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TANKAR FRAN EN STYRPULPET 
Käre Bröder! 
Ordning, Munterhet, Måttlighet och 
Förtrolighet är ord som möter en 
Bacchi Riddersman på den första 
vandringen i vingården och jag ska 
försöka att kortfattat summera några 
tankar omkring de två sistnämnda 
orden. 

Förtrolighet. 
De råder en stor misstänksamhet i 
vår värld. Många människor miss
tror andra människor bara för att 
dom blivit besvikna så många 
gånger och många människor kan 
helt enkelt inte lösgöra sig och visa 
förtroende bara för att dom "av 
naturen" är rädda och misstänk
samma. Orsaken till detta, påstår 
psykologerna, är brist på det dom 
kallar för uriörtroende och som är 
den omedvetna men ändå ständigt 
verkande tilliten till världen och 
därmed sig själv, som skapas i den 
tidiga spädbarnsåldern av föräld
rarnas ömma kärlek och ständiga 
omsorg. Detta förtroende till andra 
grundar sig alltså på att man har 
förtroende till sig själv. Den som är 
utan förtroende saknar livets funda
mentala säkerhet. 
Här stannar jag upp i mina tankar 
och jag blir ibland lite bekymrad 
över vissa saker i Par Bricole. Jag 
tror nämligen inte att alla har klrut 
för sig att Par Bricole är ett Ordens
sällskap, ett brödralag som vilar på 
en vänskap som bygger på en grad
vis upplysning i förtrolighet. 

STYRANDE KANSLERN 
SIGVARD BRÄNNSTRÖM 
AVTACKADEs 
Sigvard Brännström avtackades och 
hyllades för sin tid som Styrande 
Kansler av Stormä'itare S-0 Forselius 
och av St.M Dan Ekström. I tacktalen 
påmindes vi om den bjstra typiska 
Brännströmska uppsynen, som alltid 
lurar på ett vänskapligt leende och 
ett broderligt handslag. Dan Ekström 
sa sig aldrig ha hört Sigvard säga ett 
enda ont ord om någon Broder och 
betonade i uppskattande ordalag att 
han varit en trogen och mycket upp
skattad vän som stått fast i sina åtag

ande och beslut. 
Som synligt bevis 

.för denna 
uppskattning 
behängdes St.K 
emeritus Sigvard 
Brännström med 
Gerhard Mattus
medaljen. 

Ordning och Munterhet är självklar
heter i Par Bricole men det är För
troligheten som gör oss till det vi är 
och här är Par Bricole unikt. Vilken 
Orden från 1700-talet kan som vi 
blanda de gamla Ordensritualerna 
med galenskapernas mest geniala 
och humoristiska infall. Vi kan 
skr.atta och gråta inom loppet av 60 
sekunder utan att för den skull för
lora stil, elegans å värdighet. Detta 
sker när vi ger våra Kapitel (grader) 
Det är därför jag ibland är bekymrad 
över att det finns bröder som BARA 
sysslar med dag och kvällsverksam
heter och inte får uppleva vår egen
tliga puls, d.v.s. ritualen, där vår 
egentliga nerv blandar allvar och 
humor på de elegantaste sätt. Bröder 
- Närvara vid våra Kapitel! Det är 
där ni finner pulsen i Ordenssäll
skapet Par Bricole. Det är där vi 
finner förtroligheten i vår urgamla 
ritualbundna gemenskap. 

~röder i olika grader recipierar 
Ambetsmän och talanger 
elektrifierar 
Band och medaljer bidrar till 
kronornas glitter 
En mängd karaktärer samlade till 
Bachanal 

En Broder är händig, den andre 
channfull och vitter 
En snabbtänkt och kvick, en tuff, 
en lekfullt verbal 
En melankolisk, en snuddande vid 
raljeriet 

En ganska tyst men fjärran att verka 
banal 

En slarvig, en broder på gränsen till 
pedanteriet 
Men alla fmns dom inom bricoleriet 
Men en sak är viktig för PB:s 
framtida beroende 
Att vänskapen bygger på broderligt 
förtroende. 

