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LEDAMÖTERNA UTI 

JONKOPINGS PAR BRICOL 

VID BÖRJAN AF ARBETSÅRET 

1888-1889. 

J ÖNKÖPING 1888. 
1'itYCKT HOS JÖNKÖPINGS LITH. AKTIEBOLAG. 



St. Gt. 
St. G. FRIEDLÄNDER CARL LARS SVANTE, 

bruksegare. 
D. St. G. HAY BERNHARD, fabrikscl isponent, R. N. 0 ., 

R. V . 0 ., K. Sp. 0. Isab. Cath. 
St. K. BILLING PAUL CHRISTOFFER, f. d. post-

mästare, R. V . 0. 

R. Off. 
R . P. FALK CARL BERNHARD NAPOLEON, apothekare. 
I :ste R. 0. HULTQVIST PEHR MAGNUS, bankbokhållare. 
2:dre R. 0. JOUNSON ANDERS GUSTAF, kontorschef. 

R. Sk. M. ANDERSSON J ANNE, kassör. 
R. I. WAI-ILIN CARL LUDVIG, teckningslärare. 
R. S . v . SYDOW AXEL, bankbokhållare. 
R. C. lVI. KARLING JONAS, ingeniör. 
R. H:cl VELANDER FRANS EDVARD, läkare. 
0. 0. LINDEGREN OLOF EMIL, v. häraclshöfcling. 
R. B-f-e. LENANDER OTTO FERDINAND, stationsinspek

tor vid statens jernvägar. 

C. M. 
Sk. M. 
P. N. 
l:Ste 0 . 
2:clre 0 . 
P-cl- r. 
0. K:r. 
0. I:t. 
D. af B. T. 
1 :ste H:d. 
2:dre H:d. 

A. Gr. Embetsmän. 
KARLING- JONAS, ingeniör. 
ANDERSSON J ANNE, kassör. 
v. SYDOW AXEL, bankbokhållare. 
ENGSTRÖM ANDERS GUSTAF, ingeniör. 
BERG STRAND Jou. FRITHI0F RICHARD, löjtnant. 
NYQVIST AXEL LEONARD, handlande. 
LINDEGREN OLOF EMIL, v. häradshöfcling. 
'vVAHLTN CARL LUDVIG, teckningslärare. 
BLANK CARL OLOF, stationsskrifvare . 
ARNELL GEORG-, ingeniör. 
H öRNDAL ARVID, kontorist. 



P. B:s Sångkör. 

Anförare: LINDEGREN 0. E. 
KARLBERG KARL. 

Jolmsson Axel. 
Sandholm F. 

Hörndal A. 
Jo!tansson C. J . J-1. 
Nilsson J . 
Sa11dltol11t C. 

G-r. 

Kar/berg- K 
Lybcrg S . F. H. 
Olbcrs C. 
Olsson J. W. 
Rendalt! G. 

Kamel! H. W. 
Molandcr C. A. 
Olsson F. 
Rydbeclt F. 
Söderbcrg F. 

Ant. 1862 i Götha P. B. 

FRIEDLÄNDER C. L., bruksegare, St. G.'1' 1) 

Ant. den 16 Maj I 886. 

' BILLING P. C., f. cl. postmästare, R. V. 0 ., St. K. 
H AV BERNHARD, fabriksdisponent, R. N. 0., R. V. 0., 

K. Sp. 0. lsab. Cath., D . St. G. 
KARLTNG JONAS, ingeniör. 
FALK CARL BERNHARD NAPOLEON, apothekare. 

v. G- r. 

a) R. af 2:dra Gr. (P. B.-•·•). 

Ant. den 3 Maj 1885 i Stockholms P. B. 

Stcnfclt Karl Axel RJ11w, bankkamrerare. 

1
) = utnämnd till högre grnd. 

- s 

Ant. 1885. Rcc. i Borås' P. B. 

v. Svnow AXEL, bankbokhållare. 
JOHNSS0N ANDERS GUSTAF, kontorschef. 
Nyqvist Ludvig, handlande. 

Ant. den 16 Maj 1 886. 

LINDEGREN OLOF EMIL, v. häradshöfding. 
,, Lotlugius_. Isak, hofrättsråd, R. N. 0. 

