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-Ha•e vaPit 
kPig? 

·Nää ba•a 

PB·TV 
Ett av århumlr:uleLs stör.ta te:u~r 
spektakel. Sc mittuppslaget 

ORTRÄTTET 
BO L SPANG 

\.1tl dotter ''g hakom ta-.adc:n' 
Hur h;u Il\ et pawrutt hotwm ' 
Vad .u 'ikrigr .111 mmnas ' 
Btrnt Lmdk "'' ponr.tll<r u 
Bu L Span~ !>u, b.torc • t or 
Den B.t hanAhsk.t \ltNkcn 
'\~ 'rda \J 

n O 11 

PALLE 
Han lld. 'parken :11 koren 
Han slog 'onder ,pegel-alens 
srom kri•a:s!lkrona. Hnn ;,pdar 
p!ilDll som Eroll Ciamer Nu ilytt;u 
han med "n Lngnu ull hank11kc 
Sesida 12 

DET PINNS .IU NÄSTAN 
INGA ANNCINSERJ 
Eftersom vi i höst ger ut en nymatnkel med stöd av eu antal sponsorer som erhållit annonsplats ~ ,.. 
bar vi beslutat all inte belasta våra annonsörer ytterligare vid utgivandet av AVISA. Vi tackar för • 
ert tidigare stöd och hoppas 1?1 återkomma 1999. Tack också till alla er som lagt en slanttill 
AVISA vid loge-msamlingamn. samttill Kreauv Reklam som gör det möjligt au så fdnnånligt 
uytka denna tidning. 

SPEGEL 
SALEN 
F~t magmfilo. lestvuntng, lawskc 
""n ,l\ S\engcs v;.~ckrn~te i ~m 
•l•!! Hur hm bncohster r o'cr 
Il M l ,u rralhtt- 1 br<Xkrh_\!t gernyt 
l ans,mukvunen KSR Bo L 
Kari~·NlO '1-..nver om var'" \oackra 
o >rdtn".tl ~e st da lO. 

Till ntinne av 

.IE.I.IE 
l· n m.1rkc-.rmm hur gau ur lh.le11 
Sn r.tmk k.mskr i'cr11lnl 

1\.dlures ''"'<"' ttllnunnc ·" 
l ~1\t.utJc \l,,,t•ren Jnn·F..r•k 
BL r ,g1~n "c: \1d.m l 

... VI HAR 
.IU EN ... EN 
VINGAIID! 
\'"te n t .au LUculli Gille har en 
del• en •mgånl 1 Bonleaux? 
JodÅ. 1 BourWSlaye-distriliel. 
mut emellan Me<loc. Pomerol 
och Sr. Eouhon tigger slouet 
Chateau Fouga~ och O!JI detta 
,kJiwr Överste Munksklink I.:asJ. 
Boll P•' sidnn 12. 
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STYRANDE MÄSTAREN HAR ORDET! 
Vanligen böljar varje morgon pA semes
tern enligt en bestämd ritual. Jag vaknar 
r min \lllllll.'l goda säng. Strädcr pA mig. 
lJ<•ppiU <ömndrucken i min morgon
rocl. \...: klar ner trll .lh kanlen och valmar 
ot11<-d.:lhan efter d"f'P'''' J..~ b ila vanneL 
Sen hhr •kt bärlrgt morgonfika i solen 
Uh pa 'et andan med den elt••r-.;tnda Hl · 
nmgen t banden S6 oJ,'<: k mtc denna 
<nmmar Vid blidet r ah•en bar jag klarnrnt 
m.og Ja.,t nd b.Jorkarno~ längs älv-siniliden 
1 den V.lltenfylkla höga v.: h mycket strida. 
torsunde ' ' romlurun l oh regnet har jag 
'iedlLO "'~"' upp t111 stugan '"b med 
luidumde tänder m tagit kaffet så tätt mpA 
ved~isen som möjligt. J sknvnndets 

•lUnd bar allt dock återgått till det 
normala. Här i södern k,ra~char kräft· 
skalen mellan käkarna och i norr lägrar 
sig den bärliga surströmmings-doften 
över nejden. OCH SÅ ST ÅR EN NY 
PB-SÅSONG FRAMFÖR OSS. Det får 
mtg att tänka både bakål och framlit och 
hit och dit. 
Enligt samselimmig uppfattning har dc 
aktivileler som gått av stapeln under våren 
klarats av med festivitas och glans och 
vån kära lönköpings Par Bricole därmed 
ytterligare stärkt sin ställning som ett av 
stadens kulturella institutioner. Den 

starkaste upplevelsen var utan rveklln 7:e 
graden Ilielagd till Vadstena i en 
ucomordent1igt lämplig miljö. Göran 
Grefbäck, v!r ordens talare och skald, 
skall återigen ha ett ston tacl<. !lir all hjälp 
H .cd arrangcmengen. Som vart1igt bar 
.mn .r. ulladragit sitt sni till >ta.oken för 
,ut PB 'kAllleva vidare i enlighet med 
rnoltul Inbördes Wärtskap. AJ.•ning och 
Fonroende". 
ApropA det häc med ritualer. Det äc säkert 
bra med ordning. och reda och för oss är 
det vilaigt att hålla f n st \id Sällskapets 
statuter fr4n 170CI-talets slut och Bell
mans tidevarv. Del är ju li.l<.som hela 
gn:Jen Men när vattnet stiger och älven 
forsar måste i de snabba fOrändringarnas 
tidcvllrv liven viss anpassning ske. Säll
s~;tpets Ar 1799 antagna allmänna ord
ensstatuter har därilir reviderats. Se sid 
5. Par Bricole är även på annal sätt med 
i tiden och sunar numera uce på Internet 
Tina gärna pA bemsidan. Mer av 
flirnyelse. Snart utkommer en ny matrikel. 
Matrikelkommilen har lagt ner ett stort 
jobb .Tack.. 
SA åter tillbaks till det bär med förän
dringar. En del är ängsliga får varje an
norlunda händelse . andra ser fram emot 
det nya. NAgra gillar an sittapA sin gamla 

stolar i evighet, ocb kanske skall göra 
det .andra viU finna nya. Dec nuvarande 
Styrande Guvernementet beslöc dock vid 
sin tillträde att inte bli alltför långlh ade 
pA sina poster 1999 har der f All 6 Ar 
' <!tian mstall.ottnll~n ,,...h ,lct .or ,L~gs att 
Uimna över. !Je Ii• >pi. '\1\ r~ 1 Moder· 
logen har ~cceplt r.•• d<lla <>·:h infor 
millenruunt,l..ift t •r lic t~' På Stora 
RJ.Jet., '"rt.:mbcnnote satt~ dc St} rnnde 
därfior tpång den proces~ S<>m ·-~·•llleda 
u-am ull "" nytt Guvernement mom 
Såukopmgs l'B. De Styran.le Emeriu 
kommer ju pA mlcl sätt an lämna 
Sällsilapet utan. förutom uppgiften att 
hålla sina val<.ande ögon över verksam
heten. hitta nyajungfruliga markc!l' 1111 ta 
i besiktning eller rent utav under en tid 
njuta sin otium. Dilr\111 kommer !lir
ändringar på andra poster hAde pA 1<an~liet 
och på "golvet" och ett intens•vl arbete 
pågår under ledning av DstM för au 
besätta vakanta platser. 
Med Jan Erik: Be~grcn i tydlig hågkomst 
och med honom tillkomsten och utvec
klingen av Den Bucchanaliska Akade
mien för Skalde -och talekonsten känns 
det särskilt spännande au beti!tta au 
ytterligare en talanggrupp lir under 
tillblivelse. Under vissa födslovåndor är 

delar av Den 
Baccanaliska 
Palenen nu 
synlig med 
åcminstone 
e11 känt 
f~er ~.tp i 
l orm"' Allan 
rcrotaioen 
Observera an 
det Slår 
ten och mtc 
Baletten. 
Förslag p~ 
loge har pre.o;e~nt;;:em;';;;t<~~;;s;~:l: 
' 'HIIt sig positiva. För att 
mb,ftmaånd Icaoske namnet på 
talanggruppen än en gång bör ses över. 
Och så ull sluL Spelet med den lilla livs
farliga vila bollen(för alla som f3r den i 
huvudet eller blir besuttna av spelet Golf 
tror jag förresten att spelet heter)har l år 
avgjorts pi! Hooks Herrgård. Och kan ni 
trO vandringspriset återerövrades av 
Jönköpings Par Brj_cole. Grattis oss. 
MEDVÄNLIGA HALSNtNGAR TILL 
ALLA BRÖDER LDETLYSANDESÄLL
SKAPET JÖNKÖPtNGS PAR BRICOLE 
ANDERS HUGOSON 

PB-kalende• t: ör 1998-1999 p.== 

Aktivilet 
A4 gr 
f gr 
A 2gr 
.?,gr 
A vårbal 
Vårbal 

V hen l 999 
l .l/ l 
30/1 • 
1112 • 
613 . 

Al<ttvllet Hösten 1998 Hösten 1999 
FSG 1818 19/8 
Stora Rådet 1519 16/9 
A 3 gr 819 919 (samndigt A för 9 gr) 
3 gr 2619 2519 (samt 9 gr) 
~ l gr 22/10 30/9 
A 6 gr 8110 14/10 
6gr 31110 6111 
Å Barbara 511 J 4/JJ 
J gr 13/11 22110 (Obs fredagar pA prov) 
Installation 27/ll 
Glögg LG 2911 J 28111 

'fecken[åddaringar: Barbara 5(12 4/12. . . 
Ä= Ambetssammanträde (planeringsmöte) tnfllr gradgivrung eller annan aktiVltet 
FSG= Förstärkt Styrande Guvemcmenat (fler kommer under 
perioden med kortare varsel) 

Alla Bröder inom Det Lysande Sällskapet 
inbjuds bärmed att inkomma med fOr<l~g 
tilllrciS Barbaratal l 

Talet skall enligt tradition utformas som 
en hyllning till Moster Barbara. som for 
oss symboliserar ett högt kvinnligt ideal 
I den sk verl<.ligbeten var moster Baxbara, 
Carl Michael Bellmans farmor, Barbara 
Klein. 

Talet kan utformas i bunden eller obunden 
form och presenleras med eller utan 
musik. Dec skall käo.neteclmas av 
'Anständig munterbet och kvickhet' och 
fmntför.l.\ inom sjättedelen av en bel 
llmmC. 

Talet kan framfåras av forfattaren ev med 

~~~~~~~~~~~~:-----------------·~~-~._ ______ ,hjälp av andra talanger, som han själv 
iii utser. Om fllrfauaren så önskar kanarutan 

~~~~dkvist .IU ~LER DESTO TTRE! lalare scällasuufarfogandeavAkadc-

Allan Perolnlnen 
- Tecknat 

Erik Svensson 
-Foto 

.- mien, vilken även bland talanggrupperna 
Beml Undlevist (KSR) är chef vid 
lönköpings Länsteater. Ban har 
medverkat i ell antal filmer och TV
serier C?,Ch många känner nog igen figuren 
och SAPO-chefen Näslund från bland 
anruu Jönssonligan och Jan Guillos serie 
Fienders Fiend. Bemt är en varm, 
spontan OCh innerlig broderochAVlSA
redaktionen gläds åt au b a lillgång till 
ännu en duktig skrivare. 

Allan Perolninen driver eget fllretag. 
Han roar sig också med att teckna serier 
och k:u:ikatyrer för nöjes sknll och detta 
undet signarurema Rutger eller Pero. 
Allan är en av våra många trogna bröder. 
Han sjunger med i köre.D och spelar 
teater och arbetar just nu på au <tarta en 
ny talnn~~PI' för teckn:lre, målare och 

konstnärer. Allan har medverkat i AVISA 
tidigare och blir med detta nummer 
ständig medarbetare. Välkommen i 
gänget Allan Rutger Pero. 

