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ERLÄMNANDE 
A BOKEN! 

Vid den Första Graden den 12 oktober överb mnade 
Arbetsgrademas Ordförande Gert Karlsson. J ön köpings Par 
Bricofes inskrivningsbok tiU Der Styrande Guvernementet. 
Gerr KarJsson gav ~l kort historik o;n denna oskattb<u·a bok, 
där samtliga medk~mmar ::;knvit sina munn sen 1879. 
Brukspatronen Carl Friedländer. vår förste Styrande Mä<~tme. 
skrev den första histotiska namnteckningen den 2/5 1879 od1 
sen <.less har inte mindre än 2950 Bröder skrivit i den gamla 
väl hcvarade boken. Harald Wigsaand och J... öpings A 

Bachanali::-.ka Akademie har tagit fram en ny och del W 
en mäktig upplevelse att se de nya recipienderna skr iva in sig 
i v~rl ~äU::.kap.<~ andra bok.. l..nlo.! minst m~d ianke p& att nya 
namn kommer att fylla boken under minst 200 år framåt. 
Boken är ett bevis på att vårt Sällskap lever or·h att 
rekryteringen fortlöper och jag vill postumt 6 a alia soe 
medverk~tt till at1 boken nu är fullskriven.] 122 år har arbetare 
i vingården satt sitt namnsigiU i denna bok! Det var en mäktig 
upplevelse att hålla derula ··historiebok" mot frackbröstet. 
Tack Gert Karlsson, för ditt osjälviska arbete och för <.len nit 
Du visar genom att på ett utmärkt sätt planera. genomJöra 
och entusiasmera alla högt uppskattade ämbetsmännen i 
arbetsgraderna. Tack alla ni ämbetsmän och talanger som 
arbetar med våra uya medlemmar. Arbetsgraderna är vår 
grunt! och ntan dessa skulle vårt Sällskap inte fortleva. 

Dan Ekström 

Lovisa Grönlund • 
Bellmans hustru • en 

föga avundsvärd kvinna, 
läs del t på sid 7! 

PORTRÄTTET!!! 
Läs Bernt Lindquists 

bländande porträtt av 
Lars Löfstedt på sid 8! 

Den härliga 
vårbalen! 

se mittuppslaget 

24 pigga seniorer från Moderlogen 
deltog vid Första Graden i J önköping fredag den 
12 oktober. 

Vilken härlig fest det blev när 24 Bröder från 
Moderlogen intog Spegelsalen och spred sin moderliga 
värme bland Bröderna i lönköpings Par Bricole. 
Teaterns agerande, Körens allra bästa synnerliga välljud 
och Musikens swing it magisternbrass är den bästa 
inramning vi upplevt på många år. Denna talangfulla 
inramning öppnade fOr den väm1ande gemenskap och 
våra nya Kommendörer våga visa sin lyskraft redan 
vid den första graden. 3/4 delar av Gränna Barbarer 
recipierade och gav tillsammans med bricolebrodem 
Järeby (l /4) tunaln prover på sin fom1åga. RecipiendeD 
Helge Gral1nquist hellöver beller inte skämmas for sitt 
spirituella tacktal. Allvar bbndat med lek . . . Par Bricole 
när det är som allra bäst, tycker vi som. var tllil . 

Rolf representera 
Moderlogen och belönades med 
l önköpings PBs Fö~jänsttecken . 



o 

TANKAR FRAN EN STYRPULPET 
Vad är Par Bricole? spännande att vara medlem i ett 
Jo... det är.. du vet Bellman och... Ordenssällskap och i all synnerhet 

vi sjunger och tycker om poesi ett Sällskap som Par Bricole, där 
och... vi är en kulturbevarande inramningen till ritualen och dess 
förening... och så lagar vi mat... symboler utgörs av talangfulla _ 

det är väldigt trevligt... teater Bröder, som delar med sig av 
och musik finns det också... Musoroas sköna konster. En kväll 
Svaren är säkert lika många som med Bricole ger både allvarliga 
frågorna men svaren handlar oftast funderingar och stimulerar vänster 
om sånt som händer i vårt Lysande hjärnhalva, den stärker 
Sällskap. Det är skillnad på vad vi skrattmusklerna och knyter nya 
gör och vad vi är. Par Bricole är vänskapsband. När vi nu blickar 
ett Ordenssällskap!!! Vi glömmer framåt noterar vi också att året varit 
kanske att ge detta självklara svar i fyllt av upplevelser. Ta en titt på alla 
vår iver att berätta hur trevligt vi härliga bilder i Avisa och minns! 
har. Par Bricole är ett Ordenssällskap Tack alla Ni Bröder som medverkat 
och i ett Ordenssällskap finns ritualer och gjort vår Lysande Sällskap än 
och symboler, som betyder något. mer Lysande. Vi har prioriterat 
Det finns grader för att man skall få kvalite framför kvantitet och det 
aha-upplevelser, som fOrhoppnings- arbetet har burit frukt. Tack!!! 
vis stämmer till eftertanke och Fracken är på "tapeten" igen. 
välbefinnande. Symbolerna i ett Fracken togs bort för att göra det 
Ordenssällskap är spännande. En av enklare, men det var då. Nu är en 
de symbolerna vi ser ibland är en annan tid och det är kanske dags att 
tratt. Ordenstanken om gradvis tänka om (läs Hans Järebys reaktion 
kunskap och överraskning förbjuder på mittuppslaget) Diskussionen förs 
mig att avslöja Sällskapets i dotterloger där man ersatte fracken 
"hemligheter," men det är ju ganska med mörk kostym. Moderlogen har 
uppenbart vad en tratt har för . infört tr.igen. Vi kommer att 
uppgift. Den fördelar det som hälles diskutera~nna fråga vid Stora 
däri, i en måttlig mängd. Det är Rådets sammanträde den sjunde 

