


LEDAMÖTERNA UTI 

JONI(OPINGS PAR BRICOL 

VID BÖRJAN AF ARBETSÅRET 

1891- 1892. 

JÖNKÖPING , 891. 
TRYCKT HOS JÖN"-ÖPING~ Ll'f'. AK'rl8.HOLAG, 



St. G. 

D. St. G. 

St. K. 

R. P. 

1 :ste R. 0. 
2:dre R. 0. 
R. Sk. M. 
R. I. 
R. S. 
R. C. M 
R. J-1:d 
0. 0. 
R. B- f-e. 

St. Gt. 
FRIEDLÄNDER, CARL LARS SVANTE, 

bruksegare. 
HAY, BERNHARD, fabriksdisponent, R. N. 

0., R. V. 0., K. Sp. 0. Isab. Cath. 
FALK, CARL BERNHARD NAPOLEON, 

apotekare, R. V. 0. 

R. Off. 
Vakant. Embetet uppehålles af V. PORAT, 

C. 0., läroverksadjunkt. 
HULTQVTST, PEHR MAGNUS, bankbokhållare. 
J OHNSON, ANDERS GUSTAF, kontorschef. 
ERIKSON, E. ADOLF, fängelsedirektör. 
'vVAI ILIN, CARL LUDVIG, teckningslärare. 
v. Svoow, AXEL, bankbokhållare. 
KARLING, JONAS, ingcniör. 
VELANDER. FRANS Env ARl), läkare. 
LTNDECREi'i, OLOF EMJL, v. häradshöfding. 
Vakant. 

Matrikelkomitte n. 
R. S. Ordförande. 
C. M. 
R. Sk. M. 
R. I. Sekreterare. 

C. M. 
v. C. M. 
Sk. M. 
V. Sk. M. 

A. Gr. Embe ts män. 
MONTZlNC, AL VAR, ingcniör. 
V. P ORAT, C. 0 . fil. dokt., läroverksadjunkt. 
ERIK.SON, E. ADOLF, fängelsedirektör. 
OLSSON, Jon. ALBERT, postmästare. 



P. N. v . Svuow, AXEL, bankbokhållare. 
v . P. N . Sc1-1ÅNBERG, CARL BIRGER, v. häradshöfding. 
r :ste 0. K ARNELL, HENRIK V ALFRJD, handlande. 
v . r :ste 0. LYRERG, STGGE FREY HJALMAR, kontorist. 
2:dra 0. H ELLBERG, C. II. hofrättskommissarie. 
v. 2:dra 0. ANDERSSON, CARL MAGNUS, kassör. 
P- cl- r. NOREN, PONTUS, hofrättskommissarie. 
v. P--·d - r. Roos, J USTUS, kontrollör. 
0 . K:r. OLSSON, JOII. VICTOR, fil. stud. 
0. I:t. WAHLIN, CARL LUDVIG, teckningslärare . 
v. O:I:t. ARNELL, GEORG, ingeniör. 
D. af B. T. UDDEN, HARALD T HEOD0R, tcckningslärare. 
v . D. af n. T. HOLM, H. fotograf. 
I :ste H :cl. ÅNGSTRÖM, CARL, inspektör. 
2:dra H:d. RINGSTRÖM, JOHN, pappersmästare. 

P B:s Sångkör. 

Anförare: OLSSON, VICTOR. 

Sand!tolm, Fritz. 
'fonsson, Axel. 

Bo1-g, Arvid. 
Gra11atli, G. 

G- r. 

Becker, L. 
Olsson, V. 

Söderbe1-g, F. 
Olsson, F. 
Grauatlt, S. 
Ri·11gström, J. 

Ant. 1862 i Götha P. B. 

FRIED LÄNDER, C. L., bruksegare, St. G.''' 1) 

1) = utnämnd till högre grad. 

-s-

A nt. den I 6 Maj I 886. 

Bziling, P. C., f. cl. postmästare, R. V. 0. 
HAV, BERNHARD, fabrikscl isponen t, R. N. 0 ., R. V. 0 ., 

K. Sp. 0. Isab. Cath., D. St. G. 

KARLING, JONAS, ingeniör. 
FALK, CARL BERNHARD NAPOLEON, apotekare, 

R. V . 0 ., St. K. 

A nt. den 4 D ecember 1 888. 

v. SYDO\.V, AXEL, bankbokhållare. 
LINDEGREN, OLOF EMI L, v. hä radshöfcling . 

Andersson, '.Janne, kassör. 

v. G- r. 

a) R. af 2:dra G r. (P. B."*). 

A nt. elen 3 Maj 1885 i Stockholms P. B. 

Stmfelt, Karl Axel Ryno, bankdirektör. 

A nt. 1885. Rec. i Bo rås' P. B. 

JOHNSS0N, ANDERS GUSTAF, kontorschef. 
Nyqvist, Ludvig, handlande. 

A nt. den I 6 Maj I 886. 

Lot!tigius, Isak, hofrättsråd, R. N . 0 . 
Arvidson, Bernt '.fuhus Gustaf, v. häraclshöfding. 
SCI-1.~NBERG, CARL BIRGER, v. häraclshöfding. 
Saudblad, Anders Henrik, jägm:istare. 
Pettersso1t, Anders 'foltan, handlande. 
Ankarcrona, Emil, landtbrukarc, R. V. 0. 
Åkerlund, A . B ., bruksegare. 
Sandlt0l111, Fritz Waltlfrid, stationsskrifvare. 
V. P0RAT, CARL 0., fil. doktor, läroverksadjunkt. 

W AHLIN, CARL L UDVIG, teckningslärare. 
Rosenqvist, T., häradshöfcling. 
Hesste, Birger, hofrättsråcl, _K. N. 0. 
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He!lberg, <_folta1t Adaln'k, häradshöfding, R. N. 0. 
Stridbeck, A ,wl Ludvig Evald, regementsläkare, R. V. O. 

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

Ant. den I 7 Mars r 882 i Stockholms P. B. 

Zctltri1t, Fredrik, bankdirektör.* 

Ant. den 27 Mars 1883. Rec. Borås' P. B. 