Arvidson Bcmt Julius Gustaf, v. häraclshöfding . 
Scltånberg Carl Birg·er, v. häraclshöfcling. 
Saudblad Anders 1-feim·k, jägmästare. 
Pettersson Auders Jo!tan, handlande. 

v A.nkarcrona Emil, landtbrukare, R. V. 0. 
-4./oerltmd A . B., bruksegare. 
Sand!tolm Fritz Wa!tifrid, stationsskrifvare. 

~- v. Porat Carl 0 ., fil. doktor, läroverksacljunkt. 
ANDERSSON JANNE, kassör. 
WAllLIN CARL LUDVIG, teckningslärare. 
Rosmqvist T, advokatfiskal. 
ffessle Birg-er, hofrättsråd, R. N. 0. 
Hel/berg Joltmt Ada/rik, häradshöfcling, R. N. 0. 
Stridbeck Axel Ludvig Evald, regements läkare, R. V. 0 . 

Utnämnd men ej recipierad. 

Sjöberg Arvid Leopold, fabriksidkare, R. V. 0. 

b) R. af 1:sta Gr. (P. B.*}. 

Ant. elen 1 7 Mars l 882 i Stockholms P. B. 

Zetltrin Fredrik, bankdirektör.'1' 

A nt. den 27 Mars I 883. Rec. Borås' P. B. 

Hal/berg Hugo, stationsskrifvare. 

Ant. elen 16 Mars 1884. 

Almen Artlmr Elof, handlande.* 
Nyberg Per Gustaf, fabrikör. 
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Ant. den· 15 Mars 1885. 

,, HULTQVIST PEHR MAGNUS, bankbokhållare. 
Buse!~ Gustaf, handlande. 
Kar/berg Karl, organist och folkskolelärare. 

Ant. elen 2 5 Mars 1 886. 

'/!Veidm!tielm Oscar, kapten, R. S. 0. 
Svensson Anders, bankkamrer. 
Bcrgel111er Anton A1auritz, läroverksadj. och telegrafassistent. 

v Lj1111gqvist Otto, bruksegare, R. N. 0., K. Sp. C. III:s 0.*' 
Hård af Segerstad Karl Willtel111 Kossut!t, kamrerare. 
Odeen Gustaf, ingeniör. 
Eller Emil, disponent. 
Almgnn Anders Gustaf Leonard, apothekare Waxholm. 
Roos '.lustus Casimir, kontrollör. 

, Salander E/erman, färgare. 
BLANK CARL OLOF, stationsskrifvare.* 
Appclin Carl .Fredrik Wzllt., stationsskrifvare. 

Ant. den 25 Mars 1887. 

Östergrcn Carl Isak, stationsinspektor vid statens jernvä-
gar, R. D. D. 0. 

Söderberg Frans, fabriksbokhållare. 
Lagerman Ale:r., ingeniör, R. V. 0. 
0/zlauder Carl Gustaf, landskanslist. 
Petterson Auders, stadskassör. 
.Hellman Fritz, källarmästare. 

~ Rydberg Sven, handlande. 
R-yden, Victor, handlande. 

, Lindqvist C!tristia1t Jvlagmts, v. häradshöfding. 
LENANDER OTTO FERDINAND, stationsinspcktor vid statens 

jernvägar. 
Sand!tolm Carl Fredrik, handelsbokhållare. 
Billz'ng T Emil, arkitekt. 
Jvlemsen Axel Gabriel, drätselkamrerare. 
'.lolmsso1t A:rel, bokhållare. 

- - 7 

./lllorell Robert, perukmakare. 
VELANDER FRANS EDVARD, läkare. 
Olsson F., kontorist. 
Sjöstrand A., assessor. _ 
Carlsson August, löjtnant. 
Helling Frans August, handlande. 

Ant. den 24 Mars 1888. 

Nyström Victor, fabriksbokhållare. 
Svmsson Carl Elias, stationsinspektor vid statens jernvägar. 
Söder-mark Axel, apothekare. 
Hammardal Per Oscar Fredrik, kontorist. 
Friberg Algot, ingeniör. 
Olbers Carl, bokhandlare. 
Wemzberg Nils Gustaf, kassör. 
~YQVIST AXEL handlande. 
Blomquist Ernst, handlande. 
Rydbeck Fredn"k, landskontorist. 
Lundberg Fritftiof, bokhållare. 
Udden f-/arald T!teodor, ritlärare. 
Olsson Oscar, artist. 
Beskow Bern!tard, ingeniör. 

c) v. G- r, som icke äro R. 

