ollgra karotter äppelmos, och

Utan alt del preCi st mi sskliidde, Ilad e han lillväl olycl<nn

härar kände sig Mutter särdelcs slärl<l ocb lifl'ad.

an

\8ra cnögd.

Maj:! Oden, SOlD under målIIdeu sjelf rj åt nllgot, märkte

De'

allmännast gäugse sqvallret påstOd, alt ban i sin ong-

Om orsa ken härIIII glunl<ades ätsllilligt.

..

-

lIaus

multers förv1\nlog öfl'er det sll sVlnal<tigt enabanda I

ao7

,
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och ba~ sin gli l derföre om ursäl<I, men för-

äfventF, mcn dil b~ra bli\lradc han lill, så att hon, nästan

klarade att galtcn Sehrlmncr var dcn enda föda, SOlD han

Iilet slött, fann sig fÖranlåtcn alt afstå frlln siu föresats.

fann passandc för sIna I,iiwpurs fysik. Bords-konversationen

Äfven '1') r, luigs-min istern, sjl rlll<ade hon med om allehauda

var gansl<a lillig och IDosler

liiindc sig snart

äfventyr och della Iycliad es bättre, ty denne var en örvcr-

Med Presidenten i GudOlDI. Vetensl<aps-alia-

modig sälle, SOlD gerna talade om sina öfl'erdlldiga I'lIghals-

rättningen

bcwlDasta~d.

~emien,

Njord,

Barbara

spd\liadc hon om regn och vackert väder

och underIUI icke

att göra stora gester.

lIon ville ej

bringa alfvarsammare ämnen pfi tapeten, emedan den slacI<ars

gnd,lfurslen

Il) Iigen

\Vidar, en son till Oden pli sidolinien, ty ur honom I<onde

•

till säng och säte blifvit skiljd

moster ej loclia ett enda ord.

l alla fall var sällskapet l

allmänhet ganska animeradt.

Ilerr Justiti<e-canzleren ocn

Kamm3ljunkaren Balder och Friherrinnan Nanna sutto för-

Med Landshöfdingen och Wasa-l<Dmmen-

troligt bredl'id nl'arandra ocb hade ell osl<yldigt nöje l att

dören Baron Frej samtalade hon om fördelen af circulations-

afhöra professor Brage, som för dem sakta reciterade nå-

bruk, trösj<verl(, ängsvatluing och guano, och blef af honom

gra

inbjnden till

på en profplöjning med Gullinborst,

gubben Ilöder, som var blind och litet fjoskig, var bestän-

hvllket moster, i anseende till den l<Drta liden, likviiI måste

digt ntsatt för dc yngres sliäml. Chefen för rallel-korpsen,

refusera,

baron

familjen

Alfhem

Alla betydande Uledlemmar af den gamla Asavoro

närvarande,

utOUl Charge

d'alfairen

ville

från

go~bitar

Uller,

ur "Kärlel< och Poesi." General-rålt-tygmästaren,

som

var

litct lluellsplal<at pä qvällsqvisten,

mana ut honom pfi fingerkrok och armbrylning och

Rimthnsser-hofvet, herr Lol<e, som ännu låg qvar nCre vid

den knapj)! natlgamle pojken "'ale ville barva honom till

Nastrand och ~egagnade salta baden.

bllndbocli och ofredade honom på allt sält, till dess Oden

siaren

och

Öfl'ersle-I1ammar-duukareu,

Donner-wetler-orden
var ej
iJra och

Förste 1I0f-jägmäliOlIlUlcudören

"'ale!"

med stora viggen, Grefvc Ål,e Thor

si;rdeles mångordig.

lian åt mell en stryl<alllle aptit och

slut

med lelien och ropade till sin son: "fy

Ehuru supen nu biirjade lida till slul, hade vår

moster Iikl'äl ej vfigat inlåta sig i samsprål( med sin granne

Jagten ilade ej gått rigtigt

ban var vId dåligt bnlllör, emedan han på hela

och två magra troll.

sjelf gjorde

nf

dagen ej I) ckats Iluäppa IDel' än en enda fattig ung-jäite

,

till höger, som icke var någon annan äu den gråtmilda

•

kärlel<sgodinnan och ÖfI'er-hof-cerernonie-mästarinnan Freja.

,

Detta var i sanning ocl<sll ej inbjudandc, ty den beprisade

Dl! och dll sliippte

sl<önhcteu satl bara och lipade hela (IvälIen öfl'er att hon

ban upp ett par spännhlll pli sitt bälte Meigiogjard, och

var gräscnka och I<oude ej förmlls att smaka en enda bit.

sedan kunde lian ånyo träda i sig hela näsl<sidor, som OlD

Som

det b<lde varit släpärter.

stora tårar

lade lelle för sig uilgra barD-jJOrtiouer.

Vfir mutter försöl<tc viii ibl<lnd

IIIiiIItra upp honom, genom alt föra talet på lians bragdrika

-

SlI var derelDot ej förhllliandet lDed Kansli-rädet

från siu gemlll, som hade visat sin Skadeglädje i att örvergifva honolD.