Måttlighet 
Nu ska ni få läsa den urgamla 
sanningen om måttlighet som jag 
hämtat ur den grekiska mytologin. 
I våra ritualer och i våra ordlekar 
nämns ofta vinguden Bacchus som 
är den romerska efterföljaren till 
den grekiska vinguden Dionysos. 
Det berättas att när Dionysos var en 
liten gosse var ban en gång på resa 
och när han skulle återvända hem 
till Naxos blev han trött och satte 
sig på en sten för att vila . När han 
satl där fick han se en liten märklig 
ört skjuta upp ur jorden. Den tar jag 
med mig hem om, tänkte han. Men 
solen brände bet där ban gick på 
marken med örten i sin hand och 
han oroade sig för att den lilla plan
tan skulle förbrännas av solen och 
vissna innan han nådde Naxos. 
Då hittade han ett ben från en fågel 
på marken som han satte växten i ... 
men den fortsatte att växa och kröp 
fram ur båda ändarna ur benet från 
fågeln. Då hittade han ett ben av ett 
lejon och i det satte han både växten 
och fågelbenet Men ö1ten fettsatte 

att växa också ur lejonets ben. Då 
fick han se ett ganska stort ben av 
en åsna på marken och i det benet 
satte gossen Dionysos ö1ten. När 
han kom fram till N ax os såg 
Dionysos att röttema slingrade sig 
runt alltihopa och eftersom han inte 
ville förstöra den vackra örten satte 
han alltsamm-ans i jorden, örten, 
fågelbenet, lejon-benet och 
åsnebenet. Örten spirade upp med 
hast och bru· snart bärliga druvor, 
för örten som Dionysos hade tagit 
med sig hem var början till det som 
skulle bilda vinstocken. örten växte 
och vinets unge gud Dionysos 
beredde det första vinet och ban gav 
åt människorna att dricka. När dom 
först drack av vinet blev de lätta 
som fåglar. När dom drack mer blev 
dom starka som lejon och när dom 
drack ännu mer blev människorna 
som åsnor. 
Mine Bröder - Vinet är en underbar 
gudagåva. Men vakten eder väl för 
det starka lejonet och beblanda er 
icke med åsnor. 
Det skålar vi på 
KLANG! 

DanEkström 

GRADGIVNING PA VÄSTANA SLOTT 
Gränna visade sig åter vara ett 
lyckokast i vår planering då alla 
maktema samverkade och gjorde 
den 20 september till en oförglömlig 
kväll. Tionde Graden är den högsta 
grad som får ges i en dotterloge. I 
år öppnade Slottsherren Rolf von 
Otter upp sitt Västanå Slott för vårt 
Sällskaps kanske allra vackraste och 
högtidligaste grad. Slottet med anor 
från slutet av 1500-talet är en fan
tastisk inramning till den Riddare
grad som berör just denna tid och 
om detta får inte mer avslöjas. Vi 
konstaterar bara att dagen blev full
ändad med den atmosfår och med 
de historiska vingsJag som förenar 
vår grad med Gustav Vasas forntida 
Sverige. Efter Gradgivningen över:
raskade Bemo Wessman med flyt
ande guldbruna droppar och till detta 
konstaterade vi att Rolf von Otter 

är oslagbar i berättarkonst och inte 
minst då det som berör hans kära 
Vä.stanå. Efter deua begav vi oss till 
Ribbagården Gästgiveri där vi avnjöt 
en delikat måltid i von Dybens 
RiddarsaL Trots ett relativt ringa 
antal bröder (RGK är ju begränsat 
enligt statuterna) lyckades kören få 
ihop en riktigt njutbar dubbelkvartett 
eller vad man nu ska kalla det. Dom 
sjöng i alla fall gärna och vackert 
och ofta och talen avlöste varandra 
och allra sist berättade Rolf von 
Otter om Ribbagårdens historia och 
till ackompanjemang av vapen
brodem Fred Andersson rev han av 
ett potpurri på allt från sig själv till 
Karl Gerhard i ett tempo som fick 
dom vita blommorna på borden i 
Riddarsalen att rodna. Tack Rolf för 
din generösa gästfrihet och för att 
du bjuder på dig själv på detta sätt. 

Du är en sann B ricolist Tack också 
alla Ni som medverkade till att göra 
denna högtid till en oförglömlig 
afton. 
Vi gratulerar de nya Riddarna av 
Det Gyllene Korset. Ni är väl värda 
denna upphöjelse. 