Ant. den 6 December r 879. 

Ekelund Axel, provisor.';' 
Lyt!t Carl, färgare. 

A nt. den 4 December 1880. 

Streltlenert Edgar, handlande.* 
Zander Adolf, vagnfabrikant.''' 

Ant. den 4 December 1881. 

Mellin Aifons, löjtnant.''' 

Ant. den 3 December 1882. 

Häggberg Carl Mauritz, handlande. 



• 
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Ant. den 9 December I 88 3. 

JV/oliuie A. R ., handlande.';' 
S1tlldbcrg '70/m, artist. 
Kjelli1t Karl, fabriksdisponent. 

Ant. den 6 December 1884. 

Krause Ilmrik Bernhard, kontorist.''' 
Slette11grm A . G. Cl., landskontorist.''' 
Wi11bladlt Gustaf, läroverksadjunkt.''' 
Westma1t A . G., v. konsul."' 

Ant. den 5 December 1 885. 

Dalt/berg Georg Ferdinand, handlande.''' 
Sdandcr '70ft. Leonard, handlande.* 

Ant. den 4 December I 886. 

Amell Adolf Fredril.:, fabriksbokhållare.* 
Berlin Jvfac, .lektor.''' 
Bn111ius l-Ialw11, ingeniör. 
Forsblad Edvin, bokhållare.''' 
JV/cyer August Tlteodor, assessor. 
1-fergstrand '7olm Ferdinand, ångfartygsbefälhafvare. 
Gustaf'ssou Göiwt Filip Emanuel, hanclelsagent. 
Carlander F., possessionat.''' 
Hånell August, bokhandlare. 

Ant. den 22 Februari 1 887. 
Bjömberg Carl, tidningsman."' 

Ant. elen 3 December I 887. 

fll/1i11tzing Alvar, ingeniör . 
ENGSTRÖM ANDERS GUSTAF, ingeniör. 
BERGSTRAND JOH. FRlTHI0F R.TC!IARD, löjtnant. 
Eugström Malkolm Hcrman, handlande. 
Zetterberg Edvard Vewzeci, läkare. 
Ödquist Carl Olof, ångbåtsbefälhafvare. 
1Von!1t Pcntus T, hofrättskommissarie. 

-9-

0lsson '70/ta1t Albert, postmästare. 
Hel/berg C. H., hofrättskommissarie. 
Carlsson C. G., kronolänsman. 
Floden Alexis, elementarlärare. 
Eriksson E. Adolf, fängelsedirektör. 
HöRNDAL AR VID, kontorist. 
Ange/. Gustaf, stadsfiskal. 
Cro1tltolm Anders Axel Vigilius, v. häraclshöfcling. 
Sylvt!n Victor JJl/agnus, apothekare i Nässjö. 
Kugdbn:g- F1,edrik, major, R. S. 0 . 
Andcrssou Gustaf' L11di1ii Leonard, bokhållare. 

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

Ström Carl TVilltclm, bankkamrerare. 
Sundberg/i Per Gotifncd, sparbankskamrerare. 
Söderberg Nils Oscar, fab riksbokhållare. 
R.euterswärd Carl A ug ust, godscgare. 
Clu-ualicr ./lxel Qvi11tus, hanclelsbokhållare. 
Ni!sso11 Nils, bokhållare. 
Stad 'i'01t Holstci11 0 . W., friherre, president, K. N. 0. 
Agre!I A11drrs Emz'I, fabriksidkare. 
Kramcr Cluwles Il., lancltbrukare. 
AR::\'ELL GEORG, ingeniör. 
Gondrct Clai:'s llmric, kapten . 

D. B. 

Ant. 1880. 

.. ~~GJ:J1ta11 sta1tsagroua,u. 

Ant. 1881. 

l/:,,W.u C/<11:,, b;;a1;l<lgh-rosa1~dQ 

l•Vti'i~i C 'i··, l~~Ql>A@~iRjöf i Vilh.nd,,, .. oeh...Öc.1;ra Gr
ingc härads cJgn.is;~ 

Ant. I 882. 

