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frän dess början intill närvarande iidt, 

’toätMsen ^mtaîx ur 0rïrens gatnU 
Hîo&ïwgar-

STOCKHOLM,
Elmens och Granbergs Tryckeri, 1828.



Polymnia räknar sin vidtfrejdade härkomst 

från en Skorstensfejare i Göteborg, som 
var stor älskare af Ordnar, naturligtvis ock
så af dermed åtföljande band och stjernor. 
I samråd med några andra hedersman af sam
ma ädla embete stiftade han derföre en mån- 
skensafton en Orden, som kallades Polym
nia, Allt hvad Skorstensfejare fanns i sta
den, med hustrur och barn, blefvo genast 
intagne till Ledamöter och behängde med 
gröna, blå och gula bandstumpar, till tecken 
af deras höga värdighet. Stormästaren sjelf 
befallde på högtidsdagen en af bröderna och 
en af systrarna, att inviga honom till sitt 
kall, och detta skedde med mycken ståt på 
följande sätt:

Sedan Ordens samtliga medlemmar i si
na ordensdrägter voro samlade i en tem- 
ligen stor sal, inträdde Ceremoni-mästaren 
och utropade tre gånger med full hals: Po
lymnia! — hvilket ord slutligen hela säll
skapet upprepade så länge, till dess dörren 
öppnade sig, och Stormästaren högtidligt, med 
näsan i vädret och händerna i kors på den 
klotrunda magen, gjorde sitt intåg, åtföljd af



en syster och en bror i Orden. I fonden af 
rummet var ett altare; dit fördes han, och 
blef nu tillsagd att lägga sig ner och göra 
eden. Under denna operation, som varade 
länge, i anseende till edens längd på tvänne 
tätt skrifna postpappers-ark, afsjöngo de an
dra Ledamöterna några rätt naiva verser, för
fattade för tillfället af Åldermannen i skrået. 
Sedan eden sent omsider var slutad, öfver- 
höljdes den nya Stormästaren med band, 
stjernor och kordonger i alla direktioner, så 
att han slutligen mera liknade en Herlekm 
än en vördnadsvärd Stormästare. Ett hög
ljud t hurrarop skallade i luften, när han så 
klädd blef presenterad för de förtjusta och 
gapande Ledamöterna. Hvar och en steg nu 
fram och gratulerade, hvilket allt skedde 
sjungande. Det är skada att man ej förva
rat några af dessa visor i minnet, så att äf- 
Ven vi kunnat få beundra dessa snillefoster; 
nu aro de för alltid förlorade, till stor skada 
för samlare. När både äldre och yngre sjun
git ut sina drillar, skrek Ceremoni-mästaren:

”Nu hafva vi tillsatt en Stormästare; 
Gud ge honom helsa och framgång!”—hvar
på Stormästaren strax svarade : ”Jag tackar,’7 
— och så börjades lustbarheterna först med 
spektakel, och sen med bal och dryckeslag. 
Det förstås att man hade roligt, man åt och 
drack åtminstone så mycket, att Stormästa
ren föll inunder bordet, under det han sjöng 
en slump ur Fredmans Epistlar. Huru det 
gick med de andra värda bröderna, hafva 

annalerna förglömt att berätta; troligen måd« 
de de likväl alla ganska illa följande dagen. 
Damerna klagade helt visst öfver en ona
turlig matfighet, herrarné svuro säkerligen 
öfver en förbannad hufvudvärk. Så beskaf
fade, eller rättare sagdt, så illa beskaffade haf
va de oss veterligt ej sedermera varit un
der Ordens fortskridande, men också van 
det ej underligt denna gången, ty det hän
der ej alla dagar, att Orden instiftas, och 
ännu mer att sådant sker under så lyckli
ga förebåd som nu, då nendigen ett helt Skra 
vakade öfver Ordens rättigheter.

Instiftelse-festen varade flera dagar, * ty,” 
-— yttrade Stormästaren sig — ”man stiftar ej 
in en Orden för ingenting.” — Man börja
de sålunda dagen derpå med tredje akten af 
Korsfararne, ty under föregående dygns brak 
och stoj hann man ej längre än till slutet af an
dra akten, utaf den orsaken att Sufflören biil— 
vit alldeles hes genom beständigt hviskande 
ät de okunniga och dumma Aktörerna. En 
ny Sulflör, med friska j krafter och goda 
lungor, var nu anskaffad i den förras ställe, 
och spektaklet kunde således gå för sig. 
Spektatörerna voro naturligtvis förtjusta öf
ver sjelfva aktionen, och underläto ej, att vid 
hvarje scens slut skrika ett bravo! och klap
pa händerna blott för att uppmuntra de blyg
samma talangerna. Detta lyckades också för- 
träfhigt, ty när piesen led /unot slutet, vo
ro de spelande så uppspelta, att de hvarken 
§ägo eller hörde, (ej underligt, da ma» kom«
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mer ihåg, aft de flesta voro af det hedervär
da SkorstensFäjar-ernbetet). Askådarne sattes 
nu i en svår belägenhet, hvilkendera de skulle 
mest berömma, antingen Stormästaren, hvars 
geni man hade att tacka för nöjet att se 
spektakler — eller Aktörerna, som genom 
sitt utomordentliga spel förtjust alla. Att 
en verklig combat de générosité uppstod, fal
ler af sig sjellt, ty man påstår att Stormästa
ren var mycket blyg af naturen, och att 
Aktörerne voro det, derpå hafva vi dagliga 
bevis på den Kongliga Operan. Striden slu
tades omsider så, att man tog en mellan- 
väg, och berömde sjelfva konsten och styc
ket, som af samtliga upphöjdes till skyarna. 
Deri gjorde de ganska klokt, ty intetdera 
partiet blef härigenom förolämpadt, och vi
sar detta steg till deras heder, att Ordens 
första Ledamöter voro både respektabla och 
förståndiga.

Tredje dagen firades blott med cere
monier och ofler åt Gudinnan Polymnia. Or- 
dens-Bröderne gingo tidigt till samlingsrum, 
met och inväntade der Systrarnes ankomst, 
dä de formerade grupper, hvari de viga
ste gjorde några vackra attituder. Systrar
na inkommo dansande, de yngre först, de 
äldre sist. De förra visade vid detta till
fälle hela sin konst i dansen, gummorna åter 
rullade blott fram, och sprattlade då o^h då 
något litet för att leomma i takten. Men 
hvad gjorde det? Alla voro glada, och det 
var huivudsakea då för tiden. —Stonnästa;

O-
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rens dotter, en täck flicka, lär hafva deref- 
ter utfört en behaglig solo, som räckt i tro 
och en half timma. Gummorna — sa be
rätta annalerna —■ utropade beständigt un
der hela tiden isin förtjusning: ”Kors! hvad 
hon är snäll! Hvad hon är vig ! Nej, säg 
det! Se på bara! Den lilla täcka ungen!” 
— Herrarne deremot gäspade ganska myc
ket, så att vi ej kunna säga, om de liksom 
Damerna insett det behagliga i dansen, eller, 
om det fina deruti gått förloradt för dem.— 
Tanken må nu vara delad eller ej öfver den 
ifrågavarande dansen, det gör i det hela ej 
mycket till saken ; låt oss fortfara!

Solodansen var ändtligen slutad, och da 
alla én stund derefter hunnit sansa sig, bör3' 
jade Stormästaren : ”Systrar och Bröder! va
ren helsade! I Polymnias helgade namn 
helsar jag Er alla utan undantag. Men da 
jag detta gör, fatten edra sinnens bruk, och 
uppstämmen först med mig i följande hymn, 
Polymnia till ära, som i evighet skall bht- 
va vår Ordens sång. Sjungen medmig, och 
varen uppmärksamme l?

Hymn.
Hell! Hell! Hell! Polymnia!
Vår Drottning, vårt älskade Skydd.
Emottag vår dyrkan, vår lydnad, vart allt* 
Vi äro ej annat än — nollor mot dig. — 
Hejsan! Hejsan! Hon hör vår bön!

Hon hör vår bönj 
Amen!
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Stormästaren, som sjelf var författare 
till denna i sitt slag snillrika Hymn, bief så 
rörd härvid, att han med tårar i Ögonen 
skrek helt högt: da capo! Församlingen gjor- 

e detsamma, och Hymnen sjöngs om« ——

Fortsättning af Stormästarns tal*
voarf’a Vänner, låt oss hoppas att 

Ilon hör var bön , och tar oss under sina 
vingars skugga, och det vill säga mycket, ty 
Gudinnan är ej bevagen emot alla. Många 
äro fuskare, men obetydligt är de förtjenst- 
folles antal, och ibland dessa äro vi visst om 
nagia äro det, ty hvem har gjort så myc
ket för konsten i vart land som vi ? Hvem 
< all verlden är sa nitisk för saken som vi? 
Ilvem känner lifligare det sköna deri än vi ? 
Hvcm röres mera vid de sentimentala sce
nerna än vi? Hvem, slutligen, förf—n! kan 
mora beundra än vi ? Vare detta ej sagdt för 
att skryta, ty jag skryter aldrig, men jag 
vill blott upprepa det, på det hvar och en 
må fipna, att den sköna Gudinnan, vår Be^- 
skyddarinna, ej åt ovärdige utdelar sin nåd . «, 
Mann tio någon kan bestrida, att vi äro vär
diga till denna nad? , , . Verlden är full 
med afundsjuka, det är således ej omöjligt; 
ve deriöre den, som skrattar åt vår Orden 
eller förtalar den! Han skall dö, om det 
<)cksa vore sjeifva Apollo! . . . Säg mi«s 
är det ej Ijuff att veta sig stå under en Mu- 

^medelbara beskydd? Jag tycker mig skåda 
in i dvn grafyçn mörka och

se. För mina förtjusta ögon strålar Orden i 
ära och glans ännu flera hundrade år här
efter, alla mina efterträdare i Stormä- 
starsysslan blifva dugtiga karlar, och ingen 
enda saknar hufvud och är ovärdig sin hö
ga plats mer an den sista af dem. __ Vid
denna syn formar jag af glädje att knappt 
fa fram ett enda ord. Mina Bröder’ Mig är 
en osägeligan glädje öfverkommen, jag kan 
ej styra mig sjelf mer. Gören som jag, och 
fatten uti Systrarna! Musikanter, stämmen 
upp en polska!” —

Denna polska, som måste varit ganska 
kraftig, slutade alla högtidligheterna, ty mäng
den var aMeles utmattad och kraftlös till allt 
vidare bråk. Da den ifrige och nitiske Stor
mästaren sag detta till sin stora harm, ut
ropade han: ”J svage!” — och gick påettaf- 
skiidt ställe, att afsjunga ännu en hymn och 
diverse små visor för tillfället, hvilka för 
det mesta komponerades på samma gång, som 
de utfördes. När detta var förrältadt, ansåg 
han sig. ändtligen hafva fullgjort alla sina 
manga piigter som Chef for en stor Orden, 
och återvände hem till sina borgerliga gö— 
romal, som han ifrån d, n stunden ansåg 
för högst prosaiska i jemnförelse med den 
poetiska sysselsättningen med Orden.

