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HATADE 
BELLMAN? 

Sidan 1 

när bröderna samlas! Vem är han? Vad 
lyssnar ban till för musik och varför 
envisas han med att vifta med armarna i 
JönköpingsPar Bricole när konsertpubliken 
väntar på att hans flyhänta tingrar sk~ U 
springa över flyglarnas svarta och vit,. 
tangenter. Möt Koralintendenten i eDJ ESAIAS 

;.p~e=rs:o:~::ig:I:.n:t:e:rv:j:u:. ::=:--r;S;i;d;an;;9~~~;;~~~~~~;;;ii T:~f~JrNs~~T 
- DRAMA l HAT 

.IÖNKÖPINGS LÄN 
LANDSHÖVDING 

KMR GÖSTA 
GUNNASSON 
LÄMNAR SITT 

ÄMBETE EPTER 
o 

'tB AR Sidan g 

GYNNAVARA 
SPONSORER 

I=ÖR VI TYCKER 
DE ÄR BRA! 

.. 
"UPP A HOPPA BROR ••• " ue styrande hte' sil 
glada när bröderna bel'iljade dem ans'·arsfrih et lUr verk$3Dihetsllret 
att de svävade ut i eo spontan ringdans p:i Dorbnrnllögtldsda!!cn. 
Slå opp mittuppslaget och följ med i PB-\'imlet nch gå på Vllrbnl! 
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SÄG DIN M NING! !r~!:~!i~ela~!5~~t~!:?c!:!!!! 
Om IlAt blir fel på PB. om det inte blir 
som man bar planerat. dvs ljuset ti!nds 
pl fel qJ!Je elltT L:l\ren sjunrcr inte där 
den borde <Jilll(l och teat~m l..nslce har 
gl&nt sin rekvisita men ersäutT det med 
att lite komiskt beriitta nåt kort ~om 
ersAitning. så hör man ofta nAgoo säga 
(ofta enii'IUI bröder) "Del här är Par 
Bncole" - Av en tiUI'ållighel. lbiMd tror 
jag ni som leder vArt sällskap slarvar 
med detta Det som menas med Par 
Bricole Kr inte llllflllligheter som 
kommer av slarv och dAhg fl:lrberedel$e. 
detlir tillflilligheter som kommer från 
tal:mger som lir p!lllsta, Ritberedda och 
som kan sitt bncoll. Bröder som riltt kan 
utnyttJa och ta till vara tillfllllighetcr 
som blir till oR!rglömliga stunder för 
mlngu av oss. SHg i ute nu det t!r Par 
Bricole n lit ni Ur ddligl R!rberedda, DA 
llr det bättre attinte RHgn nftgol. 
SjtUvkl:u'l skall det ges stort ut rymme 
för spontanitet men det får oldng 
R!rväxln., med d!tlig R!rberedclsc. 

laktwgarc • av en tillft!llighet 

Skicka tn Dm memng till 
Avisa. 
PBs kansli 
ö Stnrgntan 6, 
SS3 21 Jllnköpang 

.. .1 ÄRLICHEYENS NAMN 
m·;:M'r j.>g .111 PB hard t-h'" Il t-.. urc '"-'" 

lXIliar hit \l t <Il mea t >li:;"Jf<' 

le~>>Utn,tll 4lll.l "pt.lnta~ mhnpp 11\ 
Pdl><'""' l,tJBnJ,"'I IHIII JJJ<..:h IIIU,II. S('lt 

k.uu1• h.tclc n•ll!;t ndt tll•.art,ft PH t· .•• 
l i 'Il Il l.if1Jl•l h~~ 1 f· 1n \.111 -;..;1 1 1 l 

l!r,>Jta ·• X , !(I·>Jrn 
.om ~1d, nu.·d J'fn 

lysa11de Slillskaptt J611köpillp Par CM vunnen. ordninjpmlinnen vetkar 
Bricole! fbrvimlclt och brOdet RSK och RGK 

Åh, Vdknt UJUlmrrdag/ 
Å.h, vilktll urukrbar 11altl 
Ännu en nrdlande pliriD 
alllägga till mi1111e11as slum. 

Redall frå11 försuz stunden, dd .,; i 
trappan in1H111jör d6rre11 tillhmslitt, 
.{reslzuks av ljuveliga dofter frdn lucuQJ 
gliles lu11chbord, till dess trlt vi 1'lil dl 
halvt dygn senare, trötta oclt lyckliga 
föll i s6m11 i Stora Hotel/ta li/c.a 
formidabla som lliJJ tillgiingliga s/intar. 
så lriirule vi oss så UJUloiJart IHhagfigt 
omströ/lfiTiade av det härliga, osynliga 
ljuvligafluidum som vi allaiiiska och 
som b/tv oss ltn't'TY11 mtd sddan •·urnte 
ociJ sådw1 gen~rositet: Grimol6l 
Bricolistisk brodtrlithtt. rll.stfrihet. 
vänskap och vlinne. • 

Så inleder Ralph Green ( Sibetsgrademas 
ordR!raode i Göta Par Bricol~l ,jn brev 
ull oss efter besök vid l!fadga~mngen 
dm l """"· d..t Ö\CJ 311 briXlrr tr.m Göta 
Par Brin•lr IWI'\ .ll'adc och mr..Jved ;ade 
1111 Rit k• lillen ttll en ofl\rilömiJ~t 

egc=J•gen \W dc011.1 l. v:UI r!ltd..r 

~ktu\'lt oerv&l pi sig. Di! Stigec han 
fram IGEN ocb talar till bröderna. .. 
"Kåre brOder. jag Unner mig nu ensam 
pitoppe n ef~ jag tidigare erblllit 
den tJoode graden i Göta Par Bricole 
och ikvall f!tt ynerligare tvi\ sl blir det 
enligt min sau an räkna tolv pader. 
vilket jag vlllr emam om inom 
bricolleriet ... • D;tr avbi'Ots han av CM 
~ beslred ~gr:a... Broder 
ba.!e StnlJgit sig m i ledet efter grad· 
gavrungen vilket mgen hade aruidt dJ 
CM log en CJ~tta sväng bakom podiet. 
Den frimodige ageraode brodem val 
ingen mmdre än RCM frAn Göta Pm 
Bricole. RGK Cari.QustafMano. Sä!IM 
bar så många känt sig sA lurade på en 
sAdant raffinerande sätt. Bravo Carl
Gustaf!!! Bravo också CM Gen 
K:uUson som anfdrde komplonen. Det 
är sådant som bliDder när PB lir som 
allra bäst. Högtidligt, Roligt, Elegant 
och Överraskande. Broder Maon erhöll 
ToL medaJjen. Ralph Green (0) och 
Tomas Cad~ (PN) pryddes med .1FT. 
vArt allra vackraste tecken och broder 
Ralph hade de$sutom godbeten att pryda 
oigra av oss arbetande bröder med 

an visa sina 
talan.~r Det 
~l;ul~ bh tn 
gansi.:J lup~ 
l.•illl 
,pegcl>31cn 

Wadmaomedaljen. Sen ble\' det "Barr 
Bricole" och teatern bjöd p3 en 
nU~I; "m1 ""'J'd.We <ig j djupa 
tomte•l.•'l:CII och au R1Jif von OUer 
famn på >CCPC~~agco lills:unn•:tla.- ane.J 
de 6' n p r~ glad.~to QJ:cn 
m\nga. S.,Jan 'ar ,., • !il<.ho;t hungriga 
~><h Völlldt'adr acr ull Ol;4la.alcn fl;r " " 

I!!!!~!Ui!!!:!j~~~EJrika dukAt oord. ~Ll!Uirn här aldrig 
för O!lanu.. sum •l.lllle ~ÖL'\ det mcst1 
R!rsåljnmg. b.RI., $cn"tnn~ odl v".uiSknp 

&..----..t:I..:.....O:~I.IIJ • lu211 och ro. Sll h:lde l.tcflbor tllnl.t 

UJt~an: •ant så"' ertull Stmwungeo 
\1lf goo.l, pelarn~ 5k~wde Stltlen for 
mingol men QC~ '= h"gtalenet kund.: 

odl-d hade Protonotsne och Ord1brande 
MARIA CHRISTINA KIELLS'I'RÖM rtaner.u vtd f6rsta lllrsökec med vt.r 
aU a• ULLA WINBLAD nya t:s!aoggrupp". Det var bara dec au 

VI cenomföra m1ltids~aJ;a,e(S ntU31 
Sevllorer var alltså vlra egna bröder, 
som arunlit stil intresse liiJ B nek ..Ollen 
Johan Roos. Dar si~ Stora Hotellets 
Lnrs·Görao Elm fördela arbetet så 
svllng-dörrarno gnistrade, dlit s5gs 
krögaren Magnus Karlsson från 
KJrlssons Salonger bliila upp vin och 
dlit sågs Styrande Kanslem Perolof 
Kallings l vitwveringsrock och broder 
Stig som serverade och broder Sven 
som torkndc upp ocb broder Göran som 
dukade \lm och bmder och broder och 
broder ... "Aldrig har sA många haft sA 
fA an tnckn för så mycket. • Love Brick
OIIcricll Ralph Green från Göta Par 
Bricole höll etttal på vers så ljuveligt 
och talangfullt nu tom Vällems vreda 
vlgor höll andan och upphörde med SJII 
dAn Det blev också Mchspiel med pytt 
och musik-underh!tllning av allra bögsta 
kl~&. Håkan Molander med sin cello. 
Kun Rudolf 'Karl Gerlwd' Mal.mgre:J. 
Felix GrönJcldt, ja mlnga talanger 
delade med Mg av sina g! vor och jag 
kunde b;lra i ostlimma med broder Ralph 
nUr han avslutade si u brev: 

Den 15 februari 1744 föddes i 
Stockholm en llickebaro som fick 
namnet Maria Christina. BAda 
föräldrarna led av epilcp<i och Maj .• 
Stina som flickebarnet kallndes fick 
en mycket dA Ii g start i livet. Modem 
dog n lit Majn-Stina var fem Ar och 
fndem som fln sparken från anillenet 
där han \'ar hantlangare fick tbi'SÖijn 
sin douer som gArdskarl och gatu· 
sopare. Det var dlitffir inte underligt 
an Maja-Siina redan ganska tidtgt 
bötjade hjälpa till med farniljeR!r
SÖijningen. På den tiden var de vanligt 
att barn diskade och Sllld3de på krogar 
för an såsmArungom ocW fl servera. 
Så småniogom gifte fadern om sig och 
Maja-Siina b&j3de dJ anvllnda sin 
styviDOdels cfttrnamo- Wmblad. Nllt 
Bellmao skulle namnge figurerna t sin 
Fredmaosdiktning lät han Maja-Stina 
"Wmblad• bli "Nymph och Pri..\llnna 
i Baccbi temptl". Med sitt granna 
trtseende och sina yppiga behag hade 
bon dagtt IIJlPIIIårbambeten 1111 sig 
på värdshus och småkrogar och rur. 
modligeo var Bellmans vaJ ~ka lin. 
VarfOr han bllar henne Ulla vet lll3ll 
inte rilcti~ men IOnnodltgen tog han 
det av poenska skäl etterwm Maria
Chri '::ma ''al' både tungt och svArt an 
an•·aoda. Om ~iaja-StiiU ' Ulla" 
Wtnblad vet vi au hon levde en ganska 
l!iltsinoigt liv vilket också var vll 
bekaoc a\ onlniogsmaklen. Dena ull 
IJ'Ots. Chnn hade ett utom3ktcosbphgt 
l•am Jmf Er ·B l friack Erik Nomström 
och gifte stg med henne d~n 12 mars 
1772. D.:ras R!r;la bostlld lAg på 

Urvädersgränd där JU ocksl Bellman 
bodde och lll3ll kan R!rmoda an detta 
ytte!ligare R!r;tiirktc Bellmaos "Ulla 
Winblad-dtklmng• d! lum ju under 
~.eooa period var ~m mest produktiv. 
Aktenskapet mellan Maja-Stina och 
Erik Nordström blev inte lyckligt och 
ännu v lim: blev dec nät hon eller hans 
död g~fie om stg med Hovrätts
valclmiistaren Erik LmdstAhl, som var 
l l Ar yngre lin Maja-Siina. Han 
beldagade sig över all vara gift med 
"Ulla Winblnd, som 1r slvl!l i 
altmanhet. som genom tryclcl3 kväden 
rur sm liderligbet beryktad'. Maja
SIIna var nalllrligtvis också mycket 
fllrbaltl'ad över an Bellmao använde 
sig av heooes namn. MAnga forskare 
tror med besliundhet att Bellman i 
yngre dagar hade uppvaklat Maja-Siioa 
och att dc tilliammans hade gjon 
"utflykter" av det men innm:lre siageL 
Bellmao lär också bA varit mycket 
svarujuk nar hon gifte sig med Erik 
Nordström ocb ~ IOre bröllopet 
beba.odl:lr ban benne skoningslöst i en 
ordenskapitel (1771 ) där ban låter 
benne framträda som en kroghora i 
!Anta kläder. Förmodligen var det 
vcR: hghet~n." Ulla \\ml>iJ.I >· •m han 
bel < \1ajd-SUII01 \\mbWJ le\dc etl 
<tonrugt liv lill kropp och själ ocb hon 
avled 1798 i Stoct.:bolm. utbränd. 
sliten. SÖijd och saknad av ingen. Maja· 
Stina var alltså oerhört fårbinrad på 
Bellmao som använde henne i sin 
diktruog. Föga aonde bon d.1 att Carl 
Michael skulle göm heone odödlig. 