Erik: bar redan skrivii in sig t AVISAN 
eftersom de flesta foto i denna tidning 
bär hans kamcraklicksignum. Vi är glada 
att kunna knyta en så duktig focograf 
som Erik till vår tidning. Samtidigt sälaur 
vi vår dolruroen18tion dA två delar pä 
denna uppgift. Vi är uppriktigt glada och 
hälsar Erik välkommen som medalbclarc 
i AVlSA. 

befintliga resurspersoner kan uppbåda 
sångare eUer musiker ur de Bacchanaliska 
leden. 

Den Bacchanalislca Akademien för 
Skalde- och Talekonsten inom Jöllköpings 
Par Bricole bedömer och utväljer årets 
Barbarn tal. 

Vinnaren meddelas i god tid. Det 
fllrutsäues att Akademien och Vmnaren 
håller forfanamamnet bemligt, så att det 
avslöjas fllrst under Barbarahögtiden. 
Namnen på övriga tävlande sprids icke 
ucanflir Akademien. 

Bidrag iosändes i slutet kuvert. villcet i 
sin rur skall inoebM!a en slutet kuvert 
med dellagarens namn, grad, hemadress 
och telefon till tävlande broders vanligen 
dag- och natthärberge. 

Bidragen silall senast måndag den 16 
november inkomma ti.U Allademiens 
Ständige sekreterare Ragn~ Jo~ll, 
N.S~randgaum 32. 553 20 JONKOPJNG 

Ragnar Jonseli 
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TILL 
-\\ ISAN uppkAllar minnetliV \ir 
t. Styrande M.hlare. Jan-Erik &~. 
som i en obodi&lungcaocer>Jukdom 
stilla r.·led 1 s111 hem i Haunda den 8 
febroan 

En märkesman mom cu flenal områden 
har g:\11 ur tiden. Jan-Erik "Je-Je" 
Berggren. skogsvårdsstyrelsen j 
.Jönköpings län { 1953-1956), Jönköpin~ 
läns Skogs-llgare ( 1957-1963) och Elnua 
Mäss AB j Jönköping 1963-1987. En 
nnnat vid-sidan-om-nrbete var VD rör 
AB SmA·Innds Skogskonsult ( 1968· 
1978) samt ett eget handelsbolag HB 
Forestal Con-sultiog 1978-1997. 

Jan-Erik nöjde sig ime med de banbryl · 
ande Insatserna han utförde. främst has 
Elmia Mäss AB, med bl.a. de värtdsdorr.· 
in.emnde mässorna Elmia Wood och 
el m t J GJml' Fair utan engnj!eradc sig 
myck~t för 'm hcmbygJ 1 11.1umla "" 
len och med "V1IIa Mwllnretil" ScJer 
m~ ra hn det n\ hll Haurida cL:ir P·•Ptlll 
Eri~ J.:llplupp 11 o111WI 'kug,f, '1i11h ·ter 

Jan-Erik genomg~ck Jönköping~ Högre 
Allmänna Uuoverk 1937-1941, och Sig· 
runasleolan 1941-1944. Efter skogs- och 
lantbrukspraktik. Nytorps skogs· och 
lantbruksskola blev han skogsm!istare 
på Skogsmästarskolan 1952-1953. 

INNE AV .IE.I.IE 
laoch Slr.og.<konsnh (1968-1978) samt 
eu cgtt handel.bolag HB Focestal Cott
sulting 1978-1997. 

Jan-Erik: nöjde sig mtc med dc banbryt· 
ande insatserna han ulflirde, främst hos 
Elmia Mäss AB. med blL de väJidsdo. 
nuncrande mlissoma Elmia Wood och 
Elmia Game Fair utan engagerade sig 
mycket fllr sin hembygd i Hanrida sockt:o 
och d! varande hemk:ollllDIIDCO Hullaryd., 
seelemera Ancby. Sllunda var Jan-Erik 
ledamot i Hullaryds kommunaJ
fullmäktige 1960-1968. Dito i Aneby 
storkommuns fullmäk:tige 1972-1982. 
Därav två mandatperioder fullmäktiges 
ordrörande i Aneby kommun. Av ytter
ligare rönroendeuppdrag kan nlimnas 
nämndeman vid Eksjö Tingsrätt 1982-
1983 san11 Göta Hovrätt 1983-1988. Han 
var dessutom ledamot av Skogsvårds
siyrelsen styrelse i lönköpings llin åren 
1978·1985. 

Hembygdsengagemanget tog sig dess· 
utom uuryck i sekreterare och ordfOrande 
1 Haurida Hembygdsfllrening sedan 
1958, ordförande i Raunda kydcoråd 
1970-1980 och samma funktion i dess 
kyrkostämma 1970-1994. 

Som om m te allt det uppräkn•llk r.tektc 
var han under Aren 1984-1989 Honorar
konsul r.;r Fiittoun.J.,tef'Ubliken T) <JJand 
ledamot av Almldenämnden i Jönköping 
J 985-1997 ,ledamot av Svenska Jägare
fOrbundets Överstyrelse 1984-1990 och 
ordlbr.mde i Sydsvenska BeagleklubbeD 
1965-1978. 

vAgsh-alpet ido Ylen mp1 busknuten 
Sedan eu par k hade Jan-Erik och "lan' 
flyttat åter till La~bo. 

Av det skrivna har framaln an Jan-Enk 
haft en otrolig arbetskapacitet.. vant ny· 
fiken på mycket och cngagmz SJg i innu 
mec. AndA har han rackllill fbr sin kim 
familj och en näslan osannolila Slor krelS 
8\' vänner. Nar man tänker p1 fanuljens 
stora vänkrets och \'d au mAnga av dessa 
h&- hemma på gårdar och gods inom en 
tiomilaradie fbr det tankarna till Bitgli 
Spaues roman "Gårdarna nmt sjön•. bara 
det an det nu rör sig om många sjöar 1 
det sjörika landskapet. Jan-Erik och 'lan" 
har varit det borna värdparet fOr en 
myckenhet kalas på Sandvik. "lans' kok· 
konst är vida berömd och tillsamman& 
har makarna Berggren väl sötjt rör 
gästernas trevnad. 

Jan-Eriks stora intresse fOr viltvlrd, dllr 
jakten är eu moment. och tiU viltvården 
hörande attribut &bom hundar är vida 
omviunat. Familjens stora skogsomrAden 
krävde dessutom. och gav stora tillllllen 
till viltvärd 1 aUa d~s schatteMgar 
Hans kunnande har tagits 1 an~pråk av 
många, både lokall och på riksplanet, 
inte OUIISI IDOffi S>1:~ Jllgatfbrbundct,. 
vars Fölljwtteckeo i Silver han erhöll 
år 1982. Av Svenska Beag.leklubben mol 
tag Jan-Ecil motsvarande tecken i GuiJ 
Ar 1979. 

Jan-Enk var med rälla medaljtyngd och 
till ovan nämnda uiJIIätkelser kan fogas 
Sveriges SkogsvArdsfbrbwlds Ouldkvis· 
1983, Bellmansmedaljen i guld frin Par 
Bricoles Moderloge lr 1993 samt. 1nte 
minst, Förbundsrepubliken 1}tsltlands 
Förtjänstkon (l :a klassen) h 1984. Inom 
Bricoledet hade ett oräkneligt antal 
medaljer och fonjllnsucckcn. 

bek!Jdde geoom Aren eu flertal ccnll'3la 
..mbeten. 1blaud samtidrgt. Jan-Erik. var 
Sm.klpcls Styntndc Wsure liDder peri
oden 1983-1993. Med stor charm och 
poodus i bästa bemlrkclse ledde haD 
Sällskapet. i slutet av perioden tillsam
~ med Gerbard Manus ocb Torsten 
Welander, som bida redan har l.illlll:ll 
deua fllrgängliga !Jv 
Jan-Erik var under mJ.nga Ar ledamol l\ 
Den Bacchanaliska Akademien, omfal. 
tande hela Bricoleriet, med säte i Stock· 
ho lm. Under Aren sedan 1953 bar ban 
bi.L vant Styrande Kansler, Arbets· 
g~ Ordf!>rande. Riddare· och 
Gencrai-Ceremonimlistarc, l ;c och 2:e 
Ordtungsman samt Directcur fbr Tbes 
Bacchanaliska Theater. Sedan ban lämnal 
över rodret till Anders Hugoson tog Jan
Erik initialiv till och blev den rörste 
J>mses i Den Bachhanaliska Akademien 
rör t.ale· och skaldekonsten vid 
lönköpings Par Bncole. 

J an-Erik .. a hi. <1e b •de lättsamt ocb 
dJupsinrugt på Sllllsk:.apcts möten till 
Brödernas synnerliga llsrtjusrung. Hur 
han hann med au fl thop sma vcrsifika· 
11" ·1 .'>Ch snabbt "ömsa sklnn" flin sin 
,J..ogllga ldadsel, ~-ttlidenas 
Lo~tymcnng. flrhuseu overall, smok
tngcn på mtddaltar och lllOitlplingar till 
fl'l!Cken p.~ Par Snoole lr d.:t nera >Om 
ttnJnu lhcr Jllll fnJ.:s nJdArColl~öiJ 1 
Ptu Rricole har V:ll>prikct Öd·nyulu 
leva· olla le". Mer e>.akt kAn IIWI O:J 1 
kompornerad form bcsknva Jan-Enk. 

Vi lir ocrbön mlnga som kOIIIIDCC au 
sakna denne eeocröse, ndder!Jge och 
allugcnom fme kamrat och medmän
mska, mlltkcsman inom det skogliga. 
inom viltvård med j alet och hundar. bland 
dem som vllrnnr om hembygden, hoc 
v linnerna inom det sociala nätverltet och 
röreningslivet. V dra tankar gh till hans 
kärn Mari-Ann och till barnen med 
famlljer &amt syster med familj. Detlir 
tomt. mycket tomt efter Jan-Erik. 

Sedan 1953 och till sin bonglog var han 
forvaltare av familjens ~kogsfasugheter 
i Haurida, men det var "bara" ett av Jan· 
Erilts många uppdrag vid sidan om ord· 
inarie anställningar på respektive S kogs
vårdsstyrelsen i Jönk.öpings l lin ( 1953· 
1956). lönköpings !lins skogsägare 
{1957-1963) och Elmia Mäss AB i 
JönköplDg 1963·1987. Ett annat vid· 

' sidan-om-arbete var VD rör AB SmA· 

Tillsammans med hustrun Mari-Ann har 
han seu fem barn komma lill världen, 
alla med framglogsrika syssels,ättningar 
och givetvis utflugna ur boet. Aldste 
sonen Peder i allra högsta grad udlugen. 
dA ban med familj bor i Shanghai. 
Döttrarna Charlott och Katarina samt 
sonen Johan bor i Stockholm medan 
yngste sonen Fredrik bor på Sandvik. 
Makarna Berggren bodde under barnens 
tidiga uppväxtAr på Laggarebo, men 
sedan flyttade man lill Sandvik. med 

Jan-Erik bnde en poetisk. lyrisk Adra, 
som bl.a fick komma till utlopp på vAn 
Lysande Sällskap. Jönköpings Par 
Bricole. och Par Bricolcs Moderloge i 
Stockholm. Jan-Erik var sedan 1953 
medlem i lönköpings Par Bricole. Han Perotor Kallings 

.lönköpings Bacchanaliska Akadeanie •ö• Skalde· och 'l'alekon•ten inom äll kapet Pa• BPicole. 
Akademien hnr under det gAngna Aret 
genomgåu en do!lli.lrilrulring:u [)en 
största intriiffadc nJir vAr Pnln4!' och 
Alademiens gnm<bre St.'l.l cmcntu 
Jan-Erik B~ f!lmnncle <1$5 och c· u 
stO.'l tomrum efter s1g 1 \ir lrets Jan 
Erik •-ar <kn !itOre mspmnorm och fllr. 
\-ertligaren av uleer En sror nlls •. 
50111 ,; alb \1:1, lor •-ån L~ Sllllsbp. 
Abdtmte~~lt.v, postwnt lilld:bt ' 
mydt:law.btu:W: bdipn: Pnr.o J • 
frik ~AhdemiCll' mtdll l guld. 
Vem 1 Akadcnu mu kan v om 
den fcnte \'llr.l ma ~ d en ~n 
ertan,b! 

