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Den enda och rätta och sanna Constitutionen
Under tiden emellan högtidsdagarne år 1848 och år 1849
fullbordades ett verk, som för Wiknings-Comissionen var
af största och vigtigaste betydelse och som således utgör
en oförgätlig epok i Commissionens historia.
Då fullbordades nemligen det åt tredje PremiärWikaren Charles Bouvik och Ceremonimästaren
Qvippe Wallvik gifna uppdrag, att med biträde
af Wikmästaren Metzenius Wikstadius (landskontoristen Metzén), på grund af urgamla häfder och
traditioner, uppgöra den för Commissionen ännu
gällande Constitution, som, sedan den på
För-Wikningen blifvit vederbörligen och noggrant
granskad och antagen, på Högtidsdagen 1849 högtidligen antogs till evärdlig efterrättelse.
Som detta märkvärdiga dokument aldrig blifvit i sin helhet publiceradt, införes det här in extenso.
Första Boken.
l:a Kapitlet: Om Wiknings-Commissionens ursprung och ändamål
§ 1.		
		
§ 2.		
§ 3.		

Commissionens ursprung är för hvarje oinvigd, likasom Skapelsens för menniskoförståndet, 		
hitintills, outredt.
Commissionen är egen i sitt slag, en och oupplöslig.
Commissionens ändamål år dyrbart, intressant och överraskande.

2:a Kapitlet: Om Commissionens nödvändighet.
§ 1.			 Commissionen är alldeles oumbärlig.

3:dje Kapitlet: Om Commissionens förhållande till Staten.
§ 1.		
§ 2.		
§ 3.		
§ 4.
§ 5.
		
§ 6.
§ 7.

Commissionen står till, staten uti ett intimt och insinuant förhållande.
Commissionen fruktar Gud och ärar Konungen.
Commissionen är oberoende af republikanska författningar.
Commissionen afstår från delaktighet i Nationalrepresentation.
Och tillåter således det nya representationsförslaget att grundlagsenligt behandlas, på sätt 1809 års 		
Regeringsform i dess 56 § föreskrifver.
Commissionen underkastar sig skatteförenklingen.
Trots polisförbud, tillåter Commissionen cigarrökning under bar himmel, dock mot böter efter lag,

4:de Kapitlet: Om Commissionens förhållande till Kyrkan.
§ 1.
			
§ 2.		
§ 3.		
§ 4.		

Commissionen har, hitintills icke funnit fog att till ledamot invälja någon till Presta-Embetet vigd
person.
Sådant lärer hädanefter icke heller ifrågakomma.
Commissionen vill icke göra någon invändning mot kyrkans emanciperande från skolan.
Wikningstecknet har ogemen likhet med biskopsmössan.
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5:te Kapitlet: Om Commissionens förhållande till främmande makter.
§ 1.

Commissionen hyser för dem mer eller mindre ömma känslor.

6:te Kapitlet: Om Commissionens förhållande till familjen.
§ 1. Commissionens sträfvande inom familjen är dess förökande.
§ 2. Commissionen befrämjar denna förökning på hvarje åtbärligt och beqvämt sätt.
§ 3. Commissionen hyser dock aktning för dygden och respekterar blygsamheten.
§ 4. Commissionen tolererar icke tvegifte.
§ 5. Commissionen anser barn, aflade i lönskaläge, såsom andra menskliga varelser.
§ 6. Och, understödjer förslaget att sådana må taga arf efter sin moder.

.

Andra Boken.
1:sta Kapitlet: Om Commissionens verksamhet.
§ 1. Commissionen verkar i ett välgörande syfte:
		
a) för sig sjelf,
		
b) för andra.
§ 2. Commissionens verksamhet är medborgerlig verksamhet i alla riktningar.
§ 3. Och afser derför, att den, efter mödor och arbete, framåtsträfvanden och uppoffringar
		
tröttade medborgaren må i veck-och vikningskonstens ljufva behag skörda en välförtjent
		 lön.
§ 4. Commissionen vill, så vidt dess krafter tillåta, belöna förtjensten och uppmuntra
		 talangerna.
§ 5. Commissionen antager såsom eget barn hvarje yngling, som med redigt hufvud och 		
		
redbar karakter, förenar hjerta, kraft och vettgirighet.
§ 6. All annan girighet sträfvar Commissionen att utrota.
§ 7. Commissionen verkar äfven i qvinnan.
§ 8. Hvarje Commissionens Ledamot är förpligtad att uti sistnämnde hänseende ega sin
		
särskilda verkningskrets.
§ 9. Dock vare icke otillåtet att två heller flere Vikniings-Ledamöter gemensamt odla samma
		
fält, likväl aldrig på samma gång.
2:dra Kapitlet: Om Commissionens organisation.
§ 1. Commissionen utgöres af ett oinskränkt antal genom förtroendevotum utsedde
		 medlemmar.
§ 2. Commissionens medlemmar äro sjugradige.
§ 3. Commissionens vigtiga värf och djupa mysterier handhafvas i högsta instansen af
		
