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A VISA NR. 10 APRIL 1986 

FÖRORD 
Förlåt om jag stör mitt i vårstöket .. . 

Skyll Dig själv om Du börjar läsa .. . 
Men eftersom Du bevisligen tagit en paus för att läsa A VISA får Du ta 

konsekvenserna. 
Det har sagts tidigare men dock värt att upprepa. AVISA vill i möjligaste 

mån vara aktuell och meddela vad som inom Par Bricole timar. 
A VISA har som ambition och målsättning att ge Bröderna i Par Bricole 

en känsla av samhörighet samt sprida förnöjelse och information i vår krets 
och låta denna fröjd och gamman även nå utanför vårt Lysande Sällskap. 

Jönköpings Par Bricole har många strängar på sin lyra. Sång, Teater, 
Musik, Vältalighet och numera även Den Luculliska Färdigheten. 

Låt oss slå vakt om allt detta. Komma tillsammans och koppla av från var
dagens besvärligheter och njuta av stundens fägnad. 

Det är alltid inspirerande när läsarna av A VISA hör av sig. Vare sig det är 
för att ställa frågor, lägga synpunkter eller komma med kritik. Reaktioner 
som gör att det känns meningsfyllt att fortsätta med utgivningen. 

Därmed är det alltså sagt, att respons i någon form alltid är välkommen. 
RED. 



Styrande Mästaren har ordet: 

An g: Levnadsvisdom 
En viktig sida av levnadsvisheten består i, att vi fördela vår eftertanke på 
nutid och framtid, så att den ena icke fördärvar den andra för oss. Många 
leva alltför mycket i det nuvarande: de lättsinniga-andra för mycket i fram
tiden: de ängsliga och bekymrade. Sällan håller någon noga måttet. De, 
som under strävan och hopp blott leva i framtiden med blicken ständigt rik
tad framåt och otåligt skynda alla kommande ting till mötes, som om de 
skulle bringa den sanna lyckan, låter det nuvarande obeaktat och onjutet 
draga förbi. De likna, alla gammalkloka miner till trots, de italienska åsnor, 
som påskyndas därigenom, att på en vid deras huvud fästad käpp en knippa 
hö är fäst, som de därför alltjämt ha tätt framför sig och hoppas att nå. Ty 
de bedraga sig själva på hela sin tillvaro. De leva blott ad interim- tills de 
äro döda. I stället alltså för att uteslutande syssla med projekt och bekym
mer för framtiden eller hängiva oss åt längtan efter det förflutna, borde vi 
aldrig glömma, att nuet ensamt är realt och det allena visst. Framtiden där
emot blir nästan alltid annorlunda än vi tänka oss, och att det förgångna 
varit annorlunda, och att båda ha mindre att betyda än oss synes. Det 
nuvarande alle~ är verkligt och sant; det är den realt fyllda tiden, och ute
slutande inom den faller vår tillvaro. Därför borde vi alltid ge det e n glad 
välkomst. Därför njut varje dräglig och från omedelbara vedervärdigheter 
eller smärtor fri timme medvetet som sådan, och icke göra nuet mörkare 
med förtretade miner för forntida förhoppningar, som gått i kras, eller med 
bekymmer för framtiden. Ty det är avgjort oklokt att stöta bort en dräglig 
timme i nuet eller övermodigt fördärva den för sig av förargelse över något 
förgånget eller bekymmer för nligot framtida. 

Min Broder. Du har alldeles rätt. Dessa rader - fyllda av livsfilosofi - har 
jag inte skrivit själv. Men det måste väl ändå ha varit en Bricolist, som har 
uttryckt sådana här tankegångar? Nej, inte det heller. Men låt oss försöka 
att leva lite mera efter den gamle fine filosofen Schopenhauers ideer. Med 
andra ord, mine Bröder, låt oss i fortsättningen träffas oftare och när till
fälle bjudes inom Det Lysande Sällskapet Par Bricole för att i broderlig och 
vänskaplig anda i nuet och "under en stunds förgätande av livets besvärlig
heter, uttömma en och annan pokal ... ". 

KLANG! 
Tillgivne 
Jan-Erik 



BARBARADAGEN 
lördagen den 7 december 1985 

med krutrök, medaljer, volter och ovationer 

I närvaro av 194 Bröder, varav 4 från Moderlogen i Stockholm, firades den 
årliga Högtidsdagen. Bricoleriets högålskeliga Moster Barbara, som Bricolis
terna allt sedan 1779 talat till och om, men som de aldrig sett, har återfunnits. 
Den siste A6-chefen B r. Lars Carlson, kraftigt understödd av den Bacchana
liska Körens tonala vädjande och seeonderad av den nye basen för A6-områ
det Br. Ingemar Boman jämte pjäs-drag-onerne Johan L. Sandström och Ste
fan Svartz, lyckades sent på lördageftenniddagen fönnå PB:s Moster tillika 
artilleristemas Faster att infinna sig i Spegelsalen och frivilligt överlämna sig i 
Det Styrande Guvernementets sköte. St.M. Jan-Erik Berggren tog emot 
henne där hon nu oskuldsfullt tar igen sig på en röd sidenkudde. Barbara har 
således äntligen kommit hem. Hon verkade lättad och ville liksom krama om 
oss alla. "Kyss inte oss, kyss Carlson". sade vi och ville göra detsamma dyme
delst för Carlson, betygande vår uppskattning av ett ambitiöst och annorlunda 
BARBARA-tal. 

Ett stort antal recipiender togs in i Första graden, vice Guvernörer utnämn
des (se nedan). Bröderna Sven Ahlström, Hans Heijne och Olle Onemar mot
tog tecknet för 25-årig flit i Vingården. De utsågs m.a.o. till Hederskommen
dörer. Dep.St.M. Torsten Welander fick emottaga Moderlogens Förtjänst
medalj i guld. Br. Sven Sandeli tilldelades Sekularmedaljen. Eric Haglund, 

Par Bricoles 

fasta punkt 

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



Bacchanaliska Körens Ordförande samt Ingemar Boman, Praeses i 5:e Aka
demien (Luculli Gille) fick Guvernörsgraden för sina eminenta insatser för 
sångens och matkulturens förkovran. Så blev Sällskapet med ny Directeur för 
Thes Bacchanaliska Theatcrn. K vällens tjänstgörande Ceremonimästare, vet
landabon och konstintendenten Charles Petruson mottog insignierna för 
Theater-ledningen med välgångsönskan från såväl Broder Generalordföran
den samt den Broder, som slitit med uppgiften de senaste 6 åren, PG Karl berg. 
Fleuristen B r. Anders R u berg sjöng på sin tunna. Vilken "åkning" han gjorde! 

Under det efterföljande MåltidskaJaset fortsatte medaljrcgnet. De från 
Moderlogen nedresta Bröderna (i vart fall 3 av dem) belönades med Jönkö
pings PB:s FT för sitt mod att ge sig ut på landsbygden. Kören hördes väl och 
ofta. Skål och hurrarop för Konungen och hans hus. Tacktal, bl.a. från den 
som verkligen "slog runt" på Storan denna afton, R.S. Br. Lennart Sjöblom 
vilken tillsammans med Brödernc Knut-Erik Jahnke, Herbert Ljungdahl och 
Gerhard Mattus mottog Hjortsberg-medaljen av Moderlogen genom dess 
GCM S-0 Forsclius. Ordf. i Arbetsgraderna, Sune Winald talade och sjöng. 
Talade gjorde ävenledes Ordens Talare och Skald, Carl-Wilhelm Lothigius. 
Den oförbrännelige tenoren i Bacchanaliska Kören, Helge Ottosson, sjöng 
Visan till Täcka Könet så prismorna i Spegelsalens många kristallkronor klir
rade av förtjusning. Dc ovationer Bröderna efter Helges sång kom loss med 
går ej att beskriva. Gerhard "Rulle" Mattus sa en "massa-saker" till 
TALANGERNA och då alla syntes nöjda med sina tidsfördriv och dessutom 
enligt Styrande Mästaren , Jan-Erik Berggren, hade iakttagit bl.a. Ordning, 
Munterhet och Förtrolighet avslutades årets Barbarahögtid strax före midnatt, 
''lokal" tid . 

NAGON MASTE SÄLJA DEN EXKLUSIVA GARDEROBEN 

DET GÖR VI. 

ERIC SKOGLUND 
Ö. Storgatan 12. Jönköpin~. Tel. OJ(•/ 11 96 30. 

P oK. 



BARBARATAL 
avfyrat den 7 december 1986 

av Guvernören (efter talet), Oversten vid A6 (tidigare) Lars Carlson 

Store Styrande Mästare, Vördade Presidium - Hejsan Bröder! 
Traditionen bjuder att någon denna Thcs Bricolistiska Högtidsdag skall 

framföra några inspirerade och tankvärda ord o m och till den Qvinna vi 
plägar kalla vår Moster. l år-detta för arti lle riste r i Jönköping så ödesdigra 
år- har lotten fallit på mig, halvgamle kanonjär. 

Barbara är vår Moster! Men - för många av oss- Barbara även Faster ~i r! 
"Vad nu", säger vår genealog. "Karl' n måtte ha tjuvsmakat på bålen'". Ack 
nej! Jag har rätt. Och det är det jag nu skall bevisa. För B ricolisten hon är 
Thes Moster, så bcfryntad hon ~ir med Syster Diana, som är syster till vär 
vän Bacchus. Det är sant! 