Vru·1gw,-JC/.a..s-,. ~cmina~il·t i $h.i:a..,. 

Ant. 1883. 

lliiut,.iua: (,'"'zuit, tekniker 

Ant. J 884. 

&]·;;, ,1/f-R~bn·~, ~~andfa11cle. 
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Ant. 1886. 

Ant. 1887. 

Bvaudt 4rf1 1andEiJ·~z1rc 
Altman Osc:r Fredrik, bokhållare. 
Sel/man Carl Axel Emil, fanjunkare. 
Andersson 0 ., fanjunkare. 
Be1:rrL1t1td Claes, sergeant. 
Svaltn T W., sergeant. 
Linda Emst, sergeant. 
Tcmslröm Conrad, sergeant. 
Qvarnström .llxd, sergeant. 
Lönnqvist R., sergeant. 
Qvamström ',J., fanjunkare. 
Ling A ., fanjunkare. 

J\nt. l 888. 

Grcfbcrg Emsl lVilltdm, assessor. 
Krook T 31. TV., landtbruksingeniör . 
& , ö';;e (, 4,5 prQ,rjggr 

Håkansson Carl P., handelsagent. 
Södergrm A. W., handlande. 
Sörenscn Olof Peter, läkare. 
Södl'?'bcrg Gotifr., handlande. 
44:urtedt .7rGsg:,r Axel sfe1&i&Ass;]·ri'1rare 
f.lt',•l,m<ji! i-st ~-Ji.H, MAIHlhrnse, 
Hammar Willtclm, stadsfogde i Falköping. 
Eckcrberg Axel, possessionat, R. V. 0 . 
iiaNderiff}-N-kl4lliam,~andtbru~ 
JtllBstr.~tl»; ookllållar_e_ 

Qvarnström '70/ta1t Hjalmar, bokhi llare. 
Rc11daltl Gustaf, e. o. lanclskontorist. 
Bock Carl '70/ian Ludvig. handlande. 
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P. B. N:o 3. 

0. S. B. 

Ant. r880 . . 

_4~(.u,, k'lffe', t;nll~n·.iaru0 i Geteeerg;, R. V . o. 
F:lsg;.st.ränr 4{q:ot, rythJJästare, T< S 0 

Ant. 1882. 

$.a/Q:ud,v ¼rurf 4ug:ust, laodtbn1kare 
Mahubcrg: U7z'/l.,e/ur, kontorist 

Ant. 1883. 

ZtJah,i'tJ T44./4fl.:.r:r, bag:are 
;(91J qg,.. 4.du~f fTnuviug:, fanjunkare 
1Tfv.t4qc,isf C T.iK 1 sergea nL 

Ant. 1885. 

i).evg: :Ja& Fredril:, folkskalelärare 

Ant. J 886. 

Ekelund I-lerman, löjtnant. 
Björkman Carl, landtbrukare. 
Ryden Carl, löjtnant. 

Ant. 1887. 

Luudi11g Conrad Mat/tias, löjtnant. 
Gustafsson Victor, handelsagent. 
Bmter '.loseplt, handlande. 
~7•a/l [(m,t Ott@, oanl-aj~llS~ 
~ec" ~tliu,ry-OOkhitl-laffl,-
S.fös tedt Nils, fabrikant. 

- ·-
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P. B. N:o 2. 
K. 0. B. Ö. K. 

Ant. 1879. 

A nt. 1880. 

0 1mn, (;r.,,<, ~I. h,uidiclat. 
R3vlhecl: Clar f4t ,,r1,,,, p)0&~M1ä8~ar8 l'~Q1.1sterås. 

Qdirr htwri, k1M-dtl;m1l"1rc. 

A nt. 1881. 

Blomqvist Carl Tlteo lor, lithograf. 
Norli11g Emil, f. cl. I ndtbrukare. 
Orre Per, v. häradsh fding. 
Eliceso1t Gust. Edva , fil. kandidat. 
Hjelm Carl Otto En clt, postexpeditör. 
Hagström, Aug. vVil ., postexpeditör. 
Lundgnn August, sta skomminister i Mariestad . 
Hagströ11t Gustaf, ha diande. 

Ant. 1 S8~. 

Ficldi11g David, verkiliästare. 
Artman Anders Pette1 ingeniör. 