Lhe&IAbdemier.t b;u dockUtJIS lilll gått 
~ Arbetd med all firdigstilla den 
nya mg;t\'311 en GyUeae bok har 1~. 
Vid Akademien< Hhgtid<-.ammAncnde 
dm 231pril redovis.lllcs utolrag w- lic:Dnil. 
Där films många <katter i fonn av !reV· 
liga. dråpliga. ' kickligt skrivnA bd och 
dilacr. Mest ,<irdefulla lir ~-s.\lll.:l nske 

ändå som dokumentation av händelser 
och perwner från en nu svunnen. bric<>
lt u:J. ud ,·n 'Van!< fullt b1Jra~ 1111 SlllJ 
sl.:llpcb hmona. Arbel~l mro den nya 
Gyllene boku IX h med l;l1J1len~ a\· d, 
otlig;lrr G~ llcoe hliclrma ~omf..XS a' 
en <ar<l11d t:ntPP mum Akltdemrcn l1lllla' 
ledrung :~v on IIM111d \\ 1gstnmd De 
frnmlllgn;t J.:or1ortul skall fUrv:lr ... \ 1 
brand ocl \löldsäl.:m utrymmen 

A lad: nuen har unde~ del pn IL'! hel 
med• rk:al•iddeo ab{litlenoch\1lll
ltj:1\ redo~ Gr.adl:us ~ V1 böll' 
ocW f!J11DSkaloch bodömt inko bi 
dra~ a'~ tald till moster B.utwa 
VId S!ilkhpcts B ~ Idsdag Ftlff.llliml 
viJ.ade Sll \'arll s.!nJ:1111=sörenAme 
T o:finn. ' 1ll:at h:lfiulgcmdes P" sed\ -:m 
hgt v1s. Akademien har ock-J dekorer..: 
hela Bricolerict~ orden<UI.hl Benf! 
Jomhult med Ab1drnuens medalJ 1 ~uld 
Bengt lir en dul11g uch fram~pr.J.;. 
outida tolkare av och amilimadör för vh 

anfader Carl Mikael Bellman. 
Akadenuen pahur(uu• ~ 1 arbete med 
eu beldag•be<Ok 1 den oanna~l Ii g{! an• le 
våstra. hncuh'u~b (lfiiVtn" n i o;llll.l •J 
med V:\ro kfitäJJ.UJ1 •:oii)'SIJ,U" Vi IOi VISS 
d~l o v den •l. ·v tgöta,l;olan • upp
fattnlnt!ar om Svmaes bt~ton~l.l ur 
sprung A III in.'>flln:rnt av den ht'tons~l 
rml)ön bing kun ah • m v1d Si.ullulkla 
kyrka! tlrodml Fl'ltnk Jo to<cnn trin 
~Par Bncole b1dt0f: t.l&llgl 
med m hlitlt • a &lin g 1 i 11 e et r u ampel 
till tm~n uniler ~ 
Akadenlin llt'f som CD l\ Mila UJ'PJifler 
att radda det. "'m <~m-s oc:h tala.~· 1 
bwldco eller obunden f orm· och som 
framfOrs v1d •Ara kapitcl Al eftervlrldm 
Var dlrför beredd pA ;w J~l Du. som 
framtr"4dcr. blir a\·kravd en kopta IV Dm 
manus! 
Högtidsdagen med r~ av vAr moster 
Barbara natmll' •ig Jnabbt, som alltid 

vid denna tiden p4 Aret. Akademien ~all 
utse Aret~ Barbarntalare. Broderi Nvuja 
Dm ralan1d l uua p. ·nn.ul u.: h '~m ntJ 
1>111 hylltun~ ull Otn l!arbaral Ol<im 
sedan l !'f Il 1111 lk•' ~a1n Dill C'l"'s ull 
Akadem1en~ sekreterare. Mer dhrom rå 
=n pldt l 

v •• J mött lirodet pi 
d.: 11 ud hfiCI)
It~te~ vill 
intrnmp.'klc trnd1 
tiuru.fylhl4 men 
evigt UOJa uljotua 
1 virt blirliga 
Bncole! 

Ene Haglund 
lncscs 
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KROGENIKO,MÄTARGRÄND 
OCH KYRKOGARDEN l KLAR• 

(Jan b/fr varm 
av bara tanken ... 

på en kall /fL 

Av Göran Grelbäck 
(Ordens Talare och Skald i 
Jönköpings Par Bricole) 

Carl Michael Bellmans värld är 
full av liv och kontraster. 
stämningar växlar och repliker 
viner i luften som klingor som 
korsas i duell Fredman tar oss 
med på en vandring som ofta 
böljar på krogen och ibland slutar 
på kyrkogården. I sarnarhere med 
Bellmansällskapet har en 
värdefull vägledning utgivits for 
Bellmanvänner till skaldens 
miljöer i Stockholm. Boken heter 
"Bellman var där" och recen
cerades i Avisa 1997 av Dan 
Ekström. Vi inviteras an gå en 
krogsväng genom sånger och 
epistlar till krogen Wisroar och 
Amsterdam. till källaren Rostock 
och Krypin eller på besök i 
lcaffehuset Thermopolium, som 
låg i korsningen av 
Stodcyrkobrinken och Präslgatan. 
Fredmans episllar rymmer både 
livsbejakelse ocb dödslängtan. 
Om krogen står för livsbejakelsen 
får väl kyrkogården stå för 
dödslängtan. 
l Fredmans sång m 21 uppmanas 
vi: 
•så lunka vi så småniogom fdo 
Bacchi buller och tumult oär 

'UV - timglas är nu fullt. 1
, . . .5 döden rorar. Granne kom. din 

'I)'cker du au graven är för djup. 
nå välan, så tag dig då en sup. 

:=;;;;;::::;:;;::;:::::::;;:;:::~;;::::::::::r:;-----::~---' tag dig sen dito två. dito tre, så 
dör du nöjdare." 
1 Epistel 54 står Bellman vid 
korpralens grav på Katarinas 
kyrkogård och ser Bomans änka 
torka sina tårar: 
"Här står Bomans kista bland 
gråterskor med glas och stop. 
Hon med mjölkb}ttan som snyt\ar 
bittertig och vill liksom brista 
i tårars överflöd för dig, hon är 
änka till den tap(lTI! busen, 
men de andra äro. hela skjussen, 
nmngler.;kor, hemnm b&! på söder 
och på Norr. Kom låt oss 

var och. en sin sorgepsalm! 
Movitz om du orkar. förskingra 
lijartats ångst och kvalm; 
Knäpp på din harpa för denna 
Bomans mor, 
som sitt öga torkar och dammar 
sina skor.• 
Och i Epistel 79 kan vi i 
solgränden vid Stonorget höra: 
'Charon i luren tutar, stormarna 
börja vina. 
trossar och tåg och klutar lossna 
nu till slut. 
Till sin förvandling Jutar snart min 
livsminut 
Snan nu mitt timglas utrinner; 
Charoo ror allt vad ban hinner. 
Jag gör min testamente, där jag 
vid stånkan sitter. 
Bon värdsligt regemenle, världen 
blir mera bitter. 
stjärnklara fumamente, mig ou 
överväl v! 
Men mer jag stånkan nu skakac, 
klang vad den vörten mig smakar! 
Det gör mig gott. mor Maja. det 
var öl med rang. 
Klang, Mutter, klang! Vad 
Charuns älv!" 
Klara kyrka har ingen stor plats i 
BeUmans diktning. konstateror 
Torkel Stålmarck. Oeo skymtar 
bara i en dikt som CMB skrev vid 
sin svärfaders dödsbädd 1792. 
Bellman tycker höra hur man 
förbereder sig: 
'Klockorna töras med sorglisa 
slag, ringerskan snyftaroch gråter, 
Klaradödgrävaren tycks i vart tag 
rycka i spaden Ater." 
Tre år senare begravdes Carl 
Michael själv på Klara kyrkogård 
deo 19 februari 1795. Ingen vet 
idag var hans grav är belägen. Det 
bandlade den gången om en 
fattigbegravning någotmans på 
aUmänniogen. Men 1851 restes 
på samma kyrkogård en ståtlig 
minnesvård på Svenska 
Akademiens initiativ. Där samlas 
den 4 februari varje år 'då 
vinterskymningen har sänkt sig 
en skara sobert klädda herrar 
under lågmält samspråk." Det är 

Sällskapet Bellmans minne som 
med kransnedläggning och taJ 
hyUar Carl Michael på hans 
I'Odelsedag. Men utanför 
kyrkogården står en av Bellmans 
många beundrare och ser ut över 
de sorgligt demolerade 
Klarakvarteren. där ban själv en 
gång vandrade mellan 
tidningsredaktionerna med n!gon 
nyskriven dikt för att söka 11 den 
publicerad i en avisa. Det är Nils 
Ferlin i kritstrecksrandig kostym 
och lackskor. I år firar vi vi 100-
årsminnet av bans fOdelse. Om 
Ferlin skrev en av hans 
recensenter en gång: 'Den mest 
levande personen 1 bans diktning 
är döden!'Själv reste ban en 
äreminne över Carl Michael i sin 
dikt 'Från Klara kyrkogård': 
'Sylvesterstilla. Inga kvistar törs 
i träden. Rymden välver gli och 
s luren. 
En gaturopare hell nära hörs. men 
röstco dör. blir liksom 
tillbakaskjuten. 
Den nya tiden mäktar intet våld 
pd Bellirulns vila. Här är lugn och 
trevnad 
Här sover Gyllenborg och 
Leopold och Lenngren på ~in di kl 
och levnad. 
O herdckväde. du är långttfrånl 
Men sällsamt kan en kväll ..om 
denna 
förnimmas genom pressars dån 
det lätta rasslet av en fjäderpenna. 
Den nya liden löper runt omkring 
med sk.Jyt och skrän. Och Movitz 
gråter. 
De döda sover. märker ingenting 
och intet lockar dem tilllivet åter. 
En viloplats och för de levande 
är denna kyrkogård. En okänd 
Lidner vakar 
av brist på mynt till något ölkaf<! 
i dettJI vakuum av tidningsdntkar. 
Knnhlinda är ban redan bränd och 
dömd, gav kanske mgenting av 
vikt att leta. 
KanhMnda slumrar han en dag 
berömd som dessa döda. MM kan 
aldrig veta. • 

• 

• 
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BACCHI HORN CUP '1998! 
Riksmilsterskapel för svingande, bric<:>
lisliste Bröder genomfördes den 8 juni 
på den välkända golfbanan vid Hooks 
Herrgård nAgra mil söder om Jönköping. 
C:a 60 Bröder frnn alla loger, utom 
Sundsvall. hade infunnit sig. 