För Artollotristen, som tillika är Bricolist, hon är vår FAMOSTER (nytt 
ord), ity hon är artolloristcns faster och sålunda befryntad med vår dunder
gud Tor. Detta är också sant! 

Vad säger då att vår Barbara och Artolloristens Barbara är samma per
son. Många bevis härför står att finna. Låt oss börja med några exempel 
från semantike ns område. 

Hör bara hur det rimmar: Bricoleri- Artilleri. Det var Barbara, som såg 
till att det blev så. Ister är en annan gemensam nämnare. Nu menar jag inte 
det oluculliska ister, som vår Praeses vägrar att ta i sin matgalda mun. Nej, 
jag menar den semantiska ändelse, som återfinns i uttrycken Bricolisteroch 
Artillerisrer. 

På det Ouidiska området kan vi finna en gemensam nämnare i Punschen. 
Barbara ansåg nämligen efter att ha samrått med sina anfändcr Tor och 
Bacchus att punsch är en dryck för gudar och för män av ära. Till vilken 
kategori Bricolister respektiver Artillerister räknas är så självklart att jag 
inte behöver förklara detta närmare. 

Vet ni förresten varför artilleriet bytt ut sina lO cm kanoner mot 15 cm 
kanoner? Jo, det gjorde dom, när vårt systembolag övergick från att förvara 
punschen i en litersflaskor till att hålla den i s. k. 75-or. l O cm ammunitions-
15dor rymde precis en flaska av det gamla slaget. Den nya Oaskan skramlade 
för mycket i lådan . Alltså: 2X7 .5= 15. dvs mer i en låda och inget skrammel! 
Sådant kallas för rationalisering. 

~Jönköpings Läns Sparbank 

Grundad 1831 

En modern bank med traditioner 



Det avgörande beviset för att vi hyllar samma Barbara Ur den nästan helt 
sanna sägnen om hur Barbara led med martyrdöden. Hon dräptes i en vin
gård av sin grymme fader. När detta skedde hade det just varit ledarskifte 
"däruppe". Då den nytiiiträdde blivit varse Barbaras öde, tillkallade han dc 
nyligen pensionerade gudarna Bacchus och Tor. l en s.k. Hagaöverlägg
ning riktade han ett budskap till dem. Det var ett enkelt budskap eftersom 
dubbla sådana är ett sentida påfund. 

Budskapet löd: "Bringa rättvisa!". Tor sände därvid en ljungelJ, som 
drabbade den grymme fadern. Ljungelden, som kom från ovan, blevdäref
ter symbolen för artilleriet. Detta berodde på att Tor efter denna sin insat!> 
definitivt drog sig tillbaka och överlät åt artilleriet att svara för blixt och 
dunder. Broder Bacchus å sin sida såg till att vingården för all framtid gav 
druvor, som var förädlad form blev den mest ljuvliga nektar. Barbara. som 
från sin molntapp bevittnade allt detta, beslöt att skydda såväl de, som 
visste att bruka vinet med förstand som de. som med sin ljungande eld skyd
dade det goda och förgjorde det onda. 

Alltså, således, därför följdaktligen: VSB (=vilket skulle bevisa): Den 
Barbara vi hyllar är inte twltllan en. 

Hur ser hon då ut, vår Barbara? Därom råder som bekant delade mening
ar. Låt oss därför en gång för alla skapa oss visshet. Låt om oss kalla på hen
ne. Broder Maestro! Stäm upp en locksång! 

(Kören sjunger:) 
Barbara Lilla, säj får vi Dej bjuda (tenorer) 
välkommen in uti vår Spegelsal. 
DÅNE LIKSOM ÅSKAN (basar) 
Välkommen in uti vår Spegelsal (tenorer) 
Välkommen in uti vår Spegelsal (alla) 

(-då inkommer trenne arti llerister i noggrann marsch, iklädda attilaunifor
mer, den förste ("civilöversten'' Ingemar Boman. ''Nya A6") medförande 
en statyett av Barbara samt därefter tvenne kanonjärer (Johan L Sand
ström och Stefan Svartz) dragande på vars en miniatyrkanon. E ldsignal blå
ses (Ingmar Sjöholm) och kanonerna avfyras. varefter Lasse Carlson över
lämnar statyetten). 

REKLAMTRYCK • REPROFOTO 

LJUSKOPI E RING 

JÖNKÖPINGS KOPIERI\GS CE\TR.\L 
KLOSTEAGATAN 33 

KANALGATAN 11 

TEL: 036/11 95 95 

TEL: 036/1 1 95 95 



Välkommen sköna Barbara! Du har sedan i somras varit en smula hemlös 
även om Broder Praeses Lucullus sökt hålla Dig sällskap. Tiden är nu 
mogen för Dig, kära Barbara, att i likhet med JÖnkopingsartollotistcrna 
finna ett nytt hem. 

Jag vill att Ditt hem för all framtid skall varaThes Lysande Bricoleri uti 
Jönköping. Jag vill- kära Barbara- att Du skall hålla en skyddande hand 
över Bricoleriet här i stan. Vid behov håll även ordning på De Styrande. 
Skulle De vara stygga mot Dig - ring Bcrgslagsartilleriet , så kommer en 
ljungeld! 

Bröder! Ta väl vara på vår gemensamma Moster och Fa!.tcr! 

I FÖRSTA GRADEN recipierade: 
Jan Alebjer Berndt Lindblad 
MikaelAlm Claes Ljungström 
Göran Andersson UlfMånsson 
Roland Arvidsson Håkan Nyberg 
Bengt Bengtsson EskoOisson 
Nicls Brandt-Möller Per-Olof Ringqvist 
Per Anders Falk Esra Matthiasson 
MatsFiood Lars Rosengren 
Claes Hansson Ove Sandberg 
Peter Hult Johan Storm 
Bern t Johansson Arne Thorfinn 
Lars Klint Hans Wcltenius 

Till vice GUVERNÖRER befordrades: 
Tony Franzen 
Göte Hellberg 
Josef Helperin 
Per-Anders Johansson 
O lle Kindberg 
Gunnar Knutsson 

Lars Lenfeldt 
Ulf Liljedahl 
Per-Olof Lundgren 
Richard Mattus 
Charles Petrusson 
ToreTiger 



Söderbergska Medaljen: 
(Utdelas för /)'sk raft som tala11g och admi11istrotör 
samt till "flitige Bröder". Instiftad 1960.) 

Tilldelad Br.: 
Sven-Robert Ahlin 
Alvar Näslund 

lönköpings P.B:s Förtjänstkors 
Ingemar Florberger 
Sven Malmborg 
Bo L. Spång 
SuneWinald 

Sven Axelsson 

Anders Lindell 
Bertil Palme-Johnsson 
BjörnTirneo 

lönköpings P.B:s Förtjänsttecken: 
Hans Edelskog, Moderlogen 
Karl-Erik Gunnestedt, Moderlogen 
Lars Carlson 
Johan L. Sandström 

Sven-Olof Forselius, Moderlogen 
Walter Bjerser 
Rolf Larsson 

FOTOGRAFERINGAR l SVART·VITT OCH FARG FÖR INDUSTRI 

OCH REKLAM SAMT REPORTAGE 

Barnhemsgatan 23 
TEL. I27100. 127001 

POSTBOX 231 

JÖNKÖPING l 

l,-~ 
~·JIK~~fh.\~l~~lt~--

Tillverkar och reparerar 
bil- och industrikylare 

Per-Åke & Berth Berenstam 

STABilO BOSS 
VINNER l LÄNGDEN 

Kampevagen 3-4, JOnköping 
Tel. 11M 53. 120427 
Sosl.166346 



BOHEMEN BELLMAN 
Ung, utfattig tjänsteman i 1760-talet 

Bellman skrev mycket mer än Epistlarna och Sångerna, dessa 
mästerverk. Nyligen kom en volym med betydligt mindre 
kända dikter och prosastycken. Den visar - bland annat- att 
Bellman var betydligt mer än Fredman-visornas diktare. 

När Carl Michael Bellman dog tisdagsnatten till den Il februari 1795 i ett 
frostbitet Stockholm var bara en bråkdel av allt han hade skrivit utgivet i 
tryck. Tusentals visor och andra texter var spridda i avskrifter. Folk hade ju 
tyckt om det han skrev och som estradör och trubadur hade han varit omatt
ligt populär. 

Nästan tjugå år senare utkom i Uppsala en bok som hette "Fredmans 
handskrifter". Där hade utgivarna samlat upp en del av allt det Bellman
material som cirkulerade i avskrifter. Senare forskning har fått erkänna att 
de hade gjort det med stor noggrannhet, texterna var så nära originalet man 
kunde komma och bara en av dem har visat sig vara skriven av någon annan 
än Bellman. 

UNGKARLEN 

Dessa förträffliga "Fredmans handskrifter" har nu kommit ut i en ny uppla
ga, utgiven av Författarförlaget som därmed införlivar vårt största litterära 
snille med sitt stall. 

Ganska många av bokens visor. dikter eller andra texter är skrivna under 
det 1760-tal då Bellman var i tjugoåren, ungkarl och utfattig tjänsteman i 
olika verk. Utfattiga var alla hans kolleger också, de fick praktiskt taget 
ingen lön. Men det kostade inte mycket att supa och roa sig och det gick att 
göra det ganska länge på krita. Stockholm hade sjuhundra krogar, en på var 
hundrade medborgare. 