DanEkström 

-
INYA RGK 

l
, Ingvar Selse 
Harald Wigstrand 
BennoHolm 
Tore E Meijer 
Anders Sundberg 
samt utanför kvoten, de 
välförtjänte Bröderna 
A1'De Hallin 
Gunnar Knutsson 

1 ~taes Markus 
J.Pel" Elfvin~ ______ ___, 

lönköpings Par Bricoles 
Akademi för Skalde och 

Talekonst, ombesörjer Avisas 
utgivning och fortbestånd. 



HÖGTIDLIG INSTALLATION AV NYA STYRANDE l 
JÖNKÖPING$ PAR BRICOLE, LÖRDAG 11 OKTOBER 
Det blev som alltid, när hela det afton där inte minst Providören spets. Gert Karlsson installerades Vänersborg, Göteborg och 
samlade Bricoleaiet träffas, en Roger Blomquist visade att han vuxit som ny Deputerad Styrande Mästare Stockholm och gemenskapen ekade 
lysande tillställning med talangfulla med sin uppgift. Bröderna trivdes, och Lars Oscarsson installerades från frimurartakets topp till 
insatser av alla medverkande. underhöll och lät sig underhållas på som ny Styrande Kanslern. Hela Trottoarens kullerstensbelagda golv. 
Ceremonielet under ledning av Hans ett sätt som bara sker i det Par Stora Hotellet var fyllt av Bröder Oj vilken fest!!! 
Palmberg genomförde en klanderfri Bricole som finns vid Vättems södra från Sundsvall, Malmö, Borås, 



TEATERLIVET l STDCKHDLM PA BELLMANS TID 
... här f61jer den spännande fortsättning från f6rra numret av Avisan ... 
... min kära Cousin, att när en annan 
gång ni gör mig den äran att hälsa 
på mig, det må ej komma tillika er 
i huvudet att vilja alldeles krysta 
anden ur mig och att pudra ut synen 
på en, a la mode de Paris ma foi. 
Greve Hurtig: Je vous demande 
pardon, mon Cousin, je ne vous ai 
pas vu. 
Baron Stadig: Tala svenska greve 
Hurtig. 
Greve Hurtig: Jag hoppas min 
Cousin har inte redan glömt sin 
franska som han lärde i Paris. 

Franska Comedien satsade på två 
genrer, det borgerliga dramat och 
opera comique. Det förstnämnda är 
en form av prosadrama med allvarlig 
handling, som utspelas medelklass
miljö, och som spelar på publikens 
sentimentalitet. Det senare är en 
form av komiskt sånglustspel med 
talad dialog (om detta kan även läsas 
i ett tidare nummer av Avisan: La 
Societe du Caveau; En fransk före
gångare till Par Bricole). 

Petter Stenborgs teater riktade in sig 
på den borgerliga publiken och sats
ade på en lättare genre med harlekin
farser och komedier. Till förnyarna 
av stenborgs teater hör Olof Kexel 
(1748-1796) och Carl Israel Hallman 
(1732-1800), båda till-sammans med 
Carl Michael Bellman grundare av 
ordenssäll-skapet Par Bricole. Kexel 

var tjänsteman vid Operan, och 
skrev framför allt bearbetningar av 
franska komedier, t ex Sterbhus
kammereraren Mulpus, eller Caffe
huset i Stora Kyrko-Brinken, där 
han driver med sin tids ockrare och 
brännvinsadvokater. Hallman var 
tjänsteman vid Bergskollegium, men 
mycket produktiv som sångspels
författare. Som exempel kan nämnas 
Casper och Dorothea (parodi på Acis 
och Galathea), Skeppar Rolf (bear
betning av Gyllenborgs Birger Jarl), 
Petis och Telee (parodi på Wellander 
!Uttinis Tbetis och Pelee), och sång
spelet Finkel, eller Det underjordiska 
brännvins-bränneriet, där Finkel 
törstar i det mörka, förtorkade hel
vetet. Här ett litet smakprov på 
parodieringskons ten: 

Neptunus (ur Acis och Galathea): 
Dygden uti alla tider 
Lika klara strålar sprider, 
Fast av olycks-moln hon lider 
Och blir sällan rätt belönt; 
Men vad hon på jorden saknar 
I odödligheten vaknar 
Utav äran dubbelt krönt. 