A nt. 1883. 

Jouson Helge Olof, b!khållare. 
Backlund Knut, landt rukare. 
Bengtsson Carl Petter källarmästare. 
Samuelssen H. Parr, ·ontorist. 

Ant. 1884. 
Ericsson '.loft . Wzllt., l häradshöfding. 
Björkmmt Rudolf, littet atör. 



,( 
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Ant. 1885. 

Ekelund Emil, tgent. 
Qveck.feldt 0., . häradshöfding. 
Rhodin J-1., ass ssor. 

Ant. 1886. 
'.loltansso1t '.foltan August, guldsmed. 
Ji'r1 ,u- <1 ~•~ ,'Il, r,iolUee11m1isw1i;i@ 
Lundberg A:rel Gustaf, handlande. 
#PSSBltf Rt,, 24:J0:?SfE!&i.) 8olrAållar€. 
JV/almström E., bryggare. 
Lundell David, registrator. 
VatrJ;itf.f or,·y, 8~&ti@H.O@ltrihv1re. 

~Otf?l'l~-i11 kjl-Q1J& ''C{,,,,,"'6, .. ; iöjfHIOnt. 

Rydell Carl Lennart, fanjunkare. 
Ale'a,•1skr Ga,,.J z1*t'!, @. @. landahor~@ri9t 

Ant. 1887. 
U/mbom C. '.f., fabriksbokhållare. 
Rydr!n Custa.f HJalmar, handlande. 
E, ie§ao,e 6cJ,tJlttntdi1r, htucdltt11Me. 
Rzm:11 Q'4, b.u~d@leblåll'hållai;~ 
Fränberg Georg, e. o. postexpeditör. 
'.fanson Ernst, verkmästare . 
.L u udif' 'i>vib, h@1~t0i;ås~ 

.lMiaelii9~ Ale.11,,,u~, K&tMJid,tMi~, o @rlmaiiist.if@. 
Andersso1t Carl Jl1agnus, kontorist. 
Sdu!ele Frans Fritltio.f Leonard, fanjunkare. 
Lz'uderliolm Per Albert, sergeant. 
Bergman C. '.f., hannonist. 
Lundgren C., harmonist. 
De tcrss-o,;~ il:½ Y,,, lc.äll~~ 

Ant. 1888. 
Fundell Erik Gustaf, handlande. 
Westbe1g Emst, bokhandlare. 
-Sj~t#a;fi icJJ g'€~1~ 

- 15 

Nilsson Otto E., handlande. 
Lundiu Gustaf '.fose.f, kontorist. 
Kamel/ Henrik vVal.fn'd, handlande. 
Nilsson '.fose.f, banktjensteman. 
lyberg Szgge Frey Hjalmar, kontorist. 
iirJSsJ,j;,ig· Cuetajj f)r~. 