Och söp och roade sig gjorde de här unga tjänstemännen. Och för att 
ytterligare muntra sig sjöng de dryckesvisor. Sådana visade sig kollegan 
Bellman ha en speciell begåvning för att plita ihop. 



TÖRSTIG STAD 

Orn ~ ngtingarna nagonsin :-.ov ruset av :-.ig i rUnnstencn (ett popuWrt motiv 
hos Bellman) sa gjorde dc det i en skitig och mycket oangenäm rännsten. 
Stockholm var inte haru en törstig stad. Den var ocksil mycket smutsig. 
Dödligheten var procentuellt lika hög som i Paris som i samtiden ansågs 
vara Europas mest ohälsosamma stad. Stockholms gator fick ta emot allt 
avfall inklusive pottornas. svin gick visserligen omkring och bökade åt !.ig 
en del men bidrog också till smuben. 

Ekonomi~kt var det inte bara dc unga tjänstemännen ~om hade det !>Vart. 
Sveriges finanser var körda i hotten. En rovdrift tog vid. dc rika spekule
rade utanför lagens griinscr, dc sociala klyftorna var enorma. arbetslöshe
ten k<Jtastrofal. När Gustaf III övertog makten 1772 var Sveriges finanser 
sämre än de var efter Karl Xll:s mänga krig et! drygt halvsekel tidigare. 

FLYKTEN 

Det fanns alltså inte mycket annat att göra för ungdomarna ii n att fly undan 
denna dystra verklighet. Och eftersom tillgtmgen på alkohol var praktiskt 
taget obegränsad fick den göra tjiinst som flyktmcdcl. sa som knarket filr 
göra det i våra dagar. 

Ett nästan genomgående tema i dryckesvisorna ii r ocksil denna flykt. Hur 
det än ma ga med livet utanför krogen sa är vinet och supande t det enda vik
tiga och vettiga. Bellman var bara en av manga som skaldade sådana supvi
sor. Men han gjorde det orginellare ~in niigon annan, han utvecklade ge nren 
så långt att den till slut hlcv till miisterverk som Fredman!. epistlar. 

PROSALYRIK 

Men det finns också annat i "Frcdman!. handskrifter··, bibeltravestier av 
typen "Gubben Noach". olika ceremonier i Bacchi orden. supa rbrödernus 
parodi pa tidens ordensväsen. sma skimrande prosastycken som i några f~ 
rader fttngar upp en stämning och en miinniska. tidig prosalyrik. om rna n sa 
vill. 

För dc allra Ilesta svenskar iir väl Bellman diktaren av Epistlarna och 
Sångerna (möjligen oek~å huvudfiguren i en miingd snuskiga historier). 
Men han är alltså mycket mer iin sa . Det - bland annat - kan "Fredmans 
handskrifter" ha att förtiilja. 



Carl-Wilhelm i ljust minne 

Mine Bröäer, sett ur världsalters perspekliv lever vi människor elifilet 
ögonblick pil en prick i eu ofamligr solsystem, pil en jord som vi får till 
låns under denna korta stund. Ibland blir ögonblicket mycket kort. 
ibland sd blir der längre. Ibland sil blir det också bild e kort och brwalt och 
ibland kan det bli längre och milt. Det är ödet som spelar in och avgör. 

För vllr före detta Styrande Mästare, Ordens Talare och Skald, 
ledamoten i den Bacchanaliska Akademien Carl-Wilhelm Lothigius l'ille 
ödet au ögonblicket varken blev särskift ldngt eller kort, men der b/el' pil 
något säll brutalt. Brutalt därför all det drabbade en människa som 
fortfarande var i sin andliga krafts fi1fla styrka. Därför blev det också 
brutalt för så många av oss andra, genom att det drabbade någon som så 
länge till hade haft sd ofamfigr mycket att ge oss av allt det som ger liver 
värdigher och innehdll. En del har förmågan au !dra deua ögonblick av 
liv gll sig mer eller mindre förbi, men der finns ocksil de som har 
förmågan au fylla denna snmd som skänks oss på jorden, av äkta glädje 
och meningsfullt innehåll, Mde för sig själv och andra. Till de senare 
hörde förvisso Carl-Wilhelm. l raden av Styrande Mästare i vårt Lysande 
Sällskap har der funnits de som genom administrativa framstående 
egenskaper och i praktisk verksamhet varit lysande pil minst samma säu 
som Carl-Wilhelm. Men der torde ha varit få. för au säga ingen, som 
Carl-Wilhelm, i si u säu au vara, med sin skaldekonst och med hela sin 
livsfilosofi tillfört vllrr sällskap, ja hela der Lysande Bricoleriel, sd mycker 
av de värden som bildar grunden för vllr verksamher. l der faller var han 
den störste. 



Carl-Wilhelm kan sägas personifierade Par B ricoles innersta 
mening gernom alla sina sällsynt fina egenskaper. Vänskapen och 
kärleken till sina medmänniskor, som nödvändiga ingredienser, för ett liv 
i värdighet. Traditionerna och de natursköna konsterna,<; bevarande och 
omhuldande, för att motverka ett kulturens förfall. Humorn och 
livsglädjen som medel attlinda livets besvärligheter. Därför värnade 
Carl-Wilhelm om och kände varmt för sitt Par Bricole. Om Carl Michael 
Bellman tänkte han stort och förvisso fanns der likheter dem emellan. 
Carl Wilhelms humor kunde, som Carl Michaels, i tal och dikt vara lite 
burlesk och satirisk i tonen. Man han blev för den skull aldrig vulgär utan 
allt blev till en lustiger och fin poesi, som gav oss Bröder många glada och 
minnesrika stunder. 

- Kom ihtlg, sa' Carl-Wilhelm, bara några veckor innan sin 
bortgång, när vi träffades och tillsammans med de övriga Ordförandena 
i PB:s talanggrupper diskuterade den framtida verksamheten. - Kom 
i hd g, att Par Bricole måste alltid ge något. Bröderna mdste känna när de 
gdr hem att de fått med sig ndgot nytt, ndgot av värde som ger dem 
innehåll i livet, något att minnas. 

Ä ven om kärleken människor emellan, och bättre samförstdnd 
emellan folk och länder, var en av grundvalarna i Carl-Wilhelms liv, sd 
var ocks/J kärleken till naturen och det som där utspelas pd livets största 
teaterscen där allt levande ifrån minsta lilla kryp agerar skddespelare, 
något som kom att bli hans stora intresse för att inte säga livsverk. Ibland 
ryckte han in och hjälpte till och regisserade med varsam hand. Visst var 
han romantiker, visst var han idealist, men han var också samtidigt realist 
med bd da fötterna stadigt förankrade på jorden. Ndgra av hans vänner 
hade förmdnen att varje dr pd midwmmarafton fd träffas uppe vid hans 
gdrd Vässingarp. Jag minns hur vi en gång, pd väg ned till den lövade lilla 
logen, inte möttes av ndgon banal dansmusik utan frdn logen strömmar 
mot oss tonerna utav Evert Taubes "Änglamark". En visa om den 
svenska naturen, som på något sätt blev synonym med Carl-Wilhelm och 
de ideal han kämpade för. Vi stod där och blickade ut över hans egen 
änglamark runt Vässingarp med välansade lövängar och ett viltvatten 
som sjöd av fdgelliv. 

Låt oss i minnet återkalla alla de glada, ljusa och fina stunder vi haft 
tillsammans med Carl-Wilhelm här i Par Bricole. 

Jan-Erik 



LJUSSKIMRANDE HÖGTID
LIGHETER P Å STORAN 

Lördagen den l februari avhölls gradgivning i 4:e graden samt minnesstund 
över hädangångne Brodern Carl-Wilhelm Lothigius. 

Till gradgivningen infann sig 20 recipiender, vilka fick lyssna till visdoms
orden från tablåerna i "De fyra rummen" exekverade av Talenter tillhö
rande Thes Bacchanaliska Theatern. Allt under överinseende av vid pass 
150 längre avancerade Bröder. Tablåerna interfolierades av Den Baccha
naliska Kören, välsjungande som vanligt. och "bitvis" dirigerad av den 
regionale kapellmästaren Josef Helperin. Den Bacchanaliska sången nö
dade f.ö. ymnigt hela aftonen. 

Sällskapets Högste Styresman, Stormästare Hans Kjellgren, förgyllde 
den Ljusskimrande högtidligheten. Detta främst i anledning av de minnes
ord och den sköna sång som förekom till följd av Carl-Wilhelms frånfälle. 
Par Bricole sörjer, i djupet av Brödernas hjärtan, sin f.d. Styrande Mästare, 
sin Ordens Talare och Skald samt ledamoten i den Bacchanaliska Akade
mien. 

Som nämnts var Kören flitig denna afton inte minst i sin hyllning till CW 
bl. a. med de av honom och oss alla älskade verk av såväl Bellman som Tau
be. "Vem är som ej, vår broder minns" respektive ''Änglamark". 

Vid det efterföljande Måltidskalaset - även det ljusskimrande i många 
avseenden - förekom spirituella tal och hyllningar liksom insatser av 
Kören. Den i vår region inte helt obekante överlantmätaren Bo Hansson 
gladde ånyo med muntlig muntration då han på recipiendernas uppdrag 
framförde deras tack. 

