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KEJ.: 
RED.: 
KEJ.: 

RED.: 
KEJ.: 

RED.: 

KEJ. : 
RED.: 

KEJ. : 

RED.: 

K.EJ.: 
RED.: 

KEJ.: 

RED.: 

-Ja ou är A VISA or 6 färdig och här kommer företalet. 
- Företal kan man väl hoppa över, det läser i alla fall ingen. 
- Men det bör väl åtminstone stå, av vilken anledning A VISA 
kommeruti 
-Det står ju utanpå - ' 'Till Brödernas förnöjelse' '. 
- Det mesta av innehållet har du tydligen inte själv "snickrat" 
ihop, utan av bekvämlighetsskäl engagerat andra. 
- Stämmer. Jag tål nämligen inte kritik. Den pinsamma delen får 
andra ta hand om. 
- För en redaktör kan m.a.o.endast beröm accepteras, eller h~r? 
- Stämmerl Apropos det, så hör till god ton, att man så här i 
början av en utgåva ber om ursäkt för alla de svagheter, som kan 
vidlåda den och skribenterna. 
- Så när man läst företalet vågar man inte läsa vidare! Däremot 
kunde det väl på ett fint sätt antydas, att A VISA inte kostar 
mottagaren något. Annonsörerna finansierar det hela och äro 
verkligen värda en gentjänst. 
- Vad tjänar det till att upplysa läsaren om, att A VISA utsändes 
gratis, sedan han redan fått den? 
- Det kunde göra honom mildare i omdömet. 
- Skulle kunna ja, men vi kom ju överens om, att företalets 
uppgifter var det ingen som tog del utav! 
-Nå då talar vi inte mera om det. Skrivet är skrivet och tryckt är 
tryckt. Så får vi väl så småningom höra vad eventuella läsare 
säger och tycker. Håll tummarna! 
-Jag vill bara passa på att tacka dig för gott samarbete under de 
år A VISA utkommit med dig som ansvarslös utgivare. 

GYNNA VARA ANNONSÖRER 

DE GYNNAR OSS 



Styrande 
Mästarens 
funderingar 

För en tid sedan fick jag i min hand en bok med Johan Anders Wadmans 
samlade skrifter, sammanställda av Johan Gabriel Carlen, utgiven 1869 
och tillägnad Göta PB. J A Wadman var en välkänd och framstående 
Ordens talare och Skald i Göta Par Bricole i början av 1800-talet och är 
verkligen beviset på, vad han själv uttryckt i en dikt 

"Tidevarvet, det han levat i 
sällan vridit lagern kring hans hjässa 
men ett folk dör ut och sekler gå förbi 
skaldens minne överlever dessa" 

Läsningen av boken har berett mig mycket nöje och givit anledning till 
funderingar och eftertanke. Den bricolistiska anda som genomsyrar hans 
poesi och prosa skulle jag önska, att vi också idag ville känna igen i Par 
Bricole och dess verksamhet, även om det för en del idag kan verka 
föräldrar. I kapitlet "Vingudens vård om sina barn och vänner" skriver 
han bl a följande: 

"Bacchi skötebarn, lyckligare än dess halfbror verldsmannen, 
eger i den mustiga drufvans ymnoga safter ett verksamt motgift, 
som döfvar smärtans kramp-kolik och väcker lifsandarne ur 
tråkets och ledsnadens apatiska sömn, tillstoppar de tärande 
tårames källor, qväfver suckorne och öppnar löjets och skäm
tets gyllen åder, lisar omtankens migrän och samvetsaggens 
tandvärk, retar kärleks-nerven till verksamhet och sprider rörel
se och värme i alla vänskapens domnade fibrer, kort/igen, ett 
universal-medel mot alla själens och sinnets mest inrotade 
krämpor" 

Vad som gäller två av de grundpelarna som vårt sällskap vilar på och 
måste bygga vidare på, skriver Wadman på ett annat ställe i samma 
kapitel: 

Par Bricoles 

fasta punkt 

i tillvaron Stora Hotellet 
Jonkoping. Telefon 036·11 93 00. 



"Låt icke öfverflödet svälla i dina dyrkares strupe, utan beskär 
en lätt förlossning åt de svage, som icke förmå att hysa dina 
ymnoga hdfvor! Mura igen grälmakarens käft och häfta vid 
gommen sladdrarens fladdrande tunga, att vi och vdra barna
barns barn måtte dyrka dig här i fridens lugn med varm vän
skap och orubbligt förtroende inbördes!" 

Det är min förhoppning att vi i lönköpings Par Bricole skall kunna bygga 
vår verksamhet vidare i fridens och vänskapens tecken med ett orubbligt 
förtroende. Visst är det och kommer det att vara svårt ibland i en tid som 
kännetecknas av så mycket förnyelse och där, i det vardagliga livet, de 
vassa armbågarnas lag gör sig gällande och där traditionerna och deras 
värde ofta förringas. 
Låt oss i lönköpings Par Bricole hjälpas åt, utan att snegla åt självgodbet 
och fördelar, att göra vårt Lysande Sällskap än mer lysande och föra de 
bricolistiska traditionerna vidare. 
Och jag vill sluta med att än en gång citera J A Wadman: 

"Ty kärleken, späckad med inbördes förtroende, är en rasande 
läcker ungfdgel, förnöjelse och innan frid, kosteliga likörer . 
och arbetets möda, en förträffligare krydda än vaniljbönan. 

"0, du arme missnöjde, vill du då ändtligen bli lycklig? 
N d väldd-föresätt dig att vara det, värdera det du har 
och förakta det du saknar!" 

J-E B. 

KLENODER 
lönköpings Par Bricole sätter främst bland sina ägodelar två minnes
värda klenoder. Den ena är den stora silverbålen, som skänktes till 
Sällskapet den 22 oktober år 1900 av dess förste Styrande Mästare 
"gustavianen" Carl Friedländer (1879-1899). Denna "regeringstid" står 
ingraverad. Silverbålens dimensioner framgår av måtten: 25 cm bög och 
50 cm i diameter. Dess förnämsta plats är i "vinträdet" på Barbaradagen. 

Den andra klenoden är en kristallkaraff med sex pokaler och med 
synnerligen vacker dekor. Denna uppsats var Moderlogens gåva till 
Jönköping s P .B. vid dess 50-årsjubileum. 



Fredmans epistlar. 
/Hämtat ur lönköpings PB:s arkiv. 
Nedskrivet av vår bortgångne Broder 
RGK, Ma/te Linnarssonl. 

Så vill jag först broderlil!en fästa uoomärksamheten oå det sista av orden 
i ovanstående rubrik "Epistel". Vad betyder detta ord egentligen och 
varför har Bellman anam-mat detsamma? Epistel kan väl kort sagt över
sättas till svenska ordet "brev". Med epistel avser man breven i Nya 
Testamentet. Ända från forokristen tid- troligen 400-talet- har prästerna 
intill nutid läst dessa brev eller delar därav under gudstjänsterna. Och 
inför den samlade menigbeten. 

Ordet h3.! alltså en djup och kristlig innebörd. Men ... frågar sig kanske 
bröderna. Ar det då så synnerligen lämpligt, att använda sig av detta ord i 
titeln till ett diktverk som det här är frågan om? Man kan svara både ja 
och nej. Beroende på vilken livsåskådning man har. Vi bricolister, åt
minstone de av oss, som vilja försöka begripa och kanske förstå Bellman 
i dessa dikter, och, jag säger verkligen kanske åter igen, komma till 
klarhet, till ljuset, vi svarar avgjort, att epistelbenämningen är riktig både 
ur synpunkten parodi, men framför allt ur en andra och utan tvekan 
lyckligare och lärorikare synpunkt. Och till denna senare återkommer jag 
strax. 

Bellman parodierar gärna och bland annatblevobibliska händelser och 
motiv travesterade och beskrivna på ett harmlöst ofta humoristiskt sätt. 
Märk väl, min bror, aldrig så, att han gjorde sig skyldig till smaklöshet 
eller i en stilistisk utformning som kunde stämplas med simpelhetens 
tecken. Trots anledning till villfarelser i nämnd riktning. Ej heller skrev 
han förnekande eller förnedrande om en högre gudomlighet. 

Det för den kristna människan skönaste och vackraste, en djup och 
underbar ro på Vår Herre, om detta skämtade aldrig Bellman. När han i 
Fredmans Epistlar skriver på sitt säregna sätt om detta det värdefullaste i 
kristen lära, då lyser klart som från en fyrbåk ödmjukhetens tacksamma 
strålar i allvarsord, vilka aldrig av rätte bricolebröder misstolkas kan. 
Bellman var en varmt kristen själ, naivt from. En paradox om man ytligt 
bedömer honom efter Fredmansdiktens figurer och deras liv och gär
ningar. Men snille är snille med alla dess obegränsade ofta svårtydda 
kombinationer i tankekonstruktionens värld. Därför är det icke alls så 
sällsynt, att en vanlig dödlig, mången gång har så svårt att förstå det 
verkliga djupet i en stor diktares verk. Då man alltså vet detta, att 
Bellman var, skall vi säga "ej gudsförnekare", "ej hädare" men ett 
snille, då accepterar man gärna det förhållandet, att hans humoristiska 
ådra ofta rann från källor, som framsprungit ur den bibliska historien. 
Och alldeles särskilt då man innerst inne har en stark känsla av, att 
Bellman med sin diktcykel Epistlarna avser något väsentligt mera än bara 
en parodi. Fredmans Epoistlar fingo sin titel som parodi på Pauli 
Epistlar. 



Sverige genomlevde en synnerligen svår tid under de år när Bellman 
växte upp, då Fredman vandrade från krog till krog. Det ekonomiska 
Livet var katastrofartat och färgade starkt människornas kamp och till
varo. Sällan har alkoholmissbruket varit så påtagligt. I epistlarna intar 
kroglivet i dåtidens Stockholm en framträdande plats. Där är larm och 
löjen, duoder och brak, den mänskliga förnedringen firar triumfer, jung
fruhus, dans och vita bröst. Bellman saknade ekonomiskt sinne, men 
hade däremot skarp blick, som överkänsligt fotograferade verkligheten. 
Icke minst det vackra och underbara, vilket jämte det fula och trista 
marscherar genom epistel världen. 

Hymnerna till skönheten bos en kvinna. Det vackra som ligger i en 
månskensnatt, som försonande döljer allt svart och sorgligt, förtrollande 
gator och gränder, hamnar och broar. Pånyttfödelsen i en sommarmor
gon då solen sakta stiger och med guld dränker stadens torg och annars 
dystra gråa hus, allt är nytt, allt är rent, strömmen brusar frisk och grön, 
allt är i morgonväkten så välgörande tyst. Och långt därute Mäl~rens 
cyteriska stränder och öar, där najader och nymfer göra make up för att 
fånga dagens kavaljerer. Dofter från ängar med blommor. Lunder med 
svalkande skuggor. Allt detta ser Bellman-Fredman. Allt detta lovsjung
er han och prisar Skaparen. 

Bakom hela hans epistelvärld skymtar man och anar då och här en 
svagt gyllene strimma. Evighetens oändliga gåtfullhet, dess ro och skön
het med invävd mänsklig längtan efter frid och vila när alltför arbetsfylld, 
tröttsam dag till ända gått, efter rus utan sans- ruelsen och ångesten, en 
vemodig längtan att få komma bort från mina mänskliga svagheters 
synder, vilka jag kanske väl känner men en bemästra förmår, trots vinets 
Lethe. Glömma, glömma mitt mänskliga elände, min misär. Måtte Cha
ron snart komma med sin färja. 

Ja ... den andra synpunkten. kanske man till slut vågar påstå, att 
Fredmans Epistlar, rätt lästa och rätt förstådda icke nödvändigtvis 
måste vara enbart parodier, rena nöjesläsningen. Måhända äro de ''epist
lar" mer än väl värda att studera, begrunda och avnjuta. Gärna vid en 
pokal med gnistrande nektar. Men med måtta, skall din bägare tömmas. 