Samling skedde i den våtvarma för
sommarkvällen dagen fdre, aiJtså den 
sjunde samma nl!ruid kl seJlom aftoocn. 
Efter broderliga hlilsningar och kära 
återseenden, al h medan drinken( -ama) 
inmundigades. samlades till gemensam 
sup!! i llllll$alen. Diverse händelser uc
spelades och några bägare tömdes till 
egen och andras muntta och slagfärdiga 
visor, medan den kroppsliga förbere-
delsen in fOr själva målliden fullbord

ades, varpå denna intogs. All! utspelat 
under ledning, l varje faiJ inledningsvis, 
av hemmasonen Arne Jansson. Det 
trivsamma sorlet blev efter hand aiJt 
livligare och alltmer svårstoppa t, varför 
ett uppmärksammat uppbrott gjordes 
for kaO'e med underhållning i de övre 

Pri\llll.it•ltll 1 \rr l.m ... •lll1 ) t 1 uJ. 
t''lJ,md~ .. om ...,hHh}!r ~~are 

Ou .. hl ll<>rn sl., .. t,l\ lm~ 
Et:nn Lan"'"· }önliiipmx< PB 
l mil' uJuclh lag gol! 
Inxt·mor 0/nmqm<l. (n>ta PIJ 
L.t(l.,lug gull 
c;,;,, I'B 

Vi grnrukrllf bHmllige :.egmrc 1ill clero~ 
framgångar och gllid~ naturligtvis extra 
åt att Bncchi Horn Aler finns i 
Jönköping! 

Deltagama verkade ftlrövngt fullt nöjda 
och önskade au även nästa års tävling 
skall genomföras på Hooks fina golf
bana. Synpunkter framfordes på hur 
liden disponer.u. dcua år. varfor vissa 
forändringar sannolikt blir följden till 
nästa. Välkomna!! tiU J 999 år upplaga 
av Baeehi Horn CUp, oksmästerskapet 
(RM) i golf för svtngande bricolister. 

Eric Haglund 
D s lM 
Jöllköpings Par Bricole 

salongerna. Underllållning, mina Bröder, 
av bilsta sort. På golvet. med den 
aftonsolsglänsande flokas j ön i fon-den, 
befann sig alls vår Arne och Egon med 
ackompanjatör. l salen alla övrige 
Bröder med kaffe och unnat. Den ena 
slagfärdiga och välrepeterade visan 
följde efter den andra. Fyndiga texter! 
Full fart. starkt puklikengagemang och 
mycken upps!Gittrung. Tack Arne och 
Egon med medhjälpare för en hlirlig 
Stlllld l 

Dagen därpå genomfördes tävlingen i 
form av slag-golf, både individuellt och 
i lag. Den ädla tävlan om Bacchi Horn 
genomfördes som slag-tlivling. 

Händelserna ute på banan var naturligt
vis mycket skilda til l sin karaktär och 
gav som vanligt mycket skiftande resul
tat. Alla kom dock välbebållnn i mål 
och efter rengöring av kropp och ulmst
Ding samt lunch blev det dags for sum
mering av årets prestationer. 

Bravo i Bricollistiske Bröder och 
Redacteurer! 

'Jag har j ust läst igenom minAVISA 
och funnit den för sinnet vara en Jisa• 

Mine bröder. jag måste Il skriva och 
ge Et en eloge för detta nyss hemkomna 
ex. av A VlSA. 

Denna tidning tycker jag på ett utmärkt 
och lättsamt sätt AskMilgör den 
Bricollisliska andan , information om 
vad som händer och sker, och vad som 
hänt och skett då vi kanske ej kunnat 
deltaga i alla Måltidskalos med 
tillhörande gradgivningar. 

Fonsätt i denna stil. med bög 
Bricollislislc Bravur, jag skulle 
gärna se fler nummer per !r. 

Göran Sandberg 
SSR 
Bricole Broder i Bor. 

NYA STATUT R ... 
... fOr Sällskapet Par Bricole Styrande 
Kanslern berättar. 

Sällskapets Högste Styresmän, varmed 
menas de trenne styrande vid Moder
logen i Stockholm, utsåg i böljan av 
1997 en silrskild •stacutgrupp' med 
uppdrag att göm en grundlig översyn 
av Sällskapets år 1799 antagna almänna 
Ordensstaruter samt Riddare-Gillets år 
1813 fdmyade antagna Riddatestaruter:. 
Revisioner av dessa har genomförts vid 
ett par tidigare tillllillen, senast år 1970. 
Arbetsgruppens målsättning bar varil 
ntt i största möjljiga utsträckning be-.<Ua 
Sällskapers åldriga urkunders bestäm
melser, men anpassa dem till senare 
tids utveckling. 

Efter remissbehandling inom moder
och docterloger behandlades förslaget 
till Nya Staluter för Sällskapet vid 
Stora Kon$Cijens eu extra möte i stam
huset, Urvädersgränd 3 j Stockholm. 
söndagen den 26 april t år. Stora 
Konseljen består av De Tre Högste 
Styresmännen i Moderlogen, Doner
logernas Tre Styrande, Moderlogens 
Stoc-Officianter samt Moderlogens 
Riddare av Svarta KorseL Från 
lönköpings Par Bricole oilrvor Stytande 
Kanslem 

Efter diskussioner och diverse om
röstningar godkändes fOrslaget till NY A 
STATUTER FÖR SÄLLSKAPET PAR 
B RICO LE. 

Nedan återges de ftlr våra Bröder i 
allmänhel intressanta förändringarna. 

I.Stor Konselj mA påkallas av den 
Styrande Mästaren i minst tre Douer
loger. 
2.De Högste Styresmlio.ocn/De Styrande 
skola respektera de latstoa värderingar, 
som kommer till uttryck i Sällskapets 
månghundraåriga kulrurnrv. (observera 
ordvalet •respektera') 
31 förslaget fanns ett stadgande om au 
envar loge skulle avhålla årsmöte 'fore 
utgången av maj månad' .Detta då Iler
talet loger har kalenderår som räken
skapsår. Jönköpil\gS PB har brutet 
räkenskapsår, vilket avses ändras till 
kalenderAr. Då emellertid några loger 
ej vill byta från brutet. logs förslaget 
bort och det beslutades i stället au 
årsmötets hantering kan regleras i 
Lokaln Stadgar. Vi 41eri<ommer till detta 
i annat 

nej till PB. 

ÄI det verkligen sant an Brtidema gAr 
på krogen i fuU mundering efter logen. 
Jag har alltid förnekat detta men nu 
börjar jag undrn eftersom det är andra 
gången en god vän till mig tackar nej 
till att ga med i Par Bricole eftersom 
han inte vill vara med i som ban säger 
'ett sprätt·brödralng•. Jag har ftlrgävcs 
forsökt fA honom au tala om vad som 
är fel men han sliger barn att det står 
•sprä!Uir i baren • med en massa 
medaljer och tror dom ilr nåt. Får det 
verkligen vara så och är det tillåteL Jag 
är uppriktigt ledsen eftersom de bröder 
jag vela! rekommendera till PB är 
verkliga talanger. 

KMR 

4. Det betonas att beslut om ansvars
frihet vid årsmöte avser De Styrande 
och (om sådan finnes)Drätseldirektion/ 
nämnd. Så har vi det i Jönkö~ing, d. v.s 
det ilr Dco Stymode som vid årsmötet' 
(Barbara) lir toremål ror prövning om 
ansvarsfrihet. 
5. Sällskapets loger ilr autonoma så 
länge de bedriver sin verksamhet inom 
ramarna för Sällskapets Ändamål, 
Ridderllge Egenskaper och Sällskapets 
Statuter. 
6. Riddare av Gyllende ocb Svana 
Korsen, som fyllt 75 år, benämnes 
'emerirus' och bar ej rösträtt inom 
berörda råd och Konseljer. Åldersgräns 
for ämbeten inom PB skall fortsatt vara 
15 år. 
7. Fonsättningsvis ilr det De Styrande, 
och inte Stora Rådet, som välj~ Riddare 
av Gyllene Korsel samt, beträffande 
Riddare av Svarta Korset. föresiAr de 
Högste Styresmänoen D3JJ1h på nya 
sådana. 
8. Riddar-Officianter flyttar sina stjärn
prydnader till emeritusbanden Dlir de 
lämnar sitt ämbete. 

Till protokollet från Stora Konseljen 
nocerades sllrskill följande: •Arbets
graderna ilr viktiga RSr Sällskapets 
fortbestind. Utskriften av de Nya Stätii
tema skall göm\ med den grundcru.täll
ningeo att Arbccsgraderna ej kommer 
i s kymundan' 

Ambetsmannrunstrukuoncr blir ej ID
tagna i de Nya Statutemu. Dessa skall 
upprlittas får var och en av Ämbets
männen. ! Jönköpigs Pnr Bricole har vi 
Styrande. med Stora Rådets gillande, 
den 15)7 1994 antagit lokal variant på 
Sällskapets Statuter. Det i.nnehär att vi, 
givetVis, byggt pl Sällskapets Staruter 
men gjort tillägg anpassade lill arbetet 
vid den brinnaode lampan bos Det 
Lysande Sällskapet lönköpings Par 
Bricole. Däri har VI utförligt beskcivil 
de olika ämbetena. J stort sett kan man 
säga att vAra lokaln Storutcr, somHort
sättningen inte får beta så utan skall ha 
namnet Stadgar, lir samtliga ämbets
lostruktioncr i inbunden form. Vi skaiJ 
nu anpassa oss till vad sombeslutats i 
kretsen av Silllskapets samlliga Styrande 
och envar nybliven Riddare ( 6 gr.) hos 
oss kommer i samband med gradgiv
ningen att få ett ex av Sällskapets 
Statut.er och en ev av vAra Stadgar. 
Arbete! med att ta fTBIO dessa Stadgar 
skall under böstco. 

Rl 
RedakTionen 1111 De Sryronde ta del av 
inne/ull/et, som gav flil}ande svar. 

Det ilr klart att många ~eker det är 
rrevligt an gå på 'lokal efter PB. Del 
har säkcn skett i alla tider, men Par 
B ricoles gradband och medaljer är ej 
till föraanat Un Par Bricoles interna 
pompa och ståt. Ett tips - Ta med en 
passande kavajbyle, ev smokingkavaj, 
som bätrre passar med klädseln i övrigL 
Det är en god regel alt visa respekt för 
vår slutna krets och inte bära gradband 
eller vedermälen utanfö.r ordenslokalen 
eller på annat särt berätta om ' våra 
hemligbeter • 

Med broderliga hll.lsrungar l'rdn 
Del Styrande Guvernementet 



.. 
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GAR AV, TUSAN OCKSA! 
stdlar. Snart skall jag åka till Vadstena log mot Jivel. Skaran av nya riddare 
Idosterkyrka och få den sjunde graden. gled ut på gräo;et efter dubbningen, 
Jag ingår i ett brödraskap som håller lättade och allvarliga som en klass inför 
vänskapen högt. Den värme som sommarlovet. Vi -Par Bricales bröder 
sttömmar mot mig i umgänget gör gott. - skulle om några timmar likt Ji,orstågens 
Vi flockas utanf'<ir kyrkan, äldre och riddare flirdas söderut. Inte till Rom 
yngre bröder, liteosäkxa på vad som eller Jerusalem, inte för atlslå turken, 
skall ske. Bussen från Jönköping är men för attbära Det Lysande 
försenad. Mörka moln närmar sig. Sällskapets tankar in i vardagens liv! 