Avslutningsvis skall nämnas att Torsten Welander med några minuters 
varsel fick tjänstgöra i sitt forna ämbete som Ordförande i Arbetsgraderna, 
att vår Broder Sven-Robert Ahlin , som letat sig till vår loge från Stockholm 
via den goda staden Hjo, tjänstgjorde som Ceremonimästare samt att 
Ordensprovidören BernoW essman med hjälp av Storans kök och uppskat
tade personal på sedvanligt sätt stod för den lekamliga spisen. 

Hovrättstorget 

GRAND HOTEL 
Tel. 036-11 9600 
Centralt, prisvänligt, 
trivselförbättrat 
o. renoverat. 
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Tillägg: 
Utdrag ur Pratanotarie Herbert Ljungdahls protokoll. 

Under ceremonierna dekorerade Stormästaren, Hans Kjellgren, vår 
St.M. med Hjortsberg Medaljen. Br. Jacob Wissing erhöll Söderbcrgska 
Medaljen, vilken även till Br. Sven Axelsson vid tidigare tillfälle personli
gen överlämnats av St.M. - Br. Teodor Sundgren utnämndes till Heders
kommendör och Jönköpings P.B:s Förtjänstkors tilldelades Brr. Gunnar 
Åkerskog, Lars-Erik Liljegrahn och Mats Pohl. 

Aftonens begivenheter avrundades med att vår St.M. till Stormästaren 
överlämnade J ön köpings P. B:s unika" Bellmansplunta" som tack för visad 
flit och uppmärksamhet samt för den fina kontakt som råder mellan vår loge 
och Moderlogen. 

RECIPIENDER i IV:e graden: 
Tomas Arvidsson Christer Holmdahl 
Lars Aurell Björn Linden 
Lasse Bengtsson Erik Lipscey 
Magnus Bågenholm Alf Lundqvist 
Thomas Cedergren Per Rickardsson 
Bengt Dahlqvist Gerhard Runström 
Lennart Hallman Torgny Sjöberg 
Bo Hansson Jphan Stenberg 
Ulf Hedberg Lars-Gunnar Wemlerth 
Benny Hjalmarsson Hans Wennberg 

Hydraulkomponenter 

Tätningselement 

Smörjulrustning 

Maskinelement 

HAR HAN ÖRA FÖR LJUDET, 

öGA FöR BILDEN, 

NÄSA FöR KVALilE 

OCH SERV ICE - VÄLJER HAN • 

AB INDOMA 
INOUSTRI- och MASKINFORNOOI:NHETER 

Jönköping Tol 169220 

Barnarpagaten 111. Box 567 
651 17 JöNKöPING 

Tel. 036·1111 52 
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Sitta på ett moln ... 
Det är så sant som det är sagt: Sinande kråka får inget- flygande all tid 
något. Det gäller alltså att röra på sej. Inte kan man bara sitta och uggla, då 
kan man gubba till sej. Sådant är farligt. Då kan man bli grinig mot både sej 
själv och omvärlden. Detta får till följd att allting blir gråare och tråkigare 
än det egentligen är. Nu skall ni få höra på grejor. Jag harvarit ute och luftat 
på mej. Tillsammans med goda vänner och likasinnade haver jag varit så 
långt norrut som till träpatronernas st ad. Sundsvall. Så långt norrut har jag 
aldrig varit förr. Hur kommer man då till denna metropol? Jo, man anlitar 
teknikens landvinningar och färdas per flygmaskin. Jag tycker det är roligt 
att flyga. Inte på samma sätt som Ikaros en gång i tiden med egna vingar 
fastsatta med vax. Han trattade som känt är i backen på grund av att vaxet 
smälte. Sådana äventyrligheter vare mej mycket fjärran. 

*** 
Det gäller alltså att använda sej av stabilare konstruktioner och ha tillgång 
till kunnigt folk som sköter flygandet. Vi lättade alltså från Jönköping en 
tidig morgon med kurs mot Arlanda. Vid marken ruvade ännu mörkret, 
men när vi kommit upp till dryga sextusen meters höjd var bilden en annan. 
Under oss låg det allra vackraste molntäcke, som av den just uppstigande 
solen långt borta i öster färgades rosa. Det är en så vacker syn att man näs
tan blir tårögd. Underligt att tänka sej att man liksom glider fram genom 
lufthavet utan att man har någon känsla av att planet rör sej . Ändå brakar 
det iväg med bortåt tusen km/tim. Och längst fram sitter en helt vanlig män
niska bland spakar, roder och allehanda instrument och sköter om det hela. 
Hur dom nu kan hitta från Jönköping till Arlanda utan ett enda landmärke 
att titta på är för mej en gåta. 
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Om man för ett ögonblick lyckas slita blicken från dom rosafärgade moln
landskapen och tittar på sina medpassagerare slås man av en sak: De allra 
flesta är inte ett dugg intresserade av skönheten utanför kabinfönstren. 
Dom sitter och läser morgontidningens tabeller som innehåller börsnote 
ringar. Kan ni tänka er? Här utbreder sej lufthavet i hela sin fantastiska 
skönhet och så sitter folk och läser börsnoteringar. Men så fattar man ju 
galoppen. Dom är naturligtvis proffs på affärer och inte vanliga smilstads
bor, som har helt annat att tänka på än aktier och kurserna på den interna
tionella penningmarknaden. Då känner jag mej helt plötsligt lycklig. Högt 
över jordytan och över rosenfärgade morgonskyar är man en del av univer
sums under och stora gåta. Pengar är småtterier som man sysslar med på 
jorden. Uppe i luften finns bara stillhet, ro och skönhet. Men man är ju inte 
varken speciellt resvan eller blaserad- en amatör på utfärd med andra ord. 
Om någon tidningsläsare på börssidorna kunnat läsa mina tankar så tror jag 
han hade avundats mej . Men vi har ju så olika värderingar, vi människor. 

Sundsvall är vacker stad. Jag spanade både från luften och från strandkan
ten men kunde inte upptäcka några tecken på undervattensaktiviteter. Men 
vi hade en amiral ombord i planet och han är ju mera van vid sådant än vad 
jag är. Om han hittade något vet jag inte, för våra vägar skildes vid flygplat
sen. Jag skulle vara med om andra begivenheter. Vad sägs om gravlax , ren
file och glass med varma hjortron'? Vid sådana tillfällen är det synd att man 
inte liksom kon har fyra magar. 

Kommer att tänka på piloten som väl inte var så erfaren och hade fått 
besked om att landningsbanan dit han skulle var ganska kort. Han satte ner 
kärran och lyckades stanna innan gräskanten. "Det var en kort bana", sa 
han och tittade ut, ''men det var väldigt vad den är bred!" Vår pilot använde 
dock den långa banan. 

Flanören lngwar 

Rlcld tir epiken? 

Ta en avvänjningskur pl 

VlSTANl HOT.LL 
Grlnna T at. 03801107 00 

Char lotte & Rolf 
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KLANG FRÅN Sundsvall 
Kärälskelige och synnerligen Lysande Bröder uti J ön köpings Lysande Säll
skap inom Par Bricole. 

Jag har minsann haft ett telefonsamtal med Avisas Knut-Erik. Detta är 
anledningen till dessa rader. Ja, den egentliga anledningen är väl pilgrims
och missionsresan till Sundsvall . En mycket glad händelse har i denna 
vackra stad timat i det att den 200-åriga Moderlogen inom vårt sällskap ned
kommit med en dotter. Denna tilldragelser överglänser förvisso de n i Skrif
ten omtalade Saras bedrift all föda barn när hon var nittio vårar. Det var väl 
inget. 

Men det hela började i Jönköping dit vi från Vänersboprg anlände iförda 
egna kläder. De förhyrda frackarna , om det nu fanns några sådana, låg 
ännu vackert vikna och noggrant packade i väsarna med medaljer och allt. 
Den som tidigare haft förmånen att gästa staden vid Vätterns strand blir 
varm om ordenshjärtat bara man nämner LUCULLI GI LLE. Tillsammans 
med Det Styrande Guvernementet tog dom emot oss i kansliets lokaliteter 
och inte nog med att vi tillresande fägnades å det överdådigaste - vi bjöds 
även på övernattning hos kära bröder i deras hem. Tala om gästfrihet. 

Såhär års sägs det att natten är så lång. SÅ icke i Jönköping. Ögonlocken 
hade knappast stängts med en liten smäll förrän Knut-Erik "purrade ut". 
Lite vatten i ansiktsrynkorna, i byxorna och nästan innan man hunnit 
knäppa gylfen satt vi på planet mot Arlanda. En kopp livsgivande kaffe och 
en bulle gjorde att man nästan kände sej som människa. Och så upp i luften 
igen med nosen mot Nordpolen. Jag fick se en passagerare o mbord med 
stjärnor och guldbeslag på kostymen och trodde att det mö j l igen var en bri
colbroder som redan klätt om till högtidsdräkt. Av en klädkunnig fick jag 
strax veta att så inte var fallet. Det var en amiral , sa han. Jag trodde att ami
raler åkte båt. Det fick man lära sej en gång som fotsoldat i Borås. 

Väl framme i Sundsvall kröp man så i stärksakerna, märk väl stärksa
kerna- icke starkvarorna och tågade till stadshuset. Det var lokaliteter som 
imponerade på en vänersborgare. I Fridas stad får vi hålla ti ll i e n modern 
kroglokal där det knappt är ståhöjd, ja själva ordenslokalen har ju mera 
rymd. det skall väl sägas i rättvisans namn. 