Ge henne en 
päls eller 

päls mockakappa 
SA FAR DU GA PA PI 

• • • 

SVARTZ PÄLS 
· Smed)egatan 28. Jonkopmg Tel. 16 33 01 



Vem var nu denne Fredman? Var ban 
en fantasifigur? Nej, han var nog så 
levande som en människa kunde vara. 
Men när ban 54 år gammal lades på 
bår hade han minst 15 år varit en av 
Stockholms mest kända och förfallna J 

krogkunder. År 1767 tutade Charon i 
sin lur för denne boMmnatur. Och 
året därpå började Bellman göra den
ne Bachidyrkare utan hejd till sin 
klassiske och odödlige huvudfigur i 
sina Epistlar och sånger. 

Fredman beskrives såsom " namn
kunnig urmakare i Stockholm, ~tan 
ur, verkstad och förlag". Det är Bell
man själv som så presenterar honom. 
Fredman var ett stockholmsbarn både 
av födsel och av sin tid. Det senare 
icke det minst viktiga. Troligen 1713 Fredman. 
såg han första gången det dagens ljus, 
vilket under sista 10-15 år aldrig förmörkades annat än under nyktert 
tillstånd. Och stunder av denna art voro icke många eller långa. Jean eller 
Johan blev han i förnamn kallad och son var han till en i Stockholm 
synnerligen aktad medborgare. Fadern var en skicklig urmakare och 
sonen följde honom i spår evad det gällde yrket. Vid faderns uppbrott till 
ljusare nejder ärvde Jean en förmögenhet och gott anseende. Vid 24 års 
ålder blev han mästare och fick senare titeln hovurmakare. Vem om icke 
Jean skulle då sköta stadens förnämsta klockor. Bland andra de klockor i 
Storkyrkan eller Riddarholmskyrkan där också dessa pendlar svängde, 
som skulle sprida det ängsliga dån över gränder och torg som alltid 
påminde Fredman under hans förnedrings år om förgängelsens stund. 

Så kom kvinnan in i Fredmans liv. Hon var 12 år äldre. Alltså 44 år när 
Jean 32-årig gifte sig. Förmögen änka visserligen men ...... Tonerna i 
detta äktenskap blevo icke en komposition till vackra sommarvisor med 
sol och värme, gröna lunder och blommors behag. Vintrig kyla nedisade 
snart melodin som snabbt försvann och ingen vår kunde smälta detta 
omaka äktenskaps glaciär utför vilken Fredman rutschade ned i avgrun
dens djup. Trätorna därhemma förbittrade tillvaron. Eldande vin blev det 
halmstrå Fredman sträckte sig efter. Men han sjönk ner i en värld ur 
vilken ban aldrig kunde kravla sig upp. Endast när ruset valsade honom 
in i Fröjas salar levde han kungligt och övermodigt. Men efter dag kom 
natt. Eller tvärtom. Fredman kan och vill inte längre sköta sin syssla som 
urmakare. Blir avsatt. Dör som aktad människa men lever kvar som 
ökänd krogkund. Såskiljas han och hon. icke efter människors lagar. Fru 
Fredman lämnade denna jämmerdal innan skilsmässan blev klar. Så var 
den sagan slut. 



Bellman ger Fredmans gestalt och skäl odödligt liv. Ger honom en 
livsfilosofi, ömsom svart ömsom rosafärgad. Bellman måste ha känt 
Fredman, säkerligen personligen, ej som umgängesvän. Han måste hos 
Fredman ha sett guldkom glittra bland aUt grus. Troligt är att Bellman 
studerat honom, följt hans vingliga steg på gatan, kanske hört en monolog 
här en händelse där, en sång tiU Fröjas lov, en hymn till det vackra jorden 
bär. Kanske Bellman framför någon annan förstod grundorsakerna till 
Fredmans djupa misär, såg dem mot en bakdgrund av gyllene skyar. Låt 
vara att råhetens patos tycks vara förhärskande. Men ständigt återkom
mer knippen av strålande ljus från den heliga eld som sann humor utgör. 
Denna eld förmildrar och skänker den Fredmanska världens burleska 
och realistiska tavlor en glans av förlåtande ljus. Människan Fredman 
som är fullt medveten om-sitt elände, fullt på det klara med, att ban aldrig 
kommer ur träsket, övertygad om sin dåliga karaktär, men som i blåsvart 
natt med Charon som roddare ändock ser en måne, ändock ser stjärnor, 
vilka förhoppningsfullt glimra och båda, att ångrande uslingar finnes det 
också plats för hos upphovets Skapare. Brinnande ande, skälvande ande: 

Märk hur vår skugga-märk Movitz mon ..-----:.,.....,~-------. 
Irere
lnom ett mörker sig sluter. 

Hur guld och purpur i skofveln, den der, 
Byts till grus och klutar. 

Vinkar Charon från sin brusande ä/f, 
Och tre gdnger se' n dödgräfvaren s je/f, 

Mer du din druva ej kryster. 
Därför, Movitz, kom hjälp mig och 

h välJ 
Grafsten öfver vdr syster. 

Här ligger jag i rännsten och 
betraktar ... 

Känn mina händer, magra och kalla 
Darra vid larm och dån. 

Se dem av vanmakt vid min sida falla, 
liksom vissna strån. 

(Bellman) 

Fläkt skapar rätt inomhusklimat j,. Fläkt• 
med produkter och system för luftbehandling .. 

över hela världen - Evaporator AB 



BELLMAN 

Att prisa Bellman 
då blir man glad och nöjd. 
Hans minne lever 
i ljusets glans-en fröjd! 

l Stockholm han kom till Världen. 
Han spred glädje, så ock ljus! 
Till gammal såväl ung 
till hovet och vår kung. 

Människor de fängslades 
av Bellmans vackra mål. 
Det var skönhet, sång och dikt. 
För Kung och Fosterland höjdes glasen med en klang, 
och festen kom i svang. 

Bellman, han skänktoss så kultur. 
Den spridits likt ett gammalt, säkert ur. 
Ty, Haga slott, Brunnsvikens stränder 
i vårens så vackra tider, hjärtat det vänder. 
Det är doft, som går i blom. 
En människas rikedom. 

l Bellmans hjärta 
där fanns ett djup! 
Han därför kunde sprida ljus! 
Till människor i vårt land 
hans budskap nu jag finns på band. 
På människors hyllor bör banden stå! 
En verklig glädje dem skänkes då! 

Göteborgden 17.11.83, kl. 12.30 
Jan Ramfors 

STABilO BOSS 
VINNER l LÄNGDEN 



Vem skrev musiken? 
Det är väl ganska allmänt känt, att vår ordensbroder Bellman ofta utgick 
från andras melodier vid sin diktning. I en del fall har man kunnat 
fastställa ursprunget, mest genom forskning av Julius Bagge, som på 
1870-talet drev Abr. Hirschs musikhandel och därvid förvärvade Bell
mans cittra, nu förvarad hos moderlogen. 

I den av Avisan utgivna Sjungboken återfinner vi epistlarna 27 och 48 
vars melodier har samma kompositör, Francois Andr~ Philidor (1726-
95). För de bröder som är schackspelare är han känd i inte mindre än tre 
öppningsvarianter, men Epistel 48 har överlevt dem alla. Det berättas att 
Philidor, som gärna spelade schack mot belöning i vitt vin, spelade som 
starkast efter tredje buteljen. Nedtecknaren av dessa rader kan tyvärr för 
egen del inte bekräfta annan erfarenhet än den motsatta. 

Philidor var fransman och Londonbo. Det är dock Italiens tonvärld 
som mest inspirerat Carl Michael, och Epistel 72 bärs upp av en melodi 
komponerad av Egidio Duni (1709-75) från Mat~ra i konungariket Nea
pel. Melodin är från en operett "Målaren kär i sitt modell", som hade 
premiär på Eriksbergsteatern i Stockholm 31/8 1782 och blev en lång
körare, uppskattad av sin tids PB-bröder. Episteln har också sin anknyt
ning till Jönköping i så måtto att den var inspirationskälla for vår hän
sovne Broder Göran Lindal. Han gjorde 1961 stor sucre som epistelspe
cialist i TV:s 10.000-kronorsfråga. Lindal försäkrade mer än en gång att 
"Glimmande nympr• var den bästa musik, som Bellman skrivit. 

Francesco Uttini från Bologna var bricolist redan 1n9 och hade då i 
fjärdedelen av ett århundrade haft en ledande ställning i Stockholms 
musikliv. Musiken till "Bacchus vi dyrka" (Bacchi Tempel No. 5) på sid. 
31 i SjunBboken är av hans hand. 

Den kanske allra käraste av epistlarna, No 82 "Vila vid denna källa" 
har sin melodi från ett Stabat Mater av Giovanni Battista Pergolesi. Han 
var verksam i Neapel och dog endast 26 år gammal 1736 i grannstaden 
Pozzuoli, där 200 år senare Sophia Loren tog sina första, nätta steg. 

ADAMSONS 

SvenBener 

AOAMSONS TRANSPORT AB 
Skruvgatan, LJungarumalnduatrlomrlde, 

551 17 JÖNKÖPING. Tel. 038/18 60 00. 



Nittio gladlynte Bröder samlades lördagen den l oktober 1983 för att 
övervara TREDJE GRADENs givande. 

Förvånansvärt få av de kallade recipienderna infann sig. Varför? (Här 
bör påpekas, att det åligger faddrama att tillse det deras adepter troget 
ställer upp på den fortsatta vandringen inom Sällskapet). 

Den Bacchanaliska Theatem och vår eminenta Sångkör visade åter
igen hur den dramatiska och välljudande delen av ritualen skall hand
havas. 

Arbetsgrademas Ordf., Sune Winald, både förklarade, orerade och 
sjöng ut om gradens innebörd och syften. Ett nytillskott i Ämbetsmän
nens ståtliga skara var tf. Ceremonimästaren Lars Waldenström. Ett bra 
"ämne" för kommande uppgifter inom vår krets. 

En gång om året serveras vid Måltidskalaset Storans deliciösa Pytt i 
Panna. Denna "en gång" var just denna gång. 

Till Oförgängligt Skinande Bröder befordrades: 
Johan Berggren Jan Fåhraeus Ole Reiter 
Lars Boll Peter Gadh 
Thomas Cedergren Stefan Holmberg 

Hans-Olof Strandberg 
KurtÖberg 

Bengt Dahlqvist Christer Ingerman 

Samma dag på eftermiddagen gavs lO:e graden (RGK). 13 ~röder voro 
"kallade" ch samtliga ställde upp för att upphöjas till RIDDARE av 
GYLLENE KORSET. För gradens recipiender talade och tackade Br. 
Sid.ney Dahl. 

Walter Bjerser 
Oddvar Bodahl 
Sidney Dahl 
Gunnar Eriksson 
Lennart Fornaoder 
Sten-Erik Henriksson 
Anders Hugoson 

TVÅ FAKTORER 
ATT RÄKNA MED 

Nyström- Magnusson 

Bertil Karlström 
Harry Lundin 
Erik Rigemar 
Sven Sandell 
Anders Ström 
Bemo W essman 

V.ICr.~IE?-1 -r,Ht:i. 
T el. 11 04 98 



Högtidligt och allvarsamt i Par Bricole 
lördagen den 5 november 1983 

Det lysande sällskapet Jönköpings Par Bricole ägnade på All
helgonadagen sina under året hädangångna bröder en stämningsfull min
neshögtid, parentation, i Järstorps kyrka. 

Detta efter den traditionena gradgivningen på Stora Hotellet där 20 
recipiender befordrades till en högre grad. 

Högtiden i Järstorps kyrka inleddes klockan 4 om aftonen med att 
bröderna- inalles ett 60-tal - i procession gick in i kyrkan där såväl deras 
som de hädangångnas anhöriga redan voro församlade. Ordensprelaten, 
kyrkoherde Bror Packal~n. återkalJade i en betraktelse minnet av de 
under året bortgångne bröderna Sixten Arensten, Bo Björklund, Stig 
Fröden, AlfN:soo Huus, Gunnar Svensson och Folke Wämbring. 