•

historier.

,

,

"

gUllinna gret hon

naturligtvis iclie mensl<ligt, ulan

af det renaste guld smattrade emot henues

tomma silfvertallrick, SOlD säkert gått i tusen bitar.• om deu

,
•
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v~rlt en tillverkning rrfin Gnst~rsberg ellpr Rörs[rand. Oden,

Ej här Einhrriar

SOlD

lIögljudt det höfvcs,

ej

tycl<le Olll denna något depcnsiva mclanlwll, 111'1-

sl(ade väl Ibland till benne: »GrSt Inte, min lilla llUlla!

sil

Säga bvem skålens

skall dn OlD Onsdag få rölja lUI'd rarrar pil brunns-bal hos

Föremål är:

MIlDers,» men det bjclpte till intet, bela Sac/'amenlotloder

Barbara bringeo

störtade i alla rall ur hennes vackra ögon.

Ilräddade bägarn;

Vår 1D0stcr,

1I0n har vår h) Ilning,

som af delta höll på att blirva nedstiimd till lynnet, isynnerbet som bon

hela liden IiI(SOlD saknat n~got vid mäl-

lIoll är oss kär l

tiden, slig med stor fägnad all hornen uu hörjade I(ringbäras.

Ärven bou flcl( ett, meu hvelD kan mÄla den sjelf-

Frejdade rremling!

belStna min, bvarmed gUlllman efter rörs ta klnnl(en utropade:

Uär jag dig helsar

»Jo l jo l jag kunde 1'iil [ro det,» då hon, alldeles som bon

Glädjens gudinna,

anat, ganska rigtigt fann, att del slll<allade »mjödet» ej var

Aradc gäst l

något annat, än bvad vi I(änna under naOln af Opera-I(ällarpunscb l Nu blef det lif I spelet ocb man tryckte bvaraodra
till böger ocb venster.

SlInger skallade, .kÄlar druclms,

och allt andades blott fröjd ocb galDman l

Br~ge

ocb Thor

I

-

Alfvar ej alltid
Ålderdom I<läder,
:i.rl'cn den gamle
Fägnar cn fest.

sjöngo nllgra »gluntar», och bvar ocb en bidrog till den allmänna glädjen l Jublet nlldde sin hÖjd, då vår egen moster

Dcrför jag dricker

Barbara uppstod ocb hängde örver Odens breda slmldra

Vänligt din välgång!

dekorationen

Sliidsc besegra

till

5:1e graden i P. Il. med en briljanterad

~lidglirdsorm

pli bröstet.

ocb

Omsider tyckte Oden det vara Ud all sln[a

»Glädjen med ordning

ocb ville ej längre uppehfilla sin värderade gäst, som för-

»Styrk du förtrOligt l"

klarat sig vara nödsakad att genast resa, emedan bon, nll

Hcll l LefVe Ilarbara !

som alltid, till sin namnsdag ville glädjebringallde innnna sig

Lcrvc Bricoll l

skämt.

Så förnöt qviillen med mun[erbet

I Stockholms stora Börs-sal-

Oden, som ej drack ar det

.ikallade mjödet, rörde nll om i den stora " tuting» som ban hade

Iramrör sig, bvaqlll han siuIIigen rcste sig frfin bordet och
oneradc en afskeds-sl(ål för Barbara med röljande ortl :

5

E

se

Surmulna troll l

=-----------------.----------~.-- ~
J02
I ) J ohall David

ra{C/'ills, Cancelli-R&d, R. N. O., en

af de 18 i Svenska Akademien, född den 13 Januari 1767 ,
död den I Juli 18:;2, hal' så väl genom Akademiska prisskrifter, som i synnerhet den art af dikten, hvaråt han
gerna egnade sig, Visa n, fÖl'viil'fvat anseende som en utmärkt skald. Till hans förut tryckta skrifter bal' första
delen af hans samlade vitterhets-arbeten detta ål' lemnat
pressen och fortsättning deraf är ännu i ål' alt förvänta.

•
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pag. 27.
»Grynkorfvcns hof,» värdshuset Tre Liljor vid Norr•

I
I

I
'i

pag. 5.
Egersdorfl' gaf, i början af detta århundrade, i Stockholm föreställningar med ett slags marionett-figurer, förfär-

digade af guldslagare-hinna.
.) Henrik Geijer. Om denne talare hal' bestämd upplysning icke kunnat vinnas af sällskapets matrikel, som upptager flere ledamöter med samma namn.