C:fJ't-!s~11 1'lik·, 101- hirf1~~-

Beckmmtsson '.fo/uw l:.1nit, ingeniör. 
Jo!tansson Carl '.lo!tan Hemzan, bokhållare. 
~~~d.;,ru;atiaasmål-aro. 
~ikM0.1t--NiL-s- l]uwda1, 0okhållaro. 
..i&auoli-Ctae · Aug-ust, bokJ-iiiUate. 
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P. B. N:o 1. 

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

Ant. 1879. 
l(/p//hc1:q· J:oöqu Fredrik, f d stoticnss;l·rifuarc 

RctlMNJ<1;11 :',:o<r Psff21?"; ~'iotr.iiiotara i lMar~ .. org, 
_,;., (, q 11sec 11 4 (fara iJ, l.~H'lålla r€. 

f/ar/alf.·e,c Cnr(cr/: bandelsbokhållare 
JJ ',an,;"> , t ~. b~,, g:r@fn@, ·1ittoratör, V \hT 0 R Gr 

KQ.j"orl Öctor J{ rig:srncdolj. 

Ant. 1880. 

F' 0 , 

Stig:cll C qr"r Ocniw1 )Q~tRant . uiel 1;.re1,obe1 g:!j I e~el"nente. 

lCroo ❖ M<Jffuur Gcaz.g:3 krao9län_stnrl.n. 
1-fcr,nau med ]icenciat 

' 
Ant. 1881. 

AU/ ¼ G v bäradsböfdincr 0 

T ag·crbra11t-- Gurla5f IJliLhc/111, 
geoiente 

lt\itna:9>"~ T(ranabergs re~ 

( 1,vdbet;g: Caz"I /-1,.,rib H.j'alzu_ar, e o land:,;optorist 
c;,, $.ottJ Ji V, gret: ... e, lcajtnant 
.~/~,,.err Oa,..rid, e o hofrä~_tsnotacie. 
~iiw, jmis st:udi~l,S 
Q((2hi11 Ol1i,'8 Jf4iJ/Jtl:J5 hon~et ist. 

Zilc1·:riae .. Ol.cf, Ac1,1,18o~ijrocan'iilf'. 

Cytr.a·~·g· Orhr, R,u1dla11de. 
Säflto/111 'loft. Za11der, stationsskrifvare. 
~o,L~-.ttik~ål }il;fQ-, 

":I-, " ,. 

Ant. I 882. 

~otm-cG-itm1m--0l~wi:-.--

Me"ntj-vis t Edvartlri~1 geiiiör . 
.. 4t·elsup~ M(l l(g-11st, ol·~fligepolnrc. 

Ra•S!;li Cj1&taf "d."~ sl·ådcspelare. 
~filSf~cle. 

Ant. 1883. 
l(j?rcl:cod Je& lingclbeY~ operasångare 
.SU,u.rcorr 'ira11s, bysg1rästare. 
lsP#.1sl;_t;•'i•,\f D.&11:#{ft, ingoni9r. 

~a .. r/.r141 Custq,t, " bäradsböfding. 

Ant. 1884. 
/i.nr,u:c 11 Carl bandl·,udc 

Ant. 1885. 
Bj,Urhcg:rc,-r C!ilt'I #:Van, olon101~tarl;irat-e. 

Je41rrse11 Grr', bat?d@lsresande 
Björklund E1,ik, lancltbrukare. 
f-¼·l.io .Pacri,i Rii-.Va:cf/ .l. scqa-, .. d9 

§ill-\0llti, 

Mc:Uat, ö,rrA a¾10;1J 5'e Y , 80rff@et At. 

löjtnant ,,id 

Ant. 1886. 
S.srJ rl!Y(1hi &h:e, iHö@tsi@r. 

~i:fe• i9·e·r\f 1..,9r•· l4.sto-:· r~dn1.aa;i. 
;vldtz"izxi~ A~t:':t, 

1

: ergean/ 
4Yfae,, 4,,;a:: J4pqas/,;.,.i65 ng:Qa~t 

T ~cc--cpu Ger<, " bäradshöfdiog 
..'fil~~ "CtltlF' I Q , h0prua,i-. 

, ,.,, 
l.A'3:_ihetf 1 cl M e1tli ,;.{5 @. jög;n~fetore. 

Ant. r 887. 
.I.sr,rJ,:.51;1;6/c; (;fip ! ~ e eh isO i<i,t.P?', f:alel1·ihör. 
JiiJ.l,,0.t1tJ t;;, lf½i!J5oc, i110 @tdö1. 

iZ~w;;,::;·n: [~=-- :::· ~·-::didat 
• ~ ; • , • @. I ~- ·- :01-1 -

11'fsborgs re 



Ant. 1888. 

Ribbing B engt Enl~ Leunart, löjtnant. 
Olsson ')'ohan Victor, fil. stud. 

Vak tmästctre. 
D. B. Berg ')'. P., kanslivaktmästare. 
0. S. B. Appelblad G. W., stadstjenare, tjenstledig. 
D. B. 
D. B. 

')'anson Fr., brefbärare. 
L emke C., kontorsvaktmästare. 

Ledamöternas antal. 
G-r ....... .... . ... .................... . .. . ........... .. .. . .... . 
v. Gr: 

a.) R. af 2:dra Gr. (P. B.*'").. . ........ ... . .. .. .. . ....... 21. 
b) R. af 1:sta Gr. (P. B.''') ... .. ... ...... . ..... ... 53. 
c) v . G-r, som icke äro R. .. . ... . . .. .. . . . .. .. . .. . ... 43. 

Utnämnde v. G- r.... . ...... ... ... .. . . .. .. . .. . ... ... . . . .. . . .. 12. 
D. B. (P. B. N:o 4.). ... . . .. . . . .. .. . ... .. .. . . . .. .. .. . . . . . .. .. 39. 
0. S. B. (P. B. N:o 3.) ........... ...... .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. . 18. 
K. 0. B. Ö. K. (P. B. N:o 2.) .. . . . . .. .. . .. .. .. . .. . ... .. .. 62. 