Finns det inget annat skosnöre hemma!? 
Att det skall bända nu, lördag som det 
är och allting! Ett par skor i garderoben 

.,.. får släppa till ett snöre. Och så står jag 
där där, SU'alt innan avflird, klädd och 
klar. PB~lipsen knuten, mörk kostym, 
borstade skor, nytvättad skjorta, vit och 
struken. 

kanske regn i antågande ... Bussen 
kommer. Leden ordnas. Intåg i kyrkan. 
Vita kläden över mörka tyger, kyrkans 
böjd och imposanta inre skapar en 
stämning av evighet Tal och psalmsång, 
gång tilllayptan, ed och löften - så upp 
igen mot ljuset. Ul under storalövträds 
skugga går leden av vitklädda riddare. 
Förundrande besökare på klostrets 
gamla kyrkogård viker högtidligt undan 
och fdljer oss någotnyfiket pä avstånd. 
På Heliga Birgittas mar)c formar sig 
våra ritualer i ord och toner till ett livets 
och brödraskapets lovsång! Disciplin, 
ordning, lek och allvar-jag står i nuet 
och ingår i historien -medan regnet 
böljar dugga så l~tt. 

Det är en speciell dag, 6 juni 1998, 
Sveriges nationaldag ocb Svenska 
flaggans dag • men också den dag då 
jag skall umäronas tiD Konung Sverkers 
Riddare. Jag sneglar på klockan - 12:58; 
en broder frnn Par Bricole kommer soan 
och hämtar mig. Hustrun tinar på mig 
där jag står j hallen, mörkklädd och 

• putsad, ivrig att komroa iväg. Hon 
småler och ger mig en puss på kinden. 
J ag gM u1, forsffiiifiifii'Mt gtön~ka är 

Det var sannedigen något skönt över 
den där eftermiddagen i juni. Vätterns 
vauen skymtade bak trädens stammar. 
Sol och mörka moln brot.tades på 
hlrnlen. Allt andades en sommar i 
vattlande ... Krnften spirade i min.<ctn ~irll 
och kyrkogården gömde sina dooa och 

Men först WJ Klosterrestaurangen. 
Kroppen skall få -sitt! Stärkas med 
grnvlaxcanllpC, lläskfile med elijonsenap 
och hnl v biOOld J)Omtis med svamp ragu. 
Allt inmget med vatten/lättöl och rört 
vin. 

• 

ljuvlig, det är varmt och dagen 

o 

NALLA, DONATION&· 
BEREDDA BRODER! 

l början av seldet fick en dam bär l 
Sverige, förmodligen av börd, två 
magnifika kandelabrar i bröllopsgåva av 
sin make. En bekant till Styrande 
Kanslem ropade in dem på auktion i 
Göteborg f<ir drygt 20 år s.edan. 
Bekantingen behöll en och sil de den 
andra till sin svägerska i Piteå. Nu är 
Göteborgsexemplaret till men med 
tiden kanske även exemplaret iNIJrrl:and.,. 
Vore Styran(le Kansler så vid 
ban kunde host.'Lupp 25.000kronor, 
ban medglatt bjärta köpa den och dor~era 
densamma tiD lönköpings Par Bricole. 

Nu är han inte vid sådan kassa. men 

fuJJt vill han se till att~;1;~~~~:1 kommer till glädje 
borde vara ett pampigt 
Barbara e Uer tillhöra den 
graden? Med tiden kanske vi får se det 
kompletta paret på plats? 

En insamling är tydligen den rätta fo,,nru~nl 
f<ir an få pjäs ett på plats. Vill någon 
Broder lägga hela summan så gat'8Jll:erast 
an kandelabern kommer au bära 
"Broders namn f'dr all evärdelig tid. Vi 
redan en Broder som garanterar 20% 
inköpsvädet. Vi behöver 20.000 kmnnT 
ytterligare. Tag kontakt JDed StKl'etrolo>fl 
Kallings oro intresse föreligger fOr en 

rundlig summa. Lyckas vi inte med en 
eller ett fåtal donatorer blit det väl en 
större insamli.n,gsa.ktivitet. För håll med 
om att denna pjäs skulle lillfijra oss 
ytterligare lyster vid våra högudliga 
gradgivningar och kalas! 
StK bar telefon 036-1292 lO eller 
0370-730 14. 

Flera bröder livade sig också med något 
gott till kaffet och kakan. Sålunda glad 
till kropp och själ springer jag som 
nybliven Riddare hem till min Borg i 
radbusområdet - bara fllr att uppleva 
an hustrun bar sparat disken åt mig. 
Det är skönt med bröder, det är skönt 
för skalder att få sova. I Bricoliet finns 
något som ingen hustru begriper. 

BERNTLINDKVIST 

Datum: Namn: År: 
0930 Erik Milton 40 
0930 Peder Berggren 40 
1002 Lcon Bener 50 
1016 Anders Lindell 50 
1019 Anders Sundberg 50 
1021 DanieiPlanntbin 30 
1028 Bengt Johansson 60 
J l O l Erik Gustavsson 80 
1106 Jonas Nyman 30 
11 i l Gunnar GnUberg 60 
1117 Bernt Reinmyr 80 
U24 Stefan Svartz 50 
1130 Eine Pehrssoo 60 
1202 Bett Noodander 50 
1226 Per Brandt 50 

a•MÄRK•L••DAGAR 

Datum: 
0102 
0104 
0109 
0112 
OU4 
0203 
0206 
0212 
0219 
0224 
0305 
0310 
0312 
0316 
0326 
0328 
0401 
0402 
0416 
0421 
0510 
0513 
0603 
0710 
0712 
0718 
0814 
0815 
0831 
0917 
0929 
0929 
0930 
1005 
1010 
1023 
J 102 
1103 
1216 

..... 
Namn: År: 
Karl Cabne so 
Gunnar Ferbc SO 
Martin Grann 30 
Peter Lönnkvist 30 
Hans Wennberg 50 
Roger Norman 30 
Stig Berolsson 70 
Gunnar Hjenquist 50 
Anders Ruberg 50 
Björn Timen 50 
A'kelan~ 60 
Lars Eklöf 50 
Eric Haglund 60 
Bertil Klang 60 
Ingemar Fall 60 
Ariders Svnrtt 50 
Tomas Magnusson 50 
Mats Christensson 40 
Nils Lindblom 60 
Mjkael Björklund 40 
BengtEkö 50 
Torvald Henba 60 
Nils Mölstad 80 
Görart Melander 60 
AkeWidh 60 
Claes Hansson 50 
Göran Sandberg 40 
Per Ricbardsson 70 
Bo Bemtsson 60 
Mats Claesson 50 
Christian Fogler 40 
JobanAhlberg 40 
P-A Håkansson 70 
Charles .Petrusson 60 
Claus Markos 80 
Bengt Svensson 50 
Thre Tiger 70 
Torsten Olsson 60 
Allan Perolainen 60 



VEM ÄR MANNEN SOM DÄR l LUREN TUTAR? 
Det är inte alla 
som lärt sig läsa 
noter uppritade 
på en tårtkartong 
fr!lo Bemards 
konditori i 
Jön~:öpir1g. Bo L 
Spång gjort 
det. Musiken 
fanns i hemmet, 
pappan var typo
graf men spelade 
både liol och 

L_~~~~!!.C~ piano. G-klavens 
hemlighet uvslbJudcs tidig!. Sju år 
gammal fick han börja i KFUM:s 
gossavdelning, l !im sig trnktera trumpet 
och klarinett. Vid tio års ålder, 1942. 
gjorde han debut på höstbasaren som 
solist. P<\ eu gammalt bom lät han 
tonerna glöda i en vaggsång av Mozart ... 
På den vägen är det, även om ambisen 
inte är vad den har varit. En ständig 
kamp med diabetesen sätter sina spår. 
Men i Bricoleriet låter ban glädjen flöda. 
Musiken är hans livsetixir. En härlig 
broder och stark profil i teatern och 
musiken. 
Jönköplngs musikskola startade 1947 
och med pappans instrument under 
annen skrevs han in i första kullen. Fyra 
terminer fick den unge herr Spång snällt 
stå och gnida fiolspel. Undervisningen 
bedrevs i gamla brandslationen. i 
brandchefens tjänstebostad. där 
Länsmusiken i dag har sina lokaler. 
Läraren var brandchefens fru en mycket 
stilig kvinna vill ban minnas l som hette 
LoJa Enaoder och spelade med i 
Orkesterf6reningen. Med fiolen JOijde 
en ~vanlackerad låda av trä, med 
mässingshandtag och brutet lock. Den 
såg ut som en bamkista. Familjen bodde 
då på Rosenlund och Bo cyklade till 

.~a~?e•aft J 'e/C! 
springer får ttcc 
f;~lla mej 

lektionerna. 
Jag tog Srarrgaran, Odengotall och 
Smedjegatan, de mlirkasre gmonw for 
all inte 1iw dm diir forgrymmade 14dan, 
jag sklimdes för den. Puppa. so jag. lam 
jag Inte fd en ny ftal/dda dtminstone. 
- Mtm han sl'arode: Den har dugt dr 
farfar; den llflr du gr dr mig - tid duger 
den dr dig ocksd. 
- Jag hnr den fooar än i dag. Det stdr 
fortfarande farfars och pappas flll11lll i 
den- mtntwgor Bo L Spdng hnr aldrig 
kbmmit dit. 
Envis som en smålänning säger man 
och del stämmer nog på Bo. Han är 
dessutom född på Smålandsgatan, så 
visst är det äkta vara. Men så länge 
pappan levde så växte den egna viljan 
i skogen. Efter realskolan ville han bli 
regementsmusiker. Stopp och belägg 
sa pappan, sådana var mest fylltrattar. 
Så leva på sin musik fick han aldrig. 
Det blev istället ekonomiutbildning i 
Helsingborg. Följt av militärtjänst i 
Umeå och Hässleholm, med ett livslångt 
intresse för hästar och ritt. l början av 
50-talel var .Bo tillbaka i Jönköping. 
HäStintresset ledde honom till Södra 
Vätterbygdens Ryuarforeoing ute vid 
gamla flygfältet Där mötte ban sitt livs 
ryttarinna, en svarthårig skönhet, som 
blev folkskollärare och hans hustru. 
Det är lä U au .------=----. 
förstå all Bo 
måste ba san 
kvinnohjärtan i 
brand. Foton 
från den tiden 
avslöjar en 
smärt stilig och 
elegant ung 
man i uoifonn. 
Mustaseben 
sattdärden 