nu ville plotsllgt alla p pA PB. Oes.\'UIOOI 
llllllllilde GötA Par Bncote JS limbetsmXn 
som ville närvara och se hur vi gav den 
andra graden i Jönköping. Med andra 
ord var del upplagt rur lnos och total 
brickolleffirvirring. MAitid<kalaset var 
förlagt till hocellets restaumng eftersom 
vi bedbmdc all t.Jdcn ~kulle vara ett 
binder rur omdukning i >pegelsulen e fler 
gradgivoingen. Det var en mitktlg ~yn 
an skAda 35 glada och MAtligu 
ämbetsmlln fi'An Göta Par Brienles 
arbetsgrnder när de tågnde in i fest !l g 
procession lilleakter frAn Den Baccha· 
llllliska Musiken Efler väl-konmande 
tog bröderna plats och Spegel,lllen 
påminde om en Barbarahöglid dA bAda 
lAngsidorna fylldes av högltdsklildda 
och R!rväntansfulla bröder. Dag.s rur 
nästa entre! Dagens teetpienter lAgade 
in. De val ganska minga och det 
andades mak.c och myndtghctcr över 
brödta·<karan med den lilla tratten 
h!ingancle runt blli>Cn. Förhör' Galleri· 
fl!rvuriog och Jlor <how av 
Ceremonimästaren ocb hans 
ordoio~ och si\ var det över.~ trodde 
de flesta.~ olr plötsligt CM beordrade 
m av dagens recipienter alllil...a Grodoms 
biscoria eftersom Akademi M led3mot 
inte hade infunnit sig. Hllgrödu kindCir 
på b§da sidor i ~pegel~oktL Pall'k>ltll 
tyckt. :n del 0.'n n) .Uitotj:lld>r.xJ, m 
bötjade läsa, ~Ulkade sig, t>. •rJutl.: 
om och så småningom lUt d<t "'"' 
om Anders Duval hade Up(hiAtt agen. 
Dessutom hade han mage an """"n' 
sina medrecipienter Rit sea upp och 
giva oss gradens tecken. Maken ull 
orur~klitodhec och frnmfu,ighec 
väl alLlog skitdats i JllnU\pings l' JJ 

• /Hl jimJS ingen möjlighel a/J 
framhä~·a dtt ma framför dtt andra. 
Allt var vlirt au mi1111as; GradaibdtJ, 
sdv/11 dtt ritut/la som dn utrariJutlla, 
sdngt11, musilct11, mdlli.dtr, teattr, 
11achspltl med na.IfJJmat och hmslce 
li11dd fnrmflJr a Ut, dtn undubara 
brodelita samvoro11!' 

Tröua men glada Brick-Ollar! 

• 

.. 



.100 DAl STYRANDE MÄSTAREN HAR ORDET! 
Efter mAnga och linga turer, med 
diskussioner om för och nackdelar 
odJ med bilall fn\n sAviii Stora Rådet 
som Styrandeguvernementet kunde 
Arbetsgradernas ijänstemän 
''äntligen" kalla till reeeption l dm 
rorsta graden. en vanlig lördag ull 
november mAnad 

Klin: bröder Inom alla grader! 

Med en underbart härlig 
sommarsemester bakom mig och den 
nära flires1Acnde ~-=trilmings-premiäreo 
framför mig sitter jag återvid datorn 
med musen i banden. Med risk fdr att 
jag uppepar mig. kanske börjar bli tjatig. 
så måste jag även inleda ätets litania 

Det var förmodligen Rlrsta gängen i med att säga an det gänga 
Jönköping Par B ricoles historia som verksamhetsätet liter varit ett ur alla 
Barbarahögtiden inte inleddes med synpunkter lysande, ja nästan ett klart 
reception i den första graden. Vi kunde skimrande år Rlr Sällskapet lönköpings 
därfdr helt koncenlrera oss p4 den Rlrsta Par Bricole. Förtjänsten av detta tillfaller 
gradens rit u ni uran att ta hänsyn till till allra största delen våra fantastiska 
lidsaspekter och dc glimrande talanggrupper, ingen nämnd ingen 
festligheter som kännetecknar glömd. Men utan de många och stora 
Barbarnhögtiden. Den fOrsta gmden gavs insatser som gjom på flera andrallAll 
• Primurarlokalerna pA Stora Hotellet mom Sällskapet på lumsllet. 
oeh blev en lysande helkväll. hell enligt intendenturen och cerimonielct och 
dc ininitinner vi haft när vi velat frigöm tjänstemännen inom de olika graderna 
den förstu grnden frdn Bnrbarahögtiden. hade verksamheten på intet sätt näat den 
Recipienterna kom på detta sHtt att vnru fro~mgäng som nu är falleL Ett ston tack 
i centrum "hela" kvällen oeh inneslöts till alla Ni som bidragit tiD att hålla 
från böljan i en rituell helhet. De som lampan lysande. Det gäller självfallet 
varit tveksamma bar anfört synpunkter också alla ståtiJga bröder som besökt 
om att Barbarabögtiden s\.:ulle utarmas Sällskapets sammnntr'Jden och kapitel 
och att recipienterna förmodligen skulle och som därmed också givit dessa den 
utebli av bl n kostoadssjlll. Så blev a eke glans och lyskraft som är P .B f<irbebålleL 
fallet. De flesta recipienterna var 
n3rv:tr311de vid Barbarahögtiden och En P.B år fyllt av nyheter och intressauta 
fic~ <;;ilunda \e ~ llr1 <;.i!Jskap~ Lys !.taft förlindringar inom ramen fdr det tillåtna 
län inpå Mil intr'J<Ic Basbarahögtiden har sålunda passerat revy. En a\· dessa 
VlliiD '"·J..,J P-' "•kihmJ:.>WlD dtcr!<Om p<>Slliva nyordningar har varit 
vi reJ.m bin bOI)dJilundc 1-c•nautrern scpnratinnen av l :an.' gradgiming fr.\n 

visar det sig att det hela har gått bra. 
Me o en förutsättning lir då de frh·illiga 
msatsema friD våra duktiga Brickollar. 
Och det är lumske inte alllid så lätt att 
få ihop tillräckligt stor gropp av dessa 
flinka. eleganta och soabbsprio~ande 
personager. Men tack för illt ni JObbar 
på. 

När vi ändå bar de stora m ovationerna 
på tapeten vill jag uttrycka min glädje 
över Tomte-paraden under skyll
söndagen och julgransplundringen p4 
Ttettoodagen. En fint slln au göra P. B 
al'tiviteter synliga och tillgängliga för 
anhöriga och hela familjen. 
Vårbalen var en stor SUC()6 •••. 

Kyrkkaffet i samband med 6:e graden 
var ett uppskattat inslag ..... 
Den Bacchanaliska Musiken bullrar på 
i allt snabbare takt och den Baccha· 
naliska Akadearueo Rlr Skalde- och 
Talekonstens sammantriiden är mycket 
trivsamma alt följa. Och roliga. MAnga. 
många fler måste besöka högtids
sammanträdet på Mäster Gudmunds 
källare. Detlir b te n v ett mAstc. Följnnde 
tänkvärda dikt skri vm n v AkudemieoN 
ständige sekreterare Ragnar Jon~cll 
lrunde avnjutas in live: 

Fast solen strör milt av sitt skona gull 
av restskatt och hmkntt år jorden full 
llCb molnen 11_er rikligt med vatten 
därfOr man på sprit har lagt ,~3tten 

o." p.i \ur hi\t.>titlsfe,t, som vnr mer hOftulhghetema kring ~hNCJ" B:ubara. 
lysaadt :en pl mycl.etlangc: Pc"••nlr~ 1 •dl IOr ''8 Jwrlkmw "mcklc:ll .. , hiN- ~u kommer <L:n <knn4 u;: h \amln v·" 
t)'tker J~ det k!i.no> b111 illl Jcn !llr>ta J'OJW.lD~I )>3~n dbkUIOölL\ Oera n.:h ger tJ'- ett ru\ UWI t;\r o.:h gut~r 
wdens ntunl ante behlanda.' med vån g.m~cr udagllfl" men det ~.,r wro.t nu >;(rOI fyller den fogjorda \jäl~n 
~öj;Udbga firande. Rcr~ brbder lycJ..er \om de ~tyrande .,;\gad.: följa~~ rr.\n uch tunArna tuw ut tj!llcu 
att '""" del ur av den fnr11a ~en' medlemlllJl1\a. ta su~get fullt ut och 
ritual oir lne •,tölug och jag l...m föN! pro•·:~. Pa deua slln hoppa.' vi ull v :im Det enda vi vet är au vi une •et 
dem eftcr-<•rn dc:n fc\f'ita l!r.tdcn' ritual nyblivna Bröder b~ttre ~kn upprattiA sitt när det kan blt dags för en ny slags 
ar en mt.ognaogsyrnd uch mtc en marJde 1 P. B Bw-baruhöJ,'IIdcn bhr komet i pallamas sällsamma bana 
högtldUgt ftrandt ,\V Mn\ter Barb.tra d.:mued tid'<tnas'lgt eJ ,ll8ng (>Ch vår och tillfäiiJghcl blir en vara 
Dock börpApelw.• all den fUr,~;~ graden' (vrhuppnin~ ur Ull denr(Jd;ltmden 
rinwl ar 'ynuerllgeatmlre,,;mt uch sc:rwm hl.lgud.<kllla...:t b;lttrc går att ful)a. Men allt är rnte bara frid och fröjd. 
symbolok. Ceremorum.astaren IOIJer Medlemsrekryteringen lir liksom Rlma 
dessutom deo text som vår grundare Det ur QC~,;l helt kltll1 •Il det är viktig! ätet ett problem som måste bearbetas 
Olof Kextll och bröderna omkring nu goaa gradg1vmngaru:. mindre och ge resultat. Inte bara prata.~ om. 
honom stadfäste år 1779. Kören och ko>tsanrmn. Nar nu Le il Titors lbn<Jag Frågan lcommer au bil en av huvud-

RAdssammanträde i september. Och bur 
bebAJJer vi de "gamla" Den frågan fanns 
med redan 1 Rlrra ätets Avisa. Ge mig 
eller någon annan Rlrslag lill åtgärdeL 
Det gäller P.B's framtid. Yuerligate 
några hundra år ligger ju framför oss. 
De styrande avser att ta krafttag för au 
lillsammans med arbetsgrademas 
ansvanga finna lösningar. Och såbn 
vi bli lloou elegantare när vi bär 
festdrillct. Läs gäma vad SlyrliDde 
Kanslem ~krivcr om Valdvuxna frackar. 
Rän placerade vedeonälen gör oss än 
Stiligare, ja till och med struliga. 

Jag fick också en dag ett btev frän en 
broder som haft det svårt en tid. Han 
undrade om inte P.B's syften även 
omfattade högre mäl än glada tidsfiirdriv, 
att finnas till dA livet inte längre leker. 
Det ger mig anledning att pAnunna om 
§l i 1799:års stamter som beskriver 
Sällskapets Ändamål, Namn och 
Ridderliga Egenskaper. "lnbördes 
Wäoskap. Aktning ocb Förtroende äro 
detta Sällskaps bufvudsaklige Rlremål. 
AU under····--······ •. Detlir viktigt för 
oss an ime glömma bort den som ett 
slag försvinner ur brödrakretsen.lnte 
minst talanggrupperna bör vara 
uppmärksamma och snabbt lrunna vara 
\erUiga 'kamrater" .Men aven när någon 
.utn.m broder får veta att något särskilt 
har hänt; gör själv en insats. ett 
teleftlll>~muJ. eu JxsoL. en omtaokte. 
Ellc:r meddela kllmha Glöminte heller 
~n tl~t finn.' möjlighet all 't&lja PB 
gt'lll>rn au inJ,Toi'C:toHillltl.ln\11 p.! Sllvtr· 
~Her Fo"'ta!!''l..oldcma. Det liO!>tM 
uummum 500 ktnnor 1111 lä •m ruuntl 
Rlre,igat. 