NXANSVARIG REDAKTOR 
P AVISA! 
Tyvärr var tack-och-lov-medaljen 
tillfälligt sJut, när Leif meddelade 
mig att Bo Fjaestad var villig att ta 
huvudansvaret för utgivandet av 
AVISA. Medaljintendent Boman har 
lovat nya och Bo skall behängas 
allra först. Tack och Lov. AVISA 
startade 1948, samma år som den 
sjätte grndens parentation av avlidna 
bröder böi:jade i Lj ungarums kyrka. 
Sen dess har mycket skrivits om 
Bellman, Jönköping och världen. 
Jan-Erik Berggren brann för Avisa 
och han "påtvingade" mig att ta 
ansvaret i mitten av 90-talet. Avisan 
hade slumrat in och Jan-Erik var 
olycklig. Nu skulle Jan-Erik varit 
lycklig. Nu börjar istället jag "slumra 
in". Man kan inte vara ansvarig 
utgivare, chefredaktör och skribent 
samtidigt. Det är både oklokt och 
~lämpligt och det är därför jag är så 

glad över att vännlänningen Einar 
Janson flyttade till Thorsvik (det 
stavades så förr) och blev disponent 
på wellpappsfabriken. Familjen 
inkluderade sonen Bo, då fyra år, . 
som så småningom blev student vid 
Kungliga Tekniska Högskolan, blev 
civilingenjör och som i sin katTiär 
kan se tillbaka på många 
framgångsrika år inom näringslivet, 
inte minst som VD för Marbodal i 
Tidaholm. 1987 flyttade Bo med 
hustru Lena från Skövde till· 
Jönköping. I JP läste han om "ett 
lysande sällskap" där alla herrarna 
bar frack med medaljer på bröstet 
och där undersköna darner syntes 
le. Då sa han till hustmn "Detta vill 
jag vara med i" och av en tillfållighet 
(Par Bricole) träffade han Vikar 
Säfestad några år senare och 
tvingade honom att b ]i faddrer. Detta 
innebär att Avisa har tryggat sin 
utgåva ytterligare en tid framåt, 

februari 2002. Låt oss så blicka 
framåt. Den sjätte Graden med 
gåsmiddag är ännu inte genomförd 
när detta skrivs, men förmodligen 
blev det bra. Snart väntar 
Barbarahögtiden med sedvalig 
pompa och ståt och en och annan 
medalj. Sen ser vi fram emot Den 
Fjärde Graden, den första lördagen 
i februari. Denna grad sammanfattar 
arbetsgraderna och är en av våra 
finaste grader då ljuset skimrar som 
allra vackrast. Den Andra Graden 
med Spexet blir en spännande 
överaskning eftersom vi just nu inte 
vet var vi skall vara, då Spegelsalen 
är upptagen. Det finns många 
jättebra alternativ som just nu 
diskuteras. V åren avslutas med den 
Sjunde Graden, som ges henunahos 
Broder Olof Björklund på 
Hällestorps gård. Olof och jag 
promenerade en söndag i oktober 
på det undersköna Hällestorp och 
jag vågar lova Bröderna en 
upplevelse utöver det vanliga, när 
vi den 25 maj 2002, går att fira 
Vårens grönska och Skaparens 
sk?nhet unrlaar hi~· Vi, Par 
Bncole ser fz!rt1 mot vå.rllr23 
arbetsår och anar ett hejdundrande 

vilket hjälper oss dokumentera "V år 
tid" uti Det Lysande Sällskapet 
lönköpings Par Bricole. Lycka till 
Bo. Det är spännande och kräver 
mod i strykningar ety Bröderna 
skriver gärna och mycket och det är 
vi väldigt glada för. 
DanEkström 

födelsedagskalas när Jönköpings 
Par Bricole fyller 125 år (2004). 
Innan dess kommer vi att lägga 
många, långa och härliga protokoll 
till handlingen. Nu ser vi framåt! 
Det är nämligen framtiden jag är 
intresserad av, eftersom jag ska 
tillbringa resten av mitt liv där! 

Dan Ekström 
Styrande Mästare 

WANTED 

V åra nya bokhyllor efterlyser 
Bellmaniana, Gustav ill Htteratur 
samt kanske ett lagom aktuellt 
uppslagsverk. Hör av dig till 
kansliet tel 036-16 21 31 eller till 
vårt nya faxnr 036-16 21 O l. 
Tack på förhand. 

WANTED 
JOnköpings Par Bricales 
Akademi för skalde och 
Talekonst, ombesörjer 
Avisas utgivning och 

fortbestånd. 



anropar alla bröder i det Lysande 
sällskapetJönköpingsPar 
Bricole om hjälp att finna ut vilka 
bröder i sällskapet som firade 
"gökotta" någon gång i det förra 
seklets början. Uppgiften kan 
synas vara omöjlig, men 
fotografen H Holm förekommer 
även på andra bilder från 
sekelskiftet 1800-1900. Känner 
någon till_ om hans efterlämnade 
negativ (glasplåtar) finns 
förvarade någonstans, BO E 
KARLSSON, vet du något om 
denne man?? 
Om negativen är tillvaratagna 
kan det även finnas någon fonn 
av register som kan vara till hjälp 
vid den fortsatta identifieringen 
även av andra bilder än denna. I 
övrigt vill vi i Arkiv X återigen 
upp-mana alla bröder att söka i 
sina gömmor efter ibilder som 
kan vara av intresse för det 
fortsatta arbetet att ordna 
Sällskapets historia i ord och 
bilder. Det har under arbetets 

, ,,,,.\·~ . ...._. 

gång visat sig att
1
ddetbf

1
J·nns ett ~·-·. ·~. ..~, ~ __ ~; 

ganska stort anta u etter av . · ''": -~ - - - ~-- .._. 
ibilder från olika tillfällen. Dessa kommer vi swre låta br»:rna t~ga del av och även ta J_ -AA J-..:aJ«orl 

med sig mot erläggande av lämplig dusör i folWav allmo-ll arkJvarbetarnas forkovran. OV"'W 

VIKTOR RYDBERGFIRANDE 
med rosenbuske, körsång och tal 
När lönköpings Par Bricole firade 
25 årsjubileum 1904, tågade 
bröderna efter jubileumslogen som 
hölls i nuvarande rådhuset, till Viktor 
Rydbergs byst, som då stod vid 
Västra Storgatan och firade 
lönköpingsskalden med tal och sång. 
Nu nästan 100 år senare gör vi om 
det igen. Det började egentligen 
redan den sjätte juni på Sveriges 
nationaldag. Då samlades en liten 
skara på gamla Hospitals området 
och under högtidliga fonner 
planterades en rosenbuske vid entren 
till Viktor Rydbergs museum. 
Medlemmar ur Gudmundsgillet och 
Par Bricole lyssnade andäktigt till 
skådespelare Rolf U no, som läste 
Rydbergs dikt FANTASOS OCH 
S ULAMIT och därefter planterade 
Kulturchef CJaes Rydberg 
rosenbusken. Kungen planterade en 
kastanj på området när Jönköping 
fyllde 700 år och nu bar Par Bricole 
planterat skönhet och väldoft vid 
entren till lönköpings äldsta stenhus. 
Onsdagen den 22 augusti samlades 
en skara vid Rydbergs byst i 
Rådhusparken och inledde det som 
förhoppningsvis skall bli tradition. 
På våren hyllar ju sen många år Per 
Brahegymnasiet (PB) Viktor 
Rydberg och på hösten hyllar 
Sällskapet Par Bricole (PB) Viktor 
Rydbergs minne. Det är en rolig 

bokstavslek med initialerna PB. Det 
bara blev så. Par Bricoles manskör 
under ledning av Claes-Olof 
Lindquist sjöng ett antal 
nationalromantiska sånger, 
lönköpings kulturchef Claes 
Rydberg talade och sammanfattade 
på ett utmärkt sätt Viktor Rydbergs 
liv. Styrande Mästare Dan Ekström 
avslutade sammankomsten denna 
soliga augustikväll, genom att lägga 
ned en krans vid Rydbergsbysten. 
På de gula och blå banden kunde 
man läsa; lönköpings Par Bricole 
hyllar minnet av lönköpings store 
skald. 