sitter i dag, ögonen är mörka och blev tvunge11 all knocka grabben 
spelande. Då som nu är det något - Bos historia är lång och har många 
sydländskt över honom. Då kunde han poänger. Den slutade i alla falllycklij:L 
ha varit en schejk från Arabien - nu en Pojken tog sig samman och förvånade 
pascha från Turkiet beta sk.olau med all bli duktig. Den 
Tern~tet var det inte hellernAgot eleven hörde av sig ännu flera år efter 
fel pä. Hetlevrad har han alltid varit. avslutad skolgång. Tack vare Bos humör 
sagt vad ban menat och fått på skallen ocb resoluta handlag hade han återfört!> 
f6r det. Vd l man stå upp f6r rätt och till verkligheten. Något som han var 
rättvisa så fru' man räkna med att som tacksam för. 
Bo. bli ka)lad f6r 'protestanten' redan Alla Uv rymmer mörker ocll Uus ... 
i skolan. Äktenskapet födde en son och Bo blev ekonom, kamrer och lärare, 
tjänst på kommunalkontoret i Tenhult musiken fick bli en glädje på fritiden. 
Där skötte ban social- och Äktenskapet kom och gick, lycklig 
nykted!etsfrågor. En nog så grannlaga skJ bmässn fanns Uven då Nu är hM 
uppgift för en Bellmansvän in spe. särbo sedan över tjugo år, med samma 
Bo är sannerligen en person med kvinna. G-klavens hemlighet, ville han 
många Strängar på sin lyra. En person ge till sonen. Sjillv invigdes Bo redan 
som haft ordning och reda på sig. vid sju års ålder. Sonens intresse kom 
Kanske bra med tanke på att han skulle först efter militärtjänsten. D! kom hllll 
ta sig fram i ett Jönköping på 50-talet. att f3 den högre musikutbildning Bo 
där tro och allvar var ledstjärnor. Spocta al dn g nådde. Bli musiklärare och 
på gatan och svärakuode leda till social professionell musiker. Fram~ på de 
stigmation. scener h11ns far aldrig beträtt. Antligen 
l min UJigdom hade jag svårt att komma hade Bos dröm förverkligats genom 
i tid. Jag kom sent - men 1 tid. Rektom sonert Det är med stolthel Bo berättar 
på gymnasiet frågade ofta på samlingar och med tystnad vi lämnar sonens för 
Har Bo kommit? Och var jag där, ss tidiga död. 
han: Då bar alla kommit! Uvet glr vidare... Eli barnbarn lever 
MAnga år senlift kom han an sj iii v och musiken finns kvar. Man säger att 
arbeta som lärare och bli varse motgångar gör en människa stark: all 
problemet med elever och ordrungeo. sorgen härdar, jag är inte säker på det 
En av hans vildvuxna diciplar stod och Bo bär sitt liv med den grandessa han 
ropade könsord i klassrummet. till alltid hafi. Sorgen finns där, mitt i livet. 
nickors fnittrande förtjusning. Pä hans vind hänger farladerns gamla 
- Jag sade r/Il honom Ull der sr dr arr jag svarta fiollådan av trä. l den ko= 
IIIfe/dr sid dig. menall jagfdr föra 111 aldrig någon mer Spång an skrivas in. 
dig ur klassmmmet. Men det stdr inre Och lika bra är det Jag frågade aldrig 
all jag mdste öppna d(in·en först! Sh Bo vad L:et i hans mellannamn betyder. 
tog jag honom i kragen och byxbaken Fast jag tror jag vet Liv, LoSI ocllLekl 
och sprang med honom mot dörrer1. VISSt är musikens hans andnings-hål, 
Som w r var jkk hnn handen pd men med den gläder han också andra. 
handaget och dörren kulllie öppnns urdt. Så h!ller man undan det svarta i livet 
D/Jr uuwftir bUrjade vi sldss och jag an glädjas med andra. 

Gustavlan~~F~~~~;:~~~~n.~~~:~~om~oc:b--:g~odset~de~r~~~"ä~;~:m~s~~~-:":,ho~'tn~dl~-~~d~~dire~.bostad.=kt~ 
d 11 statsrådet G.J.Adlerbeth (1751-181&). kopplingtillGunoarÅk.Crskog.eftelsom 

lönköpings BacchaoaliskaAkademi för Ramsjöholm var en släktgård och att 
Skalde- och Talekonsten inom hans mor ägde godset tillsammans med 
Sällskapet Par Bricole. firar under sin bror fram till 1969. l önköpings 
pompa och ståt varje vår sin bögtidsfe~1. Baccbanaliska Akademi see som en av 
Detta har skett i de djupa källarvalven sina uppgifter att dokomenlera och 
på krogen MäSter Gudrounds Källare i sprida fakta och historia som rör 
Jönköping. Samtliga bröder inom vårt SmMand och vår bygd och vi har därfåt 
Lysande Sällskap har möjlighet an ttyckt en upplaga av föredraget. Häftet 
närvara vid denna högtidtiga och kommer an kunna köpas till 
skimrande tillställning. 1997 böll självkostnadspris vid våra gradgivnmgar 
akademiledamoten Gunnar Åkerskog, (10 kronor). , 
pall nr 7, ett f6c oss smålänningar, 
mycket intressant f6redrag om 
GJ .Adlerbetb. en av mlinnen kring 
Gustav 

Dan Ekström 
Avisaredak1llr pA pall or 10. 

Receplendel'lla• tacktal vid mc\ltld•lrala•et l Det 
LY•ande SäD•Irapet .lönlröplnD• Pa• arlcole ....._. 
llftldglvnlng l H .. ta &ftlden den '1!1 novembe• tiHI7 
Vad lin1 au tas upp i denna muntra skara! Jag närmast likna vill v4rt Par Bricolcri 

• ' 

Vad nöje högt och rent! Vi hoppas blott och bara vid väl monterat hop och smon maskineri. 
au värdiga fl va' all denna stora nåd. De lägre grader är de$~ kuggar och dess början. 
Men det skall nog gä bra med hjälp av goda rAd. De högre grader dA mA vara själva smörjan. 
Med hjälp av era råd, ni höga potentaled Vi hoppas kunna ge av det som vi fllrmår: 
Ni liksomfYrbråk står och v1sar era later. av all l del som vi kan och i fönn!lgan stAr; 
Ni leda skall oss in på rätt och upplyst väg: Av tankar som har kraft, av anslag som Ur lUt~ 
oss som här nyss togs upp på slappeliga steg. uv glada infalls rnd vi hoppas kommer t.~tt. 
H'ar råder sirligt skämt med höviskbet till maka. l sederna ida$ vi f!u en första övning. 

nu Bellmans glada da'r går anorna ullbaka. Den hade delv1s form som lite av en prövniag. 
Och någon äldre bror i all sin lum'nicens Vi granskats intensivt, vi sa t l'! inunder l up :' 
fråD denna tid rentav står fram som rem'nicens. Nu tackar vi an vi i kretsen tagits upp. 
En plan hierarki är inte Par Bricoles. För nöjet ou va' med i stadens Par Bricole 

Här elva gradtal finns och på dess fonner bMis. vi böjer vdm glas och utbringar en skål l 
De graderna ihop blir helt där inget felar. 
Del he!Ji bliver mer än summan av dess delar. Clas IVoiiibin 15 november 1997 

• 

• 
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Vår PB broder Bo E Karlson bar gul, och den nuvarande röda fargen dekoratio~smålningama är utförda. 
fördjupat sig l Stora Hotellets och tillkom 1960. Alla dörrar och de fyra stora s~glama 
fest-våningens bygglllldShlsto.:ia. H · "-'- · å d •·--"'-' Nyligen bar hanoiort en ingående otellet 1nrymde redan uiUJ böiJan en p salens kortsi or har JU<Uuulla om-

"" rad funktioner. I bQttenvåningen fanns fattningar som kan ses som små triumf-
beskrivning av botenet och många restaurangrum, schweizeri, biljardrum, bågar. De stora s~glama ger ett stada. 
andra äldre lönköpingsmiljöer l gästgiveri, banklokaler och en badan- illusoriskt inayck av att salen fonsätter-
boken Bebyggelse i Jönköping 1612- läggning. Mellanvåningen upptogs ja nästan in i ett oändligt pers~ktiv. 
1870, Produktion, rekreation, främst av resanderum och den översta På den södra sidan finns en mindre 

~ utgiven av lönköpings lärr.l; musewn, våningen av fesr.lokaler, klubbrum och musikläktare med ett räcke i &J'UtJ' ärn, 
där han är verksam som l: e antikvarie. några t;eSanderum.l vindsvåningen hade men någon .fast scen bar inte funnits. 

då som nu frimurarna sina lokaler med Den strategiskt placerade balkongen 
Stora Hotellets fesrvåning har i nära bl a den stora ordenssalen. S:t Johannes- bar på grund av salens svåra akustik 
l .W år varitlönköpings och länets salen. Under årens lopp har många för- inte kunnat användas som det var tänkt. 
fOmämsta festlokal. Här har hotellet ändringar ägt rum och det gäller främst Uppvärmningssystemet utgjordes från 
kunnat erbjuda en storslagen ram till lokalerna i bottenvåningen. Den stora böljan av vaunluft, och därför har det 
festligheter av skilda slag. Redan på buskroppen mot norr. som idag bl a aldrig varit några kakelugnar i salen. 
1860-talet firades i samband med järn- inn.ebåller de stord matsalarna. stod Idar Salen var somidag ursprungligen målad 
vägens invigning en storslagen fest och 1932. På denna del av tomten låg fram j en marmorim.itation, men hade då en 
fonsatte med Oscarsbaler och högtid- till 1920-talets slut den välkända hotell- ljusare fargskala. De första dekoratioos-
Jjgheter av skilda slag. Ramen blev trädgården, som bade tillkommit redan målniogama i taket, som var av enklare 

- magnifik med gnistrande kristallkronor när hotellet byggdes. ·d '"' rd säl'--'-··-
med flammande gas. 5..,.gelväggar,som slag än 1 ag, u u il es som ge · """""' 

l"' Festvdni11ge11 och Spegelsalen av den S<.-nare kände konstnären Nils 
gav illusion om bakomliggande rum, F från fi och dekorationer. som förflyttade be- Den ur kulturhistorisk synpunkt mest orsberg. Redan böljan ck salen 

inttessanta och bäst bevarade delen av de stora kristallkronorna, som från 
sökaren till enslonslik miljö! boteUet, är fesrvåniogeo rvå trappor böljan lystes upp av gasljus, som då 
Il otellet upp. Den stod klar 1864 ocb ingick från var en stor nymodighet Salen ommåla-
stora Hotellet eller Jonköpings Hotell, böljan i en ännu större svit av salar, des omkring 1907, men i en mörkare 
som det först kallades, är en av landets S~gelsalen som upptar en siOr del av färgskala. Då tillkom i.len nuvarande 
äldsta. och mest kända hotell utanför byggnadens mittparti, är en av landets plafondmålniogen i taket av konst:oiiren 
huvudstaden. När det byggdes i slutet bäst bevarade festSalar fr'dii 1800-talets Vilhelm Holmgren ocb likaså va~n-
av 1850-talet var det enmycket stor mitt. Den ritades av arkitekten F J sköldarna utmed väggarna. V Holmgren 
satsning. Då det öppnades 1860 räk- Wijnbladb från Örebro. Han gav salen var verksam med många uppdrag i 
nades det till de största i landet. Stadens en rikt dekorerad dräkt. Dess stil är ny- Jönköping i början av seklet och har bl 
strategiska läge som vägknutpunl<t. renäSSans. som var tidens främsta mode- a målaten mängd porträtt över stadens 
näringslivets expansion, och den stil. Dess former bygger på arvet från fader som hänger i Rådhuset, dekora-
planerade järnvägen, där Jönköping den grekiska· och romerska antiken, tionsmålningar i Srugan i Stadsparken 
sedan blev övernattningsstation på den som vid medeltidens sluttogs upp igen och de stora målningar som hänger i 
då flirdigstäUda Södra stambanan var främst av de italienska arkitekterna hallen framför Brabesalen på Per Brabe-
anledningar till detta storslagna bygge. under den tid vi kallar renässansen. gymnasiet och vilka visar stadens äldre 
Hotellet uppfördes efter ritningar av Det var en pånyttfödelse av de antika skolor. Festsalens målningar restaure-
arkitektema Hel go ZetterwaU oclt idealen, ocb n yrenässansen är då den rades senast inför Jonköpings 700-års-
Birger Oppman. Stilen kan karaktäri- nya pånyttfödelsen under 1800-talet. jubileum 1984. 
seras som en blandning av olika kl as- Spegelsalens väggar är indelade i stora Dekorationsmålningarna i taket som 
siska stilitr, där renässans- och barock- fåll, som avdelas av pilastrar, somkan framstäUer blomsterbärande kviDno-
motiv är de domioerande.ldag är de sägas var pelare som är boptryckta och gestalter är inspirerade av den då rå-

7 ursprungliga fasaderna i stort bevarade. satta intill väggen. Pilastrama bär sedan dande jugendstilen. Vapnen över huvud-
fOrutom att vindsvåningen fått större upp den kraftiga takfrisen och taklisten. dörrama är Götalands och Smålands. 
fönster, och mellanvåningens fOnster som i sin tur bär upp det väldiga taket Vidare finns över dörrarna mot väster 

S! 
vapen över 
Smålands 
dåvarande 
residens
städer Växjö 
och Kalmar 
och vidare Jönkö ings .._ __ __;, __ _J 

läns ~varande städer Eksjö och Gränna. 