Hat/berg, Hugo, stationsskrifvare. 

Ant. den 16 Mars 1884. 

Almen, Artltztr l.!.'lof, handlande.';' 
Nyberg, Per Gustaf, fabrikör. 

Ant. den 15 Mars 1885. 

HULTQVIST, PEHR MAGNUS, bankbokhållare. 
Busck, Gustaf, handlande. 

Kar/berg, Kar!, organist och folkskolelärare. 

Ant. den 2 S Mars 1 886. 

vVciden/u'dm, Oscar, kapten, R. S . 0. 
Sve1tsso1t, Anders, bankkamrer. 

Bergel11tcr, Anton Maurits, läroverksadj. och telegrafassistent. 
Ljimgqvist, Otto, bruksegare, R. N . 0., K. Sp. C. III:~ 0.''' 
l:fård af Segerstad, Karl Willte!m Kossut!t, kamrerare. 
OdrJen, Gustaf, ingeniör. 
Etter, Emil, disponent. 
Al11tgren, Anders Gustaf Leonard, apotekare \,Vaxholm 
R oos, JUSTUS CASJMlR, kontrollör. 
Salander, Herman, färgare. 
Bla1tk, Carl Olof, stationsskrifvare.* 
Appeliu, Carl Fredrili Wilk, stationsskrifvare. 

Ant. den 17 Mars 1886 i Stockholms P. B. 

7eansson, Emil, banktjensteman. 
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Ant. den 25 Mars 1887. 

Söderberg, Frans, fabriksbokhållare. 
Lag·erman, Alez., ingeniör, R. V. 0. 
O/zlander, . Carl Gustaf, landskanslist. 
Pt!tte1-son, Anders, stadskassör. 
Hel/man, Fritz, källarmästare. 
Rydherg, Sven, handlande. 
RydrJn, Victor, handlande. 
Lindqvist, Cltristian Magnus, v. häradshöfding. 
Lenander, Otto Ferdinand, stationsinspektor vid statens 

jernvägar. 
Sandliolm, Carl Fredrik, handelsbokhållare. 
Memsen, Aze! Gabriel, stadsfogde. 
<_Jo/msson, A:r:el, bokhållare. 
Morell, Robert, perukmakare. 
VELANDER, FRANS EDVARD, läkare. 
Olsson, F., kontorist. 
Sjöstra1td, A., revisionssekreterare. 
Cadsson, August, löjtnant. 
flelling, Frans August, handlande. 

Ant. den 24 Mars 1888. 

Nyström, Victor, fabriksbokhållare. 
Svensso1t, Carl Elias, stationsinspektor vid statens jernvägar. 
Södermark, A:r:el, apothekare. 
Hammardal, Per Oscar Fredi,ik, kontorist. 
Friberg-, Algot, ingeniör. 
Olbers, Carl, bokhandlare. 
vVen11berg, Nils Gustaf, fubriksidkare. 

Nyqvist, Axel, handlande. 
Blomquist, Ernst, handlande. 
Rydbcck, Fredrik, landskontorist. 
Lundberg, Fritltfr1f, bokhållare. 
UDDEN, HARALD THEODOR, ritlärarc. 
Olsson, Oscar, artist. 
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Ant. elen 2 I Mars J 891. 

ML'NTZI"G, AL\'.\R, ingeniör. 
11/cycr, August Tltcodor, assessor. 
Engström, llfalko/m _ffcrmau, handlande. 
Zetterberg, Ed-;1ard Vt·1wcci, regementsläkare. 
Or.ssoN, JoIJAN A 1.1m1n, postmästare. 
ERIKSSON, E. Al>OLF, fängelscclirektör. 
Carlsson, C. G., kronolänsman. 
I fömdal, A1'Vid, han delsagent. 
/111ge!, Gustaf, stadsfiskal. 
Rcutcrsvärd, Carl August, goclsegare, R. Gr. F. O. 
Crolllwlm, Andl'l's /Li:ct Vigelius, v. h~lradshöfding. 
• '>'_ylvin, Victor 11/agnus, apotekare. 
Eckerbcrg, Axd, godscgare, R. V. 0. 
Becl.:er, Rudolf, källarmästare. 

c) v. G-r, som ick e äro R. 

Ant. den 6 December 1879. 

Eketwzd, Axel, provisor.* 
Lyt!t, Carl, fargarc. 

Ant. den 4 December 1880. 

Strddcllert, Edgar, handlande.* 
Za11der, Adolf, vagnfabrikant.''' 

Ant. den 4 December 1 881. 

Mcltin, Alfons, löjtnant.* 

Ant. den 3 December 1882. 

Häggberg, Carl Jllaurit::, handlande. 

Ant. den 9 December J 883. 

Sundberg, '.lo!tn, artist. 
Kjct!iu, Kart, fabriksdisponent. 
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Ant. elen 6 December 1884. 
f(rausc, Henrik Bcr11/wrd, kassör.* 
Sldtmgrm, .,.J, G. Cl., landskontorist.''' 
'J,,Vi11blad/2, G'ustaf, broverksadjunkl.''' 
IVcst111a11, A. G., konsul.''' 

Ant. den S December 1885. 

Daltlbe1;r, Georg Ferdi11a11d, handlande.'" 
Se/mu/er, '.lok Leonard, handlande.* 

Ant. den 4 December 1 886. 

Bcr!i11, Jl/ac, lektor.''' 
Bnmius, Ilako11, ingcniör . 
Forsblad, Edvin, bokhållare.* 
Bergs/rand, Jolm F1:rdina11d, ångfartygsbefalhafvare. 
Gustafsson, Göran Filip Emanuel, handelsagent. 
Car/a11dcr, F., posscssionat.* 
Hå11dl, August, bokhandlare. 

J\nt. den 22 Februari 1887. 

Björnberg, Carl, tidningsman.* 

Ant. elen 3 December 1 887. 