En lång tid hade förflutit sedan detta ? 
en helt ny generation emot den, som var 
Bärvarandg när Qrdep instiftades, dyrkade nu
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Gudinnan Polymnia. Men med de förändra
de tiderna hade ock âsigterna i verlden föri- 
ändrat sig. Man frågade nu mindre efter 
konsterna och talangerna, då de nemligen 
voro i sin enkelhet, och egde ännu naturen 
utan några tillsatser : man straivade blott ef
ter det onaturliga, obegripliga och oförklar
liga, endast för att sjelf göra sig intressant. 
Af denna orsak hade en fatal Orden , som 
kallar sig Frimurare, lått inträde i staden, 
och väldiga skaror hade redan tagit lega 
deruti. Dess medlemmar tilltogo med hvar- 
je år, i samma man som var Orden aftog. 
Stormästarner brummade väl och skreko högt, 
att Orden utan all tvifvel inom få års för
lopp skulle gå under, om ej Ledamöterna vo
ro mera nitiska lör saken, men dessa olycks
profetior gjorde likväl ingen verkan ; Le
damöterna strömmade till Frimurare-orden , 
och stego der genom murning och arbete i 
graderna, då deremot ingen af dem infann 
sig i Polymnia, — ja, saken gick till och 
med så långt, att flera Högtidsdagar i den 
sednare förbigingo, utan att en enda karl, 

jUtom Stormästaren, visade sig. I denna bi
stra belägenhet hvad var att göra? Många 
förslager uppgjordes, men alla förkastades , 
emedan de ej kunde utföras, utan att upprö
ra himmel och jord. Saken måste deilore 
förblifva vid hvar den var en lång tid, tills 
en handels/? yppade sig, som gaf tillfälle lör 
den rätta Polym nist en, alt frälsa Ordens ära, 
att segra eller dö. —

H

Frimurarne (liksom alla andra Ordnar 
sins emellan) voro afundsjuka på den fattiga 
och oskyldiga Polymnia. Det förargade dem, 
att ett Samfund skulle finnas i staden utom 
deras, och att detta Samfund vore bättre be- 
skafladt. I en af sina nattliga sammankomster 
beslöto de enhälligt Polymnias undergång och 
totala förstöring. Endast underrättelsen om 
detta beslut var ett dråpslag för den sednare; 
verkställigheten af beslutet var onödigt, ty 
fruktan och hotelsen gjorde samma nytta på 
Ledamöterna. Både öppet och i tysthet afsvuro 
alla medlernmarne sin delaktighet i Polymnia, 
och det var blott en enda som vågade, att 
försvara Orden emot allt våld, och i en skrift, 
som han korrt derefter publicerade, ankla
ga alla de personer, som öfvergifvit Orden, 
för mened. Hvar och en fasade vid denna 
grufliga tillvitelse, och sjelfva de anklagade 
darrade; men detta oaktadt visade ingen al dem 
några tecken till ånger och omvändelse. När 
han detta såg, den enda återstående Polym- 
nisten, förkunnade han högt på alla ställen 
och i alla kretsar, att de förra Ledamöterna 
ej mera erkändes som sådana, och att han 
upphöjt sig till Stormästare, för att frälsa 
Orden. Detta öppna och adla uppförande 
afväpnade till och med hans fiender: de måste 
beundra, der de ej mera kunde hata. ”Han 
är värd aktning !” utropade de. ”Må vi stifta 
fred med honom. Låt honom i lugn verka 
för sin Orden. Som vän är han ett lamm,
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som fiende ett lejon!” — En deputation 
afgick till honom, och freden afslöts på gan
ska förmånliga villkor för Polymnia; hon 
fick behålla alla sina rättigheter, men nöd
gades lofva att ej göra några Frimurare till 
Ledamöter. Utan svårighet blef denna fred 
underskrifven af Stormästaren, hvilken en* 
sam således Orden har att tacka för sitt 
sjelfbestånd.

Polymnia bestod nu af en enda Leda
mot , och ingen af de förra medlemmarna 
hade af skam vågat sig tillbaka. Stormä
staren insåg då omöjligheten att längre upp
rätthålla Orden på ett ställe, der allt tyck
tes hafva sammansvurit sig emot den. Att 
flytta borrt den var det enda räddningsmed
let, och det var också det han begagnade. 
Gynnad af mörkret kunde han ostördt och 
omärkligt afresa med Ordens alla papper, 
teatersaker , dekorationer och ordenstec
ken, och hvilade ej förr än vid Stockholms 
tullportar. När folket i staden sag honom 
komma med så mycket dekorationer och 
granna kostymer, utspriddes strax det ryk
tet, att en stor teatertrupp anländ!, som 
skulle täfla med Kongliga Operan. Stormä
staren log blott åt det skändliga förtalet, och 
teg. Folket fick således tro hvad det ville, 
och merendels plär då inträfia, när ingen 
motsäger pratet, att det till slut tror just 
motsatsen af hvad det i början förmodade. 
Så hände nu. Den i början titulerade Tea- 
tep'Direktören kallades snurt fpr^blott Her?

15

re, och allt hans pick och pack för den for— 
näma Herrns garderob,

I Stockholm var smaken ännu ej för
störd: man satte Värde på de verkliga talan- 
gerne; det dröjde derföre ej läfige, innan Po- 
jymnia åter egde omkring i oo invånare i sitt 
rike. Genom Stormästarns entusiasm for 
saken blefvo snart äfven alla de andra Le
damöterna nitiska, och man kan säga med 
allt skäl, att Orden nu begynte sin skönaste 
period. Spektakler, baler, middagar, ceremo
nier och lustbarheter af alla slag, omvexla- 
de hvar vecka med hvarandra. Stormästa
ren såg förnöjd på sitt verk, och utropade i 
ett ögonblick af himmelsk förtjusning: ’'U? 
mörkret, askan och lågan, uppstår Fe- 
nix till evigt lif!'* Dessa poetiska ord lu- 
po som ryktet på stormens vingar till alla 
Ledamöterna, och det beslöts allmänt en dag, 
att detta uttryck skulle numera<blifva Ordens 
Valspråk. Man författade för tillfället en li
ten pies i en akt, som kallades Den upp- 
ståndne Fenix, och på alla ordensband blef 
broderad en flaxande Fenix. Man råka
de väl i något bryderi i början, om - hu
ru fågeln borde se ut, men de kom mo slut
ligen öfverens, att den borde se ut som 
en korp. ’Det gör ingenting,” yttrade sig en 
af medlemmarne, ”att det blir en korp. Så 
snart vi sjelfva yeta, att det skall förestäl
la en Fenix, må den dumma verlden sä
ga hvad den vill!” — Innan korrt blef det
ta tecken också ett samtalsäpine i hela huf»
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Orden var femtie år gammal: denna om. / 
ständighet kunde ej få gå förbi, utan att fi
ras. Den då varande Stormästaren ville äl
ven göra sin regeringsperiod något lysande 
och namnkunnig i annalerna? hitintills ha
de den aflupit i lugn och tysthet. Han ar
rangerade fördenskull en Orchester af Leda
möter, som skulle utföra ett stort Oratorium 
med tillhjelp af några Fruntimmersröster. 
Àfven bief en lång Kotzebuisk Dram öf- 
versatt, som borde uppföras på den tillstun- 
dande Högtidsdagen. En mycket sinnrik ba
lett, uppfunnen af en Ledamot, som var i 
sjelfva verket Dansmästare, inöfvades af de 
skickligaste Dansörer och Dansöser i Or
den. En Poet kramade ur sitt trånga huf- 
vud åtskilliga prof på sin poetiska förmåga, 
och en tjenstaktig Trumslagare vid ett af 
Gardes-Regementerna satte musiken till d< s- 
sa versar, för en billig afgift af 36 sk. B:ko. 
Nya dekorationer och kostumer blefvo för
färdigade, och Teatern skurades för för

vudstaden, och både förståndiga och oför- 
ståodiga kunde ej begripa meningen med 
korpen. Omsider afhandlade äfven en af de 
fingerklådiga tidningsskrifvarne detta ämne, 
och ibland annat ohöfligt, som af honom ytt
rades, skola vi anlöra blott följande:

”Orden måste säkerligen vara mycket 
disharmonisk, då den kunde välja en korp 
till tecken på alla sina band , besynnerligt 
nog, då namnet Polymnia alldeles är mot
satsen af all disharmoni, åtminstone borde 
vara det. Vi nödgas tillstå, att vi hafva en 
svag tanke om den, men skulle likväl gerna 
se, att någon mera kunnig i hemligheterna, 
an vi, ville taga oss ur denna tro och förän- 

' dra vårt omdöme till Ordens bästa. — Af 
vissa orsaker äro vi nästan frestade tro, att 
hela Samfundet ej är det bästa, ty den om
ständigheten, att alla Ledamöterna, utom en, 
på en gång afsade sig gemenskapen med Or
den, bevisar ej godt. Efter Orden ej är 
känd af alla menniskor, måste vi väl lita pä 
dem, som varit medlemmar, och således känt 
hemligheterna. Men då dessa genom sin 
bortgång gifva tydligt tillkänna sitt förakt 
för alltsammans, huru skall man då dömma 
derom ? Svaret på denna fråga må hvar och 
en tänkande göra, vi utsäga ej vår mening, 
emedan vi ofta blott se den mörka sidan af 
en sak.’’

”Det är en Frimurare, som skrifvit den
na ovärdiga recension!” utropade Stormästa
ren, sedan det föregående blifyit högtidligt 

uppläst. ”Må denna fatala Orden för all
tid blifva stängd från all gemenskap med oss. 
Må detta blifva den första fråga, som göres 
åt Reeipienten : y'Är dn Frimurare?'''

”Må det blifva den första fråga, som 
göres åt Reeipienten: Är du Frimurare?” 
upprepade Bröderne och Systrarna.

kli
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sta gängen pâ fenitie år. Sä majestätiskt lot* 
vande voro alla tillredelserna, då Högtidsda
gen inträffade.

Man kan ej föreställa sig hvad det fjäs
kades på allt sättj och ändå var ingenting 
färdigt, när samtlige voro församlade. Den 
stora salen, der de passiva Ledamöterna, det 
vill säga spektatörerne, skulle vistas, var 
sä kall och oeldad, att kappor och galo- 
scher bibehöllos, och damerna hackade tän
derna. Lamptändaren hade af en särdeles 
olycka, besynnerlig nog i sitt slag, samma 
eftermiddag rymt med ljus och ljuspengar, 
så att man i anseende till ceremonien var 
tvungen att blott sätta två dankar i hela 
rummet. Hvar och en begriper huru ljust 
detta var! Om det var trefligt och behag
ligt för alla, derpå äro vic ej säkra; dock tvif- 
las ingalunda på, att det var roligt för nå
gra vissa, ty historien berättar att från ett 
visst hörn af rummet, der det var mörkast, 
hade emellanåt salfvor af skratt och kiknin- 
gar hörts, som gjort ett starkt afbrott emot 
den djupa tystnaden som rådde i det öfriga 
af rummet. Att förtalet sedermera gaf en 
dålig betydelse åt detta skratt, det bry vi oss 
ej om, och tro ingalunda, såsom varande högst 
opassande, hvilket ej kan tilldraga sig i en 
aktningsvärd Oïden.

Ridån gick ändtligen upp; och Ora^ 
torium begyntes med en Introduzione, mä
sterligt komponerad, men dränglikt utförd.’

Ba-

Basviolen föll in der valdhornet skulle Llä’ 
sa, och tvärtom, så att i stället för Introd u-J 
zione grazioso blef det ett verkligt lamen- 
tabile. Solopartierna gingo ändå värre, så
väl de instrumentala som vokala; alla hade 
något att skylla på: de sjungande försäkra
de midt under sin sång, att de hade förkylt 
sig vid repetitionen och voro nu så hesa, att 
de ej kunde få fram én enda klar ton; de 
spelande åter bedyrade, att de brutit sina 
armar och händer, så att de ej voro mäkti
ga stråken. Stormästaren och de andre å- 
hörarne beklagade olyckan, men ansago det 
ändå förtjena mödan, att genom handklapp- 
pingar uppmuntra talangerna.