Skådespelare Rolf Uno läste fOljande 
dikt av VIktor Rydberg när Sällskapet 
planterade en rosenbuske vid Viktor 
Rydbergs museum. Den sanne 
bricolisten läser naturligtvis inte om 
Anta~os och Sulamit. Det handlar · 
självklart om BRICOLISTEN OCH 
BARBARA! Så det så. 

ANTASOS OCH SULAMIT 
Han va.ndrar sen många många år 
Och söker och söker hennes spår. 

Men stigarne äro så många 
och vägarne så långa 
och korsa varann i ett villsamt nät 
med spår vid spår av fjät och fjät, 
som jämt förträngas av andra 

och alla plånas de inom kort 
av vindar, skurar och drivor bort. 

Men fast han sökt i så många år, 
så långt som människominne når, 
finns intet grått i hans bruna hår, 
ej minsta veck i hans änne, 
Hans blick har glans, och hans gång 
är fri, 
på Iäpparne spelar en melodi, 
ty han vet att han finner henne. 

. hans ungdom är oförödlig, 
väl därför att han tror och vet, 
att he.nnes är av evighet, 
att hennes är odödlig. 

Trots ur och skur är hans linning ock 
så vit som snö och som ny hans rock, 
så var det i mannaminne. 
Ej underligt då, att några tro, 
att de mör, som bo 
i hult och mo 
och sväva i dimmorna inne, 
ha spunnit finaste litjetråd 

av Arkiv X utsedd textXpeditör 

i månglans till hans linne 
och vävt i stjärnljus väven 
och sytt med dess strålar våd vid våd 
till vandrarerocken även. 

Det sägs, att, vart han kosan styr 
med blåklintblomman i hatten, 
det även vid mulnaste himmel flyr 
ett sken över land och vatten. 
Det sägs, det viskar en melodi 
i hyddorna in, där han går förbi, 
som hugnar i dagens trälbestyr 
och ger vackra drömmar om natten. 

Men om hon är död, hans sökta vän? 
Nej, det kan han ej sig tänka, 
emedan solen strålar än 
och ännu stjärnorna blänka. 
Han vet det är för hennes skull 
som solen och stjärnorna strör sitt 
gull, 
för henne livet leva vill; 
men vore hon död, det stode still. 

Då skulle snart 
allt färgspel här förgås i svart 
och rymdemas dunkel tjockna 
och solen och stjärnorna slockna. 

Men än har dagen gJans och fårg, 
än blänka stjärnor i natten, 
och vandraren går över dal och berg 
med blåklintblomman i hatten. 
Det sägs, det tonar en melodi 
i hyddorna in, där han går förbi, 
som gör, att en bunden känner sig 
fri 
och har vackra drömmar om natten. 



Ett utrop från Adam! 
Vilken härlig värld att födas tiU, 
den Bacchanaliska 

Ånger har infunnit sig. Varför sade 
jag inte ja tidigare. Ja till PB alltså, 
en som säger nej till bröde.me vet 
inte vad han går miste om. 

Nog är det märkliga turer livet har 
i beredskap för oss och speciellt för 
undertecknad. Jag har flera gånger 
sagt nej tiJJ deltagande i Par Brlcole, 

passade bättre for Jacob S Jonsson. 
Den kvällen blev starten på något 
mycket trevligt, precis så som fri
tiden skall vara och precis så som 
jag skulle kunna tänka mig att det 
alltid skall vara i PB. · 
Fritt fram för glada upptåg. 
När jag märkte vilka killar som sagt 
ja till att vara med förstod jag att 
det här blir något alldeles lysande. 

i första hand på grund av tidsbrist. Här gällde det att ge järnet och visa 
Brödeme har dock icke låtit hoppet sig värdig ett medlemskap hos 
fara, utan envist och klokt bestämt bröderna. Leif Thor, som jag snabbt 
sig för att så småningom lyckas. döpte till Mr Peps, är en jäkel på att 
Man kan undra varför? Inte har väl peppa. Utstrålar man själv glädje 
jag, en enkel östgöte, något att till- och vilja, trots att man in te kan noter 
föra. Man försökte till och med, för och helst gör som man vill, så är 
många år sedan, få mig au spela halva segern vunnen. Det smittar av 
Adam iförd trikåer, men då gick sig. 
brödeme för långt ( det hade passat Nu var det inte några ledsna killar 
Kurt-Rudolf bättre). Jag i trikåer, som var med och gladare blev de 
nej gud bevare mig från sådana efter varje rep. Trots at Kurt- Rudolf 
generande kläder. ibland svävade ut i en helt annan 
Så här efteråt kan konstateras att jag låt, och Goggo påpekade: "det skall 
redan hade spelat i trikåer, då som vara fiss där", men sådana är de, 
Mac-Beth i eu reklamavsnitt för konstnärerna. 
Telia i stadens revysällskap. . Ingen av Sl "'xförfattama tappade 
! ill ~~ut ~yc~~des bröd~rnas hst o~h -~tmingen ts att ent1t;.J strykningar 
Jag foll ttll foga . Och tankte att mm gJordes under resans gang, detta för 
svärfar Stur~ P~tri, själv briccoli~t, att snitsa till det hela som vj uttryckte 
skulle glatt ::;1g ut dclla. Jag gav nug det. Vi tyckte själva att roll besätt-
hän efter kaHelse till forsta graden. niogama blev helt perfekta, Goggo 
J ~g noterade särskilt att man skulle e om Gud a r och Kurt-Rudolf som 
bara frack. Aha, en kl u bh som roar ormen. fe~ att förglömma Lars, 
sig med stil. Iklädd fra~ k gj?rde jag Egon och Conny som aporna som 
entre, men upptäckte till mm för- verkligen växte in i rollerna på ett 
våning att av de övriga 20 som fantastiskt sätt och som sedan lyfte 
skulle invigas i den baccanaliska föreställningen. En föreställning där 
mystiken var det endast ett par tre Benno Holm som trädet blev den 
stycken som bar. fra?k .. Väl åter fasta punkten. 
hemma kollade Jag rnbJudan och Föreställningen kunde dock blivit 
där stod det frack. elle~ mörk kostym, mycket bättre om vi inte fått vänta 
men helst P B-shps till kostymen. så länge på att börja. Tänk efter 
Jag föreslår att man stryker ?et själva. 
senare och besJuLar att det allltd skall KHlar som kanske gör sitt kanske 
vara frack. enda framträdande f'ar gå i kulisserna 
Senare, väl invigd i PB:s glada dryga halvtinunen och vänta- tända 
mystik kände jag mig snabbt till tusen. Det är inte helt enkelt att 
hemma. Men upptäckte att i PB hålla den tändninPen, men grabbarna 
vilar man inte på hanen. gjorde det. o 