Psalmsången ljöd fylligt och allvarsmättat i kyrkan på kullen därute 
bland åkrar som gått till vintervila. Den stämningsfulla gemenskapen 
förstärktes av bricoleriets egna sångare. Styrande mästaren Jan-Erik 
Berggren, assisterad av riddarceremonimästaren Gunnar Eriksson, gen
omförde en särskild ceremoni med de saknade brödernas sköldrar varpå 
kyrkklockan slog sex slag under det fanvakten (Sven Sand~ll och Bertil 
Palm~-Johnsson) sänkte fanorna. 

Minneshögtiden avslutades med att bröderna paraderade i kyrkogång
en då besökarna trädde ut till den av marschaller upplysta vägen till 
kyrkbacken. Recipienderna tackar för det stämningsfulla arrangemanget. 

PoK. 
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Sjätte Gradens recipiender Allhelgonadagen den 5 november 1983 
Ola Adamsson Lars Kjällström Jan Siljedahl 
Jan-Eric Andersson Harald Lang Berndt Sjöland 
Ingemar Florberger Rolf Larsson Stig Skoglund 
Jan Forssell Ulf Larsson Sven-Åke Suhr 
Benno Holm Per-Olov Norlander Yngve Svensson 
Nils Höök Anders Olsson Lars Waldenström 
Perolof KaJiings Lars Ordeli 



In memoriam 
Ivar Oman- har gått bort 

Öman. Ivar 

Stormästaren i Moderlogen under åren 1970-1975, en levande bricoUist 
till sitt sista andetag och en god vän till lönköpings Par Bricole. 
A-studenten och Sveriges yngste fil.dr. kom att ägna sitt liv åt stats
vetenskapliga frågor i praktisk verksamhet. Han tillhörde Stockholms 
stadsfullmäktige i många år, blev borgarråd och representerade högern i 
riksdagens I:a kammare. Som direktör för Statistiska kontoret var ban 
mest meriterad att kommentera valresultaten under ett flertal val. Han 
fick många viktiga uppgifter i sitt liv. 
Att få sitta vid l vars sida, under gla(ia PB-kalas, var en stor förmån. Han 
talade sällan på vers, logiken band honom till en prosa, som stod högt 
över vardagen. Jag var med när han blev jubeldoktor 1974. Med doktors
kransen på sin hjässa såg han ut som ''Demosthenes" och ban var en 
svensk sådan, svår att överträffa i vältalighet, lysande skribent vilket 
PB:s jubileumsbok visar, klar i hjärnan och aldrig felprogrammerad. 
Han älskade skönheten. Det var därför ban njöt av de sköna konstema i 
Par Bricole. 
En av de mest "lysande" har gått bort och kommer att saknas av många 
av oss. 

Carl-Wilhelm Lothigius 

NAGON MASTE SÄLJA DEN EXKLUSIVA GARDEROBEN 

DET GÖR VI. 

ERIC SKOGLUND 
Ö. Siargatan 12. Jönköping. Tel. OJ C>/ l l 96 30. 

Du som har eget hus 
bör också ha Budgetkonto. 
Då fördelar du dina utgifter j.lmnt övt>r Jret. 

~) Skandlnavlska Enskilda Banken 



Installations-Högtid 
Hela det Styrande Guvemmentet av Jönköpings Par Bricole reste sön
dagen den 13 november 1983 upp till Kungliga huvudkommunen i ett 
angeläget Bricolistiskt ärende. Installationen av Storkansler skulle äga 
rum och tomrummet efter den hastigt avlidne och saknade Pelle Lund
stedt skulle fyllas. Valet av ny Storkansler hade fallit på direktören och 
RGK Arne Skarby, som uppburit posten som Storkanslersekreterare. 
Det blev en både värdig och hjärtlig akt, när Arne Skarby erhöll sina 
insignier - styrandeband, kra'schar och signetring. 

Ä ven övriga dotterloger var alla väl representerade. 
Välkomnaodet var hjärtligt och vi följde med intres
se hurusom ett stort antal Bröder blev befordrade till 
Riddare av S:t Sigfrids Gille. Efter högtidligheterna i 
Grands magnifika Spegelsal gick Bröderna över till 
Storkyrkan. l den av Bricolister och kvinnliga an
höriga fullsatta helgedomen, där alla Styrande i mo
der- och dotterloger satt i koret, utspelades en mäk-

Skarhy J A rne tig minneshögtid. Ordenskaplanen Hans Genzel pre· 
miärpredikade med den äran och sången och musiken klingade fullödigt 
från orgelläktaren. Regin var perfekt! 

Det efterföljande traditionella gåsablotet i Spegelsalen blev även den 
en minnesrik upplevelse. Stormästaren Hans Kjellgren skötte klubban 
med sedvanlig elegans och hälsade bl a den nytillträdande storkanslem 
Arne Skarby varmt välkommen i sitt nya ämbete. Middagen hade inletts 
med "Landkänning" av Grieg, där l. DfBM och kammarmusiken Curt 
Puke dirigerade och kantom Gustaf Hellblom var sångsolist. En violin
kvartett underhöll och Theatem gav ett divertisement. 

Framför Stormästaren stod en uppstoppad gås med sjätte gradens band 
och till hans ära avsjöngs "Gåsavisan" i en duett av Bo Ericsson och 
Hans Genzel. Styrande Mästaren i Borås, Olle Carlsson, talade till reci
pienderna med känd bravur på vers. Martin Stugard, journalist på Ex
pressen blev honom inte svaret skyldig. Tacket till talentema framfördes 
i tal och ton a v den oförbätterliga Styrande Mästaren i Malmö Knut 
Borglin. 

A v slutningsvis kan sägas att även skåningarna berömde svartsoppa, 
krås och gås - och de borde ju veta ... Ännu en stor och betydelsefull 
PB-högtid var till ända. 

GM 

~ SMALÄNDSK KVALITET NÄR DEN ÄR SOM BÄST. 

ANEBYHUS 



Det bästa är väl gott nogför A VJSAs läsare! 
RED har lyckats engagera självaste Stormästaren 
Hans Kjellgren som referent. /Utdrag ur berättelse 
NRS/. 

Vi skriver den 22 oktober 1983 och vi styr kosan till Borås Par Bricole i 
och för Högtidlig Installation av Br RSK Åke Svensson, detta sedan den 
gamle fine vännen och Kanslem Sven Erik Samuelsson hade uttryckt en 
bestämd önskan att i förtid få gå i bricolistisk pension. 

Som vanligt i Dotterlogerna bedövades vi även denna gäng av en 
gästfrihet utöver det vanliga - och en utomordentlig organisation parad 
med talangfull lek i bricolistisk anda - med Styrande Mästaren Olle 
Carlsson som självklart centrum. Det var en underbar dag och afton. 
Stormästaren talade om Sommaren och Hösten på Ön - och står vid 
citatets början på Blidö spets-den östra mot skärgårdshavet- i oktober. 

l sommardagens yttersta sekund 
där allting nyss var glädjefyllt och livligt 
kom kylig tystnad_ och i denna stund 
det ldg ett vemod som var obeskrivligt 

Det värkte till hos sommaren i mitt hjäna. 
Den minnets fjäril som jag ömsint kysst 
blev orolig vid hav som sdg min smärta 
och det blev plötsligt mycket, mycket tyst. 

Till kaffet spelade Den Kejserliga Baccbanaliska Tbeatem upp spexet 
WIENERBRÖDERNA eller Den Gamla Änkan, som ej får förväxlas 
med Lehars lättfärdiga stycke. När den helt vansinniga intrigen nystas 
upp, bar de unga tu fått varandra, kejsaren gives vad honom tillbör och 
finansministern försvinner i fonden med fonden. Ett mycket roligt spex, 
där D.St.M. John Eriksson med bravur kreerade Kejsarrollen. Vilken 
fest! 

• • • 

Den 13 november var det Moderlogens tur att bjuda på Högtidlig Instal
lation av Par Bricoles nye Stor-Kanslär Arne Skarby, som skedde efter 
Grad 6 men före Riddarehögtiden i Storkyrkan. hela detta avsnitt blev 
minnesrikt med alla Dotterlogemas Styrande vid Installationen och där
efter samlade i storkyrkans kor. 

Så följde en mycket glad Gåsmiddag, under vilken Stormästaren hälsa
de den nye Storkanslem Arne Skarby varmt välkommen. Dessförinnan 
hade vår nye RSK Gustaf Hellblom som vanligt tjusat oss med solot i 
''Landkjending' ' . 



Högtidstalet till recipienderna och övriga höll Olle Carlsson, 
som talade - skönt som alltid - om denna dags allvar och 
glädje- och jag citerar: 

Vi har forut i dag ägnat minnesord åt våra bortgångna bröder och vänner. 
Vi har lagt våra glädjeämnen åsido, men den saknad, 

det vemod vi känner 
får dock icke låta oss glömma den glädje som bricoleriet oss skänker. 
Låt vänskap och anständig munterhet speglas i ögon som tårade blänker. 

Vi hälsar Er välkomna, recipiender, som gjort en ny erfarenhet. 
ösåsom St Sigfrids Riddare Ni hädanefter vet 
att i Bricoleriets muntra raljer och sorglösa skämtan och glam 
blickar bakom den gycklande maken ett allvarligt ansikte fram. 

Innan middagen slöts hade SM glädjen tacka många goda krafter som 
samverkat till ett minnesrikt resultat. Bland dessa vill jag här gärna 
nämna SCM Tage Hedström for hans fina insatser, inte minst i kyrkan, 
SlÖjar Kalen för mat och placering, samtliga övriga S.Off., 01 Nils-Olof 
Söderqvist med övriga intendenter, Hans Kyhle och Sången, Curt Puke 
och Musiken. Ordenskaplanen Hans Genzel, som premiärpredikade i PB 
och gjorde det utomordentligt och som dessutom vid middagen sjöng 
gåsavisan tillsammans med Bertil Kempe, vidare solisterna i kyrkan 
Roland Berg och Robert Grundin, Gustaf Hellbom, Torsten Borgström 
för alla processioner, samt bröder ur talanggrupperna, som underhöll vid 
kaffet, bl a solisten ur D B Musiken Ulf Engström samt D B Thealeros 
Max Lundqvist, Erik Gustav Rödin och Sven-Erik ÖSterberg, vilka 
senare framförde en dramatisk skiss, "På Källaren Tre Remmare 
morgon den 17 november 1774" och originaluppförd på Vänersborgs 
PB:s sekularfest hundra år senare. 

Å gästernas vägnar tackade med sedvanlig talangfull bravur Knut 
Borglin. Tillsammans med Fredrik W behärkar Knut det snabba och 
kvicka ordflödet - men därutöver har Knut fortfarande guld i strupen -
och som han sjöng. Det blev applåder och jubel - en fin avslutning på en 
stor dag. 

Så bar det av till årets sista verkligt stora begivenhet - till Malmö Par 
Bricole med Barbaradag och Högtidlig lnstllation av ny D. St. M. Karl
Anders Henriks - tidigare Kansler - samt ny St. K. Matte Åhnberg, en 
gammal erfaren bricolist- detta sedan D. St. M. Holger Thorsen gått i 
bricolistisk pension. 

Vi skriver lördagen den lO december och vi får ytterligare en av talang 
och värme bedövande kväll, nu hos vännerna i Malmö, där Knut styr och 
ställer, leder och lyser - men också värmer! Eller som närvarande SCM 
Tage Hedström i sitt inlägg under kvällen sade- och jag citerar: 

Vad är det som tarvar ett svar 
eller åtminstone en kommentar? 
Det är ndgon viss sd skönt underbar, 
en äkta och sirdiande skdnsk BARBARA! 



En manlig BARBARA, ja, var inte! Gamle vännen Olle Satz var GCM 
och hade organiserat de praktiska detaljerna föredömligt. Han belönades 
for detta med Moderlogens GWSMg. Avgående Holger Thor.ien ftck 
PYG och hans efterträdare Karl-Anders Henriks Moderlogens FKg, 
detta försina insatsersom Kansler. 