N . 0. I. W. A. K. (P. B. N:o r.).. .... ....... ........... S 1. 

Summa 304. 

Enligt Matrikeln för arbetsåret I 887--1 888 utgjorde 
Ledamöternas antal .. .. .. . .. . . . . . . .. . . .. .. .. . . .. .. . . . . 291. 

Under arbetsåret tillkomna nya Ledamöter . .. . . . .. . . . . 23. 
---

Döde ......... . ... . . . ......... ............ .. . . .. .... ... .... . .. ... . 
Afgångne till följe af transport ... . ..... . ............ ..... . 

314. 
5. 
5. 

Summa 304. 
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:8.• o o lo I d . ~:a är anyo ca c en agen mne, .. ~, 
då Par Bricoll med lcfnadslustigt s inne 
och med hvacl det utaf humör har bäst 
bereder sig att glaclt begå elen fest, 
<ler nöjet tronar som dess främste gäst 
och har till föremål Barbaras minne 
Den obegripliga, som hvarjc gång 
sig egnad får en städse olik sång; 
hvars yttre bild, hur ofta efterspanad, 
fö r P. B.-bröders ögon icke danad, 
är ännu blott af fantasien anad 
och clerför stundom ter sig skef och vrång. 
Hur mången har ej sökt få på det klara 
och medelst forskning frestat att besvara 
den gåtan - som likväl tör olöst bli -
hvad sammanhang, som månde finnas i 
Bricolls och hennes genealogi, 
och på hvad grund hon kan vår moster vara. 

Jag också under detta gångna år 
har sträfvat till, så godt j ag det förmår, 
med flit, som målet kan med skäl betinga, 
att ljus i denna dunkla fråga bringa, 
fast resultaten deraf äro inga --
förvisso är elen frågans lösning svår, 
och svår ej blott, men kanske gagnlös äfven 
likt mycket annat, som I eftersträfven, 
och utan ändamål - hvacl vet väl jag; 
Men döm af hvacl som hände mig en dag! 

Jag setat länge för mig sjelf och uppå saken tänkt 
med hufvudet mot handen stödt ocb blicken ifrigt sänkt 
mot bladen i en krönika, en gammal foliant 
med uncialer färgade och formade så grannt. 

• 
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En åldrig lunta, möglig nu, med perm af pergament, 
men värd beundran än i dag för fint och sirligt prent; 
en urkund och den äldsta, som man hittills funnit har 
om Barbara och Par Bricoll från dettas första cla' r. ' 

Jag sutit länge och det led så småningom mot natt, 
och lampans sken och ögat5 syn vardt mer och mera matt; 
i slummer föll jag och jag såg i drömmen tydligt då 
Barbara sjelf och hörde hur hon sakta tal te så: 

»Dårar ären I , som öden bort er tid och arbetskraft 
på att lägga uti dagen slägtregisteret jag haft! 
Viljen I då ej begripa, att jag blifver den jag var, 
en allenast om också i skilda former uppenbar. » 

Ett löje blidt, fast vemodsfullt på hennes läppar brann; 
med handen vinkade hon se' n och derpå strax försvann -
men uti brokigt virrvarr for min inre syn förbi 
af grupper och personer då ett väldigt galleri. 

Mig tycktes så att först jag kom att skåda 
en vrå af fader Adams paradis, 
och Eva gick cler fager, utan våda, 
i saknad båd' af kjortel och chemise; 
det var, förstås, förinnan äpplebettet, 
vid modejournaler var man än ej van, 
hur skönt i fall hon hade haft det vettet 
att låta bli den gula astrakan! 

Rebecka se'n vid brunn i skygd af lager 
elen svala drycken Eleasar bjöd, 
med svarta flätor kring oval så fager, 
utaf jungfrulig blyghet färgad röd. -
Och svingande sin tyrsos oförvägen 
en g rekisk baccantinna se'n jag såg, 
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med vinlöf kransad, dansa framåt vägen 
uti ett muntert upprymdt Bakkoståg. 

En annan syn! Tropikernas vildinna, 
som sörplar mjölken ur en cocosnöt, 
hos hvilken ögon blixtra, pulsar brinna, 