Commissionens outgrundlige och sjufaldt genomvikne stormästare.
§ 4. Stormästaren biträdes i utöfvandet af sitt kall af det outgrundliga Kapitlets Sju ledamöter;
		
nemligen: Qvadrupel-Vikaren, Tripel-Vikaren, Dubbel-Vikaren, Öfver-Vikmästaren, 		
		
l:ste Premier-Vikmästaren, 2:dre Dito Dito, 3:dje Dito Dito.
§ 5. Utom dess eger Stormästaren att till hemlig rådgifvare inkalla en Hedersledamot.
§ 6. Till lika rang och värdighet som det outgrundliga Kapitlets genomvikne ledamöter samt
		
med skyldighet att, på kallelse, deruti inträda, utses följande Stor-Officianter; nemligen:
			
1:o) Standar-Öfvervikmästaren. 2:o) Ceremoni-Vikmästaren.
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3:o) Harmoni-Vikmästaren. 4:o) Skatt-Vikmästaren.
			
5:o) Storsigill-Vikmästaren. 6:o) Öfver- Veck- och Viknings-Sekreteraren.
			
7:o) Öfver-Viknings-Härolden.
§ 7. Hvarförutom, för värden af Commissionens angelägenheter, det outgrundliga Kapitlet
		
eger att påräkna biträde af följande Under-Officianter; nemligen:
		
l:o) Arkiv-Vikaren. 2:o) Historiograf-Vikaren. 3:o) Registrat-Vikaren. 4:o) Proviant		
Vikaren. 5:o) Uppbörds-Vikaren. 6:o) Fyrverk-Vikaren. 7:o) Viknings-Härolden.
§ 8. Förutnämnde Commissionens Ledamöter samt Öfver-och Under-Oftlcianter äro, i den
		
ordning de här finnas upptagne, främste medlemmar i hvardera af Commissionens tre
		
högsta grader samt utgöra Kommissionens Bestyrelse.
§ 9. För öfrigt kunna i dessa grader jemväl inväljas ledamöter utan Embete inom
		 Commissionen.
§ 10. De öfriga fyra graderna utgöras af mer eller mindre arbetande ledamöter.
3:dje Kapitlet: Om kompetens till ledamot i Wiknings-Kommissionen.
§ 1. Till ledamöter uti Wiknings-Commissionen kunna inkallas personer af mankönet, som
		
a) bekänna sig till någon religion.
		
b) äro födde i eller utom äktenskap.
		
c) äro eller hafva varit gifta.
		
d) inom de förenade Nordiska rikena eller på något annat ställe af vår planet egt, ega
		
eller kunna komma att ega medborgerliga rättigheter.
§ 2. Och derjemte:
		
a) äro redbare och aktningsvärde samt för öfrigt besitta de egenskaper, som i denna boks
		
l:a Kapitel 2 och 5 §§ antydas.
		
b) äro gladlynta, trefliga och oförargeliga.
		
c) icke äro medlemmar af någon nykterhetsförening.
§ 3. Äfvensom:
		
a) äro af naturen begåfvade med erkända anlag för veck och vikning, samt
		
b) äro beryktade för mer eller mindre stora framsteg deruti.
4:de Kapitlet: Om ledamots inväljande.
§ 1. Nya ledamöter inväljas å Förvikningsdagen.
§ 2. N. B. Den dagen sexas först.
§ 3. Anmälan om nya ledamöter föredrages af medlemmar inom 7:de, 6:te och 5:te graderna.
§ 4. Äfven de Öfriga gradernas ledamöter kunna anmäla, nya ledamöter.
§ 5. Antagandet af ny ledamot sker genom öppen omröstning af Commissionens samtlige
		 medlemmar.
§ 6. Att rösta tigande är icke heller förbjudet.
§ 7. Efter 1850 års ingång inväljas högst sju nya ledamöter årligen.
§ 8. Skulle antalet blifva större, bör deremot icke läggas något hinder.
5:te Kapitlet: Om Wikningsedens vigtighet och värde.
§ 1. Hvarje Wiknings-Commissionens ledamot bör kunna svärja.
§ 2. Item tillhör det hvarje nyinvigd att aflägga den ed, som af Commissionens
		