Och så bar en a' d~ »lura en lUstastema 
och tillskyndarna lämnat vår brödrnkrets. 
Vi nunns Dig Torsten. Din styrka. 
muntemet och fdrtrolighet. 

Klang 
Anders Hugoson 

teatern hjälper CM oh måla cymboliken till nyordnmg för en del kalas tesrats puoklema vid ätets Stora 
inom de ramar som Den Bacchannlisk.1 1--------------------- --------------------
Akadernien antog 1984. Det är väldigt 
viktigt au v l värdar den grad som kanske 
bar den rikaste symboliken och som 
ligger till grund för hela dc.n bricoi.L~iska 
vandringen. Missar Dlllll betydelsen och 
innebörden av den första grnden lirdet 
troligt att man tnppar en hel del 
v~nlligheler på vägen. Därför lir jag 
också tveksam till del som vi kallar 
'direktfemmn.' Hur kan man befrias 
från den rituella helheten med 
moliveringen au man fyllt SO år'/ De 
flesta logerna inom bricolerict har lnMU 
detta och ger inte längre n!gon 
'ditektfemma' och om del sker lbresås 
den av en mycket noggrann genomgång 
av de lllrsta fyra graderna. Låt oss ~l l 
''likt om arbetsgrademas ritualer. de lir 
grundpelarna inom Par Bricole. Vi har 
genom att fi:igOra den för.ta grad~:n fnln 
Barbarahögtiden markerul vikten av 
arbetsgraderna och i synnerhet den Rlrsta 
graden. Tro nu fiir den ~kull inte 1111 
Mlhll!t Barhua ly<;t• m.:d 'antr.m oro 
vid den förstu jlJOiden. Barbara lät 
univer"'"'" ~~~.tll\ '"'" og1rr llt..Lo 
genom ritualen som m~pirerade 
recipienterna med inre \'äglednang att 
bil positiva transformatorer i den 
calmuchiska världen. Barbara gav sin 
bifall innan B:ubara. 

Dan Ek.~tröm 

o • • • • 
11MALL ICAII ... EN11

, RO ...... ORS ... EN ... 
.•• och slog ~v klnbbskaftet mnt 
bordskante11. 

På den 
•gamla 
goda tiden'. 
närde 
gnmle 
fortfarande 

framswr ~oan livakug;a ucb dråpliga. 

Torsten We lander var under 3!1 Ar en 
troge11ochflih~ 8n,,.Ji,r H•n ,,u 
Bricoli-t tall heL sitt hjilrt.L SP?ntan. 
ret!ltlln, ri\ntmm omutlig, allhd glad 
och bt:Ntltl Jtl ,tälJa upp Rlr siu kära 
Pnr Bricole 1 snan sagt vilkenroll som 
helsL Han gjorde del gärna och han 
gjord~ det bra! 

Torsten innehade under årens lopp 

många av vAra lirnbelen. Hans tid l 
arbetsgraderna som CM och OrdRimode 
minns många med stor glädje. andra 
med viss förskräckelse. T dessa roller 
fick Torsten utlQpp för sina sk;åde· 
spelartalan ger. Atsldlliga lir de Bröder 
som "uiSattes• för bans spetsiga 
prövningar och inpnNs. Allud utdelade 
med omtänksamhet oeh mycken vlirme. 
Torsten var -i varje fall till synes- de 
oflnberedda, spontana t.alens ekvilibrist. 
Ran landade oftasl ditL Med sin erfaren
bet, bLa fr.\n den politiska världen, sin 
livsglädje OCh villigbet au bjuda på sig 
själv kunde han utbrilta i bärliga 
recipicodtal.layddade med lagom 
mustiga historier. Årskilliga skr.lttllCh 
stor upp.<killtning mötte Torl>lc~ fram
trädande i vår loge 

M~:n l or>ten ~unde • ·~~sA tJ 1! Nlir det 
!>le\ fel'r~ n aga•! ... u 'a han ifnln. fJt 
gång n.u eld YJ.T In• mer högljun :lo 
vanligt ingrep To~tcn med stor 
auktoritet och Wlr!iltavisnde Bröderna 
med ett kort k:tlmfullt och tydligt. sätt 
om dc rJtlll tingen~ ordning. Dllrvid 
agerade han spontant och omedelbart, 
varvid ordrorlllldeklubbans skaft 
Olyckligtvis träffade bordskuntcn och 

klubbhuvudet med accelererad kraft 
slungades ut över Spegelsalens 
parkettgolv. Det påstås illt tystnaden 
var !otal redan vid klubbhuvudets tredje 
volt över golvet. 

Torsten angick under årskilliga år 1 
sällsJcapers ledning bl.a. i Det SlyrliDde 
Guvernementet som Deputerad 
Styrande Mästare. Trllsanun:ms med 
CW, Jejc och Je.ijam.fl.ledde han vårt 
Par Bricole W l nya fr.ungängar riU stoc 
gliidje Rlr bröderna. Hans förrnäga au 
se möjligheter ocb snabbt ra ställoillg 
i en diskussillll var ett 8llll31 uttryck för 
hans handllngskmft. Där fanns aldrig 
nAgon n·ck.sambet eller An gest. •s ä här 
gör vi l Det blir bra!" Torsren gill.1cl. 
inte långbänkar. 

Som Deputerad Styrande :\l,IStare 
Emeritus åt<>n~ T•>r.>ll!D tiU siu IJ!r,, 
teater. Ran blev dess ordllirunJ~ udl 
där trivde& hruL Han var lycktig när hnn 
fick följa repetitionsarbetet ocb än mer 
lycklig nllr teatern framträdde och 
kunde visa upp nyn ta!Mger på tiljan.. 

l!nc Haglund 
D> IM 
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TEGNER l ALAN D!!! 

Jan Erik Berggren skriver om E!saias 
Tegn6r, skalden, biskopen och 
ledamoten av Svenska Akademien. 

Esaias TegnerfOddes den 13 november 
1782 i Värmland, närmare bestämt i 
Kyrkeruds socken där hans far, född i 
Småland, var präsl Hans mor var värm
ländska, kykoberdedotter. Man har 
påSt.ått att det var från henne han ätvde 
sin stora begåvning, vilket kom till 
uttryck bl. a. genom att tum, nästan 
enban efter självstudier, blev inskriven 
vid Lunds universitet 17 år gammal. 

l Lund blev han snabbt medelpunkt i en 
vitter krets, där bl.a. också ingick en 
blivunde led3mot nv Svensim 
AJindemicn. botanikent Cnrl Alloll 
Agardh. 1805 blev lum dorenl i estellk 
och 1812 professor 1 grekiska l)et vur 
od..sil under tiden 1 Lund som han kom 
ull utmiukn sag som lnndcts oldtMe rn:h 
folkldlraste skald. 11111 ~!..rev han )ID 

vålkHndnl'lCh pnNbelönta dikt ''Svea", 
som senare kom au fllljM av en lAng 
ra() av underbara dä;tverk för ou så 
småningom krönas av bans kliilske mest 
folkkllta och välkända verk "Frithiofs 
saga•, översart förutom till de nordiska 
språken även till tyska, engelska och 
franslca. Det är därför lnte förvånande 
au ban 1818 blev invald i Svenska 
Akademien. där han kom att spela en 
frarntr'Jdande roll genom sina lysande 
tal. Mindre känt lir kanske au han också 
en lid var ledamot av den Svenska 
riksdagen 1824 blev han utnämnd till 
biskop i Vililjö stift dit tum flyttade 1826. 
Det var under tiden som biskop, som 
ban kom att dokumentera sig som den 
störste brevskrivaren vi haft i landet 
lnte mindre än 2500 privatbrev och 
limbetssknvelser finns bevarade som 
blivit föremål för en orofanande 
forskning. Men ban kom ocksl au 
framstå som den största pådrivaren n v 
förnyelse av kyrkobyggnadefllll i 
pompös ljus, nyklassisk stil. Många 
kyrkor f.riimst inom Yliltjö stift, har 
dllrför i folkmun kommit au kaJlas 
"Tegnerlador". 

När jag på hemvag från Jönköping till 
Huurida passerar S vamorp och platsen 
för Svarttorps gamla rivna kyrka och 
får den nya Tegnerkyrkan i blick
punkten. sklinker Jag ofta en tack
~mheten• tAnke till on Esaia• Tegner 
inte var 1>•-.k"l' 1 Licki"JltnS!' <U fL """''~( 
hade Haun<L1böndem;~ i '" fallmng-d~ 
riva sin gamla 1300-tals träkyrka for 
au ersätta den med en ny större vit 
stenkyrka. En öde som höll på an drabba 
den klenod som den gamla vackra 
träkyrkan i Granhults socken i 
Kronobergs län utgör i dag bland 
småländska kyrkobyggnader. Här fick 
Granhultsbönderna klimpa bån för au 

fl bebåJJa sin kyrka. I samband med ÖStrabo ändrades bans negativa in-
invigningen av en Il>' stenkyrka J nät- ställning till både Småland och smA· 
beten, i Pjätteryd, fick också Gmn- länningar till en betydligt positivare och 
hultsbönderna i Thgnm tal veta vad han berömmande inställning. Detta kommer 
ans!g om deras trilska: "l mlinner av bl. a. till uttryck i del nämast lyriska 
Granhult, veten i icke att jag hvarkeo talet 1838 till eleverna vid lönköpings 
bör eller kan eller skall tillåla att kyrkans skola: • Alla resande prisa, och med sldil. 
medel fOrskingras genom nlgoo vidare den lika sköna som egna natur. som 
lappning p! en onödig träkyrka. som omger Er fädernestad. och själv bar jag 
derföre inom några år måste bli ofta från angränsande böjder beundrat 
obrukbar? .... Tron I att Ert eget träd- den. Der Ii g- fer Jönköpmg som en 
virke är heligare än dessa murar, och vattenfogel p: Näset och speglar sig i 
an Gud kan dyrkas likas! väl i ett rymligt Göthas Medelhaf, i Veuern, det under-
och ljust och nybygdt Tempel som i ett bara, det romantiska vattnet. Detlir en 
förfallet 7" Och sl kom de hårda Ariosto bland sjöar,bouenlös,out-

tros, genom jordens lnnandömen, men 
derjemte klar och genomskinlig ocb på 
ytan f uD av lek och de vildaste nycker. 
Och rundtom-kring sitta de väldiga 
bergen på vakt, likwm jl!ttar, med de 
gröna hjelm-buskarna vujantk i vind<'n 
Sannerligen detlir en rik <'<:b underlr.u 
Natur. 

S! trots aUt kan vi nog med stolthet 
betrakta bisk<>tJCD Esaias Tegn~r som 
en Sinålänning mom Svenska Akdc:mieu. 
den fornlimsta av Akademier. vid sidan 
3\' vAr egen n)•bildade och ly"30de Par 
Bncole AL1dcm1e 1 JfinkOpinj! 

avslutningsordeo:"Jag har aldrig kunnat grundlig, med dolda gångar, som det inse något f<ir-nuftigt skäl till Er vägTIIll, .-:::.___;::.:.._ ___ ::_.::_.;_ ______________ __, 

inser det icke heller i dag, om icke till 
äfventyrs besvän:t av en förlängd kyrkl>
vllg. Men måtten i aldrig komma alt gli 
några tyngre steg än de som för Er till 
Herrens Hus• l 

Det skulle finonas mycket au säga om 
Tegn6rs tid i Växjö och om allt han 
uträttade inte minst mom under
visningen. Även om det främst gällde 
Kronoberg; Uin kom många av hans 
id6er inom skolfrågorna au spridas och 
omsättas även inom l önköpings län. Eli 
av hans berömda tal framförde.~ också 
på gymnasiet i Jönköping. l akado
misarnmanhnng hade det ock~3 varit 
roligt au kunna på,t& nu han med ,;n 
stolt SveJ!SkaA.Iu!dl!lllien represeu.tert~de 
Smdlond Men trot~ stn fn11> ~målllndska 
urspuns och han~ fnrfar. som korn rran 
!1ringctoftc socken i lönköpings lltn. 
hade han svårt att förlika sig med 
Smålund och smållinninfar. l sin om
fallande korrespondes g r han ona till 
hårt angrepp mot smållinningar.På nAgot 
särt verkar det som han ntistan skrlimde.~ 
över sitt småländska ursprung genom 
tidigare generationer och pA allt säll 
undvek att oärnnn det. Hans omdömell 
om smä-llinningar och deras karralcltlr 
var många och hårda. Inte minst gilller 
det pröstema. l ett brev skriver han: • ... 
En stor del av prestema llro deciderade 
fyllhundar och nästan hos ingen finner 
man nlgot intresse för nägon an af 
litterotur eller ande Ii g befatming•. 

l en brev av den 25 april 1825 till en nv 
sina vänner ger han en mAlande be
skrivning av smålänningarna och 
prästerna "Dertill komromer en viss 
småaktighet och afundsjuka som är 
nationell inom Småland, ehuru den 
naturligt nog kan forklaras af uppfostran 
inom ett sådant fattighus som denna 
Provins är, der man måste slitas om 
lifnäring fllr dagen och fllljeakteligen 
äfven missunnar hvar och en den lilla 
brödsmula ban kan hitta Lägg slutigen 
härtill cu Consis torium, af landets söner, 
redan länge känd t och erkändt f<lr det 
ärelösaste af aU a inom Svea tand". 