E11gström, .,.lndas Gustaf, ingeniör.'1' 
Bergs/rand, Jo!t. Fritltiof Ridttird, löjtnant. 
Ödquist, Carl Olof, ångbål-;befalhafvare . 
.i\'OREX, PoN'rus J., hofrättskommissarie.'" 
HELl.BERG, C. H., hofrättskommissaric:1c 
F"fodh,, Alexis, läroverksadjunkt.''' 
Kugc!bcrg, Fredrik, major, R. S. 0.* 

Ant. den 4 December 1 888. 

Gnfbcrg, Emst Villtclm, assessor. 
Krook, J. Jvf. W., landtbruksingeniör. 
Ström, C. A., provisor. 
Hdka11sson, Carl P., handclsagent. 
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Södrrgnn, A. W., handlande. 
Sörensc11, Olof Peter, läkare. 
Söderberg, Gottfr., handlande. 
A!11tstedt, Yo!tan Axet, stationsinspektor, vid statens jern-

vägar. 
Hje!mqvist, Elias, . handlande. 
Hammar, Villte!m, stadsfogde i Falköping. 
Qvamström, Hjalmar, handlande. 
Se!!man, Emil, handlande. 
Kralmzcr, C!tar!es, inspektör. 
Bock, Carl J'o!tan Ludvig, handlande. 
Wästfe!t, C-son Carl, kammarherre, R. V . 0. 

Ant. den 4 December I 889. 

A1'DERSS0 ', CAl{L MAGNUS, kassör. 
Ryden, Hjalmar, handlande. 
A ltman, Oscar F?,edrik, bokhållare. 
Sjöberg, Gustaf, inspektör. 

Ant. den 4 December 1890. 

Fzmde/1, Erik Gustaf, handlande. 
Lundin, Gustaf Yosef, kontorschef. 
Gustafsson, Victor, handelsagent. 
KARNELL, HENRIK V ALFRlD, handlande. 
LYBERG, S1GGE FREY HJAUIAI{, kontorist. 
Rendalt!, Gustaf, e. o. landskontorist. 
Beckma11sson, Yolzan Emil, ingeniör. 
Yoltmtsson, Carl Yoltan I-lerman, bokhållare. 

Ant. den 21 Mars 1891. 

OLSSON, JOHAN V1CTOR, fi l. stud. 

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

Ström, Cad Wil!te!m, bankkamrerare. 
Simdberglt, Per Gottjried, sparbankskamrerare. 
Söderberg, Nils Oskar, fabriksbokhållare. 
Nilsson, Nits, bokhållare. 
Stai!l vo1t Holstein, 0. W., president, K. rn. st. k. N. 0. 
Agre!!, Andci'S Emil, fabriksidkare. 
ARNELL, GEORG, ingeniör. 
Gondret, Claes Henric, kapten, R. S. 0 . 

D. B. 

Ant. 1880. 

Steinmetz, Herman, statsagronom. 

Ant. 188 1. 

Hallen, Claes, handelsre.sande. 
Walt!bom, C. F., hiiraclshöfding i Villands och Östra Gö· 

inge härads domsaga. 

Ant. 1882. 

Kar/gren, Klas, seminarieadjunkt i Skara. 

Ant. 1883. 

lldiintziitg, Emil, tekniker. 
Blolmt, Yoltau Alfred, handelsresande. 

Ant. 1884. 

Sjövall, Robert lltom Fredrik, handlande. 

Ant. 1886. 

Sydow, Oscar, hanclelsresande. 
Stenmark, Artliur, lärare. 
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Ant. 1887. 

Brandt, A xel, tandläkare. 
A 11dersso1t, 0., fanjunkare. 
Bcrglu1td, Claes, sergeant. 
Svalt1t, J. W., fanjunkare. 
Tcr1tströ11t, Co1trad, sergeant. 
lö1tnqvist, R., sergeant. 
Qvamström, J., fanjunkare. 
Lillg, A., fanjunkare. 

Ant. 1888. 

Sanderson, William, landtbrukare. 
Westri11g, Victor, handlande. 

Ant. 1889. 

Lundi'ng , Conrad Mat/tias, kapten. 
vVessli1tg, Gustaf, provisor. 

HOLM, H., fotograf. 
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P. B. N:o 3. 

0. S. B. 

Ant. 1880. 

Hagström, Alg ot, ryttmästare, R . S. 0. 

Ant. I 882. 

Salander, Emst August, landtbrukare. 
Jlfa/mbcrg, Wi!ltelm, kontorist. 

Ant. 1883. 

Zacftau, Willu:lm, bagare. 
Zmzder, Adolf Henni1tg, fanjunkare. 

Ant. 1886. 

Ekdund, Hcmzan, löjtnant. 
Bjöl'lm,all, Carl, landtbrukare. 
Rydr!n, Cad, löjtnant. 

Ant. 1886 Götha P. B. 

Roempke, Oscar, d isponent. 

Ant. I 887. 

Bauer, Joscp!t, handlande. 
Lindvall, Knut Otto, banktjenstcman. 
Rydbcck, Julius, bokhållare. 
Sjöstedt, Ni'ls, fabriksidkare. 

Ant. 1889. 

Johansson, Jolzan August, guldsmed. 
Rydell, Ca?'! L ennart, fanjunkare. 
Linder/iolm, Per Albert, fabriksbokhållare. 
Scltclc, Fraus Fritltiof Leonm'd, fanjunkare, svärdsman. 
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Opbacker, Tobias, bryggare. 
Bergvall, Arvid, länsveterinär. 
L undgren, C. harmonist., 

A nt. 1890. 

Tauson, H.f., bokförare. h 
I 
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P. B. N:o 2. 

K. 0. B. Ö. K. 

Ant. 1880. 

Olsson, Carl, fi l. kandidat. 
Rydbeck, Clas Henrik, postmästare Mönsterås. 
Oden, Anton, landtbrukare. 

Ant. 1881. 

Orre, Pe1,1 v. häradshöfding. 
Eliceson, Gust. Edvard, fil. kandidat. 
H.felm, Carl Otto Enoch, postexpcditö.r. 
Hagström, Aug. Wi/h., postexpeclitör. 
Lundgren, August, stadskomminister i Mariestad. 