Spegelsalens golv var från böljan ett 
brädgolv. och den nuvarande ekpar
ketten tillkom vid 1900-talets böljan. 
Möbleringen har bestått av län flyttbara 
stolar, bänkar ocb borcl Från bö.tjan 
f!iDIIs längs salens sidor podier. där det 
stod långa stoppade bänkar, som det 
ännu finns några exemplar kvar av i 
hotellet. Den nuvarande uppsättningen 
av stolar av betsat trä i klassisk ohippen
dalestil tillkom förm!XIligen på 1930-
talet och bar omsorgsfullt rustats upp. 

Den intfiJJggande Röda salongen utgör 
en väsentlig del av fesrvåningen ocb 
idag finns norr om denna även den Blå 
salongen. Röda salongen kallades 
tidigare för damsalongen och är väl
bevarad. Den har inte baft någon lika 
påkostad inredning, men istället varit 
dekorerad med förgyllda speglar. 
Tidigare stod även några stora förgyllda 
karmstolar ofta placerade i dess fond. 

Den storslagna festvåningen med den 
välbevarade och rikt smyckade Spegel
salen bar ända sedan PB grundades 
1879 varit det lysande sällskapets 
bögtidssal och någon mera magnifik 
ram är svår att tänka sig. För de som 
vuxit upp i staden, finns ofta minnen 
från såväl dansskoleavslut:oingar, 
studentbaler eller finnafester och 
evenemang av skilda slag. För alla dem 
som i skilda sammanhang får uppleva 
en festkvälJ i Spegelsalen ger enbart 
rarneo oftast ett bestAende minne och 
en påminnelse om de dekorationsideal, 
som bär på mångtusenåriga traditioner. 

Bo E Karlsoo. 
gjorts lägre. Husets färg var från böljan med sin stora plafond, där de stora till den Röda salongen en rad målade 

r-~--~----~----------------------~--~~~---
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MEDAL.IER, MEDAL.IER OCH ATER MEDAL.IER! 
Antalet medaljer och fOrtjänsttecken 
ökade både i Moderlogen och Syster
logerna. antalet idag böljar oänua s.ig 
hundratalet en svår uppgift au hålla 
reun på. Moderlogen har cirka trettio
talet mwo s!Jijer på officiella, närvaro 
!itlmt talang me&lljer/tee.ken De mclla
Jjer sum ilkru ~~W' talun~; uch närvaro 
medaljer, volket uppskallas ;JV de som 
t'rhaliQ desamma. dok mte allrid hos de 
~ryr.tnde. vartbr de inte intagas i med, 
lemsmnnil,eln ne.,sn m~d11ljer är oftast 
praglad~ 1 hegr:insud~ upplagor och 
itinnligt utforda, ruångu gånger en ren 
prydnad ur hc111ldi\k synpunkt. 

Söderbergska medaljen 
(GWSJ\.n instiftas år 1960 
för lyskraft som talang och 
admini-stratör samt liiJ 

"Flitige Bröder'. Gösta 
Siltlerberg född i Uppsala år 

11~84 bank,mao, tillträdde 
som Stormästare år 1931. 
Han inträdde i sälJskapet år 
1919 och gjorde där en snabb 

karriär år 1923 är han Riddare av 
Gyllene Korset oc~ två år senare av 
Svarta Korset, Söderbergs långa tid som 
Stormästare slutar år 1957. Uppdraget 
an formgiva söderbergska medaljen 
gavs till Tore Strindberg som på åtsidan 
viSlll' Söderbergs högerp~ofol omsluten 
med texten GOSTA * SODERBERG 
* SM ' J PAR BRJCOLE l 933- l 957. 
Från-sidan visar hans sköldemärke oc)l 
vaJ,språk "GÖR V ÄNSKAP STARK" 
medaljen bärs i mellangrönt vättrat 
band. 

Kexel Medaljen {KM) 
instiftad år 1979 för 
yppers!ll administrativa 
gärniog.Kexel-medaljen 

ligger i latitud med Bell
mansmedaJjen den är en av 

sälhkapets yppersta ut
märkelser och utddas 
barn. av Moderlogen, 

mellaljen präg1a.~ i gult.! och 
bärs i rosa band Åtsidan visar 

Kexels profil till vänster med texten 
OLOF i<E:xEL * 1779-1979 frånsidan 
bär texten ORDNING * MUNTERHEr 

*STYRKA *FÖR· TRE'ILIGHBT* tillskrivet självpo.rträtl i 
PAR BRICOLE samt en vindruvsklase Nationalmuseum, över bilden texten 
.Olof Kex el född i Kalmar år 1748 CARL IS~AEL HALLMAN under 
Sällska~L~ grundare ban var fölfattare 1732- ll!OO Frånsidan vi~ar en druv· 
och ljänstemao v uJ KungLreatern i ranka och texten FÖR SYNNERLIG 
Stockholm. Bland hans mer käntla verk OMSORG • PAR BRJCOLE. En av 
kart nålnoas ' Bllcdti baodbsbliutlleqoe påskynclarull till an mednljeu blev slagen 
l -IV' som han utgav tillsammans med hos Spurröng var Gl!rbard Mauu~ lill-
Bellmun år 1784-86 Mest känd blev sammans med Karl-Enk Gunnestedt 
hun wm h1s1spelsför-fattare med en rad vid Moder logen. medaljen bårs i mörk-
pjäser mesr känt "Capitain Puff eller gröm band 
Storprataren'där den politiska prat- C~rl brnel Hallman flidd i Stockhulm 
sjukan satiriseras. lu 1732. han var prästson och gj1trile en 

mycl..et blygsam borgerlig l.arriHr vooJ 

1947 och gjorde sig där snabbt gällande 
som en begåvad talang. !u J 965 
Ri(ldllre av Svarta Korsea, han blev 
storkansler är 1967 befordr& till 
Deput.eratl Stm:mästare ilr 1970. När 
Kjellgren lillträder som Stormästare ilr 
1975 lir ban den yugste genom lio.lerna 
som nnfdrtrotts d~tta höga 
Han onn~hade tiänsten i 
l)ugo år. och utvecklade 
Sällskapet med bl.a. en ' -.-....... 
ny loge i SundsvaU 
1985. 

Lars Hjortsberg Medtlljen 
(l.HM) instiftad år1984 för 
mycket hög talang och. lys
kraft, liksom for 

Bergskollegiet där ban forst in-skrevs Chlll'les Petruson, PffiA 

framsltåeJJde administrativ 
gärning. Medaljen är präglad 

i 1800-tals format vilket är 
400 mm mot 1900-rals 
foml-8tet som är 330 mm. 
Medaljen visar på åtsidan 

Hjorts-bergs porträtt •en 
face" efter oljemålning av J. G. Sandberg 
i Säll-skapets ägo, med texten LARS 

HJORtsBERG Jiggande över port
rättet. Frånsidan bär texten STOR
MÄSTARE •PAR BRICOLE., 1822-
1830 medaljen präg-las i guldlegerlog 
och bärs i mellanblått band. 
Lars Hjombcrg född 1 Stockholm 
årl772 Va)lll tidig1 berömmelse som 
sångare och skådespelare, ban infördes 
i SälJskapet av Kexel 1795 kom inom 
kort alt uppbära viktiga fömoende
poster, blev Riddare av Svarta Korset 
år 1812. Hjortsberg utsågs tillStor
mästare år 1822 och innehade ämbetet 
i årta år lill 1830. Han lade grunden för 
sällskapets framrida utveckling. han 
avled år 1843. 

som auskultant. senare befordran till 
kanslist, slutligen erhöll ban avsked. 
'Notarien Hallman" som ban sedart 
alltid k1lllades ägnade sig helt åt vitter
heten och de! glada sä!Jskapslivet, meo 
när han kommit i kontakt med Bellman 
kom han främst att intressera sig for 
den tidens ordenssäUskap "Augusti
brödeme,Bacchi Orden" Ballman är en 
av grundarna till SälJskapet Par Bricole 
ocb var dess andre ordensskald 1795-
1800. 

Kjellgren Medaljen 
nn'""' in-stiftad år !995 for 
uv~>•"! talang och lys-kraft 
samt framstilende 
adminislrlltivn gi.imiogar och 

ledan;lutp. Medaljen är den 
senast siagom person
medaljen on om Moder
logen ocb den fOrsill sam 
utgivits medan den 

avporträlrerode är i livet. Med 
undantag for tidigare slagna 
medaljonger av betydelsefulla persone; 
inom sä!Jska~t. samt medaljer vid 
dotterloger vilka kommer an avhandlas 
i ett senare kapitel. Medaljens prägling 

Hallman Medaljen (HM) visar Kjellgrens profil till vänster och 
instiftad år 1994 for synner- bär texten HANS KJELLGREN STOR-
Iig omsorg , medaljen är MÄSTARE 1975-1995 porträttbilden 
placerad i samma latitud utgår från en måioing. Frånsidan visar 

som (KM) och (BM) och intar hans sköldemärke och valspråk RIM 
mittenpositionen imedalj- OCH RESON. 
stegen . Medaljen är präglad Medaljen bärs i ett trefärgat band liiJ 

HÄRLIGA 
KLINGANDE 
BRÖST! 
Lördagen den 19mars 1988 gav OU'f 
spexet "Klingande Bröst'' i en arlikl'i 
l Avisan nr 11 skrev eJAvarande SLK 
Gerhard Mattus en uppmaning till 
bröderna att "gå in i sin kammare" 
och rätta tiD medaljerna på 
frackarna, som blir alltmer vild· 
vuxna. Detta föranledde brodern 
Bemw Holm att skriva foljande talldlr 
tOI spexet 

l Avisan nummer elva, präntades så bär 
an bröst är vilt bevuxna an ingen ordning 
är. 
Men bröderna i ledet åt s!..riften stilla ler 
det där kan vi filta den dag som vi får 
fler. 

Vtldvuxna frackbröst är en problem 
endast for broder roed många emblem 
ocb den som lyckas få plunil dekal 
han måste skllffa en tårig linjal. 
Om mälet är ditt äkta, såoyttja vänster 
bröst 
och är den moderlogisk så ska den hänga 
fOrsa 
men är den från eo dotter så ska den 
hänga sen 
och du får fylla högra med 
närvaroemb)em. 

1 eUipsfonn och visar större delen mörkrött. Rlltlinjaligt hängda klingande bröst 
Hallmans profil liiJ höger Hans Kjellgren född i Stockholm år bäres av broder som alltid gårförst 
troligen be•lf-betad efter 1919 fåretagsledare inträde i sällskapet så kommer aUa som äro pA gång 

----------:;0;;-~r---------------1 ~rösten vildvuxna men fulla mea sång. 

PB SUR~AR UT PA W'n {lrfflfl' ([_ffl Aktaellerinte,vembestämmerdet - U\ t!! Ul!Uil-lf\ medalj fördin närvaro ettmöte tete11 .. -
{6r ~tf t:unn a en bror N A T E T l l l 

detmåste varalikstälJt medhängning av 

e e e Vitra me<:/ ~ Sf<Va- ~o';' får si u vedennäte for att ban re'n är 

Med Par Bricole i tiden. PB surfar Ul 
på Internet. StK bar mer att berätta från 
Kungl. Hufvudsradeo 

Vid ovannämnda sammanträde med 
extra Stor Konselj den 26 april i år 

beslöts, beträffande SälJskapets 
anslutoing til.IINTERNET 

an: 
- SälJsklipet skaU vara 

med ollmän 

in_r1~::~beslutar 
om egen info, 

.--utöver 
bas m[ ormation
adress och namn 

på Dotterlogema, 
som är mininivå. 