•

3) Carl Fredrik Dahlgren val' född den ,20 Juni 1791
och dog den l Maj 1844 som Comminister vid S:t Nicolai
församling i Stockholm, och fullm iigtig i Rikets Stän ders
Riksgälds-contor. l~ö rfattare till Aurora, eller den Nonsk.
Flickan, ,2 del., 1815, Mollbergs Epistlar, opoetisk kalcnder,
Babels torn, Argus i Olympen, Odal gumman samt kalendral'lle Freja, Aftonstjernan, Morgonstjel'llan m. fl., äfven
till skådespelet Ulla Winblads födels edag, uppfördt 1'1\
Djurgårdstbeatern. IIans samlade arbeten utg5fvos, efter

5) Johan Wilhelm Berger, Rådman i Stock bol m, född

l
•

Barbara-dagen 1786, död den ,24 April 1848, under ,27 år
Ceremonie-mästare i P. B., hal' författat den af Nordbloms
musik frejdad e slingen "IIerrliga land, frihetens stamort på
jorden».
Inom ;ällskapet känd som lycklig diktare till
glnda qväden hafl'a dessa, efter hans d öd, blifvit ntgifna
under titel : "Så nger i sällskapet P. B. af en gammal
orden shrod er.»

G) Bernhard von BeskoIV, Friberre, f. d. Expeditions-

hans död, i 5 baud.

pag. 25.
»Vänskap och Välgörande» samt »I-Ijelpsamheten» 1'01'0
namn på ,2:ne i hufvudstaden förr befintlige ordens-sällskap.
pag. ,27.
Kock, som kallade sig Regements-trumslagare i kejsar Napolcons arm e, gaf ål' 18.26 härstädes »concert på ,24 trummor.»
pag. 27.
"Lyktan,» dll ett ansedt viirdshus i huset af samma
namn vid Ridc1arhustorgct.

tullsgatan.
4) Jonas Magnus Stjernstolpe, Expeditions-Secreterare,
född den 8 December 1777, död den 16 September 1831,
deu tredje i ordningen af sällskapct P. B :s ordens-skalder,
en hedersplats, på hvilkcn ban val' lika verksam, som han
värderade den. Af hans litterära arbeten märkas öfversättningarne af Don Quixote, Blumauers lEneis och Oberon,
Arndts resa i Sverige samt åtskilliga vetenskapliga arbeten,
Originalerne: '\Vilhelm, komisk roman, och de två sista
delarnc af Mullers ofullbordade roman: IIerr Thomas, hvars
föregå ende delar han öf,'ersatt, Lunkentus, Trollhandskame
m. fl. sagor, samt ,2:ne band vitterhets-stycken, deribland
visor, som täAa med Valerii. Ett band förut otryckta samlade skrifter utgafs efter hans d öd.

I,

1"I

Secreterare i Haudels- oth Finans-Departementet, Hofmar_
skalk, C. N. O. med st. k., en af de 18 i Svenska akademien m m., född den 19 April 1796, författare till Sveriges anor, Erik XIV, Torkel Knutsson, Vitterhets·försök,
Vandringsminnen, Operan Hyno m. m.
pag. 58.
Cbarlcs MathelVs, född 1776, död 1834, Engelsk aktör, spelade i London, på Adelpbi-theatel'l1, komiska gubbrö ler, alldeles ensam och hemmastadd (at home).
•
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8.
Cassandrino, en karakter, som uppträder på Romerska
}lag. j

~la;ionett·thcntern,

för att, som Nicanuel' säger om honom,
framställa någon iikta fosterliiudsk egenhet, mer eller min-

dre travesterad.
png. 59.
Edvard Brendler, ung tonsättare af de mest lofvande
,mlag, död 1831, endast 30 år gammal, har, bland annat,
komponerot musiken till större delen af Operan Ryno, till
Lidners Spastaras död och till den första af de ehörer, som
<len 4 December ~rligen utföras i P. B.
1) Henrik Wilhelm Bredberg, J. U. C., Seereterare vid
..
Ofl'er-Intendents-Embetet, t. f. Revisions-Seoreter"re, född
den l;; April 1819, har författat tillfallighets·sånger för
åtskilliga högtider, både inom och utom sällskapet P. B.
8) Daniel II ,,"sser, född den 20 Maj 1811, e. o.
Kammarskrifvare i Kong!. Stats-Contoret .
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Sid.

Bncchi GiftcrruKI. Tal. hRllet i P B. den 5 December
1802 nf Johan David Yalerius...
..

3.

Ordens·hemliJrhcten. 'l'al, hflllet i P. D. den ,. Dct'cmbcr 18D nf Henrik Geijer. .
.
Tnl, hånet den 4 December 1826 nf Carl Fredrik

=
c:o
cc;:>

--

JO,

I>nhlgren.
.
. ....
•..
22.
Bcrättcl ...c om mo~tcr Bnrbaros lu~tre s a pit Mälaren, af
Jonas Magnus Stjcrm.tolpe, den" i- December 182!1 20,
Yid imi~ningcn nf Silf\'crbalclI. .:\ hö~tidsdng{,H j P.
B. den ,. December 1832 nf Johan Willl(~lm J3l'rgcr ii.
Alel Arvid Rnab. 'Minuc:.teckning nr Bcmh. v. Bl' .. ku\\
vid minnc ... fcstcll i Säl1skapeL P. n. elen 8 April J837 51.
Tal, hållet i P. B. pR Barbara-dagen den 4 December
1847 nf Henrik " 'i JheJm Jlrctlbcrg , .
,
80,
Tal pK Barbnrn-clngen Är 18.iO nf Daniel II \'3SSCr .
911,
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