Efter ett roligt "störande moment" följde en glad och mycket god 
middag. Jag skall bespara Er från citat från mitt middagstal, eftersom jag 
avser att hålla det i Moderlogen Barbaradagen -84, men jag hade även 
glädjen tacka värden och hans Generalprovidör Per Y Per.ison -debutant 
-for maten samt Ämbetsmän och Talanger, Musiken med Gunnar Jans
son , Kören med Ove Thilly och Theatem med Ingmar Bengtsson i 
ledningen. 

Det var Malmö Rådhus som öppnat sina portar för oss - med den 
oerhört vackra Knutsalen - och vi slutade kvällen med en kanontrevlig 
vickning i Rådhuskällaren. Och efter några timmars välbehövlig men 
kanske en smula orolig sömn, tog vi åter tåget mot Stockholm, precis så 
trötta och så lyckliga och tacksamma som vi alltid är, då vi återvänder 
från besök i våra Dotterloger, i detta fall från Malmö Par Bricole. 

HANS KJELLGREN 
Stormästare 

~ 
BARBARATALlMALMÖ PH 1983 

Det är vdrt Sällskaps högtidsdag idag
en vecka sen, md vara, men i dr 
av skäl som vi förvisso kan försvara. 
Thy fogar vi till högtidsritualen 
ännu en akt, om möjligt mer sublim: 
installation av vdra Högsta Bröder, 
tvd nya Styrande (i succession). 
Sd har vi ocksd nu den stora glädjen 
att se de andra Mästarna i landet 
frdn alla vd ra loger runt omkring. 
Men främst av alla- ifrdn Moderlogen
Stormästarena, och i all sin glans. 
Sd kan vi ocksd, Bröder här i salen, 
citera Skriften: "Vi har skddat ljuset". 

REKLAMTRYCK • REPROFOTO 

LJUSKOPIERING 

JÖNKÖPI~GS KOPIERI\GS CE:\TR.\L 
KLOSTERGATAN 33 

KANALGATAN 11 

TEL: 036 / 11 95 95 

TEL: 036 / 11 95 95 



Trots detta får vi inte helt försumma 
festföremålet framför alla andra 
den säkerligen sköna dam som skänkt 
sitt namn åt festen- och då vet vi alla 
vår Moster Barbara, vår skyddspatron. 
Vem Moster var, det vet vi inte säkert. 
Kanhända har två systersöner haft
Bror Hallman likaväl som Bror Kexen
vår första Barbara i sina tankar, 
ett helgon ifrån Svarta Havet kust. 

Legenden skriver att hon gjorde under 
och goda gärningar i tusental. 
därjämte lärde hon den tidens bönder 
att kyla honungssötat vin 
och därigenom hindra efterjäsning. 
Så har ju också bland all världens drycker 
just punschen blivit Sällskapets symbol, 
ett ljuvligt fludium, i kväll utgjutet, 
och åter synligt for oss en och var. 

Nu må vi, käre Bröder, dock besinna
kanhända vore vi ej här i kväll, 
än mindre-enligt ceremoniel -
fiCk Moster Barbara, vår sånggudinna, 
väl hyllas som det anstår denna Quinna, 
om icke vi haft ständigt aktuell 
vår förste Ordensskald, Carl Mikael, 
igenom tvenne sekler. Åren rinna! 

Helt bortglömd, när han lämnat denna jorden, 
men snart uppskattad, och riklig mån 
är Bellman nu vår nationalskald vorden, 
den svenska sångarglädjens histrion. 
Så låt oss då med de nu sagda orden 
får hylla Mosters störste systerson . 

• GÖTABANKEN 



LAGERKRANs 
OCH FESTST ÄMNING! 

PB-årets höjdpunkt "BARBARADAGEN" infölllördagen den 3 decem
ber med rubricerade ingredienser på denna Barbarahögtid. "Lång dags 
fård mot natt" skulle Sällskapets Talanger kunna ange som alternativ 
(och lika positiv) rubrik. Refcrneten tittade in på ''Storan" tidigt på 
formiddagen och fann tjugotalet idogt verksamma ämbetsmän i fård med 
de praktiska fOrberedelserna för dagens festligheter, som började kloc
kan fem om aftonen med gradgivning i femte resp åttonde graderna. 
Tvenne timmar senare började Barbarahögtiden och efter ytterligare tre 
timmar begynte Måltidskalaset. 

Buden har varit olika om när kalaset slutade, men Styrande Mästaren 
Jan-Erik Berggren och Generalcer~monimästaren Anders Hugosson fOr
kunnade i vart fall den "formella" delen av Kalaset slut vid pass en 
timma före midnatt. 

Det ståtliga och solenna firandet av Högtiden inleddes med intagning 
av 13 recipiender, vilka som sig bör blev granskade och prövade av 
Ceremonimästaren i Arbetsgraderna den mångkunnige Gunnar Gård
mark. Prövade blev också De Styrande, som dock bestod revisorernas 
granskning och beviljades ansvarsfrihet. Av verksamhetberättlesen 
framgick bl a att Det Lysande Sällskapet omfattar hela 497 Bröder. 

Ett stort antal Bröder dekorerades med välförtjänta hederstecken av 
olika valörer. Artikeln skulle bli fOr lång med en uppräkning av alla, men 
det må tillåtas mig att göra ett undantag för Ordens Talare och Skald 
Miles von Strokirch, som lagerkransades och utsågs till Jubelkommendör 
efter att ha tillhört PB under 50 år(!). Hyllningstalet till Barbara exekve
rades elegant och med välrimmade versifikationer av Generalordnings
mannen, Lars Waldenström. Anders Ruberg, med söderns solbränna, 
gestaltade med sedvanlig bravur Vinguden Bacchus. Med Styrande 
Kanslem Gerhard Mattus som introduktör presenterade sju Riddare sina 
nykomponerade sköldar, vilka överantvardades i Sällskapets vård. 
Kören och Musiken under sedvanligt skicklig ledning av Nils Norseli 
resp Ingmar Sjöholm interfolierade, förstärckte och förgyllde de olika 
momenten i högtiden. 

Under det lukulliska Måltidskalaset tackade Miles von Strokirch versi
fierat för de dekorerade. Arbetsgrademas ordförande Sune Winald talade 
till Recipienderna och sjöng med sin fylliga och fasta stämma Kommen
dörsvisan. Nykomlingen Jan Billing sökte tolka kollegernas känslor 
inför inträdet i PB. St. K. Gerhard Mattus talade sig med rätta varm för 
alla Talanger. 

Avslutningsvis måste framhållas att Barbaradagen också gick i de 
ungas och de äldre ungas tecken. De förstnämnda har redan berörts. Av 
de senare nämns speciellt den vitala trion Anders Graab (88 år). Helge 
Ottosson (83 år) och Miles von Strokirch (85 år). 

PoK. 
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En kärleksförklaring till Barbara 
framsagd av vår trånsjuke Broder 

Lars Waldenström Barbaradagen 1984. 

Om jag på Barbara med mina 
ögons~r, 
så har hon ett "chassi" 
som mot alla ler. 
Hennes ögon dom gnistrar 
som diamanter, 
hon rör sig smidigt som 
en panter. 
Hennes sensuella stämma på 
mig kallar, 
medan mitt blod både sjuder 
och svallar 

Ah, du underbart, ljuvliga 
kvinna, 
hur skall jag någonsin mig 
besinna? 
Du sakta ch varligt ett nät 
om mig spinna, 
för att jag aldrig en utväg 
från dig skall finna. 

Din utstrålning får mig att 
hastigt blunda. 
Mitt hjärta hoppas, bättre 
tider skall stunda. 
För ditt "bagage", den 
härligt runda ... , 
lockar tilltanka r, mindre 
sunda. 

Och "frampartiet" skall vi ju 
ej förglömma, 
"de" får mig att hastigt min 
bägare tömma. 
Och "spirorna", oh, dessa 
underbara, 
får mig att "vittra" om spännings
fylld "fara". 



Egentligen så är du en rikrig 
" häxa", 
men ingen som mö/l dig vill ge 
dig en läxa. 
Ah, " Bobbsen" dig glömmer man 
aldrig bort, 
det finns inga " damer" numer av 
din sort. 
All aldrig få dig, det tar mig 
så hårt, 
därför, i min bägare, det aldrig 
blir torrt. 

Vi våra pokaler villigt vill 
höja, 
nu när vi Barbaras hemlighet 
sökt "röja". 
Och på sanningen kan man ju rik
ligt "töja", 
ja, så det nästan skimrar av 
"löja". 

Med en kvinna som dig, man gärna 
sig vill nöja, 
vissa delar av dig man vill ivrigt 
beslöja. 
Med fantasin kan man både bända 
och böja, 
och på el/ kärleksful/r sätt med 
Barbara "sköja". 

Barbara, jag vill så gärna dig 
hylla. 
Det här var mitt sätt att upp
giften fylla. 

Swedish Design AB 



BARBARADAGEN 
den 3 december 1983 

Jubelkommendör: 
Miles von Strokirch 

Hederskommendörer: 
Sixten Ber~man Rolf Nyström 
Magnus Klingens tierna Rolf von Otter 
Nisse Lilja Torsten Welander 

Vedermälen 
Jönköpings PB:s Förtjänstkors: Jönköpings PB:s Förtjänsttecken: 
Nils Norrseli 
Rolf Nyström 
Anders R u berg 
Lars Waldenström 
BernoW essman 

Guvernörer: 
Gösta Eliring 
Sven Ahlström 

Vice Guvernörer: 
Björn Backteman 
Sven Bergman 
Roland Bernving 
Sven-Erik Boman 
LarsBärg 
Lars Carlsson 
Bengt Hennesson 

ÖrjanHolm 
Dag Holmgren 
AndersHöök 
Bengt Höök 
Kent Käll 
Mats Lundgren 
Jan Svefors 

Pär Malmvall 
RolfMoberg 
Lars Nordqvist 
Inge N y ström 
Björn Tim~n 

Nykomlingar 
l :a gradens recipiender: 
Thomas Arvidsson 
Bengt-Inge Bengtsson 
Lasse Bengtsson 
Jan Billing 
Torbjörn Enochson 
Glenn Fogelberg 
Jan Erik Johansson 
UlfLamby 
Alf Lundqvist 
Lars Lundqvist 
Peter Rudenstam 
·Gerhard Runström 
Ulf Snygg 
Anders Wendel • 

SE FILM PA RÄTTA SÄTTET -

- PÅ BIO. 
~ SF 1&2 
Tel120202 L.antmätargränd 2 



* DB(PB Nr4) 
Den 4 februari 1984 gavs 4:e Graden i närvaro av 71 Bröder. 
Efter att ha lyssnat till vad "Den Gamle Bricolisten" . Karl-Erik Gem
fe Id t, hade att för!_~ja !Jpptogs Durchseende Bröder: 

Hans Berglund 
Hans Strandberg 
Douglas Holmberg 

Stefan Holmberg 
PeterGadb 

Lars Boll 
KurtÖberg 

Vid Det Skimrande Måltidskalaset och efter ritualenlig Ljusvandring och 
hyllning för De Styrande utdelade Styrande Mästaren lönköpings Par 
Bricoles Förtjänsttecken till Eric Haglund och prisade i varma, kärnfulla 
ord denne för gjorda insatser. 
Därefter talade Ordf. till dagens Recipiender, vilka bland annat upplystes 
om, att de nu vandrat genom samtliga arbetsgrader. För Recipienderna 
tackade Hans Strandberg. Styrande Mästaren talade till Talangerna. 
Ordföranden i Arbetsgradema, Torsten Welander, orienterade om kom
maode verksamhet i samband med lönköpings 700-årsfirande, där lön
köpings Par Bricole kommer att engageras i olika sammanhang. 

Harry Lundin sjöng Kommendörsvisan och Helge Ottosson framförde 
med sedvanlig brio Visan till Det Täcka Könet. 

FIKA INTE EFTER HERA 

NÄR OU KAN FIKA HOS OSS. 

HAR HAN ÖRA FÖR LJUDET, 

ÖGA FÖR B l LOEN, 

NÄSA FÖR KVAL i TE 

OCH SERVICE - VÄLJER MAN 

L.S. 

'"· 

KONDITORI All 
Kyrkogatan 12 
JUNKUPING 
, ••• 036 ·111121 

INGEN HAR HAGE ATT VARA 

UTAN BERNAROS BAKVERK. 