AKTIEBOLAGET Mobil 
TI=t..A..N'SITO 

AGENTURER 
'!'"elefoner 
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Så var det då själva födelsestunden inne. Processionen ringlade sig sakta 
som en slättlandså genom salen. Stormästare och medstyrande, Styrande 
Mästare med dito och så hela den församlade menigheten. Fram mot hög
sätet tågade deputation efter deputation med presenter och överlämnade 
dessa under oratoriska orgier. Ingen nu levande bricolbroder haver varit 
med om maken till ståt. Dette beroende på att det ~ir 106 år sedan den 
numera näst yngsta dottern föddes. (Jönköpings PB). Inte ens under träba
ronernas mest lysande period har Sundsvall sett maken till glans och fest. 
När det så småningom drog ihop sej till skaffning bestående av gravad lax , 
renfilc och glass med varm hjortronsylt spred sej ett salighetens skimmer 
över Brödrens anleten. T .o.m. gamla garvade ordensälare smackade för
tjust. Ovanpå allt detta kaffe et avec. l det läget är det mer än underligt att 
inte bukaskinnet sprack. 

Sagda skinn var dock å samtetige bröder nog sa uttänjt vilket var tur e när 
den speciella "Skvadermedaljen" i annat fall nåppeligen kunnat placeras 
intill andra tecken och kraschaner. Sagda medalj hade präglats i guld , silver 
och brons. För säkerhets skull behängdes de trenne Storstyrande med samt
liga metaller. 

Dep.St.M. Lennart Andersson - St.M. Gunnar Hofverberg 
St.K. Claes Breitholtz. 

BASKARP 
De nya fasadalternativen 

Det finns fog for 

BASKARPSTENEN i 
Bostadshus 
Industrier 
Villor 

Valtertegel AB 566 00 Habo. Tel 036143150. 



LUCULLI GILLE 
-en Talanggrupp med vind i segel n 

Vi har upptagits i Talanggruppernas illustra skara och av "Dc Högste" till
erkänts ett symboliskt anslag av KRONOR EN fö r vår verksamhet . Gilles
fogde Ola. med benäget bistånd från Bröderna, har dock med hjiilp av lot
terier. donationer och bank lyckats få debet och kredit att harmoniera. Nu 
står vi på plus och har bra snurr på ve rksamheten. Å TT A grupper med 
"budgeterade" 90 (NITTIO) träffar u nder 1985 samt 46 unde r vårtermine n 
-86. Det är "flyt" i rörelsen. 

Varterminen avslutas söndagen uen l juni traditionsenligt med barn. 
"blomma" och lunchkorg ute på Ingemarsgården i Bunn. l höst kommer vi 
att hålla vårt Gåsablot som vanligt någon gang i november. 

Från vår dagbok -torsdagen den 20 mars ... 
Grupp l med "Oskar" som kompositör har hl.a. fäserad bergtunga och 

glace au four på kvällens meny. Stämningen är på toppen - härliga dofter 
från grytor- stora förväntningar. Aktörer fra n Theatern repeterar i "hörn
rummet". kommer ut i köket för att koka thevatten. Då föds e n ide - "vi 
överraskar med en liten supe·· . En stund senare tågar 6 Lucullibröder sj ung
ande "Stolta stad" men fyllda fat och vin in till Thalias söner som !>ynbarli
gen uppskattade det hela. När vi sedan sitter bänkade vid vårt vackert 
dukade bord i Bellmanssalen kommer Theatern in och framför i kör och 
solo specialskrivna hyllningssånger till Gillet och Praeses. En kväll som 
kändes extra fin och riktig. 

UPPROP! Du PB-broder som kommit upp i åren, kanske pensionerats 
och fått lite mer fritid. Du som därtill är lite extra matintresserad -vad 
skulle Du säga om att någon eftermiddag då och då träffa likasinnade och 
priiva lyckan i köket? 

Gillet framfö r härmed lnspectorns ide till" gourmetträffar för seniorer". 
Är Du intresserad så ring Knut-Erik Jahnke, tel. 16 59 79 e l. 16 21 31. 

Ja. det var ett litet axplock från vår aktuella meny. 
Ingemar Boman 

Praeses 



Andra graden i 
Fridas stad 

Undertecknad har haft förmånen att få deltaga vid Andra gradens givande 
i vår Systerloge i Vänersborg. Att resa genom det vinterlika Västergötland 
för att anlända till Vänersborg klockan 19.(Xl. var bara det en upplevelse. 
Väl anländ till Ordenslokalen i Vänersborg. diir Bröder av skiftande grader 
infunnit sig. dunkar Ordföranden i Arbetsgraderna Erik Wegraeus i sin 
ordförandeklubba och det synliga fluidumct upphälles. 

8 reeepiender hade infunnit sig för att deltaga i Gravölet. Vandringen i 
"tavelgalleriet" var som vanligt. osecnde Bröder med ett undantag. Tand
läkaren och snickerifabrikören m m Lars Salonen lyckades med konst
stycket att 11te bara se utan även fascinera övriga Bröder. 

Baletten och Teatern gjorde ocksa ett par bejublade framträdanden 
under gradgivningen. 

Att väcka upp Farbror SILENUS i körens jovialiske ledares gestalt med 
åsna på magen och morot som näsa. blev gradgivningens höjdpunkt. 

Måltidskalaset avnjutes med en underhart god kötträtt, därefter kaffe 
och avec där jag fick möjlighet att överräcka en gåva i form av ett grafiskt 
blad av konstnären Peter Dahl ur Fredmans Epistlar. 

Teaterensemblen framför en sketch om jakten på den gamla Västgötala
gen och en äldre bricolistisk Broder framförde en hyllningssång till vårt 
älskade Par Bricole. en text som vi kanske vid något tillfälle kan få låna. 

Flertaliga voro dc Bröder som kom fram efter Måltidskalaset och med
sände hälsningar till J ön köpings Par Bricole. Vänskapsbandet mellan 
Vänersborgs och Jönköpings P.B. är starkt. 

Charles Pe1mso11 
Teaterdirektör och tjf. Inrikesreporter 

• m , MAlfRIFIRMA 
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Mäster Gudm. v. 7, Box 517,551 17 Jönköping, 
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MAXIM: alt talangfullt 
Lördagen den 8 mars 

Par B ricoles årscykel med gradgivningar. spex och andra muntrationer 
samt luculliska måltidskalas har markerats genom gradgivningen ti ll l/ gra
den. Recipienderna kan denna gång benämnas "de aderton·· . Främst på 
grund av antalet men i viss mån också på grund av vitterheten. (Kalla dom 
gärna "de aderton", men faktiskt voro dc 21 rec. /Red:s anm./). 

P.B:s grundare O lof Kexel {död 1796), som alltid är närvarande med 
lagerkransad byst vid denna grad, blev av "de aderton" harangerad på alla 
möj liga och omöjliga sätt. - En av de till Andra G raden uppflyttade, e n viss 
Esko Olsson, använde TELE-pati för sitt kommunicerande med nämnde 
Kexel. 

Vitterhet, munterhet, musikalitet, dramatisk ådra och måttlighet präg
lade Brödernas sammmankomst, som var förlagd till trevliga MAXIM på 
Tändsticksområdet. 98 Bröder hade kommit samman. Däri ingårTalanger 
från Thes Bacchanaliska T heater, Bacchanaliska Musiken och Bacchana
liska Kören ledda av nya teaterdirektören Charles Pctruson från Yetlanda. 
musikdirektören lngmar Sjöholm respektive tillförordnade dirigenten 
Josef Helperin. De enda "fruntimmer" som tilläts beträda Brödernas hem
liga rum var Berit, Christina, Monika och Veronika, vilka med den äran till
såg att Bröderna fick all den måttliga förplägnad de förtjänade. 



Den andliga spisen bestod. efter gradgivningens vedermödor, av Thea
teros sorglustiga spex. l detta äterfanns såväl Carl Michael Bellman som 
hans personager liksom vissa av de tillhåll de plägade dväljas uti. Omdömet 
av spexet återfinns redan i rubriken till denna anmälan. MAXIM-alt talang
fullt! Arbetsgradernas Ordförande, Sune Winald , som hade uppenbara 
svårigheter att lämna sin dagliga sinnevärld med elever och sånt, tjänst
gjorde i flera olika skepnader denna afton. Allt med sedvanlig charm och 
bravur. Ceremonimästaren, Sven-Robert Ahlin inte att förglömma liksom 
den ganska så nye Ordensbalettmästaren Michael Svartz, sin faders avbild. 
Bengt Jonshult från Moderlogen i Stockholm gladde med Fredmans Sånger 
och Epistlar och för detta belönades han med vårt Förtjänsttecken. O rdens
providören, Berno Wessman, som dekorerades med Jkpgs P.B:s sekular
medalj , hade förtjänstfu ll t vall kvällens fluidum genom att studera Fred
mans sång nummer 8 med påföljd att det blev "ungerskt vin för vår strupa", 
- välkyld Csardas. Åklagare Gunnar Dahlgren tränade på att hålla försvars
tal denna den internationella kvinnodagens afton. 

PoK. 

Tillägg: 
Valda delar ur Protonotaricns protokoll. 
... utöver Theaterdirektören agerade Brr. Ben no Holm, Gunnar Eriksson, 
Bo Spång, Ingemar Florberger och Dag Holmgren. 