· Utformningen på 
,;amtllga sidor skall vara 

ensartad. 
-En ansvarig utses inom vatje Loge. 
-Huvudansvarig och sammanhållaode 
är Moderlogens Broder General
Providören, Jan Lambertsson, som 
utnämnts till Ordeos Webb Master 
(OWM). 
Det .finns redan mycket om PB på 
internet.Sök på www.par-bricole.a.se 
OWM Jan Lambertssons E-mailadress 
är: jan@lambertsson.a.se Vår OWM är 
Eric Haglund. Hans E~ mailadress 
är: eric.haglund@f.lst.se Tills vidare är 
vår officiella E-mailadress: 
perolof@programbolaget.se 

Således, intresser.tde Bröder. aktivera 
lämplig h j ärohalva för lcreativa grepp, 
bli historisk. Bispring OWB med att 
skapa lite "web-sajtar" så där 120 år 
efter JPB:s grundande! 

Rätllnjaligt hängda klingande bröst 
det haver broder som aU tid går först 
sä kommer aU.a som äro på gång 
de är vildvuxna men kommer med fjång 

SkAI for närvarofsten, bräddrylJ din JX>kal , 
ban är alltid med oss och lyssnarpa din 
tal 
för brocollistisk strävan ban fått sina 
emblem 
våra röda näsor skall speglas l de.ss sken 

Först kommer vackert klingande bröst 
burna av Bröder som alltid går fOrst 
så kommer aUa som äro på gång 
brötsen vildvuxna men fulla med sån . 

j 

j 
j 
j 

l 
l 



l PROVENCE 
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AR PARGEN 
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REDAN BLA 
OCH GUL ... 

Vi reser mot Montelimar, staden 
med nougat tiUagad av honung och 
mandel. 1;1 tar av mot Nyons. Just 
här kalltl.> lambkllpet "lavcncll'lns 
vnggu ". Dc blå rätten avlöser 
lllriiDtlnt som ett stort, l1iiUandc 
la•e~tddlmv. Blått; blått så l4ugt ögat 
når. Ui11gs e[ter vägen ser vi deJD, 
I>Qiroson m som står där vända mot 
solen som tusentals muslimer i bön 
mot Medm. Gult, gult så långt ögat 
når. 
Till denna blågula tillvaro i Frankrike 
har Pålle och Ingrid flyttat, till Provence 

~ och staden Hy~res vid franska riviernn. 
LP-reklam bar gån i graven och tack 
vare detta kan Jngrid och Pålle äntligen 
bosätta sig i sitt älskade Provence som 
de drömt om sedan 70-t.alet oc)l där de 
har ri llbringat all sin lediga tid de 
senaste 12 nren 
Hor kom PAlle med dönköpings Par 
Brkoln? Det var 1976 som dåvarande 
kornlullentlcl\1 Hugo Ramsten 
'plockade' m Palle i kören ocb PB. 
Eftersom han var min uppe i karriären 
blev det inte sä många övningar men 

- Hugo lät Pålle hållas. med när 
du kan och låtsas som när 
du inte .kan sa Hugo. ända 
tills Hugo försvann, då han lite 

art skall man vara med i kören så måste 
mao komma på övningarna och det 
kunde inte Pålle. Sll ringde LeifThor 
1986 (fruarna kände varandra) och tog 
med Pliile till PB:s teater. Men det höll 
på att ta en ända med förskräckelse ty 
teater-direktör'n hette Petruson och 
möter man honom som nykomlingfår 
man inte vara blödig. Tack och lov 
fanns Florberger, Benno Holm, Sune 
W'mald, "Burken" Leif. Bo Spång, 
Anders Ruberg och alla andra och så 
blev det ju ordning rå teatern till slut. 
Sen har det rullar p . Talroller i "De 
fyra rum-men" , ordningsman i 
arbersgradema, Överste bevakare och 
musiker, men nog är det scenograferna 
i Bar Bricole. Bad Bricole, Par Bricole, 
Dam Bricole och PB-TEVE som man 
minns allra mest. Denne otroliga 
människa som drog med sig hustrun 
till spegelsalen och byggde Jrulisser en 
hel natt. Men så gick också en kristall 
i den stora kronan åt fanders. fast 
kristallen blev en medalj i bJån band 
som nu hänger snyggt och prydligt på 
På!Jes frack. Vem kan ståta med en 
kristallmedalj från 1860? PåUei!J Det 
är han värd deMe hedersman som ou 
skall ägna sig åt att spela piano, måla 
tavlor och läsa. (Det stod 18 

jag var på besöl0 Så skall han bättra 
på sin franska i bopp om att koJlUlla 
upp i hustruns klass. men det tvivlar 
jag på an han klarar. Ingrid och Pålle 
bar ingenting kvar i Jönköping fo!lllom 
sina viinoer och och det är väl skäl nog 
an hälsa på (hoppas vi). Barneo bor i 
Göteborg och Motala och det går ju 
att köra övtlf Jönköping. Hyeres ()·äär) 
är en liten stad på ca 40 000 invaoare. 
Trädgårds-odlingar, blommor, 
grönsaker. och fisk sysslar man med 
allra helst och så dricker man vin, gott 
vin. Tack På!Je för allt kul til!!~mru~s/ 
Ta väl band om din Jngrid. 
PB. 
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Det 
vi sotn 
gjord et! 
Satte Ihop titlningen allt~å 

H lir var det flinkt~~~ det \kulle fåre· 
komm3 l'Öl'ligu bilder. rest. en faslig liv 
och glamour! Nu blev dd mre ,.ä tl!{O 
att p;rppret vagtar !'Oro sig ;iJJ WJJHJ.te 

ge lj11d ll'r'.ul si@ lst:ill<!l ~vurar v t pa 
en brev sum v1 fick ttllslint <lss ov en 
mt~ ~n J..ry Bruder_ 

'"fint"' av med olästa ;.....;._-....e=---'-__;;;;--'-1 Kära QSti'CIP OPftl 

LUCULLI GILLE A•• R VINODLAREI Jaghurcusturtpmblcm Detl>örja 
• redan nllr jng IJiver upp rw nlorgun-

k.visten. s!llliir vid 5 snåreL känns det 
alltid som om en cnurm ost har ma.'iSemt Sedan några år tillbaka arrenderar vi 

10 st vinstockar i Bordeaul>. Vårt slott 
heter Chåteau Fougas och ligger en 
knapp timmes bilresa från storstaden 

- Bordeaux i Bourg/Blaye·distriktet, 
minemellan välkända namn som 
Medoc, Pomerol. St. Emilion. 

V'mgårdeo är en medelstor gård med 
57 000 st vinstockar och dess nu· 
varande ägare heter Monsieur Jean
Yves Becbet. Den hil!' anor många 
hundra år bakåt i tiden. Huvud
byggnaden är till exempel från 1600-
talet. 
Druvorna som odlas bär är Cabamet 
Sauvigooo, Cabaret Franc och Merlot 

' Det är dessa druvor som, med den 
kunskap och erfarenhet som Monsieur 
Bechet besitter, ger vinet från Chateau 
Fougas de~s kvalitet och karaktär. 
Vinerna från detta distrikt beskrivs ofta 
som smakrika, behagliga, lite sträva 
och mycket njutbara De bör dock, för 
au komma riktigt till sin rätt. Jagras 
ytterligare 3-4 år. 

Ett normaltvinår på "vårt slon' kan se 
ut som foljer. 
December· Februari sker beskärning av 

~ vinstockarna. 
Mars ägnas åt plöjning, bearbetning av 

jorden, borttagning av ogräs etc. 
Apcil·Maj kommer solen och värmen 
och en första galb:ing sker. 
I Juni är blomningen i full gång. 
Under Augusti sker mognaden av 
druvorna. Det är ou mycket väsentligt 
för kvalit~n på dru voma/vinet att denna 
period är lagom varm och torr. (Dena 
har inträffat for årgång-97 ocb vinet 
från de$sa druvor bar forutsättningar 
att bli ett av de stora under 1900-talet. 
Förutsätmiogama-97 var nämligen lika 
mycketlika de som rådde 1947. vilken 
var en av de största årgångarna i 
Bordeaux). 
September och Oktober är skördetid 
och när denna slutfäns pressas druv· 
om a och musten jäses i l 0-20 dagar. 
Därefter tappas vinet av och mognads
Jagras cirka l år i stora elcfut l Oktob.:r 
året därpå tappas vinet på flaskor och 
levereras till oss under Novembe.r. 

På Jagring i Luculli Gilles vinkällare 
harvi nu ärgångarna -92, -95, -%,totalt 
ca 50 flaskor. Argång -92 bar vi Jagrat 
i drygt 4 år och den kan nu konsumeras 
med stort nöje när Senams finner 
lämpligt tillflille. 
Om Chateau Fogas·92 bar bia sagts av 
Guide Dussen Gerbert des vins de 
France: Jean Yves Becbet bar en 

mycket lyckad Cöte de Bourg 1992 
som förenar späost och aromatisk 
varaktighet. Vi får väl se när vi provar 
själva. 

De medlemmar i Luculli Gille som är 
intresserade ocb "bar vägarna förbi" är 
myck~t välkomna att besöka Monsieur 
Bechet och "vårt slott". 

Vägbeskrivning 
Vi utgår från vinsladen Bordeaux. Ta 
momrvägen mot Paris (kommer du ITån 
Paris, vänd beskrivningen). Någon mil 
från (innan) Bordeaux tar du av 
motorvägen mot Bourg. Du är ou inne 
i 'vinlandet'. VIngård efter vingård 
kantar vägarna. Framme i Bourg (som 
också är vän en besök) tar du av mot 
Pugnac, sakta, det är lätt att missa 
vägskylten. Därefter följer du bara 
vägen som ringlar sig fram mellan 
mjuka kullar och grönskande vin
gårdar. Du passerar Chåteau Bousquet, 
ett slott som ibland finns representerar 
på Systembolaget. Efter några kilo
meter syns ett virkesuppslag och såg· 
verk på din vänstra sida. På din högra 
sida fmner du Chliteau Fougas. 

Lars Boll 
Överste Munskänk 

mina liltter ~ känn~ k.letltlillll. finur
Liga, små uch luktar os1bl•gai Detta 
re~ulterar nllnd 1 <~tlrag må~te tugn bon 
muta J!dn;pi\nn~n otJh tlu~<:ha före J<ll! 
ruk.ll' 011jl Efter duschen 11\r 1ng ··n 
~l:illnunde Ju.t utt 111111" grilnDC!'n' son• 
guldbumster 111ed ~1nlpiller uch Ju!Jnu'l 
Dt'l ~r tust d~tt:. 'om .ir 1111ll ~tiJI,tfl 
pnrblum ruo!d turlke flll 1111 julmu't ;ir ''' 
S\'årt OU f:\ 1:1g på Under \IIOTntartwJ \ 
~n:t. llurru.tem ! ~tn t w har fåh for •il! 
ntt julmust ar äckhgt lll<llllct stiinu11cr 
ju rnte. eller är det dtt ociJ l ~ft litll hur 
pass a~khgt lir det'/ 
Vbnw ra svnr~ 

Broder (.:ft~r f'<lflfllll M1>"gri.1 

KliTu Bn~<l•t ")rft /'IIJIP<I 
Ta!! en (}anan. och lUta stot J u:•~ 
snyggtt, sm1111a ••ch nohualn mlilmi,J,(•I 
Vi hm mte till 1nel! dig. fO!' v1 mllste 
~pfulna pa O§' aru>'ikiel och lila naglnrn~ 
efter det ska VI polera Broder Hults 
medalJer men det g:ir ''algunskn lort 

Ki\i\1 ALL J' f' ÖR V l ARBETAR P,\ 

KIWTN REKLAM 