Döm om min förvåning när Leif Att som ny briccolist sedan själv bli 
Thor ringer upp mig några dagar hyllad för en enkelliten insats i ett 
~enare och u!l?rar: . spex, det värmer och man känne.r: 
Skul~e du ~~lJa spela me~ 1 ett . nu är jag med. • 

SJ?.ex? Ja, SJäl~~art s~de Jag och VI Vilken lycka och man förstar att i 
traffades en k vall ute 1 Le1fs lokaler det här sällskapet uppskattar man 
på Haga. allt som görs om det görs för att 
Ett m~u~.la~e~ i m0 ~and och .. d.öm glädja och underhålla. Till bröderna 
om nun forvarung nar Jag upptaeker i spexet kan jag bara säga: 
att det är det gamla spexet Ada~. Tack! Jag är imponerad och tacksam 
som Kmt-Rudolf och Goggo sknvtt över att jag fick vara med. 
och tidigare försökt få mig att spela 

Hans "Adam" Järeby 
medi. --~~--~ 
Jag satt där spänd för att få veta 
vilken roll jag skulle spela. Efter 
tidigare förfrågan fanns det så klart 
bara en roll för mig, huvudrollen 
Adam, men det kunde man ju inte 
med att upplysa herrama om. Det 
låter kanske egoistiskt och inte så 
ödmjukt, Men skall man spela med 
i ett spe-.; måste ,man gå hårt ut. Inte 
kunde väl jag spela Eva, nej det 

Se men också röra Skratta Annette för de här biljettema var dyra!!! Välkommen till Stora Hotellet 

Den som är snäll kan få ta på mina mec.laljer! 

Jippiiiii htir var baren!!! Telegram från H.M. Konungen 

Du är som en dröm i rosa, Ingalill! 

Vårbalen. blev en minnesrik fest, som bö.rjade i den vackra foajen i HLK med vin och samkväm. 
G.C.M Mats Forsgren hälsade välkommen och inbjöd samtliga att intaga lll..,Ks aula där dambricoleriet 
tog sin början. Vårtalaren Gunnar Åkerskog påminde om platsen vid Munksjöns västra strand, 
damerna dekorerades på sedvanligt maner, kören gav en finstämd vårkonsert, med humoristisk 
inranming av körordförande Ragnar Jonsell. Förre Ordensskalden Bengt Jonshult frän moderlogen 
hyllade Bellman, varefter Dan Ekström bekransade Bellmanbysten och kören sjöng "Vem är som 
ej vår broder minns.Efter en kort paus gavs spexet "ADAM." 
Jakob S Jonsson spelade Eva, Hans Järeby, Adam och de båda författama Gunnar Gårdmark, som 
träig Gud och Kurt Malmgren som slingring orm. Till detta agerade aporna Lars Nordqvist, Egon 
Larsson och Conny Norman och inte minst Benno Holm som träd. För första gången i modem tid 
fick vi uppleva ett spex som verkligen strök under ordet spex. Finess, humor, studenttradition och 
en text som håller i riktigt stora sammanhang. Bravo! Spexet Adam är skrivet i fyra akter och vi 
ser fram emot den andra akten vid vårbalen 2003 om projektgm ppen inte överraskar oss tidigare. 
Måltidskalset blev som alltid , en härlig inramning med tal och sång. Paret Susanne och Bengt 
Jonshult fTån Stockholm bjöd på gar..11la jazzörhängen och avslutningsvis spelade Coverland, ett av 
VästsveJ·iges bästa dansband upp till dans. Det är lätt att summera Vårbalen 2001 - Kvalite!!! 
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Lin·daK•~n dm 27 januari 
Out ~:hst.'end(' ~ rödt-r 
<l· j ärdt· f; •·•tdt•n l 
lknil Anders..,on 
!.w Arvids~on 
Mah Eriko.;son 
Tommy Gu;,-1.1\':o,•wn 
lkngl LinJblom 
Olof Sköld 
Chri~tl'l \\•alltndN 
1-l~' n t Arv id..,~nn 
Hut)~ B~r~l!ltn 
J, 11ta11 For~ berg 
Manm Liljcgralm 
Sll.:r.m R j ~.•~:rl 
CJmJ>1upl,~·r Wahiqtll.\! 

Likda~en d('n W nwr~ 
K hm.• Och Ueilll1und~ 
() v'·rkmunwndt)rcr 12:a <;r.ult·•l t 
Ure~~r Sl~p~:.svilt 
t J.! f An,fcr-.M)It 
Ma:l'alh lh'cn.·<.l 
Jan -H iun'n~h.:rll 
.lnhan l aro.:..,on 
_h-t~!W. J'!'Uili,',Oil 

ikn - A~~: Na'\lnnd 
'(OIJhlS ()Uillkr~t<,'dt 

Skt:IU Wihl:r~ 
Ossi Mönne:-1,.11 
.\'{i k-ad rho'f 
f 'hriw~r Al:t.('H 
'ruruhy lkr~ström 
ll~t~lk filiii 
ThohJu:-. Dcnc~cl' 
Peter Sjöstri~m . 
JvM Vmerfms 
P~itl"ik (ht.<:t<iVSS<'II\ 
·rh•.mwl\ Svcdbc\'r 
.lauot-: D1os 
Hakan Gustat..:::.on 
Hfik•tn Sandgren 
Torull S td:msson 
Morgan Wilhdmssiln 