”Gud ske låf!’’ utropade pluraliteten, 
då Oratorium var slut. — ”Det var grymt 
tråkigt!’’ * ;

Under utdelning af mandelmjölk och 
lemonad, således under goda förebud, bör
jade Dramen. Som vanligt är med Kotze
bues alla stycken, var äfven detta speckadt 
med sentimentala scener, förskräckliga pas
sioner, en rolighetsmakare och en ädelmodig, 
sig sjelf uppoörande själ. Da nu härtill 
kommo långa gråtscener och flera högtidli
ga farnilje-ögonblick, samt det allrasStaste 
slut, när tie å tolf personer ligga rörda i 
hvarandras armar och utropa tusen O!” och 
”Ack!” — bör det ej förefalla någon under
ligt, att åtminstone bland de askadande Da
merna ej fanns en enda, hvars näsduk icke

Polynmia, 2
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var uppblött och hvars hjerta icke ännu var 
i uppror, när spektaklet slutades. Stormä
staren, som måste varit en verklig konst
när i ordets högsta bemärkelse, — sjelf prak
tiserade han ej — var så rörd att han stor- 
tpt under hela sista akten, och kunde ej 
rora sjg i stolen der han satt. I synnerhet 
Jar hans fortjusning varit störst, i det ögon
blick da en son, hjelten i piesen, beslutar 
att mörda en gubbe, som honom ovetande 
var hans far, samt då denne sednare i den 
iorres närvaro förbannar sin son, som han ' | 
ej sett pa många år. Ett ämne, i sannihg 
värdigt en Dram! .

Spektaklet gick i det hela ganska väl 
med sufflörens trägna biträde, utom i den 
scen da gubben i stycket skulle rasa, hvil- 
ket totaliter misslyckades genom ett galet 
sprang, som lade honom framstupa på tea- 
Jf.rD* .^arJ steS väI snart uPpigen, men bief 
*Or... . a aftonen sa dekontenancerad, att han 
omöjligt mera kunde komma i sin roll. Äf- 
ven hände vid samma tillfälle en annan o- 
lycka, som pa sitt sätt ock bidrog till den 
stora teater-effekten: en Mamsell af de 
agerande skulle från en balkong hvifta med 
näsduken at sin älskling, men råkade olyck
ligtvis att i det stället fastna med klädnin- 
gen i° en stor 6 tums spik som var nog stark 
att halla hela Mamselln qvar i vädret, sväf— 
vande hufvudstupa emellan himmel och jord, * 
En hund, som i detta ögonblick var i kulis
sen, fick ögone^n på den hängande, och bör

jade att skälla förtvifladt. Mamsellns belä
genhet var ganska kinkig, i synnerhet som 
hon ej från kulisserna kunde hjelpas; ma- 
schinisten måste i största hast släppa ner ett 
stort moln öfver teatern, hvarigenom hon 
skyldes för åskådarne, och man kunde osyn
ligt nerhissa henne. För att göra saken än
då mera omärkbar, lät man åskan med dun
der och blixt gå så förfärligt, att alla fön
ster i den delen af huset sprungo. På det
ta sätt hjelptes denna ledsamma händelse, 
utan att någon af åskådarne anade det miss
räknade fallet, som deremot ansågs såsom 
hörande till piesen, och som blef mycket 
applauderadt för sin goda eflekt, i synner- 
hét ifrigast af de unga Herrarna. Fruntim- 
jnerna rodnade väl och började att se på 
hvarandra, för att slippa betrakta den stac
kars hängande, men vi äro fullkomligt öf- 
vertygade, att det var bara tillgjordhet. Rod
naden försvann också lika hastigt som den 
kom, och heta tåreflöden intogo dess plats. 
Spektaklet slutades, som vi förr yttrat, med 
en allmän entusiasm, men under tårar och 
snyftningar.

”Låt oss nu se på Baletten!” utropade 
en af åskådarne, ännu skälfvande af det in
tryck som den nyss slutade Dramen ha
de lemnat hos honom. — ’ Få se om den 
blir lika väl arrangerad och utförd som 
det Skådespel, vi nyss med förtjusning be
traktat!” —'



Balettens innehåll var följande:
En ung herde har forlorat ett får, det 

mest älskade af hans hela hjord. Hvad är 
då enklare än att han öfverallt söker efter 
det, och att han under ett af sina ströftåg i 
bergen och skogarna stöter på en välgöran^ 
de Fé, hvilken är nog artig och belefvad, lik- 
som alja sådana att språka med honom, som (i 
förbigående sagdt) var en ganska vacker karl? 
Var herde uttrycker temligen klart sin sorg öf- 
ver den älskade förlusten, så att Fén förstår 
honom och lofvar, för att mildra hans smärta, 
att fåret skall bli honom återlemnadt, men 
ï en annan skapnad, det vill säga på två ben 
5 stället för fyra. Herden lörskräckes, gör 
nagra saltomortaler för att visa sin 'bestört- 
ningj^cch faller slutligen på knä för henne.’ 
Fén är obeveklig, men påstår bestämdt att 
han skall bli nöjd med sitt återfunna två- 
benta får, när han får se det. Herden 
tröstar sig, och Fén försvinner. — Efter en 
stund kommer det tvåbenta fåret. Herden 
stöter det ifran sig. Fåret börjar då att trö
sta och smeka^ honom; herdens förtviflan öf- 
vergår nu småningom till medömkan, vän
skap, och slutligen . . . till kärlek. Fåret 
blir också kärt och omfammar sin älskade 
herde, i samma ögonblick som den besked, 
liga Fén nalkas dem. Hon förvandlar nu 
genom ett rapp på fårets rygg det tilL en 
älskvärd flicka, som Herden naturligtvis korrt 
derefter gifter sig med. Så snart Fén väl

signat de nyförlofvade* börjas högtidlighe
terna, sem bestå af alla möjliga sorter dansar 
af Andar, Trollpackor, Spöken, Herdar och 
Herdinnor, Barn, och sist af Dalkarlar, hvar 
och en på sitt sätt. —

Det som mest af alltsammans behagar 
de, var Dalkarlårnes dans med trädskor, 
för det karakteristika deruti, som Ordens Le
damöter visste att ganska rigtigt ^sentera, ja 
till den grad att många bland åskådarne fin
go lust att på stående fot öfva in denna 
dans. Ett sorl uppkom i salen genom des
sa öfningar, som verkställdes längst borrt nä-, 
ra utgången; de som sutto längst fram, kun
de i början ej förstå orsaken till detta bul
ler; mar\ frågade till höger och venster, men 
svaren voro alla otydliga. Pa en gang ro
par någon skälm: Elden är lös! Detta var 
knappt uttaladt, förrän karlar och fruntimmer 
hals öfver hufvud störtade på dörren. En 
förskräcklig villervalla uppstod. Då alla på 
en gäng ville ut och ingen hade lust att va
ra den siste, blef det förstoppning i dörren, 
och ingen kunde nu komma borrt. ”Fräls 
mig!” skallade från alla sidor, och Storma-’ 
staren, klädd i Ordensdrägt, kommenderade 
sjelf reträtten med full hals. ”Gör som 
jag!” ropade han och började att med hän
der och fotter arbeta sig fram. Fruntimren 
koirimo genom detta våld i en obehaglig be
lägenhet, och kunna Bröderne vid detta till
fälle ej skryta af sin tapperhet, om ej i re
trätten. — Ändtligen voro alla utkomna. 
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men ännu syntes ingen eld — man väntade 
en stund; men ändå flammade det ej. Med 
skäl började då några att misstänka sannfär
digheten af eldsvådan. Stormästaren bestrid- 
de detta inkast med häftighet, och påstod 
sig hafva kännt tydligt en stark rök, som 
kom från sjelfva teatern. En gammal 70- 
årig gumma, den sista af dem som kommo 
ut, bedyrade heligt, att hon kännt elden som 
iiappat efter henne, utan att ha nått, som var 
en Guds lycka! En tredje svor på att hon 
i sednaste ögonblicket sett teatern och kulis
serna brinna. — Meningarne voro sålunda 
delade, utan att någon allmän öfvertygelse 
till slut kunde bli följden deraf. Men när 
en hel timma gått förbi, och ingen låga än- . 
nu var synlig, fattade en djerf sälle det be
slutet att gå in och undersöka saken. Med 
alla Bröders och Systrars välsignelser verk
ställde han det också, och återkom ganska 
snart från sin långa och svårä pilgrims-resa 
med den glädjande försäkran, att ingen låga 
kunde upptäckas och att elden aldrig varit 
lös. Något skamflat inryckte derföre åter 
hela församlingen, och hvar och en intog 
sin förra plats i salen, sedan< de spelande 
Ledamöterna ånyo marscherat upp på teatern.

En lång mellanakt hade nu försatt alla 
åter i det förra lugnet; man väntade med o- 
tålighet få höra de mycket berömda verser, 
na. Denna önskan blef snart tillfredsställd 
då chören bildade en grupp, och afsjöng en 
den mest melodiösa sång man kan höra.

Trumslagaren som satt musiken, var Kapell
mästare. och slog i bordet för hvar takt 
med en högst eftertrycklig styrka, förmodli
gen för att utmärka för åskådarne, att det < 
skulle vara fortissimo, som nu utfördes pia
nissimo. Förtalet pastar likväl att det sa 
förfärligt luktat fotsvett af honom , att det 
var omöjligt för de rundt ikring stående sån- 
garne och sångerskorna, att få fram en en
da stark ton; åtminstone urskuldade de sig 
härmed. Beträffande sjelfva verserna och

- musiken, påstå annalerna att de ej skulle 
tålt någon kritik, och vi aro fullkomligt af 
samma tanke, ty annars hade de säkert blif- 
vit förvarade såsom sni/lefoster, värdiga Po-" 
lymnia. Nu hafva de redan sjunkit i glöm
skans mörka flod och undfått det enda slut, 
som tillkom dem såsom skapelser af en viss 
omognad. Ur gyttjan uppstiga de aldrig me- 
ra till ett vidunder på jorden, ty gyttjan är 
nästan for ogenomtränglig för dem. Ma de 
derföre hvila i frid för denna och komman-

" de tider!

Åskådarne voro rätt belåtna med mu
siken, åtminstone yttrade de det, och vi bö - 
ra sätta tro till deras yttrande. ”En char
mant afton!” skreko alla gummorna på en 
gång, när man skulle skiljas åt. ”En deli- 
ciös afton!” upprepade karlarne, och gingo 
grubblande borrt. Stormästaren ensam stan
nade qvar, för att i tysthet begrunda dagens 
många händelser och sist göra ett skyldigt



tacksamhetsoffer åt Polymnia. DaggryÏÏingen 
fann honom ännu vid denna sysselsättning.