TiU svågern Johan Mybrman i Värmland 
skri ve r ban: "Här hatar jag landet och 
föraktar folket, et1 sniket trolös!. ärelöst 
släkte som lir för snålt att vara gladt. 
och f<lr fattigt för nu kunna vara ärligt. 
Småland är Nordens fattighus med alla 
de lyten som vanligtvis !tfoljaen yterligt 
armod ... .Men oelcs! bar jag dragit mi g 
tillbaka så mycket som min belägenhet 
ocb ställning möjligtvis kunnat med
gifva; ocb i det hela kan landet vara gOl! 
nog- an dö uti. 

Men med åren på biskopsgården 

i a 
+ 
NyByggare 

NCC 
NCC a<:h S1;a.b Pr...,,_,. V1 blidar nya NCC, Nordensledlinde byg· och futlptiRiretq. 
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SA MINNS VI SUN WINALD 
J samma Stund som 
Hallman. Bellman oeh 
Kex t! bestllmde sig för 

\ 

ordnade former i sitt 
uppsluppna 

( 
r 

umgtlnge, öppnade man också 
möjlighetens dörrar för JOO-tals 
begåvade sängare, talare. musiker och 
akförcr. Likt en livgivande kraft bar de 
virvlat fram ll!ngs vinrankornas blåa 
stränder och bjudit uoderh~llning av 

allra bögsta klass. Operasångare. 
poeter, skådespelare, symfoniker. 
proffs ocb amatörer, många är de 

som med glädje del:u med sig av sina 
gåvor i en livslång förbrödring i vår1 
J.."ära Par Bricole. SUile WmaJd var en 
av de$sa många. som virvlade in i vAn 
. för snart 25 år sedan. Ä ven om 

Sune Winald gjorde förnämliga insat.'ler 
som Ordförande i arbetsgrndema. är det 
nog l!ndå som' LutaDdo Mästare" han 
skrivit in sig i lönköpings Par Bricoles 
historia. Det var också enligt honom 
själv. det ämbete han vnc allra mest stolt 
över - med lutan i sin hand, berättande 
i toner. all slags skön poesi. Sune Wtnald 
kunde sin Bellman och bao 
förkroppsligade på något vis Carl 
Michael i Jönköpings Par Bricole. För 
många är Sune W mald mer lin någon 
annao torknippad med 
'l<ommcndörsvi~an•. dli han lät sin 

MEDAL.IER ... M DAL.IER ... M 
Väl placerad i soffan med påslagen TV 
och en J,.aJJ öl i handen =vi bur id:rotts
m:ln/1.. vinnor kämpar för att erh§.Un 
medaljer. Medaljer erö~TdS av Je tre 
blil-ta 1 en go: n. guld. ,J! va uclt b!orl>. 
Mcooljer bm ock!.å crhliiJn, foniirdc· 
runa illl.a~r i samhället ~om gri~upp
t1ldning. hä.•UIVel saull rojölkhantcring. 
Åt Ii gen 6kentolhl män och J.. \'in nor 
till StockiJOlm för all ur KoJtungens 
hand molla l,'" sill pris för viii uLfört 
värv. Medllljcma fOrs hem i triumf för 
att visas f6r alla som vill se. Förlit en 
rejäl pensioo sedan medalj var slag· 
orden friln poliuker i slutet på 19:50-
talet. Det innerbar au många medaljer 
avskaffades under J 970-talet. som 
statliga Och kommun.'lla belönings· 
medaljer för lång och txogen tjl!nst. 
Numera är penningpriser mer vanliga 
inom statliga och kommunala 
belöniugssystem. samt litterära och 
idrottsliga prestationer. Men vissa 
medaljer lever kvar. 

Meda1j: Av lat mela'llum, metaU en 
dubbelsidig rund eller oval. präglad 
eller gjuten myntliknande reHefplaUa 
of1a kallad minnCSJ?CDning eller 
sk~tpenning. Framsidan eller .ätsidM 
(n versen) pH bak~idM .:llcJ frun.~iclan 
(reversen) finns porträtt. figur el text 
(lcg"ndcnl Moll skiljer på historiska 
samt belönings- ocb prismcdllljc1. 
Gustav ID är den i vårt land som låtit 
prägla flest lustonsko medaljer 
påminDande om böndelser och dessa 
utgör historiska dokurnem. De så 
kallade samlarmedaljer som präglas i 
dag är ock:s& au betmkta som historiska 
medaljer. 

Bclllning.<mlednijer: har spelat on 
viktig uppgift sedan mitten av J 500-
talet för monarker ocb de Styrande i 
stater. Redan de gamla grckema 
präglade medaljer som 
nädevedennäleo. Men det är under 
1500-tale~~ serw-e del och första billflen 
av 1600-ta.lel 'om belöningsmedalJer 
Iot= tTJed p11t.h.tfulln inrfln.tningnc och 
auug.t gulll~cdjur 'Slint emaljnchttcll 
olla.'t kull;ul.: "Kkuud~r" 
!'ull t utv~cl.l:ut:>l~v 'Y'1emc:l i ,Jutet ,,v 

J 700-talet då även bandet 
introducerades och medaljen böljade 
bänt.• p:) bi\Jstet. 
Gu.'-!a\ III gjorde cll ege.nh1fndigt 
rillägg, !hfytlJndc •'11 med:tlj slagen 1775 
l guld pa munsidan . TOVAT 
L'\'DULGERE LAJlORf' Som 
Ö\'en.äUJting anges= Gagncli~t au 
använda Idogt= en tankvärd sentens 
med älderdomlig klang. ol"'akeu var 
nog den att medaljen i guld ofta smältes 
ner till penmngar. Guldtt var eu pris 
ocb som gjorde större nytta 1 

pungen än på 

hrlJM<I, l ill...:l 
ime rrunst den gode Carl-Michael 
BeUmwt erfor. Den medalj Gustav m 
tlirlänadc honom i kedja nnns bara 
avbildad vid cmtillflille pA målningen 
liV Pelu Hllle.~lri\rJI rrnu 1790 
(N:ttiun;tlmlt~cllm Swd .. h!!lm). 

Sällskapet Par Bricole llldsta 
förtjänstmedalj vnc trnn bötjan inle 
avsedd all bilras i band utan var veder
mälen som konde förvaiJdlas till 
pcnni.ngnr. 

l .und.,trllmSk:l mooaJ.j!!n; slogs 180 l 
1111 minne av Cnrl Jucob l.undsuijm. 
Assessor i Bli!!' Collc~lum föd(J 15 
jauuu.ri 17.S6, tlii,J lllt•ktober lll(l:l. 

Lundström var en glad sällskapsbroder 
ocb medlem av eu flertal muntra 
wnrnansllllningar. Han var inofficiellt 
orderu.sångare som förnöjde bröderna 
med gluda ,.i.\o(. hun ' 'UT m"'ikalh~ 
och hi$dc m '~tdcrvcb välljudaoJe 
röst. Han lh:Jrad .. .., mc:d au bh in' ni J 
SOlllled:unot nv M~i.k.aiW<u Ak.tJmlin 
1795. Det Va( Lundström som vid 
Kexl!ls frlnt1ille i o tog platsen som 
sällshpets Spiritus rector och 

Generalcermonimästare. När en 
sl:~g.l!lfnll plötshgt änd~dc 
Lun~tron~ !h var >Dl}! en stor 
vclt uppri~ttg bl~nd 
urd.:n<bn.xlcnlil SälbkJp.•t lät 
s l .l c:n Ollnnc,fll<!<blj, JXl at,ldan 
Lund,tröm< bild i profil rfll!r 
Samuel Hoffmei\lm 
m<:dllj\ln~. Pa urigrn~let' 
(råosidil tcxt~n LimJ:e 
priifvud. saknad, begr.ilcll" 
~mr 'Af vänner IK'h 
bröder· Medaljen lir 
guverad av Daniel 
Fehrn1M och ~~~'S' 1 guld 
o.:h "Iver. Medaljen 
utdel." sedan tidigt 1900-
tJll rf•ll viirtr.lt boutd med 
te.\lcn SiiUa\lolpd Par 
flri~nlc l Stcxkhobn" 

Westl·~dska 
m0dnljen: slogs J 858 

r iii mann~ a1• Pehr Wcstcrstrand. 
Pre\ldenl 1 Kong!. Sw<hl-.nmM~t. född 
27 februari 1785. död 23 oktober 1857. 
Westerstrand v;IIUI inträde i Pill' Bricole 
18 l S och gjorde snabbt karriilt ' olika 
ämbeten, 1832 UI$CS hantill 
stonnll<tare. eu ämbete hnn inllf'.har r iii 
sin död JSS7 Tiden t tsr we,t~n.u·and' 
stormUstargärning brukar beteckna.~ 
som Pur Urkok~ guldålder Medal;cn 
modcUcrudo' uv Carl Oustat 
Qv:l(llström på Arsidan We.~tcrstramh 
erolil med texten 'Pehr Westerstrand 
Stormlistare född 1735 död 1357' på 
framsidan en brinnaode lampa m.:cl 
leJtten 'Glöder och vägleder- tacksam 
minnes~llrd f'Cir tjn~ofcrnårlg styrclw 
af ~lillsknpct P Il" MeJ•IJen 
grnve.mdc' .t\' 1.<'0 Ahlhtont uch ''''Il' 
j guJcJ. it}Vct ndt \>tUll'•. c.IICI \'1'-~ 

mäktiga och välljudande barytonsUI!nma 
drn upp riktlinjerna för hur varjosann 
kolll!llendör bör vara. Som teaterdirek1tlr 
hl!nde det au hao spelade alla rollerna 
själv när talangemas skara var ringa. Pi 
den vagn där ordensbaodeo bliDger siller 
Sune Winald avbildad och visar för 
bröder a y alla grader hur banden skall 
hänga. En ganska god sammanfattning 
av Sune Wiilald kan tyckas., eftersom 
bans talanger och ödmjuka inställning 
till brico)ericl kom alla bröder ocb alla 
grader till del. 

DAL .l R 
motgångar kunde medaljen utdela.\ 
f6rstn gångeo den 14 mnj 1859. 
Medaljen är Sällskapets föm!im~ta 
utmfukelse. bän: i gult väU:r:ll NinJ nmt 
h~l:scn Mcdalj~n sJå., numer;t cnd.L~t t 
togyllt 'ilvc:r u.:h 1HlddJ~ dc hll~;>te 
inom SJJ.bkaJNl. 

BeUmanmedaljcn; slogs lll59 11 Il 
minne av Carl Mtchncl B..tlmun 
Ordensskald 1780..1795. 
Bellmanmedaljens stamp erhöll 
SU!hkapet Pur Bricolt! som g!vn l 840 
av kamrem Johan August FUrstenboff, 
medaljen var då redan slagen 1833 :IV 
gravören C. M M eligren i en serie ~v 
minnespenningar över svenska skalder, 
vetemkapsmän och konstnlirer. Åtsidwl 
visarBollman i profil baserad på Sergel~ 
kiinda portr'Jttmedaljong av skalden 
samt texten i cirkel "Carl Mitbad 
Bellman- född 1741 -död 1795". 
FödelseAret är blir fel angiver, skalden 
föcldes 1740. Fråosidwl visar två nakna 
bevingade putti. Amor med eu koger 
på ryggen och Comus. de glada 
samkvämens genius, med en fa<~la r 
vl!nster hand st.\ende bredvid vnrandrn. 
Mellan dem står sinnebilden för den 
Back.'Utaliskn och den idylliska dikten 
en flöjt och htdersrav som de 
sammanbinder med en murgröna. 
Tex~en "H vi skilda offer hornon iigno: 
hans dnger skilt oss At". Mcdal)ttlllr 
slagen i guld. 'ih'O:t och bron' 
Bellmansmed:lljcn utdela• ull ('t'rY>ner 
som gjort loärsl>1h stornmsa!S('r h!l 
Sällskapets fromma. i guldlegering och 
gyllengult band au b:UOS på bröslet. 
medaljen firuts M\·cn i miniatyr in.~tiftad 
1994. Utan överdrift Jean man påstå an 
Bellmanmedaljen ilt den mest ftråvlln:la 
inom nibonda Sällsk4p. 