LHrdotrtetJ dt:n fS 'eptembct· 
( )fi.irg{tn~Jigt Ski oandc U röde r 
('l'rt'djc Graden) 
PeleT S,1ns1rmn 
Jv.nn l.etterfon: 
Te •h ta~ D~;nd~t 
llenrJk Hull 
Chnstt1f AIL.en 
Johau Lar"son 
Jonas Fram,son 
Stcfan Wiberg 
Jan Dzedms 
Magnw> llzorcu 
Stefan Dane 
Han!\ .Järeby 
Tomal> Qunnersredt 
Milad Thor 
Torguy Bergström 
Jaknb S Jonsson 

Frl'<lagen den J 2 ok to her 
Nitiske Och l Vingården 
Arbetssamme Kommendörer 
(l :a Graden) 
Ma gnu;; l .i !ja 
Henrik Ryden 
Thmna:; l mder 
ln~ma.r Ryg~n 
Olnf Nvlantlcr 
Curt setterberg 
Kri-;t~r Wallin 
l'hvnms Varvemd 
Svcn-Ertk Brauer 
Cl.ae~ Rydberg 
Helge Grahnqui<;t 
Ur1'1.1n Lind<>trom 

THES BACCHANALISKA THEATER 
En för Thes Theater stor händelse 
timade sistlidna årsskifte då Thes 
mångårige cassieur Herr Florberger 
behagade sig tillbaka draga. Nya 
tider har timat när en något yngre 
cassieur noveau datoriserat Thes 
mångfasetterade redovisning. 
Ingemars nit att med handskriv
maskin och karbonpapper tillskapa 
ett fåtal fylliga handlingar har ersatts 
av en modem mångfald handlingar 
envar innehållande blott någon en
staka rad med efterföljande fåtal 
siffror. Båda systemen förefaller 
dock hittills hava givit nära nog lika 
trovärdiga resultat. 

V åren inleddes med ett Kongligt 
danskt besök från Jägespris. Inte 
fårre än 33 acteurer och bakom 
scenen arbetande förgyllde vår afton. 

Herr Directeuren Christer 11Krydda'' 
Eng höll tillsammans med C.~arles 
Petrusson i arrangemanget. A ven 
om vissa ord svårligen kunde förstås 
fick vi ändå de.l av en lysande före
ställning bestående av teaterspexet 
"Barselstuen". Att förställningen 
avslutades med middag på Lilla 
Scenen störde inte beller helhets
intrycket. Gåvor utbyttes. Intet öga 
var torrt. Nästa år gästspelar kören 
och Theatern i Jägerspris. Som sig 
bör blev Benno, Perro, Charles och 
Krydda hedersmedlemmar i 11Jäger
sprisamatörchen". Om medlems
skapet har bekräftats med en medalj 
torde envar· kunna beundra högst 
densamma på Broder Charles 
muskulösa bringa om inte förr så på 
Barbara. 

DEN BACCHANALISKA KORliN INOM JONKOPINGS PAR BRICOLE 

Den Bacchanaliska kören är 
egentligen lika gammal som 
sällskapet men gubbarna har byts ut 
efter hand. Under de senaste åren har 
vi fått flera nya körmedlemmar, och 
vi välkorrmar alla bröder som har 
intres~~l använda och utveckla 
sina såJW!ranlag. Men den som vill 
uppträda måste också vara med och 
repetera,vilket vi gör varje måndag 
(utom Annandagar,juJ- och Sommar
lov) kl~ till 21 .03. Repetitionerna 
är så g-de och roliga-att det 
kommer flera då än till olika 
framträdanden- detta är en ovanlig 
situation. 
Den som vill känna sig fö·r kan vara 
med en tennin och sedan sjunga upp 
för Choralintendenten och en 
representant för Styrelsen. Vår 
koralintendent Clas-Olof Lindquist 
leder och repeterar kören i vått och 
torrt. Kören uppträder vid. PB:s olika 
kapitel och måltidskalas,samt 
understundom även på andra 

offentliga och privata 
tillställningar. Vi bar haft och 
kommer att ha utbyten med andra 
PB-körer tex i Vänersborg och 
Stockbolm.Kören är medlem i 
Smålands Körförbund och flera av 
sångama • varit me~å 
gemensara kursda~)Ch 
konserter i helalandskapet I maj 
2002 planeras en samfålld konsert 
i Västervik. Vi har dessemellan egna 
samling~ie kalas s~~~t i 
septembe d hemk· in och 
egna nymfer i vattenledningsparken. 

Du som vill vara med i kören eller 
låna oss tag gärna kontakt med mig 
eller choralintendenten! 

Ragnar Jonseli Ordförande. 
Tel 164413(hem) 
ragnar.jonsell@ swipnet.se 

PB KALENDERN 2002 
Grader och sammankomster 
Söndag 6/12 Julfest för hela familjen 
Lördag 2/2 Fjärde Graden 
Torsdag 7/2 Stora Rådet 
Lördag 9/3 Andra Graden 
Lördag 25/5 Sjunde Graden 
Onsdag 4/9 Yiktor Rydbergsfirande med 

Onsdag 
Lördag 
Lördag 
Måndag 
Lördag 

25/9 
5/10 
9/11 
2/12 
7/12 

Ämbetsmannamöten 

Ambetsmannaupptaktsmöte 
Nionde Graden 
Tredje Graden 
Sjätte Graden med Gåsmiddag 
Attonde och Femte Graden 
Första Graden med Barbarahögtid 

Tisdag 22/1 Planering inför IV 18.30. 
Tisdag 26/2 .Planering inför II 18.30 
Onsdag 24/4 Planering införVII 18.30 
Onsdag 1119 Planering inför IX 18.30 
Onsdag 25/9 Planering inför III 18.30 
Onsdag 23/10 Planering inför VI 18.30 
Onsdag · 20/11 Gemensam planering I och Barbara 18.30 

Det Styrande Guvernementet och Arbetsgraderm:1s Ordförande 
sammanträder måndagar klockan 18.00 enligt följande; 
14/1, 11/2, 11/3, &/4, 12/8, 14/10, l l/1 1, 9/1 2 

Thes Theater har till yttermera visso 
medverkat vid såväl vårens som 
höstens gradgivningar allt till 
ömsesidig förnöjelse. 