Barnarpagaten 115. Box ~67 
651 17 JöNKöPING 
Tel. 036·1111 62 



TEATERSPAtiEN 

Från soppa till sånglustspel ... 
Torsdag efter torsdag från soppa till spel har varit Theatems liv detta år. 
Soppan med tillbehör har lyft trötta, frusterade Bröder i anden och 
bringat dem att ta toner bortom det möjligas gräns. En samling individua
lister i samspel. 

Vilken värme jag mötts av, vilket beröm när jag som Auideur serverat 
soppan med den heta drycken. Jag kände mig först oförtjänt uppskattad 
men förstod så småningom, att varje svald nedsköljd skedfyllnad med 
gula ärtor var en del av den metamorfors som ändade med en lyckad 
repetition av Ulla den lll:e och Gustav Winblad. 

Ett sångspel är som ett pussel. Man skapar en sammanhängande bild 
genom att tillverka bitar som målats med toner och ord. Varje bit får sin 
sista touch av aktörens tolkning. Först när alla bitarna är klara kan 
helheten skönjas. 

Vårt pussel fick springor och glapp- men Mäster Sune spacklade med 
ordslingor och bilden belv hel. Det som började som ett synopsis och en 
bunt opaginerade, slarvigt xeroxerade papper har blivit ett prydligt lib-
retto där var text fått sin melodi. . 

Det lät i början. Så kom Anders Lindell med musik och inskränkte vår 
frihet i tonerande t. Det lät skönt. .. 

Bosse Bemtsson kom, sa att han inte hade tid, tog av sig rocken och 
började sjunga i falsett. Vi njöt ... 

PG talade länge om sin kusin. Han kom till slut. Vi njöt ... 
Jag fick noter till mina fyra rader, övade och sjöng. De njöt ... 
Leif Thor kom aldrig till soppgrytan men tog oss med storm vid repet 

på Ljungarumsskolan. 
Sixten var alltid där, förde oss genom spelet och övertog med glädje 

var frånvaraode roll. 
PG hyrde en synt och Sune nådde salighetens gränser med en hel 

orkester vid bordsänden. Vi köpte synten .. . 
Hans Svartz gjorde entre. Vi frustade .. . 
Peter, Magnus och Rune gjorde scen och kulisser. Vi föll ... 
Vi tror på vårt spel! På lördag är det premiär. Väl bekomme! 
Tack kollegor för många fantastiska kvällar! 
Tack PG! Vi gör så gott vi kan. Hur det är går är det Din förtjänst... 

Le Fluideur 
B.Hm. 

/Detta skrevs medio vecka 12, 
vi vet nu hur det gick... RE D/ 



Något utanför det "vanliga" 
Par Bricole 

En gråmulen söndag den 11 mars var det bjudet till "Hembesök" på 
Magasin för Svenska Hem, Swedish Design. 

Inbjudan resulterade i att ett stort antal Bröder med familjer (160 
personer) infann sig under "besökstid", kl. 14.00-16.00. Värden Lars 
Waldenström och hans förtjusande hustru Thisbe samt deras tre rara 
ungdomar hade verkligen bullat upp storstilat och tillsammans med med
ansvarige, oumbärlige Jan Svefors arrangerat en synnerligen givande och 
betagande söndagseftermidd'a. 

Broder Lars höll ett fängslande, intressant och kåserande föredrag. En 
presentation hur det går till att bl a inreda shejkpalats i Mellersta-Östern. 
320 handflator gav sitt påtagliga gillande efter framförandet med ekande 
applåder. 

Några repliker i framställningen var på pidgin-english, något som en 
del av de församlade ej hann uppfatta, men som av referenten översattes 
till skånska - och då förstod dom absolut ingenting - ack ja, denna 
språkförbistring! 

Vår Styrande Mästare, Jan-Erik Berggren, framförde ett varmt tack till 
värdfolket och tolkade - som den borne högtidstalare - allas tillfreds
ställelse och överlämnade en blomsterkvast till Thisbe och ett välförtjänt 
"Gyllene Talangtecken" till Lars. 

Den gråmulna marsdagen lystes upp av alla belåtna "solskensstrå
lande" anleten. Förhoppningsvis var det en skön och behövlig avkopp
ling från det vardagliga. Initiativet boppas jag kommer att följas upp med 
andra glada "ovanliga" sammankomster i gemytets och vänskapens 
tecken. 

KEJ. 

Här önskar Deputerade Styrande Mästaren, Torsten Welander, göra ett 
tillägg: 
"Vad trevligt det var att se så många Bröder vid söndagsbesöket hos 
Lars Waldenström på Magasin för Svenska Hem & Swedish Design. 

Osökt kommer det för mig hur angenämt det skulle vara om vi också 
finge njuta av ert sällskap när vi träffas under Muntra och Anständiga 
nöjen i vårt Lysande Sällskap. Jag hoppas verkligen att många av er 
känner på samma sätt och att vi får anledning råkas snart igen. Väl mött i 
samband med nästa gradinvigning och sammankomst'!! 



Annu ett jubileum 
1984 är förvisso jubileernas år ... 
Jönköping fyller 700 år. Göta Hovrätt och Länsstyrelsen firar i år sin 
350-åriga tillvaro. Och Jönköpings Marknact kommer i år att arrangeras 
för 15:e året i rad. 

Men för Bröder Bricolister är 1984 också ett mycket betydelsefullt år. 
Det är nämligen jämt 100 år sedan lönköpings Par Bricole erhöll ve
derbörlig fullmakt från Moderlogen i Stockholm att inrätta ett Riddare
kapitel! 

Den 16 mars 1884 avhölls för första gången i vår stad S:t Sigfrids 
Riddarkapitel, då 17 st Bröder erhöllo 6:e graden. 

Flera av namnen på recipienderna äro väl kända från vår och stadens 
historia. 

Carl Falk, Isaak Lothigius, A L Sjöberg, A Printzensköld, A H Sand
blad, A J Nyquist, B Hay, A B Åkerlund, A E Rahnm, A E Almen, A J 
Pettersson, A von Sydow, E Ankarcrona, C B Schönberg, G Nyberg, E 
Lindegren och B J G Arvids son. 

Ett telegram avläts i sammanhanget till Moderlogen och följande svar 
inkom: "Moderlogen tackar broderligen för hälsningen och tömmer en 
bottenbägare för dotterlogens och särskilt dess första riddaregrads väl
gång. 

Bäckström Sundeli Wahlström" 
Året därpå den15mars gavs ånyo samma grad och bland de 11 Bröder, 
som å dubbades fanns lektor C O von Porat. Han höll därvid ett tal, vars 
verser löd: 

"Oveallt i våra dagar 
knotar man och ängsligt klagar: 
"Livets visa går i moll". 
Men om herrar pessimister 
bara bleve bricolister, 
snart de såge inge brister. 
Ty de ses ej i B rico/e." 

En och var blev icke givet 
under vandringen i livet 
spela stolt en huvudroll. 
Här dock gå vi magnifike, 
uppå band och stjärnor rike, 
och i glans finns knappt vår like 
när vi mötas i Bricole. 

Mången har, när bokslut göres 
och hans livsvinst överföres, 
i behållning kanske noll. 
Men här får han millioner 
ljusa, glada- illusioner, 
som vid upptåg, tal och toner 
vingen lyfta i Bricole." G .M. 



En resa i västerled 
Solen skiner från en klarblå himmel. Tjugo förväntansfulla Bröder har 
samlats vid den på Hotellplan väntande bussen med vår Ordensfordons
framförare, Sven-Åke Suhr, vid ratten. Vi skriver lördagen den 17mars 
1984. Exakt klockan 13.00 är vi på väg mot Göteborg och GOTA PB för 
att bevista 3:e graden och Installation av Styrande. 

Vår alltid lika gästvänlige Broder Lars Waldenström har i god tid 
arrangerat en framkomstdrink på sitt göteborgskontor. Därifrån förflyttar 
oss bussen till Valand. - Trots trängsel och köer flyter välkomstmottag
ningen perfekt. Rutinerade Ämbetsmän ta.r väl hand om c:a 300 egna och 
utsocknes Bröder. 

Sällan har man väl skådat en sådan Lysande Parad av Styrande från 
Moderlogen och Dotterlogerna-trots att både Fredrik W. Le.ttström och 
Knut Borglin hade meddelat förhinder. 

"Ridån går upp" och "Spelet" börjar med reception av 30 nervösa 
recipiender den 3:e graden enligt ritual med många väl inövade improvi
sationer. Här ståtar som Arbetsgradernas Ordf. Br Hans Alström assis
terad av Ceremonimästaren Br Carl Gustaf Mann. 

Sileniosoperan och Domstolsscenen är på toppen av konstnärliga pres
tationer. 

Nu följer i rask takt den högtidliga Installationen. Br Stormästaren 
Hans Kjellgren med sitt imponerande följe intager sina platser och för
rättar Installation av Dep. St.M. Gunnar Hofberg och till St.K. Br 
Helmer Jinvall. (se bild). 
S.M. biträdes av 
G.C.M. Rr Ulf Fröier. 
Installandi framträder 
och S.M. förestavar de 
förpliktelser vilka ålig
ga Sällskapets Styran
de och med handslag 
bekräftar de sin redo
bogenhet att fullfölja 
dessa. 
Br Rolf Leman förlänas Hedersplaketten PVG och Br Björn Orstadius 
BMg samt Br Helmer J in vall medaljen BHLM. 

Det eftP r längtade Måltidskalaset kan börja. Som varande kritisk In
spektor i Luculli Gille vill jag ge högsta betyg till köket, serveringsper
sonal och krögare. 

Mäktigt ljuder Kören under Thomas Lagerbergs ledning i bl. a. "Min 
stamfar hade en stor pokal ... ''. 

Så klättrar vi återigen i de otaliga trapporna för att bänka oss vid 
kaffeborden i akt och mening att beskåda och avnjuta "Cabare Lös
nummer" med De Förenade Talanggruppema. D.f.B.T. Bengt Nord
ström släpper fram på tiljorna ett proffsigt gäng av aktörer, som i högsta 
grad lyckas sprida humor och glädje över rampen. 

K vällen lider mot midnatt. Applådnötta händer och omtumlade hjärnor 
ön~ka söka sig till vila. 

Annu en strålande PB-kvä~.går in i minnenas värld. 
En eloge till alla agerande i GOT A Par Brlcole. 
TACK! KEJ. 



T ACK för MATEN till GÖTA PB 
den 17 mars 1984 

Här utanför på Kungsportsavenyn 
där blåser narig vind, så rosenhyn 
bli råbarkad och nästippen blir frusen 
och ingen värme kommer ifrån gatljusen. 
Men ner från hamnen kommer oljediset 
ut avgasrören bly och kväve droppar 
och man förfryser tår och fingertoppar 
och på Systemet höjes ständigt literpriser. 

Ja! Marsvintern ett allmänt jävelskap oss skänker, 
kvarskatt och höjda taxor ha vi fått 
ett stilla duggregn utav postförskott 
i brevlådan på fönniddagen stänker 
för elakhet och retlighet finns inga gränser. 
Vår stackars överhet har jämt presskonferenser 
där man försvarar det man inte kan förklara 
och man förklarar det man inte kan försvara. 
Ja världen runt omkring oss, där kalmucker yla, 
där dröjer vintern kvar med ovänskap och kyla. 

Men mitt i Göteborg där finns ett hus, 
som heter V al and och som värms av bacchanaliskt ljus 
och här! l GÖT A PB är det varmt och ljuset 
i glada ögon strålar mot oss ifrån vänner. 
Hör! Glasen klingar och i sorlet och i suset, 
som svävar över borden, man med glädje känner 
att Vänskapen och Glädjen, Ametitia Laetitia, trives 
och vackersång och skön musik här gives. 

" Ett sällskap för ömsesidig högaktning, det är Bricole", 
så sägs i elak avsikt ifrån vissa håll 
och " inbördes beundran präglar er förening" 
man säger surt, och lägger däri någon elak mening. 
Men varför skulle det va fult att högakta varandra 
och varfor skall man jämt tillrättavisa eller klandra 
den som försöker vara glad och glädja andra! 