Hvem skuile tro att Polymnias under- 
såtare varit med i bataljer, eller ens att de 
kunna slåss? Hören hvad som tilldrog sig 
och förundrens med oss! . . . Genom Dag
ligt Allehanda var kungjordt, att en stor Ma
skeradbal skulle blifva på Kongi. Operan; 
Polymnia beslöt enhälligt, att Ordens alla 
Ledamöter skulle infinna sig der , for att vi
sa verlden sina granna drägter och band, 
som hittills varit osedda för andra än dem 
sjelfva. Vi behöfva ej nämna, att hvar och 
en förgylde sin drägt så mycket som möjligt, 
och att fruntimmerna smetade dit ändå me
ra kräms, så att det hela var briljant. —

Salongen var redan full med masker, 
flera hundrade olika kostymer hvimlade och 
skuffade hvarandra i trängseln, ögat häp
nade öfver de brokiga färgerna. En väldig 
skara inträder nu, och förökar de förres an
tal. De bära alla masker, och hafva inga 
andra kostymer än dominor, öfverhöljda af 
band och andra Ordenstecken, I spetsen 
för dem går en liten obetydlig karl, hvars 
kläder ej kunna synas för mängden af band, 
kordonger, m. m. Han makar sig rum med 
sin spira, och uppför sig ganska värdigt. Vi 
igenkänna i dessa masker våra gamla vänner, 

Polymnisterna med sin Stormästare. — Öf- 
verallt der de framträda, väcka de uppseen
de; ingen vet hvilka de äro, ingen känner 
sjelfva drägterna. Man frågar slutligen dem 
sjellva hvilka de skulle föreställa, och en af 
de yngre bland Bröderna skyndar att besvara 
denna fråga: ”Vi föreställa ej, vi äro verk
ligen det vi föreställa.” —. ”Hvem ären J 
då?” frågade den nyfikne, — ”Okunnige! se 
och dyrka Polymnia: hon står i all sin glans 
framför Er!” — Med en fortviflad snabbhet 
lopp denna underrättelse kring salen, och 
trängseln blef från det ögonblicket alltid störst 
der Orden befann sig. Omdömena voro 
olika; der ÿttrade en Mask, att det var höj
den af all löjlighet att gti corps infinna sig 
på en maskerad, — der påstod en annan, 
att ett sådant uppförande vore förmätet, och 
borde ej tålas, — der försäkrade en tredje, 
att drägterna ej betydde någonting, och att 
den ena kostymen vore så god som den an
dra. Oaktadt meningarne voro så delade, tror 
man att pluraliteten gick på den sidan, som 
påstod att det var blott af skryt och hög
mod, som Orden framdragit alla sina band 
m. m.» ty inom få ögonblick bildade sig en 
förfärlig komplott, som ej hade mindre af*1 
sigter, än att i grund kufva den stolta Or
den. Dessa upproriska masker förföljde sina 
fiender oupphörligt, utan att dessa märkte 
det, och slutade härmed ej förr än balen var 
slut. På en gång hördes ett gällt skri från 
någon af raderna; allas uppmärksamhet spän. 



des och riglades emot det håll, hvarifrån 
ropet hördes. Flera personer skyndade upp
för trapporna, och pä tredje raden befanns 
då ett fruntimmer liggande afdånadt. Hvad 
fasa ! Ett ensamt fruntimmer, som utan all 
sans erbjuder åt ögat den läckraste njutning! 
Om vi varit nog lycklige ått sjelfve få den
na s_yn, hade vi säkerligen mått illa af för
tjusning. Mein detta var ej fallet med dem 
som fmgo se henne; det påstås att de seder
mera befunnit sig lika bra som förut. Nog 
af: de blefvo ej stumma af beundran, de lar
made i det stället, och skreko med alla kraf
ter på: ”mord! hjelp! vatten!”

Efter en korrt stunds förlopp vaknade 
den a‘dånade, och ropade strpx : ’ Fräls mig 
för Polymnisten!” — ”En Polymnist har så
ledes våldfört Er, sköna Mask?” frågade man 
henne. — ”Ja, ingen annan’’ blef hennes svar, 

’’Dunder och blixt! Ve öfver alla Po- 
lymnister!” sorlade mi mängden, som blott 
bestod af antagonisterna, och skyndade ner 
i salen att uppsöka och häkta den för brotts
lig ansedda Orden. Dess Ledamöter voro 
just i dessa ögonblick samlade på ett ställe, 
man omringade dem derföre och förklarade 
dem samteligen, att de måste träda i häkte, 
till dess det blifvit utredt, hvilken af dem 
vore den brottslige, innan hvilken tid de som 
Ordensbröder voro pligtige att ansvara en. 
för alla och alla ,för en. — ”Häkte!” ut
ropade Stormästaren med förakt, och betrak
tade skarpt sina kamrater. Ett sorl var de-r 

ras enda svar. ”Hvad viljen J göra?” fort
for han till de sina, då dessa voro obeslut
samme. Då de ändå dröjde att säga sina 
tankar, kunde han ej längre styra sin vrede, 
utan rusade med häftighet på de närmaste , 
för att tränga sig igenom. De andra gjorde 
detsamma, och inom få ögonblick stodo de, 
undan ail fara, samlade pa gatan. Natten 
gynnade dem lyckligt att undkomma, så att 
ingen af fienderna visste hvart de tagit vägen, 
och Bröderne voro kloka nog att följande 
dagarne ej upptäcka sig.

Andra dagen härefter läste man i Tid
ningen en högst ohöflig annons, hvari Po- 
lymnia^ dyrkare åter anklagades för det 
nyssnämda brottet Stormästaren fann sig då 
föranlåten att svara och afskudda Orden 
denna grofva beskyllning, hvilket svar lyd
de så:’

”Vi Stormästare, Råd och Ledamöter 
af välaktade Orden Polymnia, göre härme
delst vetterligt och kunnigt ibland allmänhe
ten, att vi ingalunda kunna oss påtaga det 
exekrabla crimen, som nagra falska personer 
här i staden vilja pådyfla, pådikta och på-w 
föra oss, hvarigenorn vi skulle ohemult nog 
hafva våldfört, våldtagit och våldkränkt ena 
obekant qvinna, hvilken, Gudi låf! vi hittills 
ej sett. Alldenstund och emedan vi äro 
oskyldige till denna tillvitelse, så förnimma 
vi ej utan harm, att vissa obehörige äro än
nu måne om att förklena vårt goda namn 
och rykte, som ligger oss ganska ömt om



en utvald och dyrbar antiksamling af min
nesmärken, och som sådant vilja vi ock be-s 
handla den, på det man ej en gång må be
skylla oss för att hafva skadat Sveriges an- 
tiqviteter, så rara nu för tiden. Au revoir! 
— Gifvet å Hasseibacken å Kongi. Djur
gården &c.

Älskare af vett och förstånd.’*
Den märkvärdiga dagen var inne; å öm- 

’ se sidor rustade man sig till strids med äll 
ifver. Polymnisterna voro de förste på val
platsen; de hade tagit ett högtidligt afsked 
af alla Ordens-Systrarna, som blefvo hem
ma för att offra och bedja om beskydd för 
Bröderna, samt, i händelse att dessa sednare 
stupade i duellen, frälsa Ordens qvarlefvor, 
för att på någon annan ort åter uppresa dem. 
Hvar och en hade satt pä sig alla sina de
korationer, och Stormästaren sjélf var i gal
la beväpnad liksom de andra med en 2 al
nars lång stålvärja, på det att de förr måtte 
nå fienden, än den dem. Klockan yar nära tolf, 
och ännu syntes ingen motpart; — Ordens-Brö- 
derne gingo dystra, slutna inom sig, blott 
skarpt fixerande hvarandra. Ingen talade 
ett ord, ty alla voro stumma af fruktan, men 
lyssnade endast till allt hvad som rörde sig, 
i förmodan att fienderna skulle komma, men 
förgäfves. Klockan slår tolf. I såmma ögon
blick inmarscherar på gården en svärm, 
beväpnad med spjut, brandvakts-saxar, gärds
gårdstörar, klubbor och yxor. De utmärkte 
§ig genom den fullkomligaste oordning och

28 ’

hjertat, och utmana derföre dessa egensinni
ge, fräcke, dumdristige, tjockhufvade, inbill- 
ske, narraktige och högmodige baktalare, 
att infinna sig, så många de äro, på Lilje
holmen i öfvermorgon kl. 12 på dagen och 
ej sednare. Vi anse dem för fege krymp
lingar under vår höga värdighet, i fall de 
ej äro på stället och med värjan i hand vå
ga försvara hvad de sagt, och genom ger- 
ningen bevisa att vi äro de brottslige, som 
kufvas i fallet. Vi helsa Eder samteligen 
och rekommendera oss i Edert minne! Gif- 
yet i Polymnia &c.

Stormästare och Råd 
af Polymnia.”

Med förundran lästes detta af allmän
heten. Hvem kan vara så nedrig, frågade 
man allmänt, att anklaga medlemmarne af 
en konstälskande och konstutöfvande Orden 
för ett sådant brott, som är motsatsen af da 
sköna konsterna? Svaret på denna fråga lem-' 
nade anklagarne sjelfva följande dagen i sam
ma Tidning: <

”Utmanade af de Femtio Äldste i Or
den Polymnia, kunna vi ej annat än med 
nöje omfatta detta tillfälle, för att visa verL 
den af hvilket utskum detta samfund består^ 
samt lära medlemmarne deraf första grun
derna af folkvett, hvilket de måste ej förstå; 
åtminstone har deras uppförande till dato ej 
tagit oss ur denna tro. Vi kunna ej före
ställa oss denna Orden på annat sätt än som 
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det förskräckligaste buller. Polymmsterna 
skynda vid denna syn att modigt bjuda de 
antågande spetsen; båda härarne uppställa 
sig i slagordning ; man rustar å ömse sidor 
att göra anfallet, våra vänner med sin Stor
mästare framför sig, fienderna anförde af 
en rödnasig och lurlvig Diverse-handlare. 
— I samma' ögonblick som de förre rusa 
fram för att anfalla med svärden, höjda i luf
ten, ropar den fiendtlige Anföraren: ”Stan- 
nen, djetfve, stannen! Kan fred ej godvilligt 
uppgöras?” — ”Hvad befalles?” frågade Stor
mästaren med en mild ton, i det han gjor
de halt. — Fienden förnyade sin proposition.— 
”Vilkoren! Vilkoren!” larmade Bröderne. — 
”Glömska af det förflutna,” svarade Anföra
ren, och räckte fredligt handen åt den ännu 
tveksamme Stormästaren. ”Gån in på mitt 
förslag, och jag lofvar att J ären hämnade. 
Jag vill sjelf inrätta en Orden, som skall 
hafva samma ändamål som er, och hvars 
namn må blifva Aurora. Ledamöterna sko. 
la tagas endast ur den lägre Borgareklassen, 
så att våra Ordnar på intet sätt komma att 
rivalisera.” — ”Jag går in på förslaget,’’ sva
rade slutligen Stormästaren ■— ”oaktadt Or
dens bästa kanske fordrade att jag ej gått 
in derpå. Dock det får gå! Fred! fred, mi
na vänner!” — ”Fred! ’’skallade från alla 
håll, och vapnen nedlades. —

Arm i arm promenerade man nu till 
Värdshuset, för att dricka försoningsskålen. 
Detta blef ock verkstäldt på ett ganska grund-
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ligt sätt, ty samtliga individerna af båda 
partierna tycktes vara rätt nöjda att dagen, 
som börjat så krigiskt, slutats så fullkomligt 
till allas tillfredsställelse, och var det natur
ligt att denna glädje skulle utveckla sig på 
något sätt; denna gång blef det i en allmän 
brorskål under ruset. De, som nyss förut 
sett sijedt på hvarandra med vapnen i hän
derna, omfamnade och kysste oupphörligt 
sina nya bröder. Berättelsen omtalar den
na scen såsom ett vackert drag i Polymni- 
sternas Historia, och vi kunna ej heller un
derlåta att nämna den, för att visa, att de 
hade i grund goda hjertan, och att de ha
stigare förläto än de blefvo onda.