Till sist, men inte minst: 
Mine Bröder, varen varmt välkomna 
varje onsdag kL 6 om aftonen till 
Lilla Scenen på Tändsticksområdet 
Där söker talangerna inom skåde
spelarskrået att redigt lära sig den 
svåra scenkonsten. Tveka inte utan 
besök oss genast och strax finner 
Du. utlopp för alla Dina inneboende 
- men oftast alltför dolda - kreativa 
talanger till övrige Bröders för
nöjelse och Din egen synnerligen 
stora tillfredsställelse. Vill Du veta 
mera ring Krydda 0706 394423. 
Lars Oscarsson 

6fJar 
2412 
Z0/3 
.~0/5 
8/8 
25/8 
6!9 
liW 
~~/lO 
17!10 
~0/11 
20/11 
30/11 
8/12 
70år 
lO/l 
13/l 
28/5 
7/6 
22/6 
12n 
'!217 

75 år 
27/2 
6/3 
23/3 
27/3 
715 
25t5 
317 
15/9 
1511 J 

HeultfJ Jan.s~on 
Led'Tlu.iol 
Önau Holm 
R Litger Wahl4mst 
Jan ArvnJ.s~on 
Rolant.J Södcrhom 
Lars Boll 
Leif Johansson 
lnl!em·ar Jan8son 
Gltrister DabJbe-rg 
Gunnar Gårdma(k 
Ulf MållS'SI)tl 

Anders Svensson 

BoLSpång 
Brrttl Palme John~"ll'UJ 
Hugo Ramsten 
P~!r-In~var Persl'(on 
Stig Ry\ ,tlliu~ 
Leif H runmarkrantz 
Einar Hutlin 

Lars-Erik Stridh 
Ingvar Larsson 
Ulf Lar$son 
Åke Flodhammar 
Walter Bjerscr 
Tage Schyberg 
Holger Welen 
RuneAlgren 
CJrT C~..:derh(llm 



Lavisa 
Fr-edrika 
Bellman 
född Grönlund 
Av Tommy Öberg 

När Bellman avled den 11 februari 
1795 var han totalt utblottad. Efter 
sig lämnade han sin hustru Lovisa, 
som jllst fyllt 40 år, och tre pojkar 
-Gustaf 15 år gammal, Carl 12 och 
Adolph 5. Lovisa dog 1847, 92 år 
gammal. Hon kom alltså att överleva 
Carl Michael Bellman med mer än 
50 år. Hon fick också uppleva hur 
Carl Michael som under sin livstid 
kanske sågs lite som entertainer och 
ibland lite som lustigkurre, kom att 
återupprättas och bli svensk 
nationalskald. 

Det finns inga efterlämnade porträtt 
av Lovisa, så vi vet inte riktigt hur 
hon såg ut. Atterbom, vilken dock 
ett flertal gånger besökt henne, gav 
emellertid följande beskrivning av 
henne: 

"Lovisa Fredrika Grön! und; en flicka 
af utmärkt hufvud och stark karaktär, 
som behagade honom ej mindre 
genom det qvicka och träffande i 
sin för satir benägna omdömesgåfva, 
än genom det det i utseendet 
välbildade, stolta och säkra, h varmed 
ett nästan manligt sinnelag 
framblickade under hög panna, ur 
stora, bruna, genomträ.J.1gande ögon." 

Författaren Crusenstolpe träffade 
henne på äldre dagar, när hon hunnit 
bli 65 år gammal Han ger denna 
bild: "Till vexten var hon magerlagd 
och lång; men mycket låghalt. 
Hufvudet utgjorde hos henne i alla 
afseenden och bemärkelser den 
herrskaode delen. De starkt 
framstående anletsdragen, om h vilka 
man med skäl kunde säga, att de 
hade äktenskapstycke af Skaldens, 
voro öppna och ädla, och ur de stora, 
eldiga, bruna ögonen blixtrade ännu 
i sena åldern stolthet och satir." 

Lovisa Fredrika föddes 1755. Hon 
var dotter till krydd- och 
kramhandlaren Gabriel Grönlund 
och hans hustru Maria Engell (kallad 
Engela) född Friedlein. Familjen 
Grönlund hade flyttat från 
Norrköping till Stockholm, där 
Gabrie1 Grönlund börjat som 
bodbiträde, men successivt arbetat 
sig upp, gift sig till pengar, och sedan 
fått burspråk som egen krydd- och 
kramhandlare. Familjen bodde i 
samma hus på Drottning~atan som 
man hade handelsboden 1. Engela 
Friedlein kom från en burgen 
köpmansfamilj, och genom arv förde 
hon pengar med sig i boet. Familjen 
hade många barn. I hushållet fanns 
dessutom ett flertal andra personer: 
två bodbetjä.nter, två pigor och en 

amma. Gabriel Grönlund hade dåligt 
sinne för affårer, och hans ekonomi 
och förmåga att sköta handelsboden 
försämrades hela tiden. Han 
tvingades ta successivt större lån av 
hustruns styvfar Petter Fuhrman. 
Till sist gick inte ekonomin att rädda, 
utan Gabriel Grönlund gick i 
konkurs. Gabriel hjälptes emellertid 
till en tjänst som stämpelmästare 
inom tullen. 

Bellman träffade troligen fanuljen 
Grönlund redan 1773 genom 
familjens måg Martin Lindström, 
med vilken Bellman var god vän. 
Lovisa var då 18 år gammal, men 
Bellman uppvaktade vid den tiden 
en annan dam, Viihelmina Norman, 
som bodde några kvarter från 
Grönlunds på Drottninggatan. 
Kanske träffades Carl Michael och 
Lovisa genom Martin Lindström? 
Kanske gjorde han sig ärende till 
krydd- och kramboden, som ägdes 
av Lovisas far? Kanske möttes de 
bara av en tillfällighet i förstugan 
eller ute på gården? På hösten 1775 
~yrde Bellman rum i Prästeståndets 
Anke- och Pupillkassas nyinköpta 
fastighet i hörnet av Drottninggatan 
och Mäster Samuelsgatan , beläget 
bara någ-A,Us från fe ljen 
Grönlundr'Möjlighetema att träffas 
borde ha varit många. Vi vet inte 
om Lovisa haft andra friare eller om 
hon varit förälskad i någon. 

Vi vet där.ot, att Bellan från och 
med 1775, dvs då Lovisa var 20 år 
gammal, började uppvakta henne 
med biljetter och och verser. Mao 
kan i dessa följa hur hans känslor 
för henne utvecklades och mognade. 
Den 25 augusti 1777 skriver han i 
en dikt: "Jag älskar dig mer än 
myckef'. Hur Lovisa själv kände 
det får vi inte veta. Föräldrarna ble.v 
troligen inte varse att deras dotter 
uppvaktades av Bellman förrän 
senhösten 1776. Han hade redan då 
skaffat sig ett känt namn, men 
knappast på ett sätt som tilltalade 
familjen Grönlund. Sedan r 760-talet 
var han mest känd för sina supvisor, 
och Lovisas föräldrar hade troligen 
svårt att skilja mellan dikt och 
person. 