Efter Spexet överlämnade Charles Petruson till Sällskapet e n tavla före
ställande Bacchus och dessutom påhängdes St.M. en Bellmansmedaljong, 
skänkt av Hans Edelskog (Moderlogen) av sådan storlek att den täckte så 
gott som hela framsidan av vår stfttlige St.M. 

Vidare dekorerades Jan-Erik Berggren. Gerhard Mattus, Sune Winald, 
Sven-Robert Ahlin, Gunnar Eriksson och Charles Pctruson av Bengt Jons
hult med Bellmansmedaljer. Denna medalj har sitt ursprung från ''Augusti 
Bröder, sedan Augustiorden, af Bellman även kallad Sällskapet af den 19:e 
augusti, stifdadt 1776 ti ll minne af statshvälfningen''. Citatet hämtat från 
Skrifter af Carl Michael Bellman, utgiven 1877. 

(Ovannämnda medalj må icke förviixlas med Par Bricales Bellmansme
dalj. Red. anm.) 

SE FILM Pl RÄTTA SÄTTET

- Pl BIO. 

H.Lj. 

~ SF 1&2 
Tel120202 Lanlmälargl'lnd 2 



I ANDRA GRADEN recipierade: 
Jan Alebjcr Claes Ljungström 
Mikael Alm Ulf Månsson 
Göran Andersson Håkan Nyberg 
Roland Arvidsson Esko Olsson 
Gunnar Dahlgren 
Claes Hansson 
Peter Hult 
Lars Jönsson 
Lars Klint 
Lars Larsson-U tas 
Bern t Lindblad 

Per-Olof Ringquist 
Lars Rosengren 
Peter Rudenstam 
Ove Sandberg 
Johan Storm 
Arne Thorfinn 

I~JARKNADSRESULTAT 

Konsulter 
i företagsledning 

och marknadsföring 

Lad~Ardsgatan 4 
552 66 Jönköping, tel 036-12 50 50, 12 56 11 



Ligger det någon sanning i nedanstående påstående? 
Plats för kommentar! 

BASAR ÄR MANLIGARE 
ÄN TENORER 

I sin intressanta artikel om "Mrs Thatcher och den politiska sexualiteten" 
(SvD 85-05-18) skriver Anthony Burgess bl.a.: "En tenorstämma är som 
bekant en kraftfull sexuell signal (men inte en baryton eller en bas, av någon 
anledning)". 

Det sexuella beteendet anses stå under inflytande av könshormonerna. 
skillnaden i röstläge mellan basar-barytoner och tenorer beror huvudsakli
gen på tillväxten av stämbanden, vilken sker under puberteten och likale
des under påverkan av könshormonerna. 

Hos båda könen förekommer såväl manliga som kvinnliga könshormo
ner. För några år sedan fann en grupp tyska forskare att basaroch barytoner 
har högre halter av testosteron (manligt könshormon) jämfört med östra
d iol (kvinnligt könshormon) än tenorer. Dessa fynd föranledde G lenn Wil
son vid Institute of Psychiatry i London att sända ut ett frågeformulär till 
350 professionella operasångare, vilka ombads klassa sina fysiska och emo
tionella karakteristiska. Undersökningen - redovisad i New Scientist den Il 
augusti 1983 - visade bl. a. att basar och barytoner angav en större sexuald
rift och en högre ambitionsnivå inom nämnda område än tenorerna, vilket 
tyddes som en generallt manligare målinriktning. 

Ovannämnda rön har föranlett en svensk vetenskaplig tidskrift att formu
lera följande möjligen välbetänkta råd: När en kvinna finner sig vara upp
vaktad av en man bör hon - innan närmare förbindelser inleds- begära ett 
röstprov, exempelvis genom att uppmana honom att sjunga "Old man 
river"! 

SVAR PÅ DIREKTEN ... 
Påstående i artikeln kan kanske ifrågaåttas - dock inte på nuvarande utred
ningsstadium. Undertecknad får återkomma i ett senare nummer med en 
rapport över genomförda, verklighetsanknutna undersökningar bland fun
gerande och f.d. fungerande sångare. 

ERIC HAGLUND 
Ordf. i Bacch. Kören 



Rom<)nholm 

SJUNDE GRADEN 
lördagen den 24 maj 

Vid den trollska Ramsjön ligger Ramsjöholms Herrgård vackert inbäddad 
i förhoppningsvis vårskir grönska. PB-brodern Karl Gustaf Kindberg har 
välvilligt upplåtit detta sitt chateau för givande av Konung Sverkers Ridda
rekapiteL Det har blivit en tradition att vi i denna grad söker oss ut i naturen 
till anrika slott och herresäten. Tidigare Trollebo, Västanå och Lyckås. 
Hitintills har vädrets makter varit vänligt sinnade. Må så även ske i år. 

Redan nu kan avslöjas att Visingsborgs slottsruin på Visingsö förmodli
gen står på tur våren 1988. 

Till VII:e graden äro kallade: 

Gunnar Andersson 
J an-Eric Andersson 
LarsArfalk 
PerElfving 
Ingvar Emanuelsson 
Holger Engström 
Ingemar Florberger 
JanForsell 
Gunnar Gårdmark 
Ingemar Hellman 
Bengt-Olof 
Hemichsen 
BennoRolm 
Einar Hultin 

NilsHöök 
UlfJansson 
Clenn J unefett 
Perolof Kallångs 
Lars Kjällström 
HaraldLang 
Hans Larsson 
Ingvar Larsson 
Rolf Larsson 
UlfLarsson 
Arne Lindecrantz 
Jerry Lundqvist 
Ingvar Marklund 

KEJ 

Per-Olof Norlander 
Anders Olsson 
LarsOrdeli 
HansRoman 
Johan L Sandström 
Allan Segerberg 
Jan Siljedahl 
Berndt Sjöland 
Stig Skoglund 
Sven-Åke Suhr 
Yngve Svensson 
Hugo Wallin 
Gunnar Westher 



V år förre Styrande Mästare 
Carl-Wilhelm Lothigius' vapen
sköld visar ett träd och en spänd 
pilbåge siktande mot skyn samt 
en fjäderpenna, som skrivit devi
sen: "Söka sanningen - ett även
tyr". 

Vid Barbarafestligheten den 7 december ägde också den numera traditio
nella sköldceremonien rum. Inte mindre än nio Riddare överlämnade sina 
nyframtagna riddarsköldar i Sällskapets vård. Sköldarna har under året bli
vit granskade av Ordens Heraldikern och fastställda före utförandet. 

Sällskapets sköldar hänges upp i Spegelsalen pa Stora Hotellet vid varje 
generalsgrad. Detta betyder att salen blir festligt dekorerad vid den årliga 
Barbarahögtiden samt vartannat år vid den storståtliga Varbalen med våra 
kärälskeliga. 

Varje Broder i JönköpingsPar Bricolc . som uppnått riddarvärdighet, har 
rätt att låta göra sig e tt sköldemtirke. Det är en mer än hundraårig tradition, 
som endast förekommer i jönköpingslogen av alla Bricolerier i Sverige! 

Du Riddare, som ännu inte har Din sköld i Sällskapets stora sköldsam
ling: Lämna snarast in förslag till sköldemärke! Sköldkommitten står till 
tjänst om Du inte vet hur Du !>kall förfara. Denna kan också hjälpa Dig att 
få skölden målad om Du inte själv har konstnärliga ambitioner. .. 

GERHARD MATIUS 
Ordens Heraldiker 

De nio sköldbärarnas namn är: Jan-Erik Andersson. Evert Elofsson, Arne 
Linnarsson. Carl-Wilhelm Lothigius. Lars Löfstedt. Folke Schultz. Jan Sil
jedahl . Åke Sjöblom och Åke Wennerberg. 

GLASÖGON- KONTAKTLINSER 
8L.AS0GON ---
T. A G-::El:&, 

v . •tof'o. • ~ ua •• ..IOniCOplno Tel. 18 , , H . 1a •• •• 



Augusti Orden 
Konung Gustaf lll:s första statsvälvning iigde som bekant rum den 19 
augusti 1772. Några månader tidigare hade Gustaf III blivit krönt till Sveri
ges konung. Men makten hos kungen var ringa och på pappret lilg bcstiim
manderiitten hos riksdagen. Men i verkligheten var det regeringen och det 
hemliga utskottet som hade makten. medan det franskvänliga hattpartiet 
och det ryskvänliga mösspartiet förde en bitter kamp om herraväldet. Det 
blev en frihetstid framför allt för ett antal smalyranner som grundade sitt 
tilltagande välstånd pa regeringens hänsynslösa exportpolitik, en politik 
som bäddade för spekulationer. snabba affärer och lika snabba konkurser. 
Den vanliga hantverkaren och borgaren i gemen byggde en osäl..er tillvaro 
på vacklande penningkurser. Bönderna och fabriksarbetarna levtic under 
ytterst knappa förhållanden. Skillnaderna i materiellt välstånd var ofattbart 
stora. Statliga ämbetsverk lades ner, något som skalden Bellman fick e rfa
ra. Gustaf III kände sig personligt hotad och planerna pa ett övertagande av 
makten började ta form. Den 19 augusti tog han makten i landet genom en 
militärkupp. Nu skulle Sverige få blomstra fritt från politiska fraktioner. 
ekonomiska konflikter och mutade folkrepresentanter. Kungen genom
förde sedan en rad viktiga sociala och rättsliga reformer. Blantl dem var 
Sveriges första religionsfrihetslag som gav rätt till fri gudstjänst för judar 
och utländska katoliker. Bönderna fick sin mark och den svenska kronan 
blev allt mer välbalanserad. 