Middagen var förbi, klockan led emot 
tolf på natten, vagnarne körde fram, gäster
na måste någon gång återfara till Stockholm. 
”Ännu en skål: det är den sista!” . . . Till 
Liljeholmen är en stor allé, och före den en 
hög inkörsport af en ruskig beskaflenhet. 
Den var likväl stark nog att kasta ikull den 
första vagnen, som genom kuskens försum
lighet blifvit körd alltför nära. Alla pas- 
sagerarne gingo genast öfver bord, och de 
andra vagnarne, som kom mo efter, funno dem 
ännu i den beklagansvärda- liggande ställnin
gen, med ansigtet emot marken, och friko
stigt lefvererande både iniddag och bålar. 
Förmodligen hade stöten emot marken för
orsakat denna lefverans, ty ingen af de an
dra hedrade sig så snart som dessa. En af 
de minst fulla, en skämtare, fann sig vid det-



5i 55

ta tillfälle inspirerad att utkrama en qvick- 
het, som efter många .funderingar anlände 
till verlden, och blef uppsatt på sjelfva in
körsporten till evig åminnelse af den märk
liga händelsen. Qvickheten bestod i föl
jande tvänne ord, som ännu kunna läsas med 
guldbokstäfver.* Rusticamur nobiscum.

Efter många stridigheter genom olika 
meningar kommo Ledamöterna slutligen öf- 
verens, att Ordens receptioner måste förän
dras, emedan de i sitt dåvarande skick voro 
utan nytta både för Recipienten och för Or
den. Man nedsatte derföre ett utskott som 
skulle uppgöra ett förslag, hvilket också oför- 
töfvadt verkställdes och underkastades hela 
Ordens pröfning. Men de andra Ledamö
terna funno ingenting att ändra dervid, utan 
iörsäkrade; att förslaget voro fullkomligt, och 
antogs det således genast såsom lag. Den för
ste, som undergick de nyss inrättade Recep, 
tionerna, var en ung Kornett, som sederme
ra kom att spela en stor roll i Orden, som 
vi framdeles få se. För att gifva Läsaren 
ett begrepp om dessa receptioner, vilja vi y 
nu anföra den, som Kornetten gick igenom:

Recipienten väntade länge i ett ensamt 
rum? — på en gång höres ett starkt buller, 
§om utanför dörren verkställes af någon bland 

de 

de tjenande bröderna medelst en kastrulls 
stötning emot en annan. I samma ögon
blick slockna äfven alla ljusen i Reci- 
pientens rum, utom cn lampa, som sprider 
ett svagt sken ikring sig. Recipienten må
ste naturligtvis till en början härigenom bli 
dyster och svånnodig, åtminstone räkna
de man på denna ellekt. En tjenande bro
der, klädd i en svart domino med maskin- 
träder högtidligt och ger honom sin hand. 
Den emottages med tacksamhet, och Brödren 
ledsagar, med långsamma steg, Recipienten in 
i ett annat stort rum, som har i fonden en 
upphöjning, luarpå en grann stol står under 
en himmel. Stormästaren sitter der, omgifven 
af sitt Råd. ”Hvem är det som nalkps den
na heliga församling?’- frågar Stormästarn när 
Recipienten inträdt. En af de tjenande sva
rar: ’’En okunnig.”

’’Hvad vill han?” fortfar Stormästaren.
”Han söker kunskapen genom ödmjuk

het och arbete,” svarar den tjenande.
’'Hvem är han?” —
”Ordens ödmjuka tjenare och står för 

närvarande här vid min sida.”
”Hvilka äro hans egenskaper?”
”Tystlåtenhet, trohet och mod att upp

offra sig sjelf för Orden, om den så finner 
för god t.”

”Är detta sannt? Svara sjelf!’’ —
Recipienten svarar då något modfälld;

’’Ja.”
Poly innia. '



.”Profva om han Ijnger! — Broder och 
tjenare, för honom i pröfvorumrnen j” —

Scenen förändras nu till dessa rum, dit 
Recipienten föres. En hiskelig figur emot- 
tar honom der och börjar en kamp, som det 
tyckes,-pä lif och död, emedan handtagen 
blifva allt starkare och starkare. Slutligen 
gör dock figuren ett käringknep, och mot
parten faller. I detta ögonblick höres ett 
gällt w skratt från taket. Figuren är en ut
klädd grof och stark smed, som för betal
ning åtager sig denna kommission att kufva 
de nykomna. — Dörren öppnas nu åter, och ■ 
den tjenande Brödren inträder med dessa 
ord: ”Stig upp! följ mig!” Båda befallnin- 
garne lydas, och man befinner sig åter in
för Pontius Pilatus.

”Har han fullgjort sin pligt?’’ frågar 
Stormästaren den tjenande Brödren. Denne 
svarar: ”Som en Frimurare.” — Alla närva
rande böra vid detta svar visa sitt missnöje.

Stormästaren. Är du Frimurare?
Recipienten. Nej.
Stormästaren. Tillhör du någon annan 

verdslig eller andlig Orden?
Recipienten. Nej.
Stormästaren. Hvad begrepp gör du 
okunnige, om denna hedervärda Orden? 
På denna fråga fgr Recipienten svara 

hvad han vill. Kornettens svar vid detta 
tillfälle var: ”Jag tror att man endast roar 
sig deruti på alla möjliga sätt.5’ —

Stormästaren. Det är ej sannt, okun
nige J. Du talar i fåyitsko. — Vänd dig emot 
öster ! — Höj fingret i vädret, och svär vid 
den uppgående Solen, att du anser dig va
ra högst okunnig, och derföre söker kunska
per af oss.

Recipienten gör som han säger. —•
Stormästaren. Har du några talanger? 
Recipienten. Ja.
Stormästaren. Hvilka äro de ?
Recipienten nämner då antingen sin 

röst eller något instrument.
Stormästaren. Du ljuger, okunnige! — 

Vi skola likväl försöka din skicklighet. — 
Tjenande Broder af Orden: framlägg för ho
nom ett tema att exeqvera. —

Detta tema är Hönsgummans visa. Så 
snart Recepienten börjar att antingen sjunga 
eller spela detsamma, ackompanjeras det af 
kattinstrumentet, 11 varigenom den mest för
skräckliga musik uppkommer. Detta instru
ment består deri, att Orden föder 20 styc
ken kattor af olika åldrar, hvilka alla sam
manbindas* bredvid hvarandra (när någon 
ny Ledamot skall recipieras). Deras svan
sar stickas in uti en dertill gjord låda, i 
hvars lock 20 knappnålar äro satta. När 
dessa nålar vidröra kattsvansen, ger katten 
till ett jamande, hvilket allt är olika efter 
kattens ålder. Härigenom får man fram bå
de fina och grofva toner, som tillsammans 
göra en högst disharmonisk musik. — Man. 
kan föreställa sig hvad detta ackompanje-
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ment skall förarga Recipienten, som nu all
tid försöker att göra sitt bästa.

Då musiken är slut och Ledamöterna 
hunnit att skratta ut, fortfar Stormästaren: 
”Okunnige! du spelar (sjunger) som en Fri
murare! Hvad heter du i förnamn?”

Recipienten säger sitt dopnamn. Kor
netten sade: ”Carl.”

Stormästaren. Sådant namn! Ifrån den
na stund skall du heta Micheli Aba Mizra 
Mahmud Jolak Ekup.

Alla Bröderna upprepa detta namn, un
der det de stänka vatten på honom, och sjun
ga följande:

Lamentabile, 
Execrabile.
Vatum, fatum, 
Factum est.

Stormästaren. Förstår du det, okunnige?
Recipienten. Nej.
Stormästaren: Men jag förstår det, och 

derföre får du ej förstå det . . * Innan du 
får inträda ibland oss, måste du först svara 
på några frågor, hvilka jag vill göra dig. — 
Säg mig till en början:

Hvem var Polymnia?
Recipienten. En af Sånggudinnorna.
Stormästaren. Huru föreställes hon? För 

att kunna dyrka henne, måste man veta hur 
hon ser ut.

Recipienten. Hon liknade de andra 
Muserna.

■ ■ / 5'7

Stormästaren. Långt derifrån. Hon vav 
Gudinna, men Systrarna voro endast tölp- 
aktiga Bondpigor, liksom Johanna af Orleans 
var Frankrikes räddarinna, men hennes bå
da Systrar deremot blott grofva och fräkni- 
ga herdinnor. — Polymnia var en utomor
dentlig skönhet, med evigt friska blommor 
på kindren och håret vårdslöst kastadt bakat, 
hängande i bucklor utefter halsen. Hennes 
klädsel var enkel, men smakfull, och bestod 
allenast i en mantel, som var upphängd på 
ena axeln med en 6 tums stor diamant, den 
största som någonsin funnits. Hennes lår 
och ben voro gudomliga, sadana man bör 
vänta a" en Engel. Kroppen var så förfö
risk, att man omöjligt kunde se på den. Fot
ter och tår skola varit så små, att sjelfva 
Venus blifvit afundsjuk på henne. O Po
lymnia! O Förtjuserska! jag tillber dig, och 
faller i stoftet för din fot. —

Efter dessa utrop störtar hela försam
lingen till marken och bugar sig tre gånger 
emot den. Sedan uppstå de sakta, och be
dja under tiden den mäktiga Gudinnan be
vara och ingifva den nya Ledamoten styrka 
att gå igenom lifvet som en äkta Pölyni-; 
nist anslår.

Stormästaren. Har du varit kär?
Recipienten svarar efter godtycke. Kor

netten svarade: ’’Ja.”
Stormästaren. All profan kärlek maste 

du borrtlägga när du inträder bland oss, ty 

i



ifrån denna stund befaller jag dig att älska 
en skönhet, sorn jag vill visa dig.

Recipienten. Men kärleken kan ej be
fallas.

Stormästaren. Kärleken måste lyda för
nuftet: det är en regel, som de gamla Gre? 
kerna redan följde.

Recipienten. Nu för tiden älskar man 
först och tänker sedan.

Stormästaren. Pereat öfver den som det 
gör: det vill säga, han är en narr och bör 
lia stryk. Efter som all kärlek utom vår 
är narraktig och ej den rätta, hvad följer 
deraf? . . .

Recipienten tigér andäktigt.
Stormästaren. Deraf följer, att vår kär

lek är den bästa och rättaste. Förstår du?
Recipienten, Ja.
Stormästaren. Nej, du förstår ej, ty du 

vet ej hvad vår kärlek vill säga. Hvad 
är det?

Recipienten. En romansk kärlek.
Stormästaren. Minime. Hvad förstår 

du med en romansk kärlek?
Recipienten. Då han och hon sucka, 

utan att våga yppa sin låga för hvarandra— 
detta plär merendels ske i månskenet.

Stormästaren. När det ej är vår kärlek, 
hvad kan det då vara?

Recipienten. En melankolisk kärlek.
Stormästaren, Minime, Hvad förstår 

du denned?

Recipienten. Då hon och han älska hvar
andra och i sjelfva verket äro lyckliga, fast- 

> än de sjelfva anse sig för högst ojyckliga. 
Stormästaren. Hvad ar da var kärlek? 
Recipienten. En despotisk eller Asiatisk 

kärlek. - w
Stormästaren. Minime. Hvad förstår 

du dermed? ~ "
s Recipienten. Da han väl älskar hen

ne, men ändå behandlar sin dyrkade som 
en slaf. - -

Stormästaren. Hvad tror du om vår 
' kärlek ?