Ant. 1882. 

J."ielding, David, verkmästare. 
Artman, Anders Petter, ingeniör. 

Ant. I 883. 

'Yonson, Helge Olof, bokhållare. 
Backlund, Knut, lancltbrukare. 
Samuelssen, H. Pai'r, kontorist. 

Ant. 1884. 

Ericsson, 'Yoh. Wilk, v. häradshöfding. 
B.förkman, Rudolf, litteratör. 

Ant. 1885. 

Eke!und, Emil, agent. 
Q11eckfeldt, 0., v. häradshöfding. 
R/wdin, H ., assessor. 
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Ant. 1886. 
Blanc, Anton, poliskommissarie. 
Lundberg, Axel Gustaf, handlande. 
7onssou, Per August, bokhållare. 
Malmström, E., bryggare. 
Lundell, David, registrator. 
Retzius, Nils, stationsskrifvare. 
Rosmgren, Frans Tlteodor, underlöjtnant, svärdsman. 
Molallder, Carl Axel, e. o. landskontorist. 

Ant. 1887. 

Ulmbom, C. '.'f., fabriksbokhållare. 
Rusell, Olof, handelsbokhållare. 
'.'fanson, Ernst, verkmästare. 
Lundin, Erik, kontorist. 
Saxclin, Alexa1tder Konstauti11, verkmästare. 

Ant. 1888. 

vVestberg, Ernst, bokhandlare. 
Nilsson, Otto E., handlande. 
Nilsson, 7oscf, banktjensteman. 
Carlsson, Nils, lok-förman. 
Berglt, Edvard August, dekorationsmålare. 
E1iksso11, Nils Tlteod01', bokhållare. 
Isacson, Claes August, bokhållare. 
Nyqvist, And. 7ohan Hcnnan, med. licentiat. 
Carlsson, Levi, handelsagent. 
Lennandcr, Carl Fred1ik Victor, fabrikör. 

Ant. 1889. 

Sundstedt, Helmer, v. häradshöfding. 
v. Stuart, Edv., jägmästare. 
Becker, Leonard, verkmästare. 
Granatlt, Si11ton, e. o. landskontorist. 
lu11dqvist, Osc., harmonist. 

Ant. 1890. 

Carlander, Emil, handlande. 
ÅNGSTRÖM, CARL, inspektör. 
Bolin, Tlt. Edv., handelsagcnt. 
Elw, August, fil. kand. 
RINGSTRÖM, JOHN, pappersmästare. 
Borg, Per Arvid, stationsskrifvare. 
Gra11atlt, Georg, banktjensteman. 
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P. 8. N:o I. 

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

Ant. 1879. 

K_jellberg, ']'ohau Fredrik, f. d. stationsskrifvare. 
Rotlt1nan, ']'olt. Petter, postmästare i Warberg. 
']'oltansson, Alfred, bokhållare. 
Hedelius, Gustaf, handelsbokhållare. 
Wraugd, C. G., grefve, litteratör, R. W. 0., R. Gr. F. 0., 

Kejserl. Öster. Krigsmedalj . 

Ant. 1880. 

Stigell, Lars Oscar, löjtnant. 
J(rook, Magnus Georg, kronolänsman. 

Ant. 1881. 

Altl, E. G., v. häradshöfding. 
Lagerkrantz, Gustaf Willtelm, kapten vid Kronobergs re-

gemente. 
Wickius, Botolf Frans Leonard, kassör. 
Lundberg. Carl Erik Hjal11ta1', e. o. landskontorist. 
v. Set/i, E. V., grefve, löjtnant. 
S_jögren, David, e. o. hofrättsnotarie. 
Kruckenberg, Carl ']'ulius, e. o. hofrättsnotarie. 
JV!elin, Nz'ls Wilhelm, kontorist. 
Tilander, Olof, handelsresande. 
Gylling, Oskar, handlande. 
Säfltolm, ']'oh. Zander, stationsskrifvare. 
Lindvall, Adolf, bankbokhållare. 

Ant. 1882. 

Warholm, Gunnar Olof, Kassör. 
Stenqvist, Edvard, ingeniör. 

- 19 -

A.cr;elsso11, Er. Konst., skådespelare. 
Ranft, Gustaf Adolf, skådespelare. 
Victorin, 1-fenrik, handelsresande. 
Heijkensk_jöld, Knut, bruksegare. 

Ant. 1883. 
Forslimd, ']'olt. Engelbert, operasångare. 
.ronssou, Fraus, byggmästare. 
Lundgren, Bengt, ingeniör. 
Stendalt!, Gustaf, häradshöfding. 

Ant. 1884. 
Fredsell, Carl, handlande. 

Ant. 1885. 
B_jö1-kegren, Carl ']'ohan, elementarlärare. 
']'olmsson, Carl, handelsresande. 
Björklund, Erik, landtbrukare. 
Helin, David Richard Leonard, löjtnant vid Elfsborgs re

gemente. 

Ant. 1886. 
Sandblad, Sten, inge111or. 
Boije-Hjertström, Victor, rådman. 
Molinie, Azel, underlöjtnant vid Första Lifgrenadier rege-

mentet. 
Alt/bom, Anton Fndrik, agent. 
Landegren, Carl, v. häradshöfding. 
Kirkegaard, 0., köpman. 
Hmmnel, Azel Fredrik, e. jägmästare. 

Ant. 1887. 
Billman, C. Yngve, inge111or. 
Lindftolmer, Edvin Victor, med. licentiat. 
Mattss01z, Olof, e. o. hofrättsnotarie. 

Ant. 1888. 
Ribbing, Bengt Erilc: Lennart, löjtnant vid Smålands husar

regemente. 
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Frick, Ca1'l, löjtnant vid Smålands husarregemente. 
Altlsson, Axel, handlande. 

Ant. 1890. 

W~jk, Alfr., häradsskrifvare. 
Samzelius, S., agronom. 
Holmgren, Vil!telm, dekorationsmålare. 
Olbers, Tord, ingeniör. 

Ant. 1891. 