Detta var ft)n;ta avsnittet. fortsättning 
följer. 

Charles Petroson 
DfBA 



VEM VAR OLOP KExEL OCH 
HUR UTTAL•s HANS NAMN 

Olof Kextl bild3dc vad vi idag menar 
med Par Bricole. men hur är det med 
kunskapen om honom och hur unalar 
vi igeniiigen hans namn? 
Vi bör ofta, inte minst i den andra 
graden. erfarna bröder rätta de 
nyanragna som nämner Olof Kex~l v1d 
namn. 
Styrande Mästaren i Malmö Par Bncole. 
Bo Sörlin skriver en mttessant arukel 
i Nouvelle• 1994 (Malm& motsvarigllet 
till vår AVISA). 
•OLOF KEXEL, födde.~ l Kalmnr 1748 
av prästen Per Kexhelius och dennes 
maka Sam Svebelius. Efter nu ha 
genomgAlt Kalmar skola blev han 
siliden t i Uppsala och disputerade J 765 
där under narrmer Kexhclius. N!lr han 
tre At senare fick nnst:illnlng vid 
Kommerskollegium hade hanlindrar 
namnet till Kexelius, för utt senare på 
Aret lindra detta till Kex t! l. Dlirnv 
framgåt genom ursprunget all hans 
namn skall unala~ Kex~l och inte 
Kex el l. som man rulLför ofta fAr hörn . • 

Om K:et i Kext!l sknll unaitu som Tj 
eller Ke framgAr inte av Sörlins artikel, 
men der troliga är an hans namn 
unalades Tjext!l med rj-lud som 1 tjur. 
Det var det vanligaste slitter arr uttala 
K:et i Kexilebus pi 1700.talet enhgt 
§pritfookart Hans Waldenström. En 
liJIIWl ~~ renelruon efter an ha 
läst Sörlins artikel. ar au Ke,t!l bana vnr 
17 Ar när han Wspulenlde. men man blir 
nog akta sig Cbr an dra för <1ora likheter 
med del vi 1 dag menar med d!\j)UWion 
Sörbn betiinM vidare i sin arttkel on 
Kex~ sblfade sig dyra vanor under .~in 
UppsaiJLlld och au hans ekonoror var 
u.~l mycket tack vara all han trivdes 
gott med au leva en utsvllvande h v. 

Han ulmlirkte sig fOr stor prydlighell 
kläd!cln och rmnadc: tig del bisla av 
livCLS goda. Hans ekooomi gjclc iJJie au 
rädda och lwltvingades au fly !andel. 
1>1 samma sätt som Bellman gjort sju u tidigare. l'rohgen fanns han i Engl.and 
och Portugal under dryga rvllr. Han 
ltervllnde till Sverige efter Gustaf ID:s 
revoluuon 1773 och nu vande turen. 
Han fick plab som Ordonateur vid 
Kungtlga Theatem och avancerade sl 
småningom 1111 sekreterare vid den 
Kungfixa Operadirektionen Där skrev 
han många dr:unatiska arbeten som 1 eA 
'Capitrun Puff eller storprataren• dår 
bl ·' '~'lcle>pelaren och bricolisteo Lurs 
HJonsberg agerade på scen (Hjortsberg 
var Stormästruc J 822-1830). Kex61 
hallttnde ofta uppslagen till sina 
skådespel frän kontinenten och 
o murbetade dem för att passa den 
svenska publiken. Kext!l var mycket 
uppskattad både av kritiker och publik. 
Han var ocksA ~tor beundrare av gode 
vUnnen CM Bellman och han kände stor 
tacksnrnhct över, au efter Bellmans död 
1795. fA inta p l alllen efter honom som 
andre sekreterare vid Direktionen över 
Kungl1ga nurnmerloueriet. Dennatjänst 
blev dock konva{ig då ju Kex~l avled 
rcdnn Aret dlirpl. Aren före Par B ricoles 
egentliga bildande l n9. så umgicl:s 
man under ganska lösliga fonner och 
fl!rmodligen hade de bacchanruiska 
upptAgen och parodierandet pi d.~tiden) 
ordc:nsslillskap trolifen runnit w 1 sanden 
om mtc Olof Kext! tagit initiativ till au 
nedteckna gruthy,rem och ritualer för 
den fortsana gemenskapen i det som 
ut veckhus 1.111 dagens Par Bricole och 
vt har al l anlednmg O.llllll nnas honom 
med tacksamhet. 

gör skyltar står 
tiden stilla! 

•Nytt PRINT a. Pl'-ordspråld 

Transporterar 
l ~ ... .. • .. "':""'""" -

ALI I ~ Tl t•: l ~
1 

l l cll 
~--

t o n1 Bricolister~ 

87l AJan1sons AB 

NY BOK OM BELLMANMIL.IÖER 
"Bellman var där" - en vagw;are ull 
Bellnw:un.iljöer i och lnng Stockbolm 

l Dan Ekström rectt=rar ny bok om l 
. Bellmanmiljöel . 

En söndag i maj nr Bellman pi hnn~ 
från en be~ll pi \"irld>h~Atl r fluja.l 
de mycket branta baclwn.1 vtd l"yboda 
tilr.ade Bellman ut för malören au h!>len 
hell enkelt <lllpade. Carl Mich3eltv~ 
överge b&le vagn och död ~pringare 
vtd vägkanten och fO!bäua till foo. 
Efler<Om han var be}...Uit meJ tnU.ten 
visste han var nllrm&>l< hJ5Ip ranns au 
m och han Mlrde dlltfor ..rcgen ITIOl 
vilrd~huse1 p L1ljeholmen. PA •kg dit 
möne han eu ...UI<kap frän sllldcn. <.am 
givetvis blev fl!rvAnade över :mlrllrfa 
den kongli ge ~krcterurcn trn.<kandr en 
stycke utanför rullen och mnn frJgll.llc 
Bellman vad som hänt lian •varlllk: 

UppA Herrons vilodag 
vilnr Jag och min gelike 
Hästen ligger uu dil.e 
och p6 Liljeholmen jo g. 

Bertiltelsen lir hUmrad från boken 
'Bellman var där". utgiven 8å No!lltedts 
förlag. Boken l.:osw ca 23 kronor och 
säger sig kunna ge tips och anvisningar 
om eu 50. tal platser som skalden kom 
i nlirn kontakt med. Del var med en vis.~ 
skepsis jag böljade Hl~ boken. l lur k110 
man skri va en bok om Bellmanmiljöer 
sommig veterligen inte längre existerar. 
Det finn~ t ex bara rvå hus bevarade 
där Bellman har bou. nflmligen 
Urvädersgränd 3 på söder, där han 
bodde under sin kanske mest produktiva 
period 1770-74 och StDr.l Nygatan 20. 
där han nynade in 1787 tillsammilDs 
med sin fiurulJ och där h110 som granne 
hade bl a Anna-Maria Lenngren. 
Aftonbladet$ gnmdare Lan Johan 
Hierta köpte för övrigt huset min emot 
i böljan av 1800-talet och han hyrde ut 
till bl a Carl Jonas Lo• e Almqu1<1 och 
därmed kan 111311konswera au Storu 
Nygatan bar en mycket gedigen lillerJr 
tn!dition. Boken bcräiiM vidare au 
BeDmans 5lSia boslad lir men. där lt~er 
numera Centralstationen och jag 
konstalerar ock.<å <0111 jag ml.m vi<<te, 
au de flesta Bell m. ~L;~ h:lr MIG Il> 
upp av nyare bebyggelse eller rent av 
jän:uu~ med marken. Den Gyldet•c 
Freden då? Verlthg~n~.rtcn lir nug lien 
aJ t BeUD.ill m te var den stamgäst wm 
krogen sliger i sin mMknadsfbring. 
Freden är bara omnl!nlnd en gAnP l rnw 
diktning och var d1 ~nm nu rul· ·le~ för 
dyr för en ansedd l>or~;nre med tllr 
e~ •1DOmi. B•lk'."D har :Uld !lyc:' •s 

ploclca fram över 50 platser knutna nU 
Carl Mic~l Bellman. Inledningsvis 
~l.rev J•& an Ja&. var skeptisk och man 
Br be ligg fllr sin llllSSiänlcsamhet ror 
boken som handlar om an BeDman var 
där, konslalerar glng pA gång an: •det 
vet vi inte ... finns ime kvar ... är rivet. .. 
och Ila h!lr en gäng.• Dessutom har 
boken ell akademiskt skrivspråk som 
<llindtab är unrist och längt ifrån de 
journalistiska utsvhrungar som den 
bertutande fl!rfauaren kan tilläta sig 
inom den t.roviirdtg ramen. Detta till 
ltOIS vill jag åod1 rekOillJJleDdera boken 
"Bellman var där" eftersom den 
mnehåller kvahtt!er som berikat min 
Bellmao ocb historieintresse. Kartorna 
~om finns pl de båda pärmuppslagen 
är utomordend1gt värdefulla och jag 
kon i modem lid folja skruden~ resor 
runt öarna i 1700.taleB Stockholm och 
fA en nåra bild av dåtid i nutid. Boken 
lUr mig också förstA poetens Lexter 
eftersom RSrfattama pA 1!11 ulmlida säu 
s.\ller Bellmans diklning i sin rätta plats. 
Plötsligt förstår jag sl mycket mer av 
skaldens ord. 

"Mollberg stA S1Illa vid din grind 
stilla på din post.. fälthäveln befaller 
st.i som en docka rödblommig och trind 
inom Aoras gri!nskande galler. .. • 

Den texten berättade inget om 
vetkbghelen innan jag hade läst boken 
dir det berattas an pl Bellmans tid sl 
&JOrde Kungsuädg4rden skäl för sin 
namn. Det var där man skldade den 
yppigaste grönska kringgärdat av 
behagligt slingrande promenadstråk. 
Denna "hårlighet" var endasl tillgän Ii 
för de kungliga som ju namnet anJcJ! 
och dessutom vnr parken omgiven av 
en Mor s Len mur. Det är där Bellman 
ställer Mollberg pA post i sin 37 epi;tel 
för 811 hindra drängar och pigor an göra 
~kada. samt 'au fördärva vad som 
planterat är" som det hette i dåtiden.~ 
förordnmg. 

"Mollberg stå stilla vid din grind 
sti lla på din post. fältväbeln befaller 
slå wm en docka rödblommig och trind 
inom Floras llrönskade gul ler. • 

Nu förstAr jag BeDmans diktning och 
dettnlir bokens verkliga kvalite. 
Bellmaru; diktning knyts till den mlUö 
som beskrivs och då spelar det inte så 
stor roll att den inte längre finns. Jag 
kommer fönnodligen inte au resa till 
någon av dessa SO platser med boken 
som reseguidc. Jag lutar m1g nog 
tillbaka 1 länsstolen en gäng till och 
begJUndar det 1700.llll som boken 
be.kn•er som Bellmans och konstaltnit 
tillismmans med bokens författare au 
inneh!llcl i "Bellman var där" visar i 
linou högre grad au h.Jn o&llljamt är här. 
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YRADIYION 
ISPEGE 
Pä Trettondedagen i julas väckte Anders 
Rut>erg m fl liv i en gammal kär 
bricollistisk tradition: Julgransplundring 
på Stora Hotellet för både barn, vuxna 
och medelålders. 
Redan i foajtn möttes vi av tomtar i 
genuina skägg och gråa härsvall. Deras 
lcamrater väntade uppe i den festliga 
salen där granen stod klädd och grann. 
Barnen var förväntansfulla med spring 
l benen. Dan fick fart på dragspelet och 
Peter slog an gitarrens strängar. 
Överstetomten Anders höjde stämman 
och manade lill dans i ring. Och sä var 
kal aset i gång. 
Kära melodier sjöngs och dansades så 
det stod härtiga lill. Vissa togs om för 
nöjes skull. Räven raskade, Fru 
Söderström var där, Musikanterna kom 
från Skaraborg, Små grodorna hoppade 
och Björnen sov nawrligtvis hela 

o 

ellenniddagen. 
1 pausen drack$ kaffe och choklad, sedan 
lektes det tafatt. Anders berättade en 
skröna inför andäktigt auditorium ocb 
sä var det dags for långdans genom 
salongerna. 
Flämtande med rosa kinder kunde alla 
till slut fä sin godispåse. Ja. detta var 
sannertigen en plundring an minnas. 
Bravo! 
Barnen vill absolut ha da 

PRAN DEN 
BACCHANALISKA 
MUSIKEN ... 