Recipienten. Ak den är himmelsk, en 
försmak af den eviga.

Stormästaren. Recte, rectissime. En 
himmelsk kärlek. Hvari bestai den?

Recipienten. Att älska det vackra könet. 
Stormästaren. Det är visst ratt och bil— 

. ligt och är således en del af vår kärlek, 
men den största beståndsdelen? J

Recipienten. Att älska de sköna kon
sterna, naturens afbilder.

Stormästaren. Du hafver sagt det, min 
son. De sköna, de vackra konsterna dyr
ka vi med passion i den älskade Polymnias 
person . . . Hvad är nu din skyldighet?

Recipienten. Jag lyder hvad mig be-: 
" falles- ' . i

Stormästaren. Väl är det. Dma skyl
digheter som Medlem af Polymnia äro föl
jande: 1:0 att utöfva någon konst, lika myc
ket hvilken, blott den är hvad man kallar 



för konst, och derunder förstås, att vara 
Aktör, Musikus, Dekoratör, Målare, Skräd
dare, Taskspelare m. m.; 2:0 att uppmuntra 
konsten, dels genom exempel, dels genom 
språk, tal och låford derölver, dels ock ge
nom frikostiga penninge-bidrag. Dock bör 
till denna paragraf bifogas, att man ingalun
da skall uppmuntra konsten, som vissa af vå
ra Akademier göra, der man mera sofver än 
handlar, utan menas med uppmuntring ett 
verkligt biträde åt talangerna. 3:0 Att med 
passion slutligen älska de sköna konsterna, 
det vill säga med andra ord, att vara konst
vän, dock ej såsom en dåraktig verld kallar 
den, som säger sig älska det sköna, utan att 
med gerningar bevisa det, t. ex. Musikvän, 
utan att känna eller begripa det minsta mu
sik. Således menar jag att man bör vara 
konstvän i ordets hela bemärkelse, och är 
man det verkligen, så älskar man ock med 
passion Gudinnan Polymnia , ty det är hon 
som lifvar, uppmuntrar och kröner alla kon. 
ster, ifrån henne härstamma alla de stora 
genier, som med sina tankar lyflat sig, un
der utöfningen af sitt snille till de himmel
ska bilderna från det stela, i en hvardags- 
menniskas verk. — Från hvilken skulle Ra
fael hemtat sin ovanliga förmåga? Från hvil- 
ken skulle Kellgren fått den kraft och be
hag som utmärka hans verser? Hvem skul
le fört Sergels mästerhand? . . . Hvem, om 
ej Gudinnan Polymnia? . . . Micheli Aba 

Mizra Mahmud Jolak Ekup! Du är invigd: 
var helsad !

Alla Ledamöterna resa sig i detta ögon
blick, och helsa den nykomne med en kyss 
på hvardera kindbenet. Härefter uppstiger 
åter Stormästaren, och ropar åt Recipienten: 
”Gudinnan Polymnia helsar digl... Factum 
est, et finis.”

Receptionen är slutad, och hvar och en 
går sin väg.

Det begaf sig några år derefter, att Stor
mästaren pro tempore bief död och platsen 
ledig. Ledamöterna voro mycket oense om 
hvem hans efterträdare skulle bli, och nå
got riktigt val kunde aldrig åstadkommas ge
nom lika många röster, som tvenne af Le
damöterna fått. Den ena af dessa var Glas
mästaren Kitt, hvars döttrar, fröknarna Kitt, 
voro verksamma Medlemmar i Aurora, — 
den andra Kandidaten var Stadens Enterpre- 
nör, en stor konstälskare. När dessa båda 
sågo att man, i anseende till de lika många 
rösterna hvar och en af dem hade fått, ej 
kunde komma till något resultat, hittade de 
på att genom mutor försöka besticka några 
af motpartiet, hvarigenom öfvervigten skulle 
bli gifven. Igenom denna åtgärd kommo 
endast kabalerna i full gång, och personel
la utlåtanden och ovett hörde ifrån den stutr* 



den till ordningen fördagen. Någralörstån. 
diga ibland dem, som insågo faran af des
sa t vi.« tigheter, försäkrade väl, alt om man 
så fortfor som det var börjadr, skulle aldrig 
något slut bli på saken. Men förgäfyes; 
alla lugnande föreställningar voro fåfänga- 
tvärtom blefvo båda partierna ändå mera 
uppretade härigenom, och kallade dessa för
ståndiga män för läderlappar, som väntade 
utgången af striden, för att bestämma sig till 
endera partiet. Ändtligen förklarade dessa 
med stoj och' skri, att om de ej genast be
stämde sig för någon af dem, skulle de hä
danefter anse dem för uslingar, som ej hör
de till Orden. Denna förklaring var lör 
mycket; med tryckta sinnen förklarade de sig 
för ett parti, som nu fick öfvervigten, dock 
ej tillräckligt för att afgöra valet, ty dertill 
fordrades |:delar af rösterna. I så fatta om
ständigheter hvad var att göra? Intetdera 
partiet ville gilva vika; båda arbetade med 
ifver för sin Kandidat. Hundrade tre sam
mankomster voro redan hållna, utan att nå
gonting annat dermed vanns, än fiendskap 
emellan Ledamöterna. Förtviflad var ställ
ningen: utom sig betraktade medlemmarno 
hvarandra, liksom för att söka råd. Den en
da som nu bibehöll sitt lugn, var Micheli 
Aba Mizra Mahmud Jolak Ekup, hvars be
kantskap vi nyss gjort som Recipient. ”För 
att sluta denna sak,” sade han, ”proponerar 
jag att hela Orden sammanträder nästkom
mande Fredag klockan tio förmiddagen i sto

ra Recipients-salen, och att, då alla äro der 
samlade, jag får läsa igen dörren och taga 
nyckeln, så att ingen kan komma ut, förrän 
valet är skedt och Stormästaren utkorad.” 
— Detta förslag bifölls väl af några , men 
pluraliteten var deremot, af orsak att om 
det dröjde länge Jnnan mannen blef vald, 
som troligen skulle blifva fallet, fick man ej 
äta middag förrän ovanligt sent, Ekup an
märkte då att det gjorde ingenting för en 
gång, och att dessutom detta sätt att afgöra 
en långsam sak vore högst modernt och bru
kades mycket i England, i synnerhet i alla 
Juryer. Denna invändning gjorde sin verkan: 

i - alla ville vara moderna: man gick in på pro- 
‘ positionen, och utsatte tiden, då detta skulle

1 gå i verket.
Dagen kom, Ledamöterna voro man- 

gfant samlade i stora salen; klockan slår tio, 
och i samma ögonblick riglar Ekup dörren 
och stoppar nyckeln på sig. Sinnesstämnin
gen var slagen, ty den tanken, att middagen 
skulle kallna, var afskräckande. Öfverlägg- 
ningarne vilja vi nu anföra, dâ de voro den
na gång af mera intresse än vanligt , och 
ändtligen förde till ett öndskadt mål:

En af Kitts beskyddare bedyrade strax 
i början att om ej den andra parten gaf ef
ter, skulle följden otvifvelaktigt deraf blifvå, 
att Orden gick sin undergång till mötes, ty 

’ utan Stormästare kunde den ej bära sig. En 
af fiendens försäkrade, att om ej de andra gaf- 
yo vika, skulle följden blifva alldeles den-
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samma. ’’Nåväl” — anmärkte en tredje, 
som gerna ville vara neutral, fastän han af 
afund ej kunde få vara det — ”om i beg- 
ge dessa fall Orden skulle gå under, väljen 
en tredje person, och saken blir på detta 
sätt snart hjelpt.”

Ett förskräckligt sorl uppstod nu: in
gens röst hördes tydligt, ty alla talade på 
en gång, som vanligt är i Republiker, der 
ingen är den första och der alla anse sig 
lika goda och förnäma Patricier. Flera gån
ger försökte en och annan Ledamot, som 
hade starkt bröst och kunde skrika högt, 
att få tystnad för att fritt yttra sin tanke, 
men det var förgäfves; om sorlet ett ögon
blick saktade sig, för att återhemta den ut- 
pratade andedrägten, blef det så mycket star
kare strax derefter. Först klockan emot 
tolf började bullret att lägga sig, och detta 
ögonblick begagnade Glasmästar Kitt, för att 
hålla följande tal :

”Högtärade Herrar Kolleger och Bröder! 
Hören mig ett ögonblick! . . . Länge har 
man nu stridt om den lediga Stormästare- 
syslan, utan att ändå någon är tillsatt der- 
till. För min del vill jag afsäga mig alla an
språk på denna hedersplats, med det vilko- 
ret, att min Kompetitor också ger efter. I 
intet annat fall viker jag tillbaka, och går 
Herr Enterpreftören ej in derpå, så svär jag 
att försvara min rätt till sista ögonblicket, 
och utgången skall visa hvem af oss varit 
bestämd af ödet till platsen, och hvilkeu af 
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oss haft orätt. Jag hemställer till mina sak
kunnige och förståndige inedbröder, om ej 
detta steg af mig förtjenar all aktning, och 
om ej afsigten dermed endast är att uppehål
la Orden, hvars bestånd, rykte och glans 
ligger mig lika mycket om hjertat som en 
god krokan,”

Enterprenören besvarade strax detta tal : 
”Liksom det är en afgjord och obestridlig 
sanning, att ju längre man lefver, ju mer 
får man lära, och att hvarje morgon solen 
går upp i öster och går ner i vester, så är 
det ock lika verldskunnigt, att en Glas-slip- 
mästare är jaloux. Det är ej nog att han 
är afundsjuk på sina egna kamrater i yrketj 
han är det till och med på dem som aldrig 
hafvä någon gemenskap med honom , utom 
då förtroendet, liksom nu, skapar honom till 
medsökande jemte en annan. Likasom det 
är omöjligt för den blinde att se, den döf- 
va att höra, den stumme att tala och skri
ka, den halte att gå, den lame att rora sig, 
så är det fåfängt för en Glasmästare att kun
na försöka förolämpa en hederlig karl, som 
jag för honom ej ger efter ett hårstrå.” —

”Inga personaliteter!’’ ropade flera. — 
”1 en Orden äro alla lika,” inföll Ekup; 
’’Herrarne hafva således ingen rätt att föro
lämpa hvarandra; men efter detta nu skedt 
i allas närvaro, håller jag för, att både Or
dens och er egen ära fordra, att J med va
pen förfäkten er rätt emot hvarandra.”
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Detta påstående erhöll allmän approba
tion, så mycket också personæ questionis ar
betade dereniot. ’’En glasmästare har al
drig förr i verlden varit med i någon duell,” 
försäkrade Kitt. — ”Mig vetedigt kan jag 
ej påminna mig att någon Enterprenör duel- 
lerat,” sade den andra. Detta o.aktadt 
blef duellen dem emellan bestämd, och tvän- 
ne Officerare, äfven Ledamöter, lemnade der- 
till sina värjor. — De stridande darrade så 
att de ej kunde få fram ett enda ord: deras 
tungor voro lika mycket bundna som deras 
armar. Omöjligt kunde de komma sig för att 
börja; de Ilögo och hoppade ikring på golf- 
vet , som dockor på en resonnansbotten. 
Ingen forstpd hvad de ville; man trodde blott 
att de blifvit tokiga, hvilket .också blekhe
ten på deras kinder och de dallrande tän
derna tycktes bevisa. Ändtligen efter en 
lång stund lyckades dem att få fram dessa 
ord: ”Nåd! nåd! ingen duell, och vi ge fan 
alla Stormästare-sysslor!” — Alla närvaran
de skämdes vid detta uttryck: hvar och en 
blygdes för sitt parfi, och följden deraf blef 
att skammen förenade alla åter till vänner. 
’.’Sådana Stormästare som dessa vilja vi ej 
hafva!” hördes från alla munnar. ”Fy, så
dana tappra Kandidater, hela Ordens skam 
och nesa 1” —»