Qrkitekten 
Alf ,~,.,,d, l .,,.,.gr t "' rnnnhnl rt1 l'11••mr~r l141h0('lo 

Kungsgatan 23 D 56 t 3 t Hu sk varna 
Tel 036/t3 60 87 · 14 19 70 



Nej, lite mer av dessa dygder borde spridas 
till var kalmuckisk sammankomstlokal 
där ofta hela nätters skitprat måste genomlidas, 
Där aldrig höres några hyllningstal, 
Men glåpord, buande och insinuationer. 
Men här, här slår vi vakt om gamla traditioner 
och låter var och en behålla sina illusioner 
och under några ögonblicks gemenskap vi förgäter 
det gråa vardagslivets tristhet och besvärligheter 
och därvid hjälper oss ju främst och fOrst. 
det som vår stonnästare håller störst, 
att vi fått släcka Bacchanalisk törst. 
Ja, vi har verkligen fått gotta oss 
emellan vollevang och tomtebloss! 

Vi gäster tackar för den glädje ni berett oss. 
För all den gästfrihet som ni har gett oss 
så inte vi förlorat våra illusioner 
som inbördes beundrare, högaktade personer 
och kära GÖTA PB-BRÖDER, välkomna till oss i knallerstan 
i frack och chapeau claque, o vegamössa och turban! 

TACKochLEVE GÖTA PAR BRICOLE! 

St.M. Boräs PB. 

AKTIEBOLAGET 

TB..A.N"SITO Mobil 
AGENTURER 

Telefoner 

035-11 4603, 1~4603 

PKbanken ligger bra till 
O Storgatan 8, .16nköping te l.: 036/160240 
Barnarpsgatan 11, JGnkGplng. tel.: 036/100350 

Och så finns vi på Posten också. r1 
PK BANKEN 



ANDRA GRADEN och SÅNGASPEL 
lördagen den24mars 1984 

Nu är vi åter på hemmaplan. Etthundraelva Bröder var samlade i den 
under renovering varande Spegelsalen. 

Vid gradgivningen gjorde recipienderna sin sedvanliga referens for 
Kexel under överinseende av Ceremonimästare Gunnar Gårdmark och 
med Sune Winald som Ordförande. 

Recipiender: 
Nils Andersson 
Ulf Axelsson 
Bengt-Inge Bengt<;son 
Lasse Bengtsson 
Jan Billing 
Eric Skoglund 
UlfSnygg 
Kjell Svensson 

Anders Wendel 
Hans Wilhelmsson 
BoLevander 
Eric Lipcsey 
AlfLundqivst 
Sven-Olof Malmberg 
Gerhard Runström 

Noteras bör det Hans Swartz uttryckt sitt önskemål att dra sig tillbaka 
från den ansvarsfulla uppgiften som Ordenbalettmästare. Uppdraget 
stannar dock inom familjen. Sonen Mikael efterträder och fick redan nu 
visa framfottema. 

Sixten "Skrivare" Larsson mottog Jönköpings PB:s Förtjänsttecken 
för sina insatser som textförfattare i olika sammanhang, en utmärkelse 
som han var forhindrad mottaga senaste Barbaradag. 

Måltidskalaset leddes av Dep. St. M. Torsten Welandcr enär ordinarie 
Ordf. förberedde sig för vad som senare under kvällen komma skulle. 
Talet till recipienderna höll Dep. St. M. och tacktalet för dessa av Stig 
Skoglund, som även gav prov på stor sångbegåvning. 

Ulla III och Gustaf Winblad var det något förbryllande namnet på det 
Bellmansångsspel som Thes Baachanaliska Theater denna kväll upp
förde efter en ide av Sune Winald, texter Sixten "Skrivfare" och musik 
av kända kompositörer. skådespelet skall i maj framföras i stadsparken 
såsom en gåva till Jönköpings pågående 700-årsjubileum och var en 
generalrepetition inför det kommande offentliga frmaträdandet. 

De agerande hade lagt ner många, många fritidstimmar infor foreställ
ningen. Ambitioner och entusiasm saknas verkligen inte, vilket också 
verifierades av StK, då han samtidigt överlämnade en "blomma". 

Rollistan var diger: Hovnarr och skrivare, Sixten Larsson, Bellman, 
Sune Winald, Gustaf III. Sigvard Ek. Ulla. Anders Ruberg. Cajsa-Stina, 
Bo Bemtsson. Lovisa-Ulrika, PG Karlberg, Mowitz, Leif Thor, Fader 
Begström, Bo Spång, Mollberg, Ingemar Florberger, Franska Sände
budet, Hans Swartz, Anckarström, Benno Holm, Horn, Bo Levander, 
Pechlin, Dag Holmgren, manlig korggäst, Anders Swartz, kvinnlig dito, 
Mikael Svarts, ridårnan, Lars Carlsson samt rekvisitör, Rune Lundberg. 

För det musikaliska inslaget svarade Anders Lindell och Peter Gadh 
samt med oregelbundna inhopp Sune Winald och Bo Levander. Dekor, 
Peter Gadh. Ett speciellt varmt tack framfördes till PG Karlberg och 
övriga i Theatern för de vackra gustavianska dräkter som framskapats 
och som gåva överlämnats till Sällskapet. k 

1 
· 

;·· vans a notane 
K EJ något J or l ;--r t av pro lO d hl 

Detta är ett av från protokol JoHerbert Ljung a . 
utdrag 



Femte Akademien i Jönköping Par Bricole 

PRAESES HAR ORDET! 
Flygande start för de trettiotalet PB-bröder som sedan den 9 januari i år 
regelbundet samlats i vårt lilla trivsamma kök i ordenslokalerna på östra 
Storgatan 6. 

Trotom Du vill, men vi har faktiskt hunnit med 18 (aderton) kulinaris
ka sammankomster, avslutade med festmåltider vid vackert dukade bord 
i vår fina Bellmanssal: Uppdelade på fem grupper med sex till sju del
tagare i varje, har vi för varje afton efter specialarrangerade menyer 
åstadkommit olika skapelser från "Avocado fadäs" , Lenas bröd. Claus 
Markus ljuvliga svångremssoppa till sjötunga i Noilly Prat med pimento. 
Låter det inte aptitretande så säg? 

Grupperna har överträffat varandra i att komponera egna matsedlar 
där kuvertkostnaderna för en superb måltid, inklusive anpassat synligt 
fluidum av varierande märken och kvalitet, har växlat från 40:50 kr till 
rekordet 122:90 kr. Men si, då var det fest med bl a orientaliska sniglar, 
foliebakad lax, brässerade champinjoner och därefter zabaione. 

Det kanske låter avancerat - men vi är ett glatt gäng av glada amatörer 
där alla hjälps åt - där mer eller mindre goda råd korsar köket och där 
experimentlustan kan ge de mest fantasirika resultat eller där en titt i 
ugnen kan få den finaste suftle att tappa "andan". Menyer, recept och 
allt som sker inskrivna i en liggare så att eftervärlden inte ska gå miste om 
någon innovation eller erfarenhet. 

När vi forväntansfullt sitter med levande ljus på borden händer det att 
PG till gitarrspel med akuratess framfOr Fredmans sång nr 16 med 
"stekta Spatvar ut i munnen ... " 



Överste Munskänken Lars Boll bistår med råd och dåd när det gäJier 
konsten att komponera in passande drycker. Läs hans artikel på annan 
plats i denna A VISA så undviker Du kanske att "döda" det finaste vin 
genom olämplig kombination. 

Kassakistan, som är mer än tom på grund av storinvesteringar i köks
geråd, forvaJtas av Ola Adamson och han happas på att någon matglad 
mecenat skaJI fOrstärka den något sviktande ekonomin. 

Så har vi vår allestädes närvarande Inspektor Knut-Erik Jahnke, som 
med gyllene avsmakarsked i grönt band njuter frukten av sin goda ide -
LUCULLI GILLE. . 

Just nu forbereder vi oss inf6r det verkliga eldprovet - att bjuda 
Bacchanaliska Akademien på middag när den for forsta gången på över 
200 år sammanträder i Jönköping. Festmenyn - nej, den avslöjas inte 
forrän fredagen den 13:e. 

Ja, detta var lite glimtar från LUCULLI GILLES horisont. Gillar Du 
att jobba i ett litet men trivsamt kök, inandas ljuveliga dofter från spis 
och ugn, kämpa med likasinnade bland grytor och disk, njuta av en 
" egen" måltid med sång och dryck - ja, då passar Du in i gänget. 

Vi startar på nytt till hösten - välkommen! 

~ 

Vid Den Bacchanaliska Akademiens samman
träde den 14 april i Jönköping och Göta Hovrätts 
anrika 350-åriga sessionssal protokollfordes en 
begäran från Luculli Gille att få ett talangtecken 
för gastronomer godkänt enligt föreliggande 
skiss. Propån antogs med acklamation. 



MEDALJENs BAKSIDA 
eller 

MANLÄRSÅLÄNGEMANLAGAR 

Hemkommen från en arbetsafton på Luculli Gille tog hans hustru helt 
resolut sina sängkläder för att lägga sig i ett annat rum - varefter hon 
nogsamtlåste dörren. På arbetet dagen därpå reagerade hans arbetskam
rater så eftertryckligt, att han fann för gott att sjukskriva sig ... 

En annan i gruppen meddelade att hans dotter aldrig kommit iväg till 
skolan så snabbt, när han väckte henne dagen efter ... 

Av detta lär man att man skall bruka den eljest så förträffliga kryddan 
med måtta och heller inte äta för mycket av mat med - vitlök! 

GM 

~ lönköpings Läns Sparbank 

Grundad 1831 

En modern bank med traditioner 

Hydraulkomponenter 

Tätningselement 

Smörjutrustning 

Maskinelement 

AB INDOMA 
INDUSTRI· och MASKINFöRN"ODENHETER 
Frodhemsvögen 15 8 ·-Jönköping Tel 169210 



Inom LUCULLl GILLES kader har vi 
begåvats med en kunnig vinfOrstå.'iig
påare, LARS BOLL. Fördett sitt vetan
de har han ·:på stubben" av Pra~~ ut
nämnts till OVERSTE MUNSKANK 
inom Gillet. Här avlevereras några goda 
råd och tips 

SPRIDDA T ANKAR I VINGÅRDEN 
Efter att fä ha fönnånen att deltaga i Luculli Gilles forsta sammankomst 
och där upplevt en i ordets rätta bemärkelse lucuillisk måltid, kan man 
lättare forstå hur Plutarchos anekdoter om fältherren Lucullus kärlek till 
bordets njutningar har uppstått. 

För att lyckan skall bli fullkomlig behövs det även ett ljuveligt fluidum 
att komplettera maträtterna. En icke helt ovanlig variant av detta fluidum 
är vad man i allmänhet kalla vin. 

Enligt tysk vinbok är definitionen på vin: Den produkt som uteslutande 
resulterar från den fullständiga eller delvis alkoholiska jäsningen av 
fårska druvor, även krossade eller must därav. Det finns ett antal legen
der om hur detta fluidum uppkom. En av des..'ia säger Dionysos överläm
nade vinrankan till människorna. För att bevara rankan vid den långa 
transporten planterade han, under fården, densamma i respektive: ett 
fågel-, ett lejon- samt ett åsneben. Så forändrar sig också vindrickaren 
under dryckesnjutningen från att vara " lätt som en fågel" över "stark 
som ett lejon" till "dum som en åsna". 

Av detta kan man då utläsa ett upplevelsen coh njutningen kan vara väl 
så stor vid "lite men gott". 