.. .kan meddelas au vi under året fått 
några värdefulla tillskott i vår 
talanggrupp. 

Vi har i många är lidit brist på 
stråkmusiker och gllldjer oss därfor över 
att filkan Molander (cello) finns med 
oss. Håkan arbetar som musiker på 
lönköpings Länsmuslk. Ytterligare ett 
proffs är Bengt Åke;rlund som hanterar 
klarinett och saxofon. Mikael Olofsson 
är musiklärare och spelar trumpet m.O. 
andra bleckblå.~iustrumem. Härliga 
tillskott alltsäl! l Under året har vi 
lyckats Införliva två nya arrangemang 
med vårt uotbibliotek. Det är 
musikdirektören och teater och 
musikforskaren GustafRuuth som 
under si u letande vaskat fram två 
godbitar som är komponerade 1887 
och 1888. Tonsättare är Leonard 
(Lorentz) Andersson. f 1861 och 
som 1882·1885 studerade vid 
Musikali~.ka Akademien i 
Stockholm. Beträffande bans 
studier kan nämnas alt han en 
period 1884 var avstängd från 
undervisningen pga "bristande 
kunskaper i vloHn." De två 
musiksryckena är l l En marsch i 
ryra fjärdedels !akt. betulad 
"Gau!biers Marsch". Den är enligt 
texten pa det eleganta om~laget 
"vördsammast tillegnad lönköpings 

PB:s teaterdirektör" och 2) En galopp 
som är "vördsammast tinegnad 
lönköpings Par Brlcole". Noter och 
omslag är tryckta hos J önköpings 
Utbografiska AB i sätming för piano. 
Galoppen har arrangerats och 
orkestrerats av vår Broder Gunnar 
Gårdmark och f<ir Gauthiers Marsch 
svarar Sveriges största nu levande 
ntarschkompositör logemar Badman, 
Jönköping. Marschen har framforts en 
gång redan och galoppen kommer au 
spelas i höst. 

BoLSpång 
DfBM 

., 
LANDSHÖVDINGEN GÖSTA 
GUNNAR550ft DRAR $.1G 
TILLBAKA I=RAN SITT AMBETE 

Rigmor och KMR Gösta Gunnarsson 
Efter arton år i ämbetet lämnar Gösta 
Gunnarsson landshövdingeposten vid 
nyär. Det gav oss anledning att fråga 
lite om den tid som varit. Villca 
höjpunkter vill han själv ranka som 
högst? 
-Först och främst arbetet med och 
starten av Internationella 
Handelshögskolan (IHH} i Jönköping. 
Där har jag varit mycket engagerad och 
gav även uppdraget till den första 
analysen av förutsättningarna for en ny 
högskola. Jag var även ordforande i 
stiftelsen som utarbetade förslaget och 
kan nu se hur positivt hela projektet bar 
utvecklat.S. Naturligtvis tack vare alla 
dUktiga människor l organisationen. 
- Sed!m tycker jag att hela 
samarbetsklimatatmellan offentliga 

Välkomna till 
oss så ska 

VI 
säkert kunna ge 

dig goda råd som 

KAN 
betyda bättre 

avkastning på u.~. .......... , 

PENGAR 
om du följer våra 

planeringstips. 

Handelsbanken 
HU SKYARNA 

förelr'Jdare och näringslivet i länet är 
något man kan komma ihåg. Del finns 
många projekt som kommit till stånd 
just tack vare den positiva andan. Jag 
märker också att del är stor skillnad i 
de här frågorna om man jämför med 
andra län. 
-Till sist, miljöområdet. Många av 
länets foretag går i täten för ett ökat 
miljömedvetande och länsstyrelsen är 
mycket aktiva där. Det känns bra. 
Vad kommer landshövdingen att göra 
i framtiden dä? 
· Jag vill inte säga något om det ännu. 
Men en sak är klar; jag ska ta det lite 
lugnare nu. 
Avisan och övrige PB bröder önskar 
lyclca till l 

~1~ 
~~r 

~MW 
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MAWA. 
Z{ 
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CLAS·OLOP 
LINDOVIST 
HALLERT 

i hans ti "? 
- Jo, jag har en kajak. hoplällbar. Den 
plockar jag med mig i bilen ocb sticker 
ut med på sjön någon dag då och då. 
Det är verkligen en lisa för själen. Sed:m 
rycker jag att samvwun i PB är mycket 

t.revlig. Det skämtas, är frispråkigt 
och man träffar intressanta 

människor. Det händer saker 
hela tiden och det tycker 

om. 

-

MINNS NI 
AVISA t996? 
Riddarsköld nr 2 i l önköpings Par 
Bricole tillhörde vår förste Styl'llnde 
Kansler: Paul Christoffer Billlng(*25:e 

1815 och+ 13:e februari 1910). Då 
non rOdde.~ och vlhte upp på Snrigcs 
fnun.~ldn, l Gliteborg. UtbUd11de sig 
tiU pinni!.t odl planopcdllgog via en 
rad kända läran!, bland annat Carl 
Tillius. Tog som förste pianist 
diplomexamen vid Musikhögskolan 
l Göteborg. Han leder vår kör odl 
skulle vlija hinna öva minst rem 
limmar om dagen vid Oygeln. 
Namnet är Clas-Olof Uodqvist ocb 
han äger dessutom en bopfållbar 
~·k. 

Jan 
ocll kln.~d~tl 
Vadl)l»DiU 
dA en 
musiker till 
för sons 
musik 

målades ( 188().82 ?) kan man 
notera au han uppnått PB .. sAsoro KSR. 
Han blev SlK 14 aptil l879 ocb var så 
i nio år framgent Han upphöjdes till G-

:..... ______ ~r den 16:e mAj 1886 men syotes inte 
vara sA mycket framtrlldande efter sin 
avgång som StK. Här finns en 
lamskapslucka i vAra klillor. oblilsa7. 
bosatt på annan ort? Hans sköld är 
väldigt representativ Rlr våra lildsta dito 
dA den är rikt utsmyckad och innehåJier 
en mängd PB-symboler samt dengamla 
hederliga symbolen för Kgl. Post. Han 
blev sAviu som llr känt sitt värv som 
posnnästare trogen ocb beUlnades därav 
Din KMO med tilldelning av Kgl. 
Vasaordens riddartecken av f6rsta klass. 

a•MARKELSEDAGAR 

• Ända fram till& efter ett Ar på 
~onservatoriet, scdc.rmera 
Musikhögskolan, i Göteborg var jag 
helt instlllld på au bli läkare. berättar 
Cli!S-Oiof. Det blev totalt fem Ar där 
innan jag tog mitt diplom. Föt övrigt 
det första som genomföns utanfOr 
Stoclcholm. 
- Efter Musikhögskolan i Göteborg, 
atbetade jag drygt tv A år pA Statens 
skola för scenisk utbildning som 
ackompanJatör. Det lärde jag mig 
mycket på. Sedan blev detKungsbacka 
Musikskola, Gislavtd Musikskola, 
Musikbögskolan och folkhögskolan i 
AIVikl1 som lektor i pianospel och ledan: 
tiir mu.~ikhnjen, och nu. sedan tio år, 
Musik.~kolnn i Jönköping. eller 
Kulrur;kulau Mlln den heter idag. 
Vill f1111sUUn med konserter. 
Allll pinullilet 111.i.1k Ovn mycket tilr 1111 
hålla ll:knikcn il!dlll! Cla•-Oiof 
tillboul!ur många limmar "Jd flygeln 
pJ ' kol•n , Jönk<lpmg 
- Har fåt J&g vara 1fred ocb sA slipper 
mm fru an höra när jag övar. Själv 
skulle jag inte Må ut med nu behöva 
böra p§ någon som övar mycket. Musik 
ska man för övrigt lyssna till. inte böra 
på. Det är en viktig skillnad meUanllll 
lyssna ull och höra p!. Kanske jag är 
lite yrkesskadad. men jag bar svårt l'ör 
art bn musik på i bakgrunden när man 
gör något annat. Jag måste lyssna aktivt. 
Clas-Olof hargjon många inspelnillg'<lf 
vid Riksradion i Göteborg och 
b<>n>~rtenm lrj!ger hunum vannt om 
hjärtat. 
- Det ligger en ocrhörd nosträngning 
bakom en hel konsert. Förberedelserna 
och framförallt ~jlilva genomf6rnrulet 
lai!ver totaJ koncentration och god 
kondition. Det är fysiskt påfrestande 
nu bJde spela och hålla sig ~ntrernd 
sA länee. Men samudigt är de:t en otrobg 
kick 

sjtllv? 
- Jag lyssnnr 
till mänga olika musiklililar. Den senaste 
CD n är med en amerikansk manskör 
S()m varpA besök hos LHnsmusikei1. 
Ocrbön skickliga. Armars kan det IJ'ka 
gärna vara klassisk orkester· eller 
pianomusik eller varför inte en bra 
jazzpianist som Al1 Thtwn. Errol Garner 
eller Oscar Peterson. En annan favorit 
är Roland Hanna. Han är en klassiskt 
skolad jazzpianist som varit i Jönköping 
flera gAoger, 1om hemma hos mig, ocb 
som jag njuter mycket 3\' an lyssna till. 
l an och klassi~k't, 1 ex Chopin ligger 
ofta Däm varanden på flera sätt. Hos 
Owpin hM ler b.'l.o;en ett konstant tempo 

Datum: 
0918 
0923 
0924 
0924 
1013 
1027 
1104 
1112 
1212 
1219 
1126 

nle<lan melodin flyter. Precis som j Dntum: 
jazzen. O l OJ 
- Jag kan för !Ivrigt tacka en f(ire tlctrn 
granne J Gi•lnvw ftlt mdnp.a WJ.reSliaUW O 115 
sk.ivinspclumgur lian ' ""'er mycket ocb 012\1 
bur lycltll• fil tag j llero otroliga 0207 
inspelningur p4 ohka Mil. Bland annat 0209 
1800-tals p1aruster och andra 0209 
ovanligheter. Det tir spännande att höra 0213 
hur annorlunda de tolkatie musiken då 0223 0223 
Jämfört med nu. 0313 
PB är m kl')ddu. 0320 
- Det lir ock.~ä någoc Jag lärt mig under 0321 
åren: alla tolkar musik pä sin sätt. Under 0325 
mina tidiga utbildningsår reste jag till 0403 
en rad olika kurser både i när och 0403 
fjärran. Alltid var det likadant. Jag bade 0403 
övat in mina pianostycken f6r en lärare ~~~ 
och sA fOtl en ny lUrare fick höra dem 
sk-uUe han lägga till sin tolkning och 05 ll 
jag fick börja om l'rdo början. Mycket 05!3 
frustrerande, men lärorikt. 0525 
Clas-Olof Undkvist pratar gärna och 0527 
initieraJ om sig själv och sin musik. 0529 
Hans energi och entusiasm smittar län 0608 
av sig och detlir enkelt an förstå hur ~~~ 
han fåren kör att lAta väl. Man kan helt 
enkell inte l. tU bh nt /lör'd "u ba.ta nilr 0702 
en sAdan man häller 1 ·~"'"mneo. 0704 ..... .., 0709 

-
_____________ M_en_finns __ de_t_m_te_nå_g_ot_aruuu __ än_m_usik_·~ 0710 

0713 
0713 Fn\n St).TaDde Kanslem 

NDER '1997/1998 
med reservation ft!r ev. ändringar. 

Hösten 
1997 
FSG. Ä inför 3 gr. 2/9 
Stora Rådet 1519 
Ä. inför l gr. 2319 
3 gr. 27/9 
Ä. inför 6 gr. 7/10 
~grJMinne<hö~>tid 1111 
A inför B•rb:tra 4/J 1 

Hi:i$ten 
1998 
1818 
1419 

2619 

31/10 

lgr. 15/11 14111 
Luculli Gille• Julglögg 23/J l 29/U 
n .rbarn 6/12• sm 
• Än:lnu f rio n l ')J Il i ~~~·~= kalencle.o 
l 'l'~< l bltt tid V~rh~l. •arnt ge' 9:e gtltdrn. 
19'19 installcm' nyn stymnde (hö,lcn/. 
2011<1 ~c• 7:e uch III: r ~rnctcmo. 