Ceremoni-Vikmästare honom förestafvas.
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§ 3. Aflagd ed kan ej återtagas.
§ 4. Och ej heller återgifvas annorlunda än in natura.
6:te Kapitlet: Om konsten att kunna stiga i graderna.
§ 1. Hvar och en, som har en lägre grad, eger rätt att önska sig komma högre upp.
§ 2. Han eger jemväl rättighet att derom hysa förhoppning.
§ 3. En sådan förhoppning kan realiseras,
		
a) genom eget förvållande, samt
		
b) äfven genom andras.
§ 4. Framgång genom eget förvållande kan ernås:
		
l:o) genom skicklighet och bedrifter,
		
2:o). genom frikostigt befrämjande af Commissionens ändamål.
§ 5. Och genom andras förvållande påräknas:
		
l:o) Genom vigilance och påstötning.
		
2:o) Genom kolera och annan dödlighet.
Tredje Boken.
l:sta Kapitlet: Om Stormästaren.
§ 1. Stormästaren är öfver all rang och upphöjd öfver alla personligheter.
§ 2. Han är ock oantastlig för sina åtgärder, såsom det höfves en Chef för ett fritt och
		
konstitutionelt samfund.
§ 3. Stormästaren eger att utdela titlar och hedersvedermälen.
§ 4. Äfven hans hustru, eller den i hennes ställe träder, står under samma kategori.
2:dra Kapitlet: Om Heders-Ledamoten.
§ 1. Hedersledamoten är i rang och värdighet ett strå. hvassare än Deras Excellenser
		
Rikets Herrar.
§ 2. Han utgör Stormästarens fröjd och förtjusning, men tillätes icke gå till höger om sig sjelf.
§ 3. Han bör vara stor fruntimmerskarl, men föröfrigt icke stort större än Stormästaren.
3:dje Kapitlet: Om det outgrundliga kapitlets durchvikne ledamöter.
§ 1. Samtligo Ledamöterne af det outgrundliga kapitlet innohafva högsta rangen inom
		 Commissionen.
§ 2. Men kunna dock vara utsatte för personligheter.
§ 3. De styra och ställa, gemensamt med Storrnästaren, om Commissionens angelägenheter
		
och utgöra frågor i första rummet:
		
a) om högtidsdagens firande.
		
b) om högtidsdagens firande och
		
c) om högtidsdagens firande, samt
§ 4. Vidare om:
		
a) andra glada och trefliga sammankomster.
		
b) af- och tillsättande af Proviantvikaren.
§ 5. Hvarförutan, och i synnerhet i mera maktpåliggande fall, Kapitlets Ledamöter behandla
		 frågor:
		
a) rörande ekonomien,
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b) Financerna,
		
c) Klagomål öfver oskicklighet i veck- och vikning.
§ 6. Deras hustrur och döttrar åtnjuta Commissionens beundran.
4:de Kapitlet: Om Stor-Officianterne.
§ 1. Stor-Officianterne äro nästan lika goda som Kapitlets ledamöter.
§ 2. Men ega dock ej mer än 6:te graden inom Commissionen.
§ 3. Med deras hustrur oeh döttrar tager Commissionen icke någon befattning.
§ 4. Dem tillåtas likväl att hålla husmamseller.
5:te Kapitlet: Om Stor-Officianternas Embetsbedrifter.
§ 1. Standaröfvervikmästaren förer Fanan med stadig arm och vandrar i processionen främst
		
med hurtig mine.
§ 2. Han kan dock få vara en smula talg-ögd.
§ 3. Ceremoni-Vikmästaren agerar hufvudsakligast:
		
a) såsom vägvis,
		
b) såsom frågvis,
		
c) såsom högvis.
§ 4. Han förekommer äfven såsom pratmakare.
§ 5. Harmoni-Vikmästaren regerar i tonernas verld.
§ 6. Skatt-Vikmästaren har åtskilliga dyrbara åligganden, enligt särskildt stadgande uti
		
denna konstitution.
§ 7. Skattmästaren tillåtes icke att i embetsutöfningen vara kladdig.
§ 8. Stor-Sigill-Vikmästaren har egentligen ingenting att göra.
§ 9. Öfver-Veck- och Viknings-Sekreteraren har deremot göromål öfver hufvudet,
		