För att taga del av denna upplevelse är det inte nödvändigt att vara 
"proffs". Mau kan genom att ta del av de många olika fonner av vinin
fonnation som finns tillgänglig, ganska lätt skaffa sig en egen uppfattning 
om vad som är njutbart att dricka. Även om vissa s k tumregler finnes, är 
det ju trots allt så, att det är den personliga smaken som skall styra vid 
val av vin. 

lnfonnationskällor som finns att tillgå är t ex ett otal fackböcker om 
vin, Munskänkarna (sektion i Jönk), tidningen Allt om mat och dess 
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telefonsvarare ''råd om vin'' (08-23 15 00) samt inte minst systemetbo
lagets olika publikationer. Ett par gånger per år släpper Systembolaget ut 
ett antal nyheter. Utsläppen åtföljs i regel av en provning av en expert
panel hos Vin & Spritcentralen som bedömer och betygsätter dessa. Vid 
dessa tillfållen kan man med en viss grad av påpasslighet komma över bra 
viner till rimliga priser. 

Att para ihop vin och maträtter är ett intressant huvudbry. ty i vin
gården kan man vandra hela livet och ständigt upptäcka något nytt. En 
enkel sammanställning av regler från några experter på vin låter som 
följer: 

Före maten börjar man lämpligen med svaga före starka, torra före 
söta samt unga före äldre. 

Brännvin före mat bedövar alltid smaklökarna. 
Som cocktail väljer man med fördel torrt mousserande, torr sherry 

eller torrt portvin. Söta viner ger nämligen mättnadskänsla (kan i och för 
sig vara bra om maten är knapp). 

Vid starkvin dock, väntar man en lite längre stund till vinet. Man kan 
även tänka sig en whisky, men den skall då drickas på skotskt sätt med 
övervägande vanligt vatten i glaset. 

Till kött och tagel gäller att ljust kött kräver lätta viner, mörkare kött 
kraftigare viner. Vitt e ller rött efter smak. 

Till de flesta fiskrätter och även soppor, passar ett torrt vitt vin bäst. 
Är rätten varm kan man även välja ett halvtorrt. Till en starkt kryddad 
fisksoppa typ bouillabaisse, däremot kan man med fördel välja ett fylligt 
rött vin. 

Även för skaldjur bör man välja ett torrt vitt vin. En av kla<>sikema är 
ju ostron med torr champagne. Räkor däremot klarar sig bra med ett 
mycket enkelt vin då sältan ändå förtar smaken på ett äldre vin. Till 
krabba kan man frångå det torra vinet då krabbköttet ju är något sött i sig 
själv. 

Förekommer sallad, uteslut dressing då vinäger och vin definitivt inte 
passar ihop. 

Som fransmännen säger: Ost får vinet att sjunga. Rött vin i allmänhet. 
men till en mild vit ost, gärna vitt. Likaså till grönmögelost helst portvin. 

Till efterrätten: Sötman på rätten åtföljs hela tiden i styrka till sötman 
på vinet. Varm chokladsås dock, går bara inte att finna ett vin till. 

Vid val av matsedel bör man också tänka på att en del varor är mycket 
ovänliga mot vin såsom t ex salt sill, sparris, tomat. öl, tobak, citron 
vinäger. 

Till slut lär en fransk gastronom, vid avsmakaodet av en ypperlig 
Beaujolais, ha svarat på frågan om vilken maträtt som bäst passade till: 
Kanske en grisfrikasse. Men efter att ha funderat en stund fortsatte han: 

Naturligtvis menar jag frikasse i november med en lätt dimslöja över 
floden Saone ... 

Säkerligen kan man framöver även inom Luculli Gille mynta ett flertal 
liknande deviser allteftersom sammankomstema fortskrider. 
LARS BOLL 
Överste-Munskänk 

RED:s tillägg: "Man bör lära sig umgås med vinglas utan att det vin
glas". 



Carl-Wilhelm Lothigius uttrycker gästernas tack 
efter en superb måltid hos Luculli Gille. 

När höstmörkret faller o pojkarna ville, 
då är det dags för Luculli Gille, 
att samlas vid spisen kring grytor och spett, 
Här har nu fylkats kokkonstens snille, 
som ej kan räknas i bara promille, 
ty djärvare män har gastro ej sett. · 

l anfall de gdtt mot kvinnans domäner 
med knivar och slevar de s14s vid fontäner 
att panera, pochera sautera ot:h stuva 
och sjöslaget stdr i ett hav utav krämer 
tvd flaskor däri skapar morgonmigräner. 
Hatt av g änge av sätt pd dig en luva. 

Jag tackar nu alla för en utsökt supe, 
ju äldre man blir desto mera gourmet, 
ty kärleken gdr genom magen. 
Ge mig recept pd en amore, 
som man kan äta i chambre separee 
och som gör kvinnan betagen. 

Sklll mina vänner ptl Bacchi höjder, 
den gamle filuren känner sig nöjder 
över kvällens fina Bouquet. 
Snart skall vi träffas till nya fröjder 
för alla dem som känner sig nöjder, 
att dt sköna dygder och vänskap sig ge 
i vårt P. B. 

A visa-Sjungbok 
Du, som inte haft tillfälle införskaffa denna unika SJUNGBOK, vilken 
saluförs vid varje PH-sammankomst, kan rekvirera dena genom att ringa 
tel. 036/16 59 79 eller skicka ett litet kort till PB:s Kansli, Östra Stor
gatan 6, 552 40 Jönköping. 

KÖP DEN! Pris kornor 30 

SKÅNSKA BANKEN ~ 
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(((((~HANALISKAAK~J)))) 
Många skrockfulla människor säger och tror att fredagen den trettonde 
skall vara en olycksdag. Nu finns det ett tydligt bevis på att så icke är 
fallet . Denna dag i april månad var en for lönköpings P.B:s del en 
lyckodag. Den Bacchanaliska Akademiens 18 vittra ledamöter samlades i 
vår 700-årsjubilerande stad. I viss mån stod Luculli Gille för värdskapet 
och dess Primus Motor, Praeses Ingemar Boman, höll med sin organise
rande, fasta hand greppet över sina "grupper". Här fick vi verkligen 
bevis på, att även vi i Vätterbygden har kultur- bland annat- Matkultur. 
Vad D. B. A. avhandlade vid sammanträdet i Göta Hovrätts sessionssal är 
för oss gräsfötter forborgat. Preses (OBS! ej Paeses) Fredrik W. Lett
ström formodar jag skärpte sig inför stundens allvar och klubbade ige
nom några för Par Bricole "matnyttiga" beslut. Ett varmt tack skall 
framforas till 350-årige Hovrättspresidenten Erik Åqvist for vänligheten 
att upplåta sina ''kontorslokaler" och informera om Hovrättens historia. 
Övriga rätter stod som sagt var LUCULLI GILLE för. 

Tack till Luculli G il/e 
När Zews och hans gudar sin nektar förtärde 
och njöt av ambrosians utsökta smak 
såsads det att aldrig nån människa lärde 
att så kunna sköta sin sak 
som Hera sin skött Zewsiska bordet. 
Dock! N u är det ordet 
en fabel blott vordet 
och ni här vid bordet, 
nog vet vem som gjord' et. 
Till fabel från auktoritet 
min tunga har viskat mig det. 
I ord ej sin njutning hon uttrycka mäktar 
hon smekts av Ambrosia, badat i Nektar! 
Men vikingen avslöjade att det var desse, 
som drivna av hunger, men mest av intresse, 
har samlats i detta Luculliska Gille, 
en Akademi med smak fore snille! 
och som Praeses for denna Akademi 
med Ingemar Boman skålar vi 
och sen de övrige: Sven-Åke Suhr, 
Berno Wessman, Claus Markus, och sen står itu 
de duktiga kockarna: Di m berg och Käl l 
Bertil Larsson och Berglund och Mats Thoreli 
och medan vi all forgås av hunger Per 
Gunnar Karlberg som Bellman sjunger. 
Sen är det RolfNilsson och sist Lars Boll, 
tolv prydnader förJönköpingsPar Bricole. 
Såslår mig plötsligt en hissnande tanke. 
Jag· höll på att glömma Knut-Erik Jahnke! 

KEJ. 

SKÅL OCH T ACK 
OCH LEVE! 

Olle Carlsson 
St.M. Borås PB. 



Lyckad dag på Lyckås! 
Dags att på Lyckås Herrgårds domäner, uti Guds fria natur, ge den VD 
graden. Vi skriver lördagen den S maj 1984. 

"Vädergudarna" på SMHI hade utlovat vackert väder och det höll 
dom med råge. 

De c:a 90 Riddare-Bröderna hälsade välkomna av värdfolket och vär
dinnan Gunilla förmedlade en intressant historik om svunnen Lyckåstid 
och de människor, som bebott och verkat på denna historiska mark. 

Receptionen av de 24 Bröder, vilka dubbades till Konung Sverker 
Riddare, skedde i den vackra lunden inramad· av skir grönska och fågel
sång. "Bakomkulissbrödema" hade lagt ner ett enormt arbete på att ge 
gradgivningen ett värdigt och vackert förlopp. Ståtlige R.CM. Gunnar 
Eriksson ledde processionerna och understödde recipienderna. Vår nye 
Riddare-Prelat Per-Axel Jonzon debuterade med ett anslående och tänk
värt anförande. 

Ordens-Providören Bemo Wessman biträdd av Sven-Åke Suhr stod 
för en välarrangerad måltid och i solens glans höll St.M. Jan-Erik Berg
gren ett som vanligt lysande tal till recipiendens. Som talesman för dessa 
förmedlade Br. Lars Waldenström- i ett lagom och inspirerat tacttal
deras uppriktiga uppskattning av utnimningen. 

Kaffet och punschen serverades inomhus i de vackra gemaken. Kören 
höll sin traditionella vårkonsert under Br. Nils Norrselis llkra Jeclniq. 

Före det oundvikliga uppbrottet överlirnoW St.M. ea ortiM till 
vlrdinnan med ett varmt tack och vlrden CariQnn pryddes med vlrt 
Förtjlnsttecken. 

Alla de Riddare-Bröder, som hade förmAnen och tiDfiDe au alrvara, 
kunde med en mun uppriktigt utbrista: ''Oh, en sln underbar daa i da 
avseende!" 

ICEJ. 

FOTOGRAFERINGAR l SVART-VITT OCH FlRG FÖR INOUSTRI 

OCH REKLAM SAMT REPORTAGE 

APOTEKARGRAND 4 

TEL.127100, 127001 

POSTBOX 231 

.JÖNKÖPING l 
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SKVALLER 
Det har kommit ett meddelande från 
Kungl. Hufvudstaden som förtäljer: 
"att den blyge och försagde Dep. S.M., 
och tillika Generalkonsul for San 
Marino, m m, m m, Fredrik W. Lett
ström, springer så fort han ser en pres.'\
fotograf. För det mesta hinner han i 
fatt". 
Man ska ju inte publicera obekräftade 
uppgifter- men det kan ligga en viss mån 
av sanning i det. 

DIN SKÖLD I SPEGELSALEN 
" Värde Riddare! Har Du låtit göra Dig ett sköldemärke?" Frågan går till 
en Broder, som fOr länge sedan uppnått riddarvärdighet. "Nej", blir 
svaret. "Jag kan inte rita" . Är det månne detta anledningen till att så få 
förslag till sköldar inkommit till Sköldkommitten? Detta är högst beklag
ligt. Sköldarna speglar Sällskapets historia, då de representerar dess 
medlemmar. Skölden bör nämligen utformas så, att den berättar om 
Riddarens bakgrund, yrke, hobby eller tankevärld. Härvidlag har man 
stor frihet. Kan man inte själv göra en ideskiss, behöver man bara tala 
om vad man tänkt sig eller diskutera fram ett lämpligt fOrslag med någon 
av ledamöterna i Sköldkommitten. Här för man sedan upp ett sköldför
slag, som förelägges Riddaren. Om Riddaren inte själv vill utföra sköl
den, kan den göras av Sköldkommitten. Förhoppningsvis kan Skölden 
sedan överbringas till Sällskapet vid instundande Barbaradag. 

Svårare än så är det alltså inte! Kontakta snarast någon i sköldkommit
ten så att Din sköld kan pryda Spegetsalen vid Sällskapets Högtidsdagar. 
Tala med Karl-Eric Gemfeldt, tel. 12 82 05, Gerhard Mattus, tel. 
Il 87 00 arb, 13 14 86 hem, Yngve Lovrin, tel 12 72 20 eller Sven Malm
borg, tel 12 91 79. 
SKÖLDKOMMITTEN 
G.M. 