och som var också ganska täck och söt, 
fast afrikanska sol'n, som glödhet brände 
från ljusblå himmel utan moln och sky 
och strålarna mot jorden lodrätt sände, 
brunbetsat hennes annars mjella hy. 

En odalisk, hopkrupen på divanen, 
sög på tsjibukens gula ambraspets 
och väntade - måhända på sultanen 
med uttryck såsom om hon grundligt ledts; 
ur fina munnen trängde rökmoln tjocka, 
den runda armen gyllne kedjor bar 
och förde säfligt silfverkoppens mocca 
mot gerna kyssta läppars röda par. 

I riddarsalen trubaduren sparde 
på sånger ej och ej på harpolek, 
men borgens fru, den sköna Edelgarde, 
vardt röd på kinden och om hjertat vek 
och bjöd med egen hand till lön för undern, 
som sångargästens skaldkonst trollat fram, 
den ädla purpurfärgade burgundern -
se der en annan bild min syn förnam. 

En mö, som stödjande sin kind mot handen 
en månljus sommarqväll helt ensam satt 
der insjöns vågor plaskade mot stranden, 
helt glömsk utaf hur snart det led mot natt 
af nya känslor unga barmen häfcles, 
fast knappt hon visste än hur det var fatt, 
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på kinden föll en tår - och sedan qvätdes 
en stilla suck af leende helt g ladt. 

Jag såg ett hem, helt enkelt, lugnt och stilla, 
der allting saknades af öfverflöd, 
men der, som husfru, stod hon nu, elen lilla, 
sin makes bästa vän och säkra stöd, 
hvars huslighet, förstånd och muntra sinne 
uti hans boning bringat sol och ljus, 
som så förmått beställa, att derinne 
han helst bland alla ställen håller hus. 

Och så ett slagfält. Solen redan flydde 
från allt elände den på dagen sett, 
kanonerna ej längre lågor spydde 
och qvällens skymning vida kring sig bredt. 
Men ibland fienders och vänners leder 
en här af Höda korsets» systrar går 
och bjuder tröst samt ans och hjelp bereder, 
der ännu något lifvets pulsslag slår. 

Så drogo taflor ännu fler i oafbruten ström 
och väfcla vid hvarandra in uti min låno-a dröm b > 

men alltid och i hvar och en en qvinnas bild det var, 
som, hur staffaget bytte om, dock hufvudrölen bar. 

Och uti anletet hos hvar med undran märkte jag 
hur spår det tydlie-t bar ifrån Barbaras eo-na drao-
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och hennes ord, som nyss jag hört, men icke alls förstått, 
mig tycktes i ett ögonblick att jag begrep dem goclt. 

Hon velat visa, menar jag, att när vi cly'rkan ge 
åt henne uti sanning blir den egnad en ide, 
att som person hon ingen gång på jorden lefvat har, 
fast uti högre mening väl hon funnits alla da'r. 
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Att hon för qvinligheten blott en urtyp vara vill, 
som, till sitt väsende blott ett, ju alltid funnits till, 
men vexlat former väl och skick allt efter ort och tid, 
och skapat ofta fröjd och frid och ofta kif och strid. 

Och hvartill vi, med godt och onclt, som skaparn cleri lagt, 
dock dragas obetvingeligt med en sympatisk magt, 
och som vår lycka grusa kan och kan elen bygga opp, 
som sorg kan vålla, men också kan bringa tröst och hopp. 

I sådan mening då ett föremål 
hon blifve för en samfälcl, enig skål 
från Bricollisters högticlskläclcla skara 
elen mångbesjungna, prisade Barbara. 

Jag vet ej om en särskild mening låg 
cleri att bland de qvinnor, som jag såg 
uti min d römsyn, ju de aldraflesta 
sig togo eller gåfvo cler till bästa 
af skilda cl1-ycker ju en helan hop 
ur nöt och kopp och vattenhink och stop -
det må en hvar af Eder fritt bedöma 
jag kan ej dervid göra mer än -- drömma. 