Alpen, Tlt., handlande. 
Nelzin, Gustaf, tandläkare. 
Gm.nat!t, Gustaf, bokhållare. 
Nordström, C., ingeniör. 
Toren, Karl, bankdirektör. 

D. B. 
0. S. B. 
D. B. 
D. B. 

G- r 

v. Gt:: 

Vaktmästare. 

Berg, ')'. P., kanslivaktmästare. 
Appelblad, G. W., stadstjenare, tjenstledig. 
')'anson, Fr., brefbärare. 
Lemke, C., kontorsvaktmästare. 

Ledamöternas antal. 

8. 

a) R. af 2:dra Gr. (P. B.**).... .. ...... .. . ... .. ...... ... 1 7. 
b) R. af 1:sta Gr. (P. B.*) . . ... ... ... ............ ...... 65. 
c) v. G-r, som icke äro R. ... ... ... ...... ... .. . ... .. . 57. 

Utnämnde v. G- r ......................... :..... ...... ...... 8. 
D. B_. (P. B. N:o 4.).... .. .. . ............ ... .... . . ... .. . .. ... 22. 

0 . S. B. (P. B. N:o 3.) . ... ... .. . ... ... ... ... ...... ... ... ... 21. 

K. 0. B. Ö. K. (P. B. N:o 2.) ... ... ... ... .. . ... ... ... ... 52. 
N. 0. I. W. A. K. (P. B. N:o r.) .. . ... ... ... ... . .. .. . . .. 56. 

Summa 306. 
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Enligt Mat rikeln för arbetsåret I 888- 1 889 utgjorde 
Ledamöternas antal . . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . . . .. . .. . . . . . . . 304. 

Tillkomna nya Ledamöter . . .. .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. . . .. . . . . .. 3 I. 
---

335. 

Döde 9 
Afgångne till följe af transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 29. 

Summa 306. 
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VID FIRA ' D ET AF 

TIOÅRSMINNE DEN 13 APRIL 1889 

AF' 



M. B. 

=· :'i\o år! 
~€) 

Hur försvinnande kort är icke detta tidsskede i mensk-
lighetens utveckling, <ler ett århundrade kräfves att fram
bringa en stor tanke och andra århund~aden att genomföra 
den. Men för oss enstaka menniskor, hvad kan ej förän· 
dras på JO år! Hvad förhoppningar som <lerunder väckts 
och korsats, hvad armar som förbrukats, hvad hjernor som 
förslitits, hvad manspillan i striden för tillvaron, hvad rus
ning till luckorna efter de fallne, hvad vårsol som lyst öf
ver återvaknad grönska och nytänd lefnadslust, hvad vin
tersnö som fallit på hjessor och i hjertan ! 

Tio år! 
Hvilken droppe i ändlöshetens haf, der folkslag och 

namn spårlöst drunknat och der menskligt storverk och 
mensklig äflan burits som ·flarn på upprörd yta! Och dock 
för vårt lilla samfund, vårt Jönköpings P. B., hvad innehåll 
under dessa få år! Hvad upptåg som muntrat, hvad löjen 
som lifvat, hvad skratt som smittat, hvad sånger som lju
dit, hvad hjertan som klappat, hvad hjertan som brustit! 

Då vårt samfund således redan hunnit den första ki· 
lometerstolpen på sin ändlösa vädjobana, och skrifvit första 
raden i sin framtids historia, höfves det oss att stanna der 
en stund och genomgå det tilländalupna samt ransaka häf
deböckerna. Det torde ej vara alla bröderna bekant, hvad 
som döljer sig under den främmande skylten »Par Bricole», 
ej heller hur långt tillbaka i tiden P. B:s härliga stamträd 
sträcker sina rötter, ja kanske ej ens, hvarför Barbara fått 
en sådan betydelse inom vått samfund. Tack vare Egyptens 
pyramider, kilskrifterna i Ninives och Babylons ruiner, Schlie• 
manns gräfningar i Troja och Mycene, Atterboms Siare och 
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skalder. Jönköpings Tidning, m. fl. vördnadsvärda fornmin. 
nen, kan forskaren afgifva ett tillförlitligt svar på dessa 
frågor. Han kan således tryggt påstå, att både egypter, 
babylonier och greker nödgats framsläpa sin mörka tillvaro 
utan glansen från P. B:s ljus. Dock måste antagas, att de
ras mest klarsynte andar på framtidens himmel spårat P. 
B. åtminstone såsom en töcken bild; eljest blir det svårför
klarligt, att de kunnat låna så många af P. B:s sinnebilder: 
vinkelhakar, facklor, solar, stjernor, urnor och kärl m. m., 
för sina griftkamrar. Sjelfva benämningen Par Bricole be
tyder enligt de lärdes uttolkning: »på omvägar•, och me
ningen med · denna öfverskrift torde klart framgå för hvarje 
broder som passerat 4:de graden, efter hvilken han funnit, 
att Bricol1eriets lifsuppgift ej ligger i att »uttömma poka
lerna», ej i att svärma omkring glädjens utkanter, utan att 
hufvudvigten ligger i den »anständiga munterheten». Sam
fundet vill alltså på omvägar föra sina medlemmar till en 
högre lifsåskådning. Första ursprunget till orden är att 
söka ej i Frankrike, såsom man af namnet skulle tro, utan 
i Sverige. Det var i en liten krets af Stockholms muntra 
umgängesebröder, - bland andi-a Hallman, om hvilken det 
är sagdt, att han ,red sin pegas bakfram» - för hvilka, 
de glada gudomligheternas gunstling Bellman föredrog sina 
genialiska sånger. Det synes, som om Bellman redan 1774 
hunnit stifta tre riddaregrader, ur hvilka P. B. sedan ome
delbart utvecklat sig. Men det var egentligen först sedan 
den okuAigt sorglustige skalden Kexcl kom med, som P. 
B. bildade sig till ett ordenssamfund med bestämd ritual 
och särskilda sinnebilder, hvarefter en mängd bröder, äfven 
från samhällets högre och högsta kretsar, läto inskrifva sig 
för att samverka. Hertig Carl af Södermanland, hvars my
stiska storhet sedan kulminerade i frimureriet, blef ordens 
beskyddare, och det berättas, att på en maskerad hos her
tigen hela P. B:s brödragille infann sig formligen inbjudet, 
hvarvid en af dess förnämsta medlemmar uppträdde prydd 
med en kraschan, hvari sågos två förgylda svin. Genom-
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går man Stockholmslogens medlemsförteckning, så finner 
man der namnen på snart sagdt allt, hvad hufvudstaden un
der en följd af årtionden haft ypperst af författare, konstnä
rer, tonsättare, sångare, embetsrnän och yrkesidkare. Kexel 
förblef till sin död ordens generalceremonimästare, liksom 
Bellman var den förste och störste ordensskalden. Orden 
utgrenade sig sedan 1801 till Göteborg, 1839 till Veners
borg, till Borås 1 860, till Malmö 1 860 och till Jönkö
ping 1879. 