BLASÖGON ----
Ögonkontakt 
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LOTTERI 
BARBARADAGEN 1984 anordnarP.B:s SÅNGKÖR ett intemtLotteri. 
Dom är väl värda ett tillskott i sin kassa. 
Har Du måhända något att skänka som vinster? 
Kontakta i så fall per telefon 036/16 59 79. 

Meddelande från 
PB:s ''Kulturnämnd'' 

I påskens tid detta år kommer en sjusärdeles förnämlig bok ut på Bok
handelsdiskarna. 

"Änglamark i 
Vätterbygd" 

179 F010 tagna av bildkonstnären WEIMAR SÖDERS1RÖM, 
Huskvama. 

Beledsagande ORD nedtecknade av CARL-WILHELM LOTIIIGIUS, 
skriftställare, Gränna 

- Håll Dig framme. Upplagan 
är begränsad-

Holger W elen 

Q;) Bergmans Bokhandel 
Holger Velen 

östra Storgatan 5, Box &31 
Tel. 03&/110078 
55102 Jönköping 

Du är varmt v~lkommen! 



Den 6:e juni firar vi Sveriges Nationaldag 
En dag som alla i vårt land bör ställa upp på och högtidlighålla. 
För Jönköpings Par Bricoles del är denna dag ytterligare speciell. Vi har 
nämligen fått oss tilldelade en fana. 
Det är synnerligen önskvärt, att så många PB-bröder som möjligt ställer 
upp och celebrerar denna unika händelse. Samling sker i RAdhusparken, 
under vårt ban~r. mellan klockan 18.00--18.15 för att gemensamt med 
övriga deltagare "lunka" upp till stadsparksvallen där vi beräknar in
tåget sker k119.00 
Anteckna denna dag och tid i Ditt kalendarium! 

Sommarkläd sel. Gärna PB-slips. 

År 1984 har vi äran lyckönska nedanstående Bröder. 

Maj Oktober 
7 Bo Leander 60 år 19 Thore Hall 

Juni 28 Eric Claesson 

7 Bertil Karlström 50 år November 
28 Knut-Erik Lindh 60 år 10 Yngve Lovrin 

29 Arne Knutsson 

J uJ i 
30 Evert Elofsson 

2 Carl-Gustav Johansson 70 år December 
13 Arne Ulff 60 år 7 Lars-Erik Paulsson 

15 Gunnar Ohlson 60 år 26 Börje Österlind 

30 Lennart.Danielsson 75 år 
Augusti 

8 Svante Olsson 70 år 
September 

4 Henry Andreasson 75 år 
7 Bengt-Göran Rundqvist 50 år 

14 Arne Lindecrantz 60 år 
30 Lars-Olof Björk 50 år 

80 år 
70 ar 

75 år 
70 är 
70 år 

50 år 
70 år 



OM ADRESSÄNDRING? 
Har Du flyttat??? 

Det händer att en del försändelser kommer i retur på grund av fel adress. 
Vår Riddarsekreterare måste i dessa fall sätta igång ett tidskrävande 
detektivarbete. 
Underlätta hans arbete! Meddela adressförändring till PB:s Kansli, Östra 
Storgatan , 552 40 Jönköping. 

PS! _Måhända Du även bytt titel och verksamhet? 

VIKTIGT! 
En allvarlig vädjan till Bröderna 

från St.M. 
Budgetläge är ansträngt. Det gäller också Det Lysande Sällskapet lön
köpings Par Bricoles kontor för " Band och regalier". Ett gradband 
kostar i dag ca 300:- . Gradavgifterna täcka inte tiDnärmelsevis en sådan 
kostnad. Därför tvingas vi konstatera, att det är viktigare än någonsin att 
banden efter "Kalasen" hängs tillbaka på bandstället. 
Jag vädjar därför till framför allt Bröder av IX graden, men det gäller 
även ägre grader, att se efter vad som göms i byrålådan av PB:s band. 
(Kanske hittar Du där band från grader i Din tidigare bricolistiska 
vandring). 
Om vi skall kunna undvika en drastisk höjning av års- och gradavgifter, 
beror till mycket stor del på om vi åter kan pryda vårt bandställ med 
dessa förlorade klenodier. 
Vi hälsar de ca 150 band, som är ute och "seglar", välkomna åter. Tack 
på förhand för Din hjälp. 

Volkswa~en 
Trnosport 
gör tjMnet 
med tDrtJanet. 

KLANG! 
Styrande Mästaren. 

AnEVIKS 
Odenga lan, JOnkOplng, lel. 036/18111 00 

Filialer. Granna, le l. 03901105 00. Slcllllngatyd, te l. 037W708 30 



Sällskapet lönköpings PB 
Sammanträder 

1984 

OKT. 

NOV. 

DEC. 

6 PB 9:e graden 
6 PB 3:e graden 
3 PB 6:e graden 

Minneshögtid 
Parentation 

l PB l :a graden 
Allmänt 
Högtidsdag 
Barbaradag 

VÄLKOM!WENI 
och låt mig hJIIpa era lOtter bli 
SkOna FOlier. 

R,..,tnur.·ra lx·<\'J,·r lnj.!11, fll<''''·'lla. RL''I <Hir.lhlr~n 
lli<'Nilllcr mom1!<~nr. Gl'nom rm1Jnl1, Tl1nl<'l1, 1 T· 

Ile!, upplaAAnmj.!cn <X h...._., 1 """ ' 111:\nr ,,.,,,,ur:Ho· 
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1985 
FEBR. 2 4:e graden 
MARS 9 2:a graden 

Spex 
MAJ 4 VÅRBAL 

Sommaruppehåll 

SKÖNAFÖnER 
Fo,.r•~Nut ,.,.,, NH•-r 

SOdra Strandgoten 21. Jdnköplng. 
T et. 036/11 03 00. 

ALLA DAGA-1.00- 23.00 

Elli.I INI> <.ASTENSSON llES'I'Al lll i\N(; All 
KYKKOCATAN 4. TELEFON ll:l!i/ \1 ~~U, \1 ~2 1\X. 

GULQKE.I?JAN 
Juv . Zackrisson, Smedjegatan 42 (Hörnet vid llovr~tten), Jönköping 

Tel. 036-11 14 36 



-...PRESS-STOPP III 

Jönköping i glädjeyra! 
Jubileumsdagarna 18-20 maj 

700-årsjubileet kan inte gått någon spårlöst förbi. Massmedia har verk
ligen ställt upp och på alla vis talat om att det finns en intressant metropol 
i Sydsverige som beter Jönköping. Det är glädjande att kunna uppmärk
samma det lönköpings Par Bricole fått tillfälle medverka i detta sam
manhang. 

Vår utomordentliga Sångkör hyllade Kungaparet (DDMM) vid jubile
umslunchen och sjöng med kraft och styrka bl. a. "Stolta stad .. . " följd 
av "Käraste Bröder ... ". Det var med en skön bricolistisk känsla man 
studerade DDMM:s synbara njutning av körens fina framtoning av sång
erna. Tyvärr glömde "utroparen" tala om att det var PB-kören, som på 
detta sätt ville hylla vårt Sällskaps Höge Beskyddare och vår Drottning 
Silvia som även är Dianas yster. 

Men inte nog me' de' . 
Som en gåva till jubileumsstaden uppförde om aftonen den 20:de Then 

Bacchanaliska Theater ett "Sjunglustspel". Om detta förtäljes i annan 
spalt. 

Jubileumsåret fortsätter och mycket glädjande kommer att hända fram
över. Som till exempel överlämnats en fana till Sällskapet på National
dagen den 6 juni. Slut upp alla Bröder bakom vårt baner då vi tågar från 
Rådhusparken till stadsparksvallen denna högtidliga dag. (Se annons i 
dagspressen). 

Per-Åke & Berth Berenstam 

Tillverkar och reparerar 
bil· och industrikylare 

Kampevagen 34. JOnkOplng 
Tel.115853. 120427 
Boll. 188 3 4& 



Succe för Bellmans spelet!!! 
Att bantning är bra och nyttigt kan konstateras! 

Sångspelet Ulla m och Gustav Winblad visades upp i en "smalare" 
version på Värendsbergets scen i vår vackra Stadspark, söndagen den 20 
maj av Then Bacchanaliska Theatern. 

Man kan utan överdrift tala om succe. Aktörerna kunde sina "läxor" 
och det var fint flyt genom hela föreställningen. Det var onekligen ett 
stort ansvar de påtagit sig och en vågad satsning, att inför en kritisk 
allmänhet framföra detta "spex", vilket respektlöst raljerade med 1700-
talets Bellmanianska epok. 

Författarna hade vänt upp och ner på det historiska skeendet. Men allt 
slutade lyckligt. Samtliga rollgestalter överlevde. Ja, till och med Ko
nungen klarade sig. 

Mycket hade förändrats sedan generalrepetitionen. Bl. a. hade Thea
terdirektören, PG Karlberg, hoppat. in som berättare, vilket gjorde det 
hela mer lättförståeligt. Han fick god assistans av 9-årige Johan Nyström, 
somvisade stor scenvana och knep många applåder. Den tusenhövdade 
publiken var verkligen med på noterna och hetsade upp de agerande med 
ljudligt bifall. Sixten Larsson hade övertagit Drottning Lovisa-Ulrikas 
roll, som han tolkade med den äran. Broder Sixten må även få en eloge 
för de fyndiga och välskrivna texterna. (Se för övrigt rollistan från 
omnämnandet efter "genrepet".) 

Vår eminenta Kör, för dagen förstärkt med Göta PB:s Sångkör, fyllde 
på ett strålande sätt ut pauserna mellan de fyra tablåerna. 

Det är bara att konstatera, att det var en stor framgång för ensemblen 
som verkligen gav mersmale Strålande, rutinerat, skickligt och välrepe
terat. Det är bara att gratulera till framgången. 

KEJ 

Foto: ANNCHI ERIKES 
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NÄR OE1 GÄLLER VV5 .... 

boman7 

- ELLER KOM POJKAK SÅ 

URITER VI STEN M~UAN 

VI VILAR OSS. 

TILL ER T JÄNST 
med S- och 7-sisuiga bilar 

""'Turistbuss för 20 
personer 



Nu har AVISA även blivit ett organ för personliga annonser. 
Här är första försöket. 
Har Du något att hyra ut, att sälja eller något Du önskar köpa? 

P.B-BRODER! 
Tiden den 15-29 juli -84 kan vi inte utnyttja vårt sammarparadis på Åstol. 
Du och Din familj kan få två avkopplande veckor i ett fullständigt 
utrustat hus, i genuin fiskarmiljö, ett "stenkast" från Marstrand. 
Ring Magnus Jahnke, tel. 036/660 04, eft. kl. 18.00. 

KOSTER 
Andelsvecka på Ekenäs 9-16 juni. 2 bäddar, pentfy. 800:-/vecka. Helt 
nära pensionatrörelse. Tel. 036/16 59 79. 

LEDIGPLATS 
A VISA-redaktionen efterlyser ny redaktör för omedelbar anställning. 
Den tidigare befattningsinnehavaren har beviljats avsked på grund av 
långt framskriden senilitet. Svar till PB:s kansli. 

Såsom varande innehavare av en föga fantasitik skrivmaskin, som helt 
saknar intresse för rättstavning och stilistiska formuleringar, får eventu
ella kritiska läsare ta' de' som de' ble'. 

Som tidigare nämnts har jag sett mig nödsakad vädja om hjälp med inlägg 
från skribenter, vilka kan lägga ut tecten och har gott språksinne. Detta 
har förhoppningsvis gjort A VISA mera läsvärd. Tack alla ni för medver
kan. 
AVTSA:s mening och uppgift är- att fornöja för stunden samt att for 
fraotiden dokumentera vad som inom vårt Sällskap timat. 

SKEALLTSÅ! 
RED. 





JönköpingsPar Bricole 
O. Storg•tan 6 3 u 552 40 Jönköping 

KANSLlEl lel. 0.56 l 16 21 .SI 

AVISARfD. te!. 036 l 16 59 79 

TRYCKMAN-JONKÖPING 