Låt oss för ett kort ögonblick gå tillbaka till statskuppsdagen. Skalden. 
kompositören och en av Augusti Ordens första medlemmar Carl Envalls
son skriver om den glädjefulla dagen: "Glädjen i hufvudstutlen och kring 
hela riket var obeskriflig. Man talade icke om annat iin om konungen. och 
det alltid med förtjusning. Man sjöng. man drack, och man dan !lade öfver
allt Gustafs skål''. Dagen till ära sjöng skalden Carl Michael Bellman den 
bekanta visan Gustafs skål. Han hade förvisso skrivit dikten några månader 
tidigare men nu fann den sitt rätta värde och innehörd: 

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

över hela världen - Evaporator AB 



"G ,r k.,, usta1s s a . 
Den bäste Kung, som Norden äger: 
Han ej {(i/, 
Au viktskMen ojiimt l'iiger. :/1: 
God och glad, 
Han ilskans röst föraktar 
Samt avvaktar 
Och betraktar 
Dårskap i sin grad. :Il: 

S(ldan Kung 
Är värd au styra Sveriges öden: 
Rask och ung, 
Ej rådlös Llli nöden. :11: 
Vasa älf 

Har aldrig lärt alf svika, 
Aldrig tvika 
Men au fika 
Till au göra räu. :1/: 

Enligt tradition sjöng skalden visan tillsammans med några officerare nere 
vid Skeppsholmen. Gustaf 1II lär då ha ridit förbi, stannat och lyssnat och 
ha tackat Bellman för skålen! 

Visan Gustafs skål blev en form av nationalsång i Sverige och innehade 
den positionen långt in på 1800-talct. Kanhända att visan också var en 
inkörsport för skalden till det kungliga hovet. Han fick ju bara några år 
senare anställning inom nummerlotteriet. 

För att fira den 19 augusti. dagen då Sverige löstes upp ur sina bojor 
instiftades år 1776 ett sällskap vid namn Augusti Orden eller Sällskapet av 
den 19 Augusti 1772. Man hade tre sammankomster årligen. nämligen den 
24 januari kungens födelsedag. den 6 j u ni hans namnsdag och högtidsdagen 
den 19 augusti . 

. ~rkitekten 
Kt.nqsgalan 23 D 561 31 Huskv,nna 

1e1 03611360 87 14 19 70 

Ingemar Liabäck 

Alf Pernstedt 

Lennart Wennerholm 



Carl Envallsson karakteriserar sällskapet som "ett talrikt se~mfund av 
redliga svenske herrar och män , vilka, upplivade av den rätta känslan för 
Gud och konung, svurit att med samfällda efterdörneo förelysa och out
tröttligt tävla med sina övriga landsmän i brinnande nit och kärlek för det 
välsignade konungahuset såsom Sveriges största välgörare". 

Carl Michael Bellman blev snabbt upptagen i sällskapet som dess "tales
man" och i ett av de första poemen hållet inom orden kan man läsa: 

Lefve Gustaf, vår kung, vår far! 
Så länge blod än finns i någon åder quar, 
Sd rinnedet till hans försvar!" 

Bland de första trogna medlemmarna fanns även skalden och bricolisten 
Carl Israel Hallman och cornetten Carl Mathias V ö lschow som hade hjälpt 
Gustaf III under statskuppen samt var en av Par B ricoles första medlemmar 
(invigd 1779). Sällskapet var indelat i 6 grader varav den 2:a var barmhärtig
hetens grad och från den 3:e inträdde riddaregraderna. Vilka band och 
regalier de olika graderna hade vet man icke, men 4:e gradens band var 
antagligen gult och blått. 

Det finns även en minnespenning bevarad i Kungliga Myntkabinettet. 
Den har på framsidan som symbol en solbelyst jordglob och på baksidan en 
minnesstod med ett ankare i högra kanten. Minnespenningen bars i vitt 
band i knapphålet av första gradens medlemmar. Man hade även en egen 
ordensdräkt som var "en frackrock af mörkblått kläde, skuren efter Provin
cie Uniforms modell, med Augusti Ordens knappar samt tillhörande hvit 
casimirsväst och blå klädes-byxor". 

Sällskapet samlades på olika platser runt om Stockholm bl.a. på Karl
berg. Minst fyra gånger hade sällskapet sina sammankomster där. Sista 
gången var i samband med konung Gustaf m död, 1792. Då föredrog 
Bellman ett utav sina största verk: "Skaldesång, oppläst högtidsdagen den 
19 augusti 1792 i Augusti Orden och Karlbergs Kongl. orangeri". Dikten är 
hela 33 verser lång (observera antalet). Här följer de sista raderna: 



"Begrluen Gustafs död vid lyran, stämd och fä/d. 
Artisten med din stod till Ärans Tempel hastar; 
Men skildra dina hvärfi händelsemas strid 
Historiens ämne är, som äskar seklers tid, 
För'n hon sitt förrddtömt och trött sin penna kastar". 

Till minne av sina sammanträden brukade man ibland på någon berghäll, i 
närheten av där dessa höllos, inhugga årtal m. m. En sten hittades i Solna
skogen på 1940-talet. Denna sten, med inskriptionen " D. 19 Aug. 1801. 
N.N. W.'', flyttades till värdshuset Stallmi:istarcgården. En sten som under
tecknad var med om att finna hittdes på ön Lindholmen utanför Stora 
Essingen. Årtalet på den stenen är 1776 - alltså samma år som orden instif
tades! 

Vad beteckningen N. N. W. innebär är svårt att gissa men enligt en välun
derrättad källa kan det vara en gammal frimurare-symbol. 

Augusti Orden hade minst tre Överste Mästare. Den första fick tydligen 
vissa problem. I ett brev från Gjörwell till P. Alströmer den 12mars 1778 
kan man läsa: "Den loflige Augusti-Orden, skapad i anledning af revolutio
nen, gick förlidet år öfverända medelst en formclig rebellion mot stormäs
taren, unga Königstedt hvilken ej skall hafva respecterat propieten inom 
detta samhälle''. 

Den andre överste Mästaren inom orden var, under 1780-talet, friherre 
Axel Gabriel Leijonhufvud. Denne var mycket road av de sköna konsterna 
och flera var de tillfällen som han hjälpte ynga musiker och författare. Över 
Leijonhufvud finns ett mycket vackert åminnelsetal bevarat, skrivet och 
framfört av Skalden Hallman. 
Omkring 1805 möter man som "Öfverste Kansler'' gustavianen Samuel af 
Ugglas. Denne var med vid Gustaf III :s statskupp och fick en medalj och 
pension som tack för hjälpen. Tiden började randas e fter Gustaf III död, 
gustavianernas samhälle blev allt mer tungrott och i samband med Gustav 
IV Adolfs nesliga avsättning 1809 upphörde Sällskapet av den 19 augusti 
1772. Den största delen av ordensrekvisitan köptes upp av det 1810 instif
tade sällskapet "Redliga svenskar". 

SKÅNSKA BANKEN ~ 
- en bank för Dig "' 
V. Storgatan 2, Jönkoplng är ad1essen - välkommen. 



Men den 19 augusti 1984 nybildades sällskapet av den 19 augusti. Augusti 
Orden hade funnit ny mark under sina fötter och är idag mer livaktigare ii n 
någonsin. Sällskapets mål är att fira de tre högtidsdagarna, hylla Gustaf III, 
hylla den tidens musik, litteratur och konst. Sällskapet består av musiker. 
författare, konstnärer samt en och annan bricolist. Gradsystemet är 
grundat på samma vis som AO på 1700-talet. Däremot har sällskapet infört 
ett nytt och eget medaljsystem. Bland medaljerna märks AO:s Bellmans
medalj som delas ut till "välförtjänta bröder och systrar som har uträttat 
något för det gustavianska samhällets levnad". Medaljen är den enda som 
får delas ut till icke-medlem. Den har bland annat delats ut till hovsångare 
Nicolai Gedda och till de styrande i Jönköpings Par Bricole. 

Detta var historien om Augusti Orden. Forskning pågår om att hitta nya 
rön om ordens ~indamål, syften och innebörd. Augusti Orden som hade. 
och har, till uppgift att hylla Konung Gustaf lll och hans samhälle. 

BENGT JONSHUL T 
Överste Mästare i Augusti Orden 

BOR DU SOM DU VILL 
Ilar ni vuxit ur hu~ct? Eller h;1r 
ni kanske lrölln;~lp;i lien sv:ir
~kiilla lriidj!:irdcn·l Vi beriiitar 
giirna vilka allernaliv som linns 
1111111i lundcrar p:l<lllll)•ll;• och 
vi kan viirdera ert nuvarande hus 

PARBANKERNAs 

TA VELINRAMNING 
SPEC.RAMNING AV SYDDA ARBETEN 
STOR SORTERING AV FOTORAMAR 
POSTERS OCH KONSTGALLERI 

fASTIGHETSBYRA 

036/119960 

··-,.-~ 
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BÄRANDE AV VEDERMÅLEN 

E ftersom det rader en viss tveksamhet beträffande bärande av vedermälen 
och deras placering, lämnas här e n redogörelse för den rekommendation, 
som den Bacchanaliska Akademien gav för några år sedan. Sålunda: 

Till frack 
bäres medaljer och hederstecken sa mt - efter egen önskan - svenska och 
utländska ordnar och medaljer. Beträffande Sällskapets vedermälen bäres 
dessa i första hand pa vänster frackbröst ("hjärtsidan"), varvid Moderlo
gens medaljer stå r främst och d~ireftcr kommer Systerlogernas i å ldersord
ning. 
Hederskommendörtecknet (25-årskorset) placeras på vänster sida medan 
vårt eget förtjänstkors nistes på höger sida som en pendang. 