Tillkommen alltså långt före den stora revolutionen i 
Frankrike, förverkligade orden i all tysthet inom sina mu
rar långt före denna hennes stora grundsatser: frihet, jemn
likhet och broderskap, men dock med svensk måtta: frihe
ten måste i vår ofullkomliga verld begränsas af menskliga 
former, jemnlikheten uteslöt icke högre och lägre grader, 
men erbjöd hvilken ärlig arbetare i vingården som helst 
att vinna den högsta; broderskapets förnämsta uppgift sat
tes ej blott i »att glädjas med dem som glade äro», utan 
ock i »att taga vara på sin broder», att bispringa och trö
sta dem som lida. 

Barbara, vår ordens skyddsgudinna, så säga urkun
derna vidare, har sitt namn af Bellmans farfaders moder, 
den ärevördiga matronan Barbara Klein, hust ru till den 
hedervärde skräddaremästaren Martin Bellman. Hon be
skrifves såsom en i hvarje afseende efterdömlig qvinna och 
var så berömd för sina goda egenskaper såsom husmoder, -
hon ock egde godt tillfälle att lägga dessa i dagen vid upp· 
fostran af sina nio barn, - att hennes hus blef ett eftersökt 
hem för de unga döttrar i grannskapet, hvilka ville förkofra 
sig i husliga dygder. Hennes namnsdag, länge firad så
som en kär åminnelse i husliga kretsar af hennes barn och 
barnbarn, upphöjdes af Carl Michael Bellman till Par Bri
cols högtidsdag. 

Beträffande vårt eget unga grenskotts, Jönköpings P. 
B:s, knoppning, utveckling och fruktsättning mäla skrifterna 
slutligen följande: 
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Den synliga »roten till upphofvet» befinnes vara en 
man, som redan i dopet stämplades för lifvet med P. B:s 
tecken: brodern Per Billing. Han sammankallade i början 
af r 8 79 i staden varande bricollister samt andra för saken 
intresserade att öfverlägga om bildandet af en filialloge af 
P. B. i Jönköping. I Februari tillsattes bildningskomiten 
och utgjordes af hrr Carl Friedlä!lder, Per Billing, Carl 
Falk, Oscar Wcidm!tielm och '.fouas Kading. 

I April var logen så rustad, att den kunde hålla den 
högtidliga invigningsfesten, hvilken firades måndagen den 
I 4 April å samma vackra lukal, der vi i dag begå 10-års
minnet. De dervid för första gången fungerande tjenste
männen voro C. Friedländer, 0 . M., 0. Weidcultielm, D. 
M., P. Billing, Kansler, C. Falk, Sk. M., G. Grapmgies
ser, P. N., '.l. Karling, C. M., F. Holmström, P--d- r 
och 0. Lindegren, 0. K:r. 

Under de 10 år som gått har vårt P . B. haft 90 sam
manträden samt räknade vid detta års början 3 14 ledamö
ter, deraf 87 i de två riddaregrader, som här gifvits. Såsom 
hjelp till nödstälda medmenniskor hafva under samma tid 
genom vårt P. B:s försorg utdelats I, 31 5 kr. 

Betydelsen af den insats, vårt P. B. gjort i Jönköpings 
sociala lif, kan icks skattas ringa. Vårt lilla ordenssam
fund har, med upphäfvande för dagen af allt slags klass
och rangskilnad, öppnat en mötesplats för män af alla 
stånd och åldrar, hvilka här kunnat för några timmar i 
sänder känna sig blott såsom menniskor och bröder. Trött
körda under dagens id, hafva de här, såsom karavanvan
drarne i öknen, kunnat läska sig ur samqvämets friska käll
språng och glädja sig åt menniskans företrädesrätt: att 
skratta. Dolda talanger och färdigheter har det uppsökt 
och uppmuntrat. Mången broder, som aldrig haft en lyra 
i sin hand, har uppkallats att knäppa i dess strängar, hvar
vid bröderna med vänligt öfverseende lyssnat. Andra, som 
förut aldrig användt sin röst i samqväm till annat än oljud, 
hafva genom långvarig och trägen öfning lärts att ur stru-
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pen framkalla sångens välljud, och såmedelst bidragit att 
öka Bricolkörens rättmätiga anseende. De »bräder som 
föreställa verlden,>, hafva i vårt P. B. beträdts af både le
dare och medspelare, som under kalmucktiden medvetslöst 
satt sitt ljus under en kiloliter, men som, väl inrangerade 
i P. 13., till brödernas vederqvickelse och sin egen sanna 
båtnad förmåtts att låta det tändas och brinna med klar 
låga; ja vå,t P. B. har ock inspirerat bröder till att för
söka sig i tonsättarnes konst och det med den framgång, 
att deras musik genljudit från Dunkahallars gråstensberg 
t ill Wiesbadens marmorkolonnader. 