Ett nytt val företogs, men man var i 
största bekymmer om hvilken skulle proté
geras. Hvar och en proponerade någon, mer
endels den oian mest tyckte oin, men ingen
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annan förenade sig om samma person. Här
igenom blef ingen Kandidat mäktig. ”Kloc
kan är tu, mina Herrar,’’ ropade en af de äl
dre Bröderna på en gång; ”maten står och 

' kallnar. Skynden och väljen snart, ^annars
-förgås jag af hunger och törst!” En hvinan
de kanonkula kan ej göra så mycket upp
seende och bestörtning som denna fasans
fulla underrättelse. Större delen af karlarne 
rusa med vildhet emot dörren (minnet af 
appétits-supen gjorde denna verkan), men d^ 
de finna den last, yrkas häftigt af mäng
den att man låser upp, åtminstone lör en 
timma, om ej längrp. Ekup, som hade nyc
keln, förklarar bestämdt, att han ej lemnar 
den ifrån sig, och att dörren ej blir öppnad 
förrän valet är gjord t. Flera af de mest hung
rige hade lust att med våld rycka af honom 
nyckeln, men detta begär försvann ganska 
hastigt, då deras blickar föllo på hans sto
ra mustascher och den vid hans sida hängan
de säbeln. Man blef genast fogligare, och 
bad nu i det stället Ekup att gifva upp nå
gon Ledamot, som de med’ största nöje skul
le välja till Stormästare. Denne, nöjd med 
deras anmodan, låtsade i början ej vilja sä
ga någon, för att ej blifva ovän meri de andra, 

4 men dröjde likväl ej länge innan han föreslog 
Fru * * * Sekreterskan, i hvars hus han 
på ett förtroligt sätt umgicks. De som vo
ro mest hungriga, skreko strax sitt bifall till 
detta val; de som tänkte något mera på sa
ken, började deremot att göra sina invänd



ningar. ”Huru kan ett fruntimmer bli Stor
mästare?” sade dessa sednare. ”Huru kan 
hon sköta alla de många och" vigtiga göro- 
mål, som åtfölja värdigheten, och som knappt 
en ung och vigilant karl kan utraHa? För 
öfrigt är det tvifvel underkastadt om ej Stor- 
mästareplatsen är ensamt bestämd åt karlar- 
ne enligt Stadgarne, och om ej fruntimmer- 
na enligt dem äro alldeles uteslutna derifrån.”

Denna mening delades af många, och 
Sekreteraren i Orden fick slutligen befall
ning, att, till upplysande af saken, läsa upp 
den §. i Stadgarne, der det står omnämndt 
om Stormästaren. Sekreteraren uppläste 
följande :

”Orden får aldrig vara utan Stormästa
re längre än fjorton dagar; inom denna tid 
böra samteliga Ledamöterna välja en ny, som 
tages ibland de Medlemmar, som mést gjort 
sig förtjenta af Ordens bevis på erkänsla, 
utan afseende på rang, figur eller förmögen-, 
het. dock måste man halva två tredjedelar 
af rösterna för att blifva vald.”

Denna paragraf bestämmer, som man 
ser, ingenting uteslutande för mankönet ; 
Fru * * * Sekreterskan kunde således gan
ska val blifva vald; dock voro Ledamöterna 
ännu ej så ense om hon till denna grad gjort 
sig förtjent af Ordens tacksamhet och er- 

käns-

icänslä. Lifliga debatter uppstodo nu orii tiefte 
hes förtjenster; tiden drog härigenom ut, så 
att-en af de mest hungriga fann sig nödsa
kad på bänken äska Ijndj och då han er
hållit det, tilltala mängden på följande sätt: 
”Klockan är fyra, lör sjutton tusan! Mated 
har tie gånger hunnit både koka och åter 
kallna igen. Hvarlör, för tunnor skockar, 

e grälen J? Är det intet detsamma om en 
karl eller ett fruntimmer kallas vår Stormä
stare? Befaller appetiten Er inte, att någort 
gång sluta med bråket? Gören som jag, och 
öfverlemnen styrelsen åt Fru * * * Sekre
terskan, så är tvisten slut I’1 —,

Kvar öch éri fand det kloka häri, öcti 
Inom tre minuter hade hon alla rösterna 
ined undantag af fyra, som ännu ej voro 
hungriga. Den nya Stormästarinnah emot- 
tog klubban, under det hennes namn med 
full hals utropades. Upphissad i luften, för
klarade hon till allas nöje, att val-församlin
gen var upplöst, och att Ledamöterna kun
de skingra sig. Ekup lydde befallningen, och 
öppnade dörren. Detta var knappast Verk- 
stäldtj förrän alla utrusade med en ovanlig 
häftighet, liksom då fåren Utsläppas ur fä
huset för förstå gången om våren. Efter att 

dhafva gjort oräkneliga språng i alla direk
tioner försvann skaran, och salen var aù 
deles tom*

Polymnia: 4



5o

Den nyà Stormästarinnan hade bekladt | j 
sitt embete i tre månaders tid, och till hen
nes lycka var detta under sommaren, då fo
ga eller intet uträttas i Oiden, Det enda 
Som vanligtvis denna tid plär sysselsätta Stor- 
inästarne, är att hushålla med Ordens in
komster, som, i förbigående sagdt, äro ganska 
ringa, och derföre vanligtvis gå åt under vin- 
tren, dä spektakler, baler, konserter och 
ändra nöjen tätt följa på hvarendra, hvilka 
ej aflöpa utan mångfaldiga utgifter. Emot 
Sömmaren är merendels Ordenskassan så ut
tömd, oaktadt den strängaste hushållning, att 
Ondast några få Riksdalrar återstå. Efter 
inidsommaren först förökas detta kapital med 
Ledamöternas halfårs-afgift, som då erlägges. 
På det att denna sümma ej måtte ligga frukt- 
jos, har man ifrån långliga tider haft den 
vanan, att utlåna penningarna till någon af 
Ledamöterna emot 5 presents ränta på tre 
tnånader, hvaremot till säkerhet då skulle | 
lemnas af låntagaren ett hypotek till tredub* 
belt värde. Men som denna halfårS-afgift 
alltid var högst obetydlig, och räntan derå 
således blef ett intet, tyckte den nya Stor- 
tnästarinnan, att man borde bättre använda 
dessä penningar, sä att de i stället för 5 
kunde gifVä loo procent om året. I satt— t 
hing éil låfvärd tanke af en Dami — Ge- 
bom tredje man lat hon en viss liten och 
tjock Slotts-kattsli-Ombudsman veta, att 
han kunde få begagna dessa penningar i sirt 
foryt Öppnade Procentare-rörels® då hort
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akulle erhålla i ränta for tre månader 
procent. Han gick med begärlighet in på 
hennes förslag, emedan han sjelf tog af sina 
öfter 4o procent — och lemnade henne slut
ligen låntagarens revers, som var fullkomligt 
styliserad i lagtermer. Denna var en Kapt. 
Christiernin , och kautionisten Löjtnant 
Strålenhjelm, tvänne personer af ganska godt 
rykte då för tiden. Stormästarinnan var för* 
tjust öfver denna finans-operation, och dröm
de redan om den tacksamhet, som Ledamö
terna i Orden skulle visa henne, jngen viss
te utaf detta steg, ty hon ville om tre må
nader derefter surprenera alla med de för^ 
yärfyade penningarne,

Förlallodagen var inne, men man an^ 
malde sig ej att lösa in reversen. Stormä
starinnan skyndar då att Jemna den till sitt 
Ombud att utkräfva, Tvänne oroliga dagar 
ginge förbi innan han återkom; ändtligen sy*- 
nes han på den tredje, men, Gud! hvilkert 
tidning! ”Christiernin och Strålenhjelm haf^ 
ya båda gjort konkurs, och kunna ej lemna 
mera åt sjna kreditorer än a procent,^ • 
Vid denna förskräckliga underrättelse dånar 
Polymnias Stormästare, och faller sanslös j 
Ombudsmannens armar, ßedan hon efter en 
Stund åter Rommit sig före, försäkrar denne 

Jned ett ovanligt lugn (sådana pepmners en
da egendom), att det ej betydde någonting j 
pçh att sådana olyckor ofta hända i handel, 
ßtormästarinnan bief utom sig vid denna usla 
f.röst, och fattade under ett häftißt UtblpU
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fif raseri i den lilla osynligå karlen, som hon 
pied ett tag kastade utföre alla trapporna. 
Ett sådant fall bar säkerligen ingen nu va-, 
yande fornärn Ombudsman gjort, och det 
förorsakadt af ett ensamt fruntimmer! • \ 
Men hvad hjelpte detta hennes grymma för* 
farancje emot procentaren, som lockat hen
ne i olyckan ? Penningarne kommo derige- • .
pom ej tillbaka, och Stormästarinnan var så
ledes satt i den svåra belägenheten, att an-, 
lingen sjelf betala den summa, som gått för
lorad, eller ock att upptäcka hela förhållan
det för Eedamöterna. Hennes egen obetyd-? 
liga kassa hindrade det förra; skammen att 
blifva aisatt lade ett hinder i vägen för det 
sednare. Hvad var att göra? Det fanns 
blott ett sätt att hjelpa saken, och det be
gagnade hon, att nernligen hålla allt tyst och 
emellertid fa söka lana en lika stor summa 
från annat håll. Detta var dock omöjligt; 
ingen ville låna något åt ett fruntimmer, om 
ej hela Orden kaverade för henne; hon kun
de således ej hjelpas. — Men det varade ej 
länge innan allt blef upptäckt; en af Leda
möterna proponerade en dag, att någon bor
de genast resa till • Westerås, för att der pas
sa på och köpa på auktion de för skuld i 
beslag tagna kostymerna och dekorationernå x 
çfter en kringvandrade trupp, hvarigenom Or
den för godt köp kunde upprätta sin för
fallna teater. Enhälligt beslöts detta, och 
blef Stormästarinnan anmodad, att för det

todQHiålef lemna den ihopspard^ 

kassam Man må riu Bjelf dömma Öfver den 
grufligå belägenhet hvari hon var; ur stånd att 
kunna röra sig, var hon liksom mållös. Le
damöterna kunde ej förstå orsaken härtill; 
det gissades på åtskilligt; slutligen faller det 
rätta förhållandet, någon in. Denne upptäc
ker det, och ålägger högtidligen den brottsli
ga, att försvara sig om hon kan. Vid den-r 
na anklagelse dånar hon. Ledamöterna, oro-? 
liga, undersöka hennes pappei? och böcker, 
och allt blir nu klart. En allmän förskräc-- 
kelse rådde ibland hopen: hvatifrån taga 
penningar till alla nöjen under viptren ? 
Hvar och en ville hämnas detta obegripliga 
uppförande; men man kom ej öfverens om 
sättet. Att afsätta henne från sin plats blef 
likväl slutligen all deras hämd, och denna 
afsättning skedde på stället medelst att afklä-. 
da henne alla insignierna, hvilket allt verk-» 
ställdes medan hon ännu låg sanslös. När 
hon åter, kom till lifs, hade hon i graderna 
nedstigit åtskilliga trappsteg, ifrån Stormä
stare till vanlig Ledamot, hvilket förr aldrig 
bändt i denna vidtfrejdade Orden. Ekup 
tordes ej säga ett enda ord till hennes för
svar, oaktadt alla uppmaningar hon gjor
de, utan nöjde sig endast med att tala 
pm en möjlig förlikning. Ledamöterna åter 
ville ej höra talas .om någon sådan, — de 
ropade beständigt på sina förlorade pennin - 
gar, som de i sitt anletes svett förvärfvat och 
skänkt Orden, jnen ej Stormästaren. ”Ja re
gera (Jen Frun!” utropade en fattig LedamQt?-^
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^Alla de styfrar, jag med möda ihopsamlade 
i våras, och som kunde hafva blif vi t förvand
lade i bröd åt de fattige, äro nu lättsinnigt 
förslösade. Jag för min . del kan ej betala in 
årsafgift en gång tillj förr går jag ur Orden 
genast _  Många stämmor föllo nu in ?
?’Han har rätt. Förr än att ännu en gång 
betala afgiften, gå vi ur Orden.” — En gam
mal Notarie steg upp under detta sorl, och 
fjöll ett tal, ungefär så lydande;