Till mörk kostym 
bäres - enligt egen öskan - tala nggruppe rnas medlemsmärken och för
tjänsttecken , dock ej medaljer. 
För Jönköpings del blir det stalunda endast sångarnas tillhörighetsmärke 
och ev andra logers talangmärken inom PB samt vårt förtjänsttecken, all
mänt ansett som "Bricolcriets vackraste tecken", som bäres. 

Tillljus kostym 
bäres t. ex . på Bellmansdagen den 26 juli - enligt egen önskan - talanggrup
pers medlcmsmärke n. 

gm. 

FRÅGOR OCH SV AR 

Var är Bellman född? 
FRÅGA: Vi har kommit i diskussion om Carl Michael Bellman. Var han 
född i Sverige. l så fall vilken stad? Några påstå r art Bellman var född i 
Tyskland. 

SVAR: Bellman föddes i huset nr 11 2 kv. Rose ndal vid Björngärdsbrunns
gatan . nu Bellmansgatan 24 . Maria församling i Stockholrn. Han tillhörde 
en borgarsläkt , som med Be llmans farfars far , en skräddare, inflyttat t ill 
Stockholm från det då svenska Bre mer-Vcrden . 



LANDSHÖVDINGEN 
BRICOLIST A V TRADITION 

Sällskapet Par Bricole bildades som bekant i Stockholm år 1779. Det första 
året intogs enligt medlemmatrikeln 192 Bröder. Som nr 2 står småHinningen 
Olof Kexel medan Carl Michael Bellman är noterad som nr 29. Ett annat 
för oss intressant namn är medlem nr 38 JOHAN AXEL STEDT. Han }ir 
inskriven i matrikeln som "Capita in vid Jönköpings re g" och hans födelseår 
är 1756. Den unge officeren var sålunda endast 23 år vid sitt inträde i Par 
Bricole. Tre år senare blev han befordrad till major, men på grund av sitt 
missnöje med Gustaf III :s finska krig lämnade han in sin avskedsansökan, 
vilken konungen motvilligt beviljade. Stedt deltog aktivt i det politiska livet 
och spelade en framträdande roll i riddarhusoppositionen. 

Genom arv blev han ägare ti ll Hook och Lindfors bruk i Svenarums 
socken och han gifte sig med en dotter till överdirektören Fredrik Ehren
preus på Huskvarna Vapenfabrik. Härigenom blev han Jönköpings rikaste 
man och han byggde redan 1788 den pampiga byggnad, som blev stadens 
största privatägda hus. Detta låg väster om Gamla rådhuset och tjänst
gjorde sedermera som "stadshus". (Huset brann dessvärre ner den siste 
februari 1965). Johan Axel Stedt var mycket uppskattad på högre ort och 
1801 utnämndes han tilllandshövding över Jönköpings län. Hans ämbets
period blev dock inte lång, då han dog 1805. 

Vår nuvarande landshövding Gösta Gunnarsson är också medlem av Par 
Bricole liksom flera landshövdingar före honom. Det är sålunda e n över 
200-årig tradition, som vidhålles. 

Volksw~en 
T ra u spoa·t 
gO,. •J•nal 
med löMIAnat. 

gm. 

ATTEVIKS 
Odengatan, Jönköping, tel. 036116 91 00 

Allaler: GrAnna, tel. 0390110500 • Skllllngaryd, 1el. 0370f70830 



>a 
Klipparen 

Hur känns 

detidag 

d o ? a ... 
Torsten, 
när du 
spritts 

•• over 
världen? 

... Torsten Welander, vars 
fotografi spritts över hela 
världen i en FN-publikation 
från freds-och nedrustnings
konferensen i Jönköping i 
april fö.rra Aret. 

- Attjag är på bild hör väl till 
jobbet. Jag invigde ju mässan. 

Torsten Welander - reklam för 
Jönköping. 

- Däremot är det fantastiskt 
att veta att namnet Jönköping 
spritts till små stugor runt om i 
världen och till folk sam aldrig 
tidigare hört talas om Jönkö
ping . 

På samtliga fotografier 
från mässan, u to~ på fotot av 
dig, syns banderollen "Uni
ted Nations Conference for 
the world elisarmament Cam
paign Jönköping, Sweden 15 
to 19 _april 1985". 

- J a, det" är det som är det 
fantastiska. Bätb.'e propa
ganda för J.:önltöping ~i~ 
ait få. · · 

Ur Jonköpings synvinbl. 
Gick nednastainpkoa.feren
sen som ni ville? 

- Den gick bättre än vad vi 
vågade hoppas. Det här är den 
tredje FN-publikatione~ från 
konferensen. Först kom ett ny
hetsblad, sedan en tidning och 
så nu en hel bok. Och i alla tre 
står ordet Jönköping. 



Uppmaning till samling 

Svenska F1aggans dag har ju som bekant även blivit vår NATIONALDAG. 
Denna firas över hela vårt land med en fosterländsk manifestation. Och det 
är också då, som svenska flaggor och fanor delas ut till sammanslutningar 
och organisationer. Vårt Sällskap erhöll 1984 en fana ur landshövdingens 
hand. 

I Jönköping tågar man efter musikkår upp till stadsparken eller till Råd
husparken, där man hyllar vårt land i tal och sång, med musik, folkdans 
m.m. 

Inom Par Bricole har vi sedan några år tillbaka deltagit i firandet. Vid 
Stora Konseljens januarisammanträde i Stockholm lämnades i år också en 
rekommendation från Stormästaren att de loger, som så finner lämpligt, 
medverkar. 

De Styrande i Jönköping vill rikta en maning till alla Bricolister att även 
i år samlas på angivet ställe för att som e n hyllning till vårt land och för att 
ära vår fana tåga i samlad tropp efter vår svenska fana och vårt Sverkerska 
baner. 

Samtidigt som vi bevisar vår aktning, skapar vår medverkan en god PR 
omkring vårt Sällskap och bidrager till att göra detta mera känt i våra byg
der. 

Bröder! Slut upp bakom vår namnskylt den 6 juni! 
Vi återkommer med annons under "Föreningsnytt" i J-P. 

Styrande Kanslern 

FRACKAR ·SMOKING 
SKJORTOR·VÄSTAR 

m.m. 
TÄNDSTICKSOMRÅDET 

036-167580 



1986 
MAJ SEPTEMBER 

9 Stlg Gllllsj6 60 år lO Nils NorrSl'll 

12 Göran Koch 50lr 23 Wilhelm Lemchen 
12 Gösta Lindholm 60år 2S Bror Packalen 

29 Jakob Wissing 80år 29 Sidney Dahl 

31 Arne Linnarsson 75år 
OKTOBER 

JUNI 3 Ulf Ahlström 

3 Lars-Olof Johansson 50 år 3 Lennan Amoldsson 
Il Gunnar Andersson 50 år 6 Elof Egebom 

12 Ocnn Junefelt 50 år 12 Stig Åkesson 

18 Lars-Erik Oldenburg 60 år 15 Ingmar Sjöholm 

20 Åke Flyborg 6011r 16 Berth Berenstam 

21 Senil Norsuöm 50ir 26 Sten-Erik Henriksson 
30 Ingemar Mittner 60 Ar 

NOVEMBER 
S Bror Svensson 

JULI 22 Torsten Andreasson 
4 Per-Göran Nyberg 50 år 22 Sven Setpel 
8 Roben Arrhenlus 50 år 

14 Arne Petlersson 70 år DECEMBER 
16 Joseph Strub 60år 7 Erling Skacke 
17 Rune Hansson 70år 12 Sture Gunnarsson 
26 Börje Lindström W år 17 Olof Eckerdal 

AUGUSTI 
8 Svante Olson 75år 
9 Stig Fack 50 år 

13 Jan-Eri~ BergJJren 60 år 
20 Harry Lundm 70år 
25 Sicven Je m 50 år 
31 Uno Räntfors 70 år 

Här presenteras P.B.:s dagboknoteringar för kommande sam
mankomster. Var vänlig notera dagarna i Din kalendarium. 

1986 Maj 7 7~e graden 

Sept. 27 3: e graden 
Nov. l 6: e graden 

Minneshögtid 
Dec. 6 1 :a graden 

Allmänt 
Högtidsdag 
Barbaradag 

50 år 
50 år 
75 år 
75 år 

50 år 
50 år 
70år 
70år 
60ir 
70år 
60år 

70 år 
60år 
70år 

70 år 
75 år 
50 år 



NYA BRÖDER TILL P. B. 

Posta anmälningsblan

kett l 



Jönköpings Par Bricole 
Ö. Storgatan 6 J tr 552 40 Jönköping 

AVISA-redaktör: Knut-ErikJahnkc. 
Kansliet Tel. 036/16 21 31 
Bostad Tel. 036/165979. 

• 
• 

Du jäktade Broder! 
Ordna Din tid så att den räcker till. 

, 
. l • 

• • ., 