Lysning togs inte ut i Lovisas 
hemförsamling Klara, utan i Eds 
församling. Skälet kan ha varit att 
Lovisa ville hemlighålla detta för 
sina föräldrar, eller att föräldrarna 
såg på dotterns samröre med 
Bellman med så stor ovilja, att de 
inte ville att lysningen skulle 
offentliggöras i hemförsamlingen. 
Den 19 december 1777 gifter sig 
Lovisa och Carl Michael i Klara 
kyrka. Vigselförrättare är 
kyrkoherden i Klara församling, 
doktor Nensen. Troligen har Lovisas 
fader till att börja med nekat ge s itt 
samtycke till giftermål. Emellertid 
lyckades Bellman få Gustav ITT:s 
stöd för sitt giftem1ål: "Men bvad 

som för det nu lefvande slägtet torde 
vara mindre kändt och hvilket 
framlidna fru Bellman gerna och 
med en viss stolthet förtäljde var: 
att skalden understäide monarkens 
välbehag sin förlofning, och att 
Gustaf III först efter att hafva gjort 
sig noga underrättad om föremålet 
för skaldens låga, samtyckte till 
Bellmanska parets äktenskap." 

Giftennålet var som nämnts inte 
populärt i Lovisas släkt. Vi vet inte 
hur man firade sin bröllopsfest, men 
man kan anta att den inte ordnades 
av släkten. Troligen firades bröllopet 
hos någon vän till BeJlman. Ett av 
bröllopsvittnena, Paul Sahlin, har 
utpekats som tänkbar bröllopsvärd. 
Vad var det som drev Lovisa till 
giftermål med Bellman? Hade hon 
tröttnat på att bo i föräldrahemmet 
och längtade ut? Var det föräldrarnas 
försämrade ekonomi? Nej, troligen 
gifte hon sig av kärlek. Ingen av 
dem kan i alla fall ha haft någon 
föreställning om att deras äktenskap 
skulle ge den andre ekonomisk 
trygghet eller högre status. Det 
kanske dröjde ett tag innan hon insåg 
att de var ett omaka par. 
Åldersskillnaden mellan dem - hon 
var 20, han 37 år gamm.var vid 
denna tid inte något ovan'Tgt. Men, 
deras sociala bakgrund var helt olika. 
Han var son till en hovtjänsteman 
och hade fått god utbildning och 
klassisk bildning. Hon k. från ett 
enkelt borgarhem, hon kunde läsa, 
skriva och räkna, men någon boklig 
bildning hade hon knappast. 

Med giftennålet hade alltså Lovisa 
trotsat sina föräldrar. De hade säkert 
skaffat upplysningar om Carl 
Michael Bellman och på goda 
grunder varnat för honom. Lovisa 
hade ekonomiska tillgångar att ärva 
på mödernet. Helt befogat 
misstänkte den blivande svärfadern 
att Bellman skulle komrna att 
förslösa detta. Därför upprättades 
ett äktenskapsförord mellan Bellman 
och Gabriel Grönlund (han var ju 
sin dotters förmyndare): 

"Förrän det i Herrans namn slutne 
ägta förbund emellan mig Carl 
Michael Bellman och Jungfru 
Lovisa Grönlund kommer med 
wigsel att fullbordas, har jag Carl 
Michael Bellman och jag Gabriel 
Grönlund, såsom forbemälte Jungfru 
Lovisa Grönlunds Fader och 
giftoman ansedt det nödigt, 
efterföljande ägtenskaps förord, 
jämlikt Lagens tillåtelse i 8 Cap. 
Giftermålsbalken upprätta." 

Det var inte mycket till hem Carl 
Michael hade att erbjuda sin unga 
hustru. De flyttade in i hans 
ungkarlslya på Lästmakargatan där 
maten fick Jagas i kakelugn eller på 
en öppen eldstad som flera 
hyresgäster fick samsas om. H~ir 
bodde man ända tills deras första 

barn föddes drygt tre år senare. 
Under de 17 åren fram till Carl 
Michaels död hann man att bo på 
inte mindre än tio olika ställen. 

Det måste ha krävts mycket av 
självöver:vinnelse från Lovisas sida 
för att byta sin ordnade borgerliga 
tillvaro mot en bohemisk tillvaro i 
skuggan av en populär poet och 
trubadur, uppskattad sällskaps- och 
ordensbroder med sena kvällsvanor, 
och som på dagarna behövde såväl 
sömn som arbetsro. 

Men vad visste Lovisa om Carl 
Michaels förmåga att försörja en 
familj? Troligen ingenting. Bellmans 
ekonomi var katastrofal. Snart nog 
fick hon erfara att hon gift sig med 
en man i total avsaknad av 
ekonomiskt sinne. Hon skulle få 
vänja sig vid att det från dag till dag 
saknades pengar till hyra, mat och 
annan livets nödtorft. Hans 
inkomster går inte att överblicka. 
Under 177 4 och 177 5 hade han varit 
sjuklig, och vid tiden för giftern1ålet 
var ekonomin useL Han beskrev sig 
själv vid den tiden som en "halvdöd 
sjuk poet". I januari 1776 utsågs 
Bellman tack vare ingripande från 

a ustav III till sekreterare i 
~ummerlotterie.t, en tjänst som han 

på papperet uppehöll ända till sin 
död. Redan i april upprätthölls 
emellertid tjänsten i praktiken av en 

ennan person eftersom Bellman "af 
sjukdom eller annars varit hindrad". 
Dock fick han bibehålla sin lön på 
208 Rd per år> vilken 1882 till och 
med höjdes till 333 Rd. Dessutom 
erhöll han livet ut ett bidrag på 100 
Rd årligen ur kungens handkassa. 
För en vanlig familj hade denna lön 
inte varit så dålig, men för en man 
med Bellmans vanor räckte den inte 
långt. Författarskapet inbringade 
inte mycket. Obetalda hyror, 
obetalda räkningar, pantsättningar, 
lån och reverser kom att förfölja 
Bellman under hela hans liv. Man 
kan följa familjens dåliga ekonomi 
i bevarade obetalda räkningar, 
rättegångsprotokoll mm. Redan 
1781-82 hade Bellman, trots 
äktenskapsförordet, förbrukat en stor 
del av Lovisas kommande arv efter 
sin mor. 

Den dåliga ekonomin kan även 
spåras i familjens liv på andra sätt. 
I början var Carl Michael Bellman 
en gärna sedd gäst på olika fester, 
men efter hand blev ban inte längre 
mottagen och kvarbjuden hos sina 
vänner och bekanta. Det blev i stället 
näringsställen som besöktes. 
Krognotorna vittnar om 
alkoholbehov och ständig brist på 

Läs den spännande fortsättningen 
i nästa nummer .... 