”Allthenstund och emedan Frun gjort- 
sig saker till afsättning från sitt innehafda 
embete, håller jag före att ett fruntimmer 
för evigt bör uteslutas från Stormästareplat- 
sen, såsom varande af en svårare och vid
lyft igare beskaffenhet, <n ett fruntimmer kan 
sköta och bestyra; alltså är min pieningoch 
pförgripeliga tanke, att, till undyjkande af 
hvad som pu frändt, innaq någon förklaras 
för Stormästare, den först låtit sig undersö
kas om han är karl eller qvinna, hvilken 
undersökning bör verkställas af tyenne per
soner, som genom lottning blifyit därtill ut-? 
gedda.’’

på propositioner i Ordnar halva mött 
så litet hinder som denna; karlarne voro 
förtjuste deröfyer att åt dem ensamma upp
drogs styrelsen i Qrdep; fruntimmerna åter 
Vpro nöjda dermed, endast för att genom 
sin eltergilvenhet på något sätt reparera den 
yanära, som nyss händt deras kön. Fryntim- 
jnernas uteslutning från Styrelsen blef såle
des lag, och sjellya undofsökningefl af dPS
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nya Stormästaren ett ondt, som àrisSgs nöd
vändigt för säkerhetens skuld*

Sedan mart stridt länge och häftigt öni 
den nya Stormästaren, öppnade Ekiip sina 
stora mustascher, och yttrade, med en blick, 
som var fullkomligt patriotisk och som visa
de den sjelfuppofiring han gjorde, dessä 
ord; ’Nåväl, hören hvad jag vill göra for 
Ordens bästa: Må den blifva Stormästare, 
Som betalar den lorolyckade summan, hart 
och ingen annan !*’ — ”Rigtigt,” svarade deri 
gamle Notarien, ’‘men jag för min del afsä- 
ger mig då den hedervärda platsen, oaktadt 
den är visst myoket lockande och förledan-^ 
de* Vare detta sägdt ulart all egennytta å 
min sida ’?’ — afsager mig också !” — 
ropade omkring fenitie Ledamöter på ert 
gång, så att defas äfsågning blef gartska hög 
och högtidlig. — ”Har ingen af Herrarrtö 
lust att blifva Stormästare?” frågade ml Ekup. 
I rummet rådde den fullkomligaste tystnad, 
ingen ville svara, inert alla Önskade att nå
gon antog anbudet, så att ej den skammert 
måtte inträffa* — ”1 sådant fall,” invände E- 
kup med eftertryck, ”vill jag åtaga mig be
sväret, och förbinder mig att betala det sont 
felas i Ordens-kassart. — Bröder och Systrar! 
halsen allas eder Stormästare l’*

Detta skeddel hvar och en i sin ord
ning gjorde en skyldig bock; som besvara-



ties å öttisé sidön Karhrne åter betraktade 
honom som en verklig hedersman, som ge
nom sin ovänliga frikostighet befriade denl 
ifrån att betala ännu en afgift5 om Orden 
skulle hafva något bestånd. Ekup var slut
ligen sjelf ganska höjd med sin riya värdig
het: han hade härigenöm tillfälle j att i;ö 
visa den afsatta Stormästarinnan någon åter- 
tjenst för alla hennes favörer, s:o att smick
ra sin egen fafänga, och 5:o att genom nå
gra gerhingar äfven beviSa sina Kamrater, 
att han var Konstvän i ordets hela bemär
kelse; — När alla i eri Stat ärö höjda > så 
kan man med allt skäl säga att Medborgar- 
tie i den staten äro lycklige; på samma sätt 
här: Ledamöterna i Polymnia måste tvifvels-î 
utan varit ganska lyckliga, eftersom de vo«i 
ro nöjde med valet Framtideri visade ock 
att de ej bedragit sig i sin förväntan, och’ 
att den nya Stormästaren var ett förträffligt 
ämne till mycket stört i verlden. Dessa för-i 
hoppningar realiserade sig ganska snart, på 
fett högst oväntadt sätt. — Stormästaren ha
de allt ifrån sitt utkörande varit mycket if-’ 
rig i embetet; och ändrade, förbättrade och 
försämrade allt utan undantag. Ingenting 
undslapp häns skarpa öga, allt måste förän
dras, det måtte vara till fördel eller skada> 
lika godt. Så blef äfven hela teaterväsendet 
öinändradt, Prima Donnan gjordes till Fign-i 
tantska, och en dum Figurantska till Aktrisy

Polymnia i g

des endast med eti nådig nick; Àîah an
märkte under denna presentation, att Ekup 
Var mycket glad och fryntlig, när Damerna 
passerade, men att han var motsatsen för 
Herrarne. Förtalet vill gifva ett skäl der- 
tillj men vi kunna ej antaga det af vissa or
saker, och nämna det således icke. Det är 
ju helt naturligt, att mari myser mutinen åt 
det tacka könet (i synnerhet när det bestod 
af sa manga vackra föremål som i denha Or* 
den); det' göra alla karlar nu förtiden, till 
och med de gifta männerne, med undantag 
likväl af vissa Kammarherrar med några an
dra, som finna mera nöje hos sitt eget kön, 
Att Ekup ej var någon sådan, det finna yl 
nu till hans heder,

Lottnihgen till de tvanne Undersökarne 
(eller, som de i Orden sedermera fingo he
ta: Äo72S72otoe) företogs, och en Kryddkrä- 
mare och en Sotarmästar - Ål derman blefvö 
de utvaldes De aftågade strax med delin- 
qventen i ett närbeläget rum, der undersök
ningen verkställdes; troligen har det skett 
ganska grundligt, ty först efter en qvart blef. 
vo de åter synlige, och införde emellan sig 
den nya approberade Stormästaren, klädd i 

’full skrud, till tecken att han blifvit god
känd. Man kan t|nka, hvad fruntimmerna 
nu gapade på den tenterade mustasch-man* 
nen; man kan föreställa §ig, hyad det rodna« 

de§



JLapelhnästaren bief Sufflör -, och Sufflören 
Maschinist, den första Aktören nedsattes till 
J^arnpiändare och Enterprenör af Upplysnin
gen, Stormästaren sjelf åter upphöjde sig till 
den första Aktörn. Hvem hyarken kunde eller 
yille sätta sig emot en sådan förändring, verk
ställd af den mest oegennyttiga ibland alla Stor
mästare i verlden, tjll och med oegennyttigaro 
än Storrnästarne i Timmermans- och.Neptuni- 
Ordnarna? — Emellertid blef denna omstöp- 
ping ett rikt talämne i alla kretsar och stånd 
i Stockholm: man ömsom beundrade och 
skrattade åt nyhetsmakaren, och pluralitetens 
tanke tycktes vara den, att om Orden bär sig 
med denpa omskapning, var det b^a gjordt, 
går Orden depemot öfyer ända, haqdlade den 
nya Stormästaren som en galning. Man vän
tade dagligen ^4 höra explosionen af Polymni, 
as undergång, och i Landsorterna, dit detta 
rykte spridt sig, läste man nu mera än van
ligt Tidningarne från Hulvudstaden.' Meq 
inan väqtade förgäfves; Ordens Ledamöter fin-' 
go till deras stora tillfredsställelse se en an- 
pan sakernas utgång. Stormäsfaren, som 
med oförtrutenhet v^r både Aktör, Dansör, 
Sångqre, äLkgre af det lysande och tillika 
Ekonom, arrangerade-allting så väl, att hvar 
pch cq af Medlemmarq© såg tydligt det för
ståndiga och klpka i hans åtgärder, och 
yisste genom sitt biträde att hjelpa och un
derstödja honom, så att utvecklingen af hans 
bgmgdanden inträffade förr än han vänt^

gig. Följden' häraf blef, att Polymnia steg 
ppp åtskilliga trappsteg i bildning, och höjde 
sig nu vida öfver alla sina kamrater och 
högst, öfver Aurora, hyars rödnosiga Stormä- 
stare ej hade något anlag, ej heller mod till 
en nödvändig omstöpning. Denna utmärkta 
olikhet em’eilgn Stockholms Ordnar ådrog 

Isig mängdens uppmärksamhet, och allas blic
kar rigtades på den djerfye, driftige och lyck
lige Stormästaren i Polymnia, Till och med 
på högre ort blef han utskriken som ett ljus, 
och belöningen för dessa hans egenskaper in
fann sig oförtölvadt, då han blef kallad till 
Spektakel-Direktör, Vi vilja ej blanda oss 
pti om han förtjenade deqna utmärkta nåd, 
ty sådant är vådligt nog pu för tiden; dock 
synes han i sitt kall snarare vara en tjenan- 
de än en befallande, ty styrd af sin Kapell- 

Tnästare, och ledd vid örat af en skicklig fo» 
reträdare, förtjenar han i vår tanke ej namn 
af Teater-Direktör. — Men nog härom. Hans 
Utnämning till denna vigtiga plats medförde 
den stora olyckan, att han började förakta 
Orden, som en obetydlighet emot den nya 
plats han nu emottagit, Allt hvad Orden 
hittills stigit i kultur och hyfsning, gick nu 
tillbaka, så att Aurora åter vågade jemnföra 
ßig med henne, Det fordna goda rykte, 
som Orden tillvunnit sig, försvann smånin
gom, då man fann att Stormästaren försum- 
jpade sin egen Orden, och oppoffrade all 
gin tid åt sina nya göromål. Ledamöterna



sjelfva blefvo afven liknojdd/ dâ dé sâgd 
sin egen Chef vara det, och nöjena aftogo$ 
Orden var således nära sitt fall, eller rät
tare den är nü nära sitt fall, ty så stå af
färerna^ i det ögonblick då dessa rader skrif- 
vas. Må en efterverld fortsätta vår historia 
om Orden, dch må den pennan då vara 
lyckligare än vi : att kunna sluta sin berät
telse med Ordens blomstrande och frodari- 
de*, vi nödgas, för att ej afvika ifrån san
ningen, sluta med dessa ord: Polymnia àfÂ 
nu bara smörja.