synnerligast utom Commissionen.
§ 10. Öfverviknings-Härolden förekommer såsom namnförvrängare.
§ 11. Storofficianterne kunna icke afsättas, men väl afläggas. .
6:te Kapitlet: Om Under-Officianterne.
§ 1. Under-Officianterne innehafva Commissionens 5:te grad.
§ 2. De hafva få, men angenäma göromål.
§ 3. De handhafva sina embeten med synnerlig uppmärksamhet.
§ 4. Uti frågor, som röra embetet, ega de att yttra sig fritt och obehindradt,
§ 5. De kunna möjligen erhålla tjenstledighet, dä de af sjukdom eller dödsorsaker
		
få laga förfall.
§ 6. Under-Officianterne ega rättighet att nyttja pigor.
7:de Kapitlet: Om de öfriga graderna.
§ 1. Näst den femte graden kommer den fjerde –, som är ett pinnhål bättre än den tredje.
§ 2. De tre sista graderna äro aldra lägst.
8:de Kapitlet: Om den inbördes kärleken.
§ 1. Vid bränvinsbordet och vid Bålen eger icke någon rangskilnad rum.
§ 2. Ty inför Gudi äro vi alla Småländingar.
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Fjerde Boken.
l.sta Kapitlet: Om Finanserna.
§ 1. Kassan förvaltas af Skattvikmästaren och räkenskaperna granskas pä förvikningen.
§ 2. Den dagen får uti Skattmästarens ego icke finnas rep eller spik.
§ 3. Till kassan ingå följande medel:
		
a) Afgifter vid uppflyttning i högre grad.
		
b) Frivilliga gäfvor vid inträde i Kommissionen.
		
c) Dylika gåfvor af resande Vikningsbröder.
		
d) Räntor på utestående kapital.
§ 4. Den behållning, som ledamöterna särskildt leverera, inflyter icke i kassan.
§ 5. Kassans tillgångar insättas och förräntas i Linköpings Sparbank.
§ 6. Härtill uttages en Wikningsbok.
§ 7. Skattmästaren åligger att å dessa kapital anskaffa en oerhördt hög ränta.
§ 8. Vid hvarje Commissionens sammankomst bör alltid något samlas till kassan.
§ 9. Dock emottagas icke löspenningar.
§ 10. Af hvad sålunda kan insamlas bör framdeles bildas en stipendiifond och ett, om ej ringa,
		
stipendium anslås till uppmuntran åt någon sig i knappa omständigheter befinnande
		
redbar yngling med lofvande anlag och född inom Östergötlands län.
§ 11. Afkomlingar af Wikningsledamöter ega dertill förmånsrätt.
2.dra Kapitlet: Om Ekonomien.
§ 1. Wiknings-Commissionens ekonomi ombesörjes af Proviantvikaren.
§ 2. För provianteringen i våto och tårro njuter Proviantvikaren kontant erkänsla.
§ 3. Denna känsla delas af Commissionens samtlige ledamöter, repartitionsvis.
§ 4. Hedersledamoten är i detta fall känslolös.
§ 5. Äfven andra utgifter i och för Commissionens framgång och anseende, delas mark om
		
mark Commissionens ledamöter emellan.
§ 6. Öfver alla Commissionens utgifter och omkostnader afger Skattmästaren noggrann
		
och verificerad räkning.
3:dje Kapitlet: Om Uppbörden.
§ 1. Uppbörden är djefvelaktig.
§ 2. Ergo bör uppbörden handhafvas med ett sjuhelvetes nit och en rent af förbannad
		 skyndsamhet.
§ 3. Uppbördsvikaren bör således vara en knif.
Femte Boken.
l:sta Kapitlet: Om Högtidsdagens betydelse och sammankomsternas nödvändighet.
§ 1. Å den för sin djupa betydelse i urkunden erkända och såsom en stor högtid af förfädren
		
antagna Sjusofvaredagen firar Wiknings-Commissionen sin årliga högtidsfest.
§ 2. Derjemte håller Commissionen sammankomster den 13 Januari och den 30 April.
2:dra Kapitlet: Om Högtidsdagens firande.
§. 1. Högtidsdagen firas på ett pompöst och lysande sätt.
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§ 2. Nemligen:
		
a) genom Musik och Sång,
		
b) genom intagande af en enkel Sexa.
		