• l 



Så sitter han där i min röda fåtölj 
och tittar lite strängt på mig. Lars 
Löfstedt, snart Riddare av Svarta 
Korset. Den högsta grad som ges i 
P'ar Bricole. Utnämningen sker vid 
moderlogen i Stockholm, dit han 
reser i april2002. Lars Löfstedt är 
i mina ögon mycket av en 
gentleman, snygga gångkläder, ett 
avmätt sätt och stil över det hela. 
Hållningen kommer måhända från 
åren inom flygvapnet. Fem år gav 
han forsvaret innan studier till 
byggnadsingenjör och steget till 
arkitekt togs. Politiken blev också 
ett byggnadsverk han snickrat på. 
Han var på sätt och vis min chef 
under några år på 80-talet. 
Ordförande för Kultur- och 
Utbildningsnämnden vid 
Landstinget i lönköpings län, som 
hade att sköta dåvarande lönköpings 
länsteater- numera Smålands musik 
och teater. 

Lars Löfstedt är fodd och uppvuxa 
i Nässjö, äkta smålänning. Gift • 
sedan många år med en tös från 
samma stad . .Pappan hade en herr
och damekipering och något av det 
välklädda bar nog följt Lars i Ii "A 
Hur är då forhållandet till W 
hemstaden? Redan Albert Engström 
ansåg att Nässjöborna har det bra 
vart dom än kommer har dom ju 
roligare än hemma. Får intrycket 
att Lars håller med mig när jag 
berättar historien. Helt säker kan 
jag dock inte vara, han har en 
fonnåga att hålla rnasken som skulle 
göra en ,pokerspelare grön av avund. 
Annars minns jag", säger han, "hur 
stadskärnan i Nässjö såg ut en gång 
i tiden - nu ser den bara ut." En 
humoristisk torr och underförstådd 
kommentar. Hans rå.d och 
synpunkter. tar man gärna på allvar. 
För sådär 15 år sedan 
rekommenderade han mig att dricka 

genever till julskinkan och det var 
ett gott råd. 

Samtalet tar fart, där vi sitter i mitt 
rum på teatern. Ute regnar det, jag 
trugar på honom lite mer 
mineralvatten och får honom att 
minnas sina första år inom 
Bricoleriet. .. Många trevliga 
episoder kommer upp och han 
erkänner leende att han inte alltid 
haft riktig ordning på Pelarhelgonen. 
Bröder av högre grader förstår vad 
han menar. Visst är det ett slitet 
uttryck att skriva art en broder är 
en trogen arbetare i vingården, men 
i Lars Löfstedts fall är det barske 
mig alldeles rätt. Han har tågat 
igenom alla grader i tur och ordning 
inom Par Bricole och besitter en 
stor och omfattande erfarenhet av 
ordensarbetet En man att hålla i 
handen näi- ritualerna svajar. Eller 
som han säger om eget omdöme 
och andras: "Det var ett bygge i 
IndierWJch en av indjerna gickjämt 
och s•igt och bugade for sin 
Sahib och frågade hur han skulle 
göra? Till slut blev engelsmannen 
fortvivlad och säger till indiern
men 'lliifniska använd suntfömuft! 
Då b~e sig indiern ännu mer och 
svarade - Sahib, sunt forn uft är en 
sällsynt Guds gåva, jag har bara 
teknisk utbildning. Det är en historia 
somjag har tänkt mycket på", säaer 
han, "och som man kan lära av.' 

Det glada och brokiga umgänget 
inom Par Bricole blev Lars givet 
redan 1967. Han ser mycket positivt 
på de förändringar som har skett 
under decennierna. Och menar "att 
man har lyckats modemiserat ett 
utomordentligt gammalt sällskap 
och ändå kunnat hålla kvar 1700-
talet ~anska väJ". "Men", fortsätter 
han, man måste vara förbaskat 
forsiktig när man ändrar i såna här 
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gamla grejer, det tär inte ske 
språngvis utan det skall komma 
sakta och naturligt. Min personliga 
uppfattning är annars att jag är inte 
så där fOrtjust i när folk kommer i 
grå kostym och blommig slips." 
Och så tittar han på mig igen med 
det där lite sneda leendet och den 
outgrundliga blicken. Han få,r ·mig 
att tänka på något som Bror Hjort 
skapat (Gustav Vasa?). Håret i ett 
slags pagefrisyr och ansiktet stramt 
och hugget i ett stycke. Han ser så 
förbaskat seriös ut - och det är han 
också, med ett stänk a v äkta humor 
i mungipan. När vi kommer djupare 
in i hans tid inom sällskapet visar 
det sig att han tjänat under fem 
styrande mästare! Det är inte dåligt. 
Han tycker det är mycket bra nu -
men minns tiden under Berggren 
som alldeles lysande och rolig. "Fast 
då var bacchanalen tydligare, 
bröderna fortsatte festaodet efteråt 

o "d l h " M - nu gar e gam e em . an tar 
det helt e•lt lugnar~ - kan det 
vara det a-an måsteW.ra bil nästa 
dag som rar oss att hålla igen"' 
funderar han. 

Vid sida~ Par Bric~ är hans 
fritidsint-en främs.nst och 
musik, med mångårigt abonnemang 
hos Orkesterföreningen. Ett intresse 
höjer sig dock över mängden -
segling. Som ägare till en segelbåt 
på 33 fot vet han hur man "angör 
en brygga." När sommaren kommer 
lägger han ocb hustrun ut från 
Domsand. Lämnar Vättern och går 
ut genom kanalen och lever på en 
~av 14 kvadratmeter i sex veckor. 
'Det är så skönt att bara behöva bry 

sig om detta lilla formatet", som 
han säger att hustrun säger. Tror 
nog att han njuter av det han också. 
Att vara målinriktad, ha översikt, 
ordning och reda ligger nära Lars 
karaktär. En man att lita till, med 
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både teknisk utbildning och sunt 
förnuft. 
Inom vårt lysande sällskap 
lönköpings Par Bricole kan vi vara 
stolta över att snart ha ännu en 
Riddare av Svarla Korset. Själv är 
han också lite stolt över de många 
åren inom Briccoleriet och glad över 
det sociala umgänget med bröderna 
Som arkitekt känner jag honom 
annars främst genom den vackra 
Ida skola i Jönköping. Ett hus med 
både stil och känsla- Löfstedt typ. 
Bernt Lindquist 
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