Med tar.1ken på allt detta är det oss i dag en kär 
pligt att vid denna I o-års revy få uttala vår djupt kän<la 
tacksamhet till de herrar och män, som Jönköpings P. B. 
har att tacka för sin tillkomst, till dem, som styrt oss och 
ännu styra oss, till dem, som gladt oss och ännu glädja oss, 
till dem, som under denna gångna period med ofta förbisedd 
möda offrat krafter och t id i brödernas tjenst. Vi nämna 
inga namn, men med särskild tacksamhet tänka vi på vår 
ordförande-mästare, centraluppvärmarnes man, som också 
inom P. B. är vårt centrum och ger oss till lifs af sin 
varma själ ; på vår deputerade mästare, som, ehuru verlds
delar täfla om hans ljus, dock lyser helst och blidast i 
Bricol; på vår kansler, som, om han ock i likhet med 
Tysklands store kansler är döf för många framställningar, 
ej slår döförat till för glädjens röster i P. B.; på vår cere
monimästare, som under sin mångfrestande verksamhet ej 
förtröttats i sitt redbara nit för vårt samfunds trefnad; på 
vår intendent, bvars tysta kraft och siikra formsinne så 
framgångsrikt i ett årtionde förberedt ramen till P. 13:s fe
ster; på våra sånganförare, som förstått konsten att föra 
oöfvad beväring och trögkörda stamtrupper till seger, på 
vår teaterdirektör, som med sin harmlösa tokrolighet så 
ofta jagat surmulenheten på flykten och kommit oss att 
under framvisandet af andras tokigheter glömma våra egna, 
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samt på alla öfriga pligttrogna tjenstemän och offervilliga 
medhjelpare. 

Vi sänka ock till sist våra hufvud och hjertan till 
en tyst, bönfyld honnör for våra bortgångna bröder, af 
hvilka 2 S under decenniet skördats, bland dem en af vårt 
samfunds högt förtjente deputerade mästare, Axd Printsen
sköld, hvars högstämda tal, framburna med en röst af säll
synt malmklang, sent glömmas af alla, som en gång haft 
glädjen att lyssna dertill. 

Ännu ett ord! Från död till lif igen! Från det som 
gått till det som kommer! Vi vilja ock uttala som vår 
förhoppning, att vårt P. B. skall fläta sig ännu större, ännu 
betydelsefullare IO-årsperlor på sitt mångsekelsradband, och 
att tungsinthetens, missmodets och knotets pilar alltjemt 
skola återstudsa från dess blanka sköld. Vi ropa derföre: 

Vill tungsintheten me<l dig få makt 
Och göra bitter din själ, 
I Bricol han vackert må ta' sig i akt, 
Eljest skrattas han snart ihjäl. 

Om tidens missljud ditt öra når 
Och skär genom märg och ben, 
Vid P. B:s sånger det snart förgår 
Och glömmer att plåga dig se'n. 

Och finner du lotten din väl arm, 
Kom hit: vi höja dig upp! 
Med P. B:s märke uppå din barm 
Du lemnat de armes grupp. 

Ty rik och fattig och liten och stor, 
De väga för Honom jemnt, 
Som ofvan stjernor i solljus bor 
Och följer vårt allvar och skämt. 
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Mot tungsinthet derför, mot missmod och knot 
Din sköld med tillförsigt håll, 
Och skåda med hopp din framtid emot, 
Högtstrålande Par Bricol ! 



jlf öG'JiT!l)S'F A\.L 

I 

BARBARADAGEN DEN 4 DECEMBER 1890 

AF 



M. B. 

)~ 
2~et är en gammal sed inom det högt lysande Brikolle-
rict, att denna dag skall firas till minne af vårt skyddshelgon, 
allas vår moster Barbara. Det är då äfven sed att till hen
nes ära uppläses ett tal, i bunden eller obunden form tol:. 
kande hennes förtjenster. 

Att en sådan ära denna gång tillkommer en så obe
tydlig och i Brikolleriets mysterier så föga bevandrad per
son som Eder anspråkslöse broder, beror på en ren tillfäl
lighet, Som en försigtig general har jag dock som motto 
användt en känd prelats ord: »härtill är jag nödd och 
tvungen». Jag har dock på den korta tid, som blifvit mig 
tillmätt, ärligt försökt att uppfylla den pligt som ålagts 
mig och vill derför hoppas på samtlige bröders öfverse
ende, 0111 förmågan befinnes ej hafva gått hand i hand 
med viljan. 

För att skaffa mig nödige förstudier och för att kunna 
på ett fullt korrekt sätt skildra vår mosters karaktär, har 
jag besökt Per och Pål, lånt böcker af Brikollister och Kal
mucker, jag har fördjupat mig i damhöljda luntor, jag har 
läst och skrifvit, jag har frusit och svettats, jag har för
summat mat och dryck, nattro och nöjen, slägt och vänner, 
kända och okända, fattiga och rika, allt för moster Barba
ras skull. 

Och ändock har jag ej lyckats utforska mycket mera 
än hvad andra redan förut känna om vår mosters ursprung 
och hemvist, hennes samband med det högt lysande Bri
kolleriet o. s. v. 

Jag vill nu ej så noga skärskåda henne, att hon, som 
en bekant P. B.-Broder vid ett tal för qvinnan utlät sig, 
sönderfaller i tre delar, neml. som moder, maka och älska-
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rinna. Nej, långt derifrån. Jag tar saken betydligt lättare. 
Jag håller mig blott till de uttalanden andra gjort redan 
långt före mig. Jag har neml. funnit tusen lofqväden till 
moster Barbaras ära, alla högstämda, vältaliga, på vers 
och prosa tolkande hennes förtjenster. Enligt dessa har 
jag funnit henne vara ett högst aktningsvärdt fruntimmer, 
en ärbar qvi1rna, som hatat det onda och fröjdat sig åt 
det goda, skrattat med de glada och gråtit med de bedröf
vade. Trumpenheten har hon visat på dörren, det ystra 
lekfulla skämtet ha trifts godt i hennes sällskap, enighet 
och förtroende ha varit hennes sidokamrater, och armodets 
barn ha för henne ej varit främmande. 

Särskildt har jag funnit hennes förhållande till Brikol
leriet vara intimare, än jag förut anat. Visserligen har mo
ster sjelf ej mer än läppjat på drufvans safter, men hon 
har hatat alla vattendrickare; jag tror till och med, att det 
var hon som ansåg »vatten endast duga till att skölja 
tratten ». 