c) genom antifgande af nya ledamöter,
		
d) genom uppläsande af årsberättelsen, parentationer öfver utvikne Ledamöter och 		
		
c) genom högtidligt Wikningstal.
		
d) genom intagande af den Stora Viknings-Sexan.
		
e) genom Skålar och Kanondunder.
§ 3. Commissionen utser ärligen en Storskräflare, som på ett populärt och humoristiskt sätt
		
afhäller det stora Wikningstalet.
§ 4. Likaledes vid förvikningar utses de medlemmar, som böra hålla parentation öfver
		
afvikne lefvande och döde.
3:dje Kapitlet: Om öfriga sammankomster.
§ 1. Commissionens Ledamöter äta:
		
den 13 Januari Middag,
		
den 30 April Sexa — gemensamt.
§ 2. Vidare skaffar sig Commissionen så roligt den förmår.
Sjette Boken.
l:sta Kapitlet: Om Receptionen.
§ 1. Receptionen är särdeles hemlighetsfull.
§ 2. Receptionen är dels andlig och dels lekamlig.
§ 3. Dervid förekomma hufvudsakligen såsom verkande vikningspersoner:
		
a) Stormästaren.
		
b) Ceremoni-Vikmästaren.
		
c) Öfver-Vikningshärolden.
		
d) l:ste och 2:dre Vikningshärolden.
§ 4. Sedan de af Ceremoni-Vikmästaren framstälda frågor blifvit på mer eller mindre lysande
		
sätt besvarade samt andra betänkliga prof aflagda, förkunnar Kapitlet, genom
		
Stormästaren, huruvida recipienten antages eller ej.
§ 5. Antagen medlem erhåller af Ceremoni-Vikmästaren Commissionens förbrödrande
		 förbundstecken.
§ 6. Och Öfver-Vikningshärolden utropar den nye medlemmens Vikningsnamn.
§ 7. Härvid höres Viknings-harmoniska fanfarer ljuda och kanonerna dundra.
§ 8. Den nye vikningsmedlemmen rodnar.
§ 9. Han bockar sig därefter och försvinner bland mängden.
2:dra Kapitlet: Om Wikningstecknet.
§ 1. Vikningstecknet är enfaldigt.
§ 2. Det kan ock vara. tvåfaldigt.
§ 3. Det utgöre hufvudsukligast af en florshufva:
		
a) dels fodrad och någorlunda bastant.
		
b) dels tunn och helt luftig.
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Stormästaren förekommer merendels i sin egen flors-hufva.
Det outgrundliga Kapitlets ledamöter göra sig heller sällan utan.
Deras Vikningsuniform är mer eller mindre lysande och beqväm.
Öfver-Officianterne nyttja briljanta och lysande, uppvikna tecken.
Under-Officianterne nyttja Vikningsmössor med ljusrödt undertyg.
Fjerde gradens medlemmar hafva Vikningsmössor, fodrade med blått.
Tredje gradens Vikningsmössor äro fodrade med gult undertyg.
Andra gradens Vikningsmössor äro omslingrade med en trefärgad cordon.
Första gradens Vikningstecken är en hvit florshufva med röda kanter.
Sjunde Boken.

l.sta Kapitlet: Om utvikning: med rim och reson.
§ 1. Afliden medlem är för alltid utviken.
2:dra Kapitlet: Om utvikning: utan rim och reson.
§ 1. Ur Kommissionen utvikes:
		
a) Den som formerar gräl eller eljest bär sig ovärdigt åt.
		
b) Den, som i staden eller orten boende, på trenne år icke, utan att resonligt förfall kan
			
ådagaläggas, deltager i Commissionens sammankomster.
§ 2. förklaras för lefvande lik och öfver sådana hålles lämplig parentation vid näst derpå
		
infallande högtidsdag.
§ 3. Hvarförutom hvar och en, som förråder Commissionens hemligheter, förklaras för sig
		
och hela sin slägt ovärdig att någonsin uti Commissionens visa och alltfördunklande
		
samfund varda upptagen.
All omröstning sker öppet per capita och vid lika vota
eger ordföranden votum decisivum.
Ändringar i denna konstitution kunna föreslås vid
allmänna sammankomster och blifva diskuterade
vid nästa För-Wikning.

Förmodligen fick det ursprungliga dokumentet ett
bekräftande lacksigill någonstans.
Om det var så, vilket historien eller arkivet tyvärr inte
förtäljer, torde det ha skett med hjälp av
denna sigillstämpel från samma tid.
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