Våren 
1998 
Ä.4 b'~'· 13/1 
4gr. 3111 
Ä.:! gr. 1712 
2 gr. 713 
Ä. 7 gr. 2814 
7 gr. (Vadstena) 6/6 

Tecken tTorklari ng• r 

A Ambc:tsnmm .. ntr1'k- rl\1 plllllnih~ •Y "dh ~Cit.l. 
SG Sl\-rn~l· C1n1 " md Urlll.,.. tre ki)-m•;d.!-~ 
FS<i rnt•dt!t' ,,,,.,. liUh' IIICfflt:l!l 

0715 
0724 
0821 
0823 
0823 
0825 
0829 
0830 
0831 
0905 
0907 
0909 
0911 
0918 
0920 
0922 
0923 
0925 
0930 
11'130 

. ., 
Namn: 
Peter Gadh 
BennoHolm 
Gerhard Ronström 
Mats Forsgren 
BemdtStonn 
Roland Isaksson 
Bo L Nilsson 
Olle Kindberg 
Johun Roos 
M~j.!JtUS C.U'hj\," 
~nn~ SJ••hlum 

Nnmu: 
Nll~·Erik Ander'l.'t'll 
Pcr-Oior Ringq111st 
Nicls Orundt Möllc• 
Lermun Au ler 
Mngnu' Jcmhom 
HwJS Joh.m,«m 
Tore Palmqvist 
~~r Lagerlund 
AKe Hessler 
Mikael Svam 
Sven MaJmbul') 
Roland MaJmqvist 
Hugo Wallin 
Charles Sundqvist 
Jonas Siljbammur 
RolfKöhler 
Per-Olof Ambjörnsson 
Nils-Åke Gustafsson 
Hoiger Johnsson 
Sven-Åke Suhr 
Anders Dahlgren 
Ragnar Jonseli 
Fredrik von Essen 
Jan EGraab 
Hans Strandberg 
Jnn Forssell 
Jan Karlsson 
Sven Miller 
H.\l..<~n Molander 
Nils·Eri~ l1>han..-.son 
S~en Ahlström 
Sven B~I8Ulall 
Vtkar Säfvc.'.tad 
Erik Rigcmar 
Bengt Hemichsen 
Hans Cnrlsson 
Magnus Karlsson 
Slevert Jero 
Gösta Gu[lnarsson 
Ingemar Aström 
Bengt Skafvenstedt 
Berndt Lindblad 
Sune Axelsson 
Nils Höök 
Lats Perssoo 
Stig Dagman 
Magnus Gis~ 
BmrNäu 
GOrl!en l'(terson 
Gerhard ("Jaesson 
l:!rt~ Mtltun 
l'~dcr Rc1 ~gre11 

År: 
50 
60 
60 
60 
80 
60 
60 
50 
30 
60 
80 

År. 
50 
bU 
50 
so 
40 
4() 

70 
60 
80 
40 
80 
60 
80 
60 
30 
50 
70 
50 
90 
70 
90 
60 
60 
70 
50 
60 
-III 
71) 
.w 
70 
80 
80 
80 
80 
80 
70 
40 
60 
60 
90 
70 
60 
60 
60 
60 
70 
40 
80 
50 
8tl 
411 
-10 

Tomas Arvidsson 
OH-r. 

EI=TERLYSNINC!!! 
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~·J) st •m du t l ler na1~''n mn.m hrnJei 
h.u h.dht 1 Jnnlopm,,~~ PM Hri\.'Hll"'' 

l'ar Hrit.:ull· l Hmknput~ h.u l ">III agn Cll 
un1~ '~·'"·d~ 'l. (i\ llrJtt' [l" k t· ma 
D"''·' "'''·"•" 1111 cll~r,,:ultkn ruun .11 
.1\ aii.,,Je fl.uh.u,tt.ll ,. utnl 
p;tiC:JH.Jlillri(J m m. !t\•m h .• lltb ; 
hmk~\pt r n.~ 'l Pllf BOt.. t d(' llBLkl tla·n l ~·lJ_ 
l'J.W \le-u lc.11 luk•· ctlt.•J l 'l-W f11111 

ml!.J (,, llt:t c Uo~.:L.cr f cmlt • .u .ii\ 

J,;nk.•J'!IL'"" PB tu ... t. n • ,.u ''1fl~ 
.h ·~uru;:nt\"1 .ul' Dc: r t B,LI.: twnala,l •• 
\~.11lrmtn '"' SlJIJc •'<l• l "!el on·,! 
J,~~~~·)PIO.Y' Pur l~r~~.;•lll ho!! L1e~lut 11 
!\ hJ.tlp.! dt·Jm.t hn ·l• ,_h h.tr tllf:-..att e11 
r r•U.a ... llli 11 ~~' J IIi Il H Il l' be~. I;IC'IIlk '' \ 

R.,~n 11 ft,u,L'fl. ll.u.tiJ \\ t•'i!r.lltd 
rhlhht~h'~oiiiC::f u<. h lj\lllllolt \kcr·~~u~. 
"'' ' illUIIUCII ha1 i•tH l~l'IHIIII dt•t UUtb:nJ.I., 

··''III fillll'• !:'tOlll.t! i I'H s ,uk•'~ 1 hU\'th.l<\J..t 
J\ '>CLIIIL: ll('ll"leu 1'1 1' I'J'K. 'am l \'aU 
·,um publllcr.ll~ t \\'"alt ~kn m) f kl!' l 
'"'ra l u, b 11 tum o; ll.tr du 1 JJ!l fnl\ :u 
~·n 1111 4.'11 p lft:fll,tflon c <h "''nr Ou ell<l 
nlgnn • .uw.lfl hH•lil"J h.tHIII Jcin~opitl:;\ 
l' tr B n"• l< K~.unmm 11 .u 1 "'~ lilll 
11\C~el tntfC\SCt.td 111 1.\la Jcf 1\ d:!l 

· u~lt.-n•l '"h l)l"l ,!J~ '•ttht~en ~lkb •kl 
iii JJtc cnltj!l nc<l.m \u god ange 
, ... J .. kt~Llt·•t:Ut.ll<!<:h\lllhatillh..t>.a 

l k' UJ l ,...~ l .... '1 kt~ptt .,~J .. ''"h du f.u 
!,.·r ·-llt'IJ.i...l m,•f.J III'JII\\.''P' \ .• ntJ.-uu1L· 

r,,,;t .\,hc"'' lt.sr •Id \\tg,trJHd 
'\o.;lll•fh•lll~·•Ltu l C\".1 <x Jbnk<tpllh! 
kkl••n ttdliol' nlr\ l "~l fil) 
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BACCHANALISKA 
AKADEMIEN VID •• •• o 

.IONKOPINGS PB PA 
BESÖK l VADSTENA 
'Traditionsenligt'. eller med andra ord, 
för an<fra gången, avslutade 'Den 
Baccllanaliska Akademien vid 
lönköpings Par Bricole' verksam
hetsåret. den 14}unl, med en för
solllllllllUI.flykt till en av historia och 
kultur 'drabbat' mål. Av olika an
ledningar blev det eo på Pallar starkt 
AdetiAten Akademie med sköna hälfter. 

med 
inbjudna 
gäster, som 
trestycken 
automobiler 
ställde 
fileden till 
Vadstena, 
därsvensk 
historia och 
kultur finns 
till av
njutande i en sällsynt fm och skön 
blandning. Om det ou inte var i 
Vadstena ~om svens1<-historia vaggade 
för.a, sA skulle vi snan fA erfara an det 
vnr llfit den periodvis ,·aggadc mest. 

Viii tmrkernde ~o\ mlllle.o vi och vlll
komnadcs u v Pnl t nr. l, Oönm Grdbäck 
u1ed hu~tru Bargrt. och dessuwm av en 

mottagningskommitt~ bestående av 
hovfolk i underban vackra dräkter. så 
att vi kände oss förflyttade~ tillbaka l 
tiden fOr Gustav Vasa och byggnationen 
av Vadstena slott. 
Snabbt förde så Göran oss ner l de 
djupa källarvalven och till vinkl.llaren, 
en skattkammare för vinkännare och 
samlare av exklusiva rariteter på 

...----, villlagrade 
dammiga 

1 butciljer. l 
.SKC:I\el av 
stearinljus 
ochmed 
välfyllda 
pokaler i 
händerna 
gav en or 
krogar
familjen 
oss en 

lektion i vin-kännedom ocb inf01m81ion 
omfamiljens läskande ocb investerings
kloka hobby. Detta innan det var dags 
att i klostrets Kapitelsal i orouneliga en 
synnerligen välsmakande lunch.. 

Med fllnnånen an B ha Göran som 
guide, var det nu Ud filr rundvandnog 
a IJo~terlcyrkan, som bar SlU llt';pung i 

den heliga Birgittas planer pi en ny restaurerat och en stor upplevelse an 
klosterorden och en ny kloster~-yrkn. fA besöka. 
1370 ~UIIdc planemu F"~ll'l:i:;-:'::'I"CO::::::=:----;:-:;;=="!Dags för en av 
bUrju fUrverkJiga.' och dagens 
1430 kunde kyrkan höjdpunkter. 
mvtga•. Mycket skulle 'Bilgittaspelet" . 
hUr kunna ber'Juns om presenterat på 
denna mUktig•r, im- friluftsscen 
pcrncrond.: ~ J... framför 
hnllkyrkl~ men lhlmi(l Bjälbopalatset 
cndnM Mtcru Göran om lkllidda 
en upplevelse vid den pappershaltar 
l!elign BirgittrL\ f.II'3V skydd mol 
nilr pnwn bc:'öktc stekande 
Vadslena 1989. l Rom fick Birgitta solen fick den talrika publiken ta del 
vänta i c:a 20 Ar innan bon beviljade.~ av den Heliga Birgittas Uv från bnm-
audiens och knäböjande fick t.tiffn domen till det ögonblick då hermes 
påven. D'.lrför kändes det för Göran kvnrlevor förtles från Romtillbaka till 
med flera gnoska underban att se påven Sverige och Vadstena. Den sista akten 
1989 knäböja inilir dm lieliga u~pelade sig också inne i klostcrkydcan. 
Birginas grav. Imponerande är ordet. 
Bjälboättens En yttertigare höjdpunkt blev 
palats från avslutningen med kaffe och tårta l 
1200-talet Stocl trädgåtden till det Grefbäckska-
nu i tur för prosthemmet. Ett vitten versifieral 
kulturtörstande inlägg av värden, blev det 
Pallar. För avslutande utrops-tecknet på en av 
Jönköpingsbor inte strålande solsken förgylld 
minst intressant ofilrglömlig dag. TACK Göran 
med l:aOke på och Birgit l 
palatsets anknytnmg 
till Magnus LadulAs PS: Till ovanstående skall 
ocb hans bror endast tilläggas en önskan och 
Valdemar. Så förhoppning om att de 
småningom sklinktes Styrandesplaner på att förlägga 7: 
palatset till Birgitta. Hon e graden 1998till dessn historiska 
lät bygga om det för att ing~ i lokalilclt!r. kommer att förverldigas. 
kloster-anläggningen med plats för 60 övrige PR-Bröder till glädje ocll :.llll,ynt 
nunnor som hade sin3 so~c.eller i upplevel<e. 
ovanvånmgen. andJensball och 
atbetssalar i under-våningen. allt ou J-B Berggren l Pall•n 4) 

VAD BLEV DET AV LEIP THORS INTENTIONER? 
A !t slå vakt om Par B neolessäran ocb 
med glimten i ögat bevara 
måltidskalasets bögtidliga pompa och 
ståt utan att behöva spendera sin 
'fOrmögenhet' på brödragcmenskapea 

l>CCVeringen slculle kunna skötas av en 
grupp 'tjänande bröder. • Detta skulle 
möjligen kunna bli en ny talanggrupp 
inomLuculli Gille, där gillets kunskaper 
skulle kunna komma bila bricoleriet 

del, 
som ju 
tanken är 
med de 
andra 
talang
grupperna. 
Eftersom 
Luculli 
Gille bar 

Det var utg:W!gs
puDktema 
Thors konsept 
för ett billigare 
alternativ som 
vi kunde !lisa 
omiAVISA 
1996. Blev det 
något av alla 
id&:r och hur 
~k det i sA fall. 