Jag har funnit vår moster vara det ideal, till hvilken 
de lysande brödernas skalder strängat sina lyror. Vanli
gen ha dessa sökt frammana moster Barbaras bild för att 
genom henne tala till bröderna. Och sätten härför voro 
mångahanda. Så hafva en del i drömmen skådat hennes 
gestalt; andra åter hafva så länge stirrat i kakelugnsglöden, 
att dessa till slut tagit lif och uppenbarat sig i vår mosters 
skepnad. Somliga ha sett henne komma flygande i luft
ballong; andra åter ha träffat henne pr telefon; och en 
glad Göteborgare träffade henne i ett Fay-hus, ja, ja inte 
ett vanligt med f-ä , utan ett sådant der spiritistiskt, der 
moster i osynlig måtto kunde taga hand om hans »res
ande» och visa honom underbara ting. 

Som jag sjelf ej kunde träffa henne på vare sig det 
ena eller andra sättet, tog jag mig i förtreten några glas 
af Bachi safter samt inhöljde mig i nikotinförgiftade ångor. 
Bäst jag satt och blåste rökmoln på rökmoln, tog ett af 
dessa form af en lång och smärt qvinnogestalt. På be-
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skrifning kände jag väl igen vår moster Barbara. Men 
hvad nu? 

Hon, den glada, bar ett dystert moln på pannan ; 
Ögat, som af himmelsk glädje fordom log, 
Var vredgadt nu; äfven rösten var en annan 
An den, hvarmed hon förr till orda tog, 
Då hon var gäst i Par Brikoll-kalasen 
Och sirligt läppjade på fylda glasen. 

,, Du dåre,, , sade hon, med röstert bruten, 
»Hur vägar du att mana fram min bild idag? 
»Jag tycker gerna du kan hålla truten l 
»Jag finner mer ej nöje uti Edert lag : 
»Der split och tvedrägt högt sin spira föra, 
»Har inte jag ett enda dugg att göra. 

» Tyst! Mucka ej! Det är ej lönt försvara 
»En lumpen sak, som ej försvaras tål. 
» Har jag ej kanske rätt? Förklara, 
»Hur Ni ha'n uppfylt P. B:s ändamål! 
»Hur ofta har mitt P. B. kommit nu tillsamman? 
» H vad ha' n I gjort att vårda gudaflamman? 

»I forna da'r jag dröjde här så gerna, 
» Då skämtet sprudlade i yster dans, 
»Då alltid klar hon lyste, P. B:s stjerna, 
»Då Par Brikoll stod än i all sin glans, 
»Då Brodern »Jonas» ännu C. M.-klubban förde 
»Och »mine bröders» hurrarop man hörde. 

»Då »Gautier » firade för första gången 
» Till bröders glädje sina nitti år, 
» Då skönast klang den, P. B.-sången; 
»Jag mins den tiden, mins den som i går, 
»Så glad mig syntes denna tiden vara, 
»D å brodern T. R. öfverstyft besjöng Barbara. 
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»Se'n kom en tid med strider, split och tvister, 
»Som trängde ock till P. B:s lugna härd, 
, Då frihandlare och protektionister 
»Af alla krafter rörde upp en verld. 
»Då börjar mine bröders ifver mattas 
»Och P. B. af Kalmucker att utskrattas. 

»Jag minnes dock, att Cronholm kraftigt dundrat 
»Och sokt med lag och rätt att P. B. rycka opp, 
»Jag minnes väl den komitc han grundat, 
» Till hv1lken Brikollister satte alll sitt hopp. 
»Jag minnes ock, att han blef vald till C. M. 
, Men sedan dess jag icke har sett te'en. 

»Jag lumpna trenne sammanträden har noterat, 
»Och att Ni ej haft någon enda reception, 
»Och ingen kommendör Ni ha'n voterat; 
»Jag frågar blott, är detta religion? 
»Min helga flamma har jag ingen gång sett brinna 
»En droppa »ljufligt fluidum» ej rinna.» 

Ja, mine bröder! Jag hade mycket svårt att göra 
några invändningar, ty jag kände sjelf med mig, att saken 
var sjuk. Och som jag sjelf är en i de lägre graderna ar
betande broder, hade jag ej heller klart for mig, hvarför 
så få sammanträden hållits. Jag kunde således ej gifva 
moster Barbara nöjaktiga ursäkter. Jag nämnde dock, alt 
hennes namnsdag skulle firas med ovanlig glans, att Ceremo
nimåstaren numera vore Alvar, och att det under hans pre
sidium med säkerhet skulle blifva allvar af. För att gjuta 
nytt lif i domnade krafter hade han trädt i förbund med 
en berömd läkare och känd P. B.-broder. Denne hade 
neml. nyligen under sitt besök hos Professor Koch i Ber
lin förskaffat sig en hel båtlast af det berömda läkemedlet 
,Lymfa», hvarmed han tänkte behandla bröderna samt och 
synnerligen. Alla rccipienter måste gifvetvis underkasta 
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sig en insprutning af detta verksamma ämne, hvaraf 1/ iooo 
gram vore nog att döda de mest envisa kalmuckbaciller. 
Kuren skulle snart komma att försökas. - Detta var nå
got som intresserade moster, och hon blef betydligt mildare 
stämd samt lofvaclc till och med att vid första anfordran 
åter visa sig för att se, hvad verkan kuren haft. Men det 
är bäst att låta gumman tala sjelf: 

Om detta är sannt, jag ber genom dig få hälsa tiH C. M. 
Det styrande guvernementet också jag bringar min hyll-

ning. 
Till »Janne » jag beder dig ock framföra min tacksamma 

hälsning 
F ör allt hvad han gjort i år och allt han kommer att göra. 
Min hälsning bringe du ock till samtlige bröder som samlats 
Denna min högtidsdag med g-liidje och gamman att fira. 
Länge lefve ännu det sannt Bachanaliska ljuset! 

Sagdt; och gumman stilla försvann så tyst som hon kommit. 