överens.. 
mycke: t. positiva l!!~!!E!.!!!:~!!!!J!:!!!!~!!!J;;l!!!..Q!:2!.!:!!!.!!!1!!!!!.!!~!d kommelse 

an Leif ut veck.! a sitt fllrslag och med sällskapet om au inte behöva agera 
gav honom fria händer au förnaodla som ljäoande bröder vid 
med Storn Hotellets ägare. Stora gradgivningarnas måltidskalas erbjöd 
Hotellet, kostnader i samband med våm grupp lua i Luculli Gille sina tjänster 
måltidskalas är personella och det var på frivillig basis efter au ba samrått 
därför man började utta på möjligheter med preases Kent Kllll. Grupp åua 
att ersätta vissa servicefunktioner gjorde en fl>rmidabelln!'al.' vid 
genom attlåta våra egna bröder utibra grudgrvrungCJl 1 

dessa sy&Sior l disk- första grud<!n 1 

ussionema Fnmurmlokal~ma 
bandlade det Dc tall ~>ch med 
först ocb l.1gad~ ffi<Utll IICh 
friuns t om att ·.en ~r.ulc' ~l liMe k - ~~~~. 
måltidsbiljctlet, hn~" '"m om 
samt an ta iutullib~t•Lica 
nosvar för besiller 
försäljning vid lk~sVllne blev 
barerna fllre och lt'U't>t~ts~~r~IJII 

i samband med ~~~~~~~~~~~~~:~~~~~· fl;lr stt1r 
gradgivningnma_ uan brild~rna 
Det krävdes dock lyckade, ctölja detta_ Med 
mer för nn priserna IJt:ltr hund nrbctail..etf vidare ocb l 
kunnJ prt!>!.l•~ uch d•' ~amrAd meJ Lnn.-Görun Elm på Stom 
t!islruteru mo1JliRhcu:m~ om nnllv~n Hotdiet beslUt han 11.iNslå att mltl1 

slrulle höra om del fanns bröder l vårt 
säDskap som slculle vilja arbeta som 
servitörer Providören i 

av Leif Thor; ambitioner? l gemen 
,;unma med arbets

vi enhlllligt 
au pröva 

Ut en samordnande Leifs id6 fuUt 
roll och fOtdela ut. vilket 
arbetet som skulle innebär au vi 
ledas av Lars-Göran kommer all 
Elm på Stora HOtellet Sättn en gräns 
Maten skulle lagas av för antal 
hotellels personal men deltagare när 
serveras av "Brick- ges i 
Ollarna" som höst. Om 
samtidigt detta faller 
som värdar vid ~-..,---:-.;::::=..:::;=:.:..:c~:.::...,....,.--,~....,..,J viilut och d~ 
bord. Till Överbrick-ODe Johan tjänande bröder l sin uppgl ft 
Roos ocb han lyckades samla en stor som brick-ollar kommer fönnodligcn 
skara frivilliga i våt "nya tlllanggrupp" J :an och 2:an att genomfOras enligt 
- brickollnma. Konceptet var ganska LeifThurs ldl!, medno 3:an oeb 4:an 
enkelt. Hög Jcvalit~ på mat ocb service genomfors som tidigare. 

PS 
Tack Leif! 

men etthundra kronor billigare per 
person och måltidsbiljeu (l'örr'.itt, 
vlll'lllrätt oc:b kaffe fllr 145 kronor). V1 
sköter l'ör:sllljning av måltidsbiljetter, 
vi sköter baren och vi serverar. samt 
dukar av. Det såg bra u1 på pappeter 
och alla var entusiasti.ska. Vad vi inte 
visste var att Brick-Ollepremiären slog 
omkull alla kalkyl~r och beräkningar. 
Alla ville plötsligt gli Wl PB och dess
utom kom det 35 bärliga bröder 
bitresande från Göm Par Bricole och 
vi som hade cllknlli med ett mältidskalas 
i lugn ocbro för ca 100 bröder i 
spegelsalen. LeifTI1ors Id~ kunde med 
andra ord inte genomforas som den var 
tänkt. "Brick-OIIamas• insatser 
komi'Ocnteras inte efterst>m detta skulle 
kunna äventyra Leifs ambition att 
verldigen pr!Jvo sin id6. Jug menar ~~·-...:.::..::.:.:::.::~~§~~~CJ 
brödemn gjorde en sA otrolig ins3ts ;u 
det är lä l! at1 gliimma nackdelarna och 
våndan i deras arbete. Vad blir det nu 
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VI BIUDER KONtAK OCH KAFFE! En ly1;!nde 
krog for alb lys.1nd•• Broder. Med eller uun med~ij som cppsk.1tt:1r 
en nk11gt gr.llad kon eller O•kratt dlrckr fr.ln •ir &r~lll 
Val) hur stor bit du Yl l l h:l' Vi bjuder Dig och Dina g.•stcr pi !Wie och 
;&ve<: nar N1 Oltlt hos ou! mmn odl zrad 1\:ir du bo!Qr 

VI FÖL.IDE BELLMANS SPAR 
OCH FANN PETER HULT OCH 
LEIF THOR l RÄNNSTENEN! 
Jag är den som skall tömma stopet, 
det iir dn som skall slå i och det liren 
I käre bröder, som baven att beställa 
om ölet, au intet av saftene tryta mi. 
Gutår Jergen Ul!IJnnmanl Dej 
Bel\iamin Leif Thor! Dricker du 
~ Bonde? Redelige Broder 
Dan! och du Krister Sune Peter Bult! 
som Ugger under bordet, gutår! 
1hmlpa iute på öket; knäpp på 
fiolerna; slå på ttum.moma; Mu fast 
stopet. STOCKHOLM; Nu kommer 
vi! 

Vi startade tidigt en tredagmorgon 1 

början av maj och bann med några 
lrulturstop efter vijgen (mest s lon oeb 
sånt) på vår resa mot Stockholm. Hotell 
och län lunch i Gamla Stan med en 
isig pomerans (som pA Bellmans tid). 
inledde eu dygn som kom au innehålla 
det mesta av betydelsen - Par Bricole. 
l mörka kostymer rundade vi 
Katarinahissen på väg mot söder. Vi 
talade gan$ka 11lgm1ilt med varandra 
och torundrades över bebyggelsen pA 
södern höjder. En totalbrand förstörde 
hela Katarinakvarteren år 1723 c.cb 
man började därefter bygga i sten, en 
byggnationen som stod flirdig år 1764. 
Det enda hw; sl•n11im1~ kvar från denna 
tid är det bus som idag lir vårt stambus 
och tllir Bellnmn bodde som ungkarl 
nch dl!r han producerade de flesta av 
sina epistlar ( 1770..1774). Vi fördes in 
i stamhusets riddarsal där Moderlogens 
Lars Bjömeheim ber'.ittade. Han visade 
oss Bellmans luta och konung Karl 
xm ordensband. Vi drack ett rödvin 
som hette Bach ocb fick reda på .att 
Carl Michael faktiskt var släkt med 
Johan Sebastian Bach i rakt nedstigande 
led. Della berättade Ordens Talare och 

mot de väggar ~om lysrna 1/(JO..tals 
torskruna smög utefter i sin älskogsjala. 
Detta var början till en bricoleorgasm 
som saknar motstycke i J önköpings 
Par Bricoles historia (tror vi). I snabb 
takt avklarades Konstakademien (alla 
tjänstemän hälsade på Peter Rnlt\, 
Väster!Anggatan, Riksdagshuset, 
Storkyrkan (konsert), Stortorget, S:l 

skald Bengt Jonshult, som lät oss Göran och Draken och så småningom 
uppleva dåtid i nutid nlir vi VMdrJde 1700·talskrogen Den Gyllene Freden 

'l.\ llld ollt~lngcl i böfl•ln U\' npdl då 
Avi~nrudnktionen plan~n•de en 
kulturresa till Stockholms Gamla stan 
tör Ull hma msprrntlon till deMa tidning 
genom an vandra på någm av gränderna 
dtir Bellman gick. 

runt i det hus där Carl Michael Bellman dl!r vi till Fredrik Bondes stora 
en gång stönade sig .,...--,förtjusning satt grannar med Lars 
mot den lcrok.iga och Frida från AB BA. 
ledstången pA väg mot Här fllrmodligen ana 
sin ungkarlslya på kulturella upplevelser och 
vinden. av1S31'edaktören påbjuder ceosur 

Vi gick sakta och 
fundersamma ner mot 
gamla ~tan. Vi 
passerade Astri och 
Evert Taubes galleri 
vid slu.~sen och kastade 
en hastig blick över 
Riddarholmen ocb del 
panorama som en gång gav msptration 
till sången Stolta Stad. Peter Hull 
stannade Vid Prästgränd och lutade sig 

et y del som härefter timar har 
endast med den cahlmuchiska 
världen all göra. Dock bör sägas 
att samtetige bröder infann sig 
dagen efter klockan 12 vid 
riksdagshuset för an begrunda 
Stockholms utställnin~en • Från 
medellad till nutid. Men det är en 
annan historia. 

Avrsaredaktionen i Stockholm 

INB.IUDAN TILL ÄDEL TÄVLAN! 
Unrlnlrotol den 2!1 november 1997. 

All n Bröder innm Det Lysrutde 
snll,kupcl anbjudn.\ hilnncd an 'knf
tlagen in~tlmmu med l<orslu~: 1111 iln:t~ 
Bnrbm;llal~ Talet 'kall cnliJ!t tr.tdltiC>n 
utfllTT!Uib ..010 en hunl.iburen eller metil 
jordnära hyllning till :JJJas vår Barbara 
Carl Michael Bellmans numero 
framlidna fadermoder Barbar .. Kletn 
Moster Barbara har fln klä gestalt för 

varje Broders kiirlilskeliga Syster eller 
Moder i abstrakt eller konkret fonn. 
Talet kan dllrför förmedla den upp
~kattnlng som bröderna känna fllr en 
speciell mOSler eller sy$ter eller för ett 

Hej l 
Har Du tänkt på ... 
att bildspråket är ett 
oöverträffat världspråk 
som kan tolkas av alla ... 
från Icke låskunniga 
småbarn, 
till högutbildade 
livsertama åldringar . 

Allan hjälper Dig 

kollektJv av sagda kategonet~. Talet 
kun utformas 1 bunden eller nbunden 
form och pn:>-entcra~ med ellt:r utan 
musik. Del skall kännetecl.na a' 
• Anständig munted!et och lcvickhet' 
och taga högst 10 minuter att framtöra. 
Den Baecbanaliska Akademien fllr 
Skalde- och T alekon.~ten inom 
Jonköpings Par Bricole bedömer ocb 
ut väljet årets BarbarataL 
Talet kan fr:amfllras av torfattaren ev 

med hjälp av andra talanger som han 
sjlllv utser. Om fllrfauaren så önskar 
kan annan talare ställas till torfogande 
av Akademien, vilken även kan 
uppbåda sångare eller musiker ur de 

med avancerade Allan Perolalnen 
tekniska info.illustralioner, reklambilder. 
bokomslag vykor1. karikatyrer och roliga gubbar 
i allmänhet. 

Bacchahska leden 
ViMaren meddela., • god ud IIY At.;a

demien >l allllldll tlll:<:~mm.m' !..an 
plillrera fr.unf6rundc:t enligt u\ ru.t.knd.; 
alternativ. Det fOrutsättes att Akademien 
ocb Vinnaren Mller forfauamamnet 
bemligt, au avslöjas forst under 
Barbarahögtiden. Namnen på övriga 
tävlande sprid.~ inte utav eller utanför 
Akademien. 
Tävlande bidrag insändesfmlämnas i 

slutet kuvert, vilket i sin tur skall inne· 
hålla en slutet kuvert med deltagarens 
namn, grad. hemadress och telefon till 
berörde Broders vanligen gällaode dag
och natthärbärge. 

TRYCK A Rt::"L/\M80Lf-Gti 'l' 

KREATIV REKLAM 

Bitlmgen Iknll senost1'cmdngell dm 
J J novtmbtr inkummn till 
PB·AI.!adenucn c/o Ragnar Jonseli 
N.Storgatan 32. SSJ 20 JÖNKÖPING 

Jönköping uti Seereteritllets enh!indagn 
cancell l 
Ragnar Jonseli 
Sländig Sekreterare ino10 den 
Bacchan:Jliska Akademien för SkoJde
och Talekonsten inom lönköpings Par 
Bricole. 

När det inte räcker med bara ordf 
Ring: ARTOLINE Jlf:l'ljRIKSSO~S 
Swedenborgsgatan 72, 554 48 Jön.köpfng 
Telefon och fax: 036·34 04 04 
BUen: 07 06 52 38 55 AJ1o11 ur mcdt~m 1 <ltn r1resugefylldo 
Hem: 036-71 49 02 F'ÖRENtNCEN SVENSKA 'ff>CKNARE 

E·post: peroC!YactoUne,se 

E A -
INDUSTRI AB 

T \R l·. R<; 

AB EKONOMIRÄTT 
Box 308.551 15 Jönköping 

036/16 1199 