Bacchus (parodi ur Casper och 
Dorothea): 
Brännvinsnäsan alla tider 
Lik rubinen strålar sprider, 
stundom dock av blånad lider 
Och blir aldrig rätt belönt. 
Posito: hon börjar jäsa, 

FÖRELÄSNINGSSERIE OM 
1700·TALET PA HOGSKOLAN 

Charles Petruson och Kulturgruppen 
väckte en gång tanken om att vi 
skulle ge en serie föreläsningar om 
1700-talet. Vi enades till slut om att 
Charles Petruson skulle hålla i före
läsningsserien och att Högskolan i 
Jönköping skuHe genom underteck
nad stå för lokaliteter som var 
befriade från kurspoäng. Under 
våren skedde trenne föreläsningar 
som har följts upp under hösten av 
två stycken. Charles har systematiskt 
och med tveksam overheadsbild
kvalite (hans egna ord) tagit oss med 
från 1600-talets Stormaktstid in i 
9.en Gustavianska tiden. Tommy 
Oberg har föreläst om Syfilis under 
1700-talet och vi fortsätter under 

våren med ett kåseri om Bellman 
och om Gustav III regeringstid. 
Cirka 25 bröder (och en syster) har 
med andaktsfullt intresse följt före
läsningsserien som har varit ett nytt 
och friskt inslag i den verksamhet 
som vi kan bjuda allmänheten på. 
Kanske kan vi göra om det och börja 
på ny kula i höst med nya fräscha 
bilder och en ny grupp bröder. Bjud 
in dina vänner och andra kulturin
tresserade historietörstande personer. 
En och en halv tinuna kulturhistoria! 
Det är ett bra sätt att använda sin 
fritid på. 

DanEkström 

Blir hon en odödlig näsa 
Med små andra näsor krönt. 

Carl Stenborg vände sig till en mera 
kräsen publik, som ändå ville ha 
underhållning. Han introducerade 
den första svenska vaudevillen, nya 
texter satta till kända melodier: 
Hallmans Tillfåll e gör Tiufven. Den 
andre store sångspelsförfattaren var 
Carl Envallsson (1756-1806) med 
stycken som Colin och Babet, Bobis 
bröllop, Kronofogdarne, eller slåtter
ölet. Sammantaget framfördes under 
stenborg den yngres ledning ett 80-
tal sånglustspel. 

Föregångaren till Dramatiska teatern 
under Ristell debuterade med Siri 
Brahe och Johan Gvllenstierna, 
skriven av ingen mindre än Gustav 
III själv. Det är ett historiskt drama 
med motiv från Sigismund, Karl IX 
och Gustav II Adolf. Bland komedi
erna märks Kexels Kapten Puff, eller 
Storprataren från 1789 med Lars 
Hj01tsberg i en av sina glansroller. 
Man spelade tragedier som Leopolds 
Oden, eller Asames utvandring, 
skildrande sanunandrabbningarna 
mellan skyter och romare. Ny stjärna 
på teaterhimlen var tysken August 
von Kotzebue - ja, man fick närmast 
en Kotzebuefeber inom den svenska 
teatern. Hans pjäser var enkla, men 
publikfriande - ett gott hjärta för
sonar i slutet alla felsteg och utsväv-

ningar. Man spelade på Dramatiska 
teatern titlar som Den okände, eller 
Verldsförakt och ånger (ty. 
Menschenhass und Reue ), Den 
besynnerlige, eller Den upprättade 
oskulden, Korsfararne. Efter en 
föreställning med Den okände skrev 
baron Stålfelt så här: 

"Fröken Rudenschöld föll i gråt, 
och jag kunde ej avhålla mig från 
tårar; hon vände sig, såg det och 
klämde min hand med en djup suck, 
som röjde ett slags förtvivlan. Jag 
följde henne till vagnen och var 
djupt rörd. Följande dagen råkade 
jag henne på en cour hÖs änke
drottningen; hon hade bemödat sig 
att dölja sin bedrövelse och sade till 
mig: Tack för igår och tack för 
tårarna.'' 

Med detta citat, tack för mig och 
slut på denna teaterkavalkad från 
Bellmans tid! 

Tommy Öberg 

Kapitalförvaltning - Buffertsparande? 

Företagsrådgivning - Maskin leasing? 

Försäkringslösning - Bolån? 

Bankhus Jönköping 
inrymmer alla kompetenser. .. 



••• 
EN GASTRONOMISK AFTON 
MED LUCULLI GILLE Meny 

Som en avkoppling men också som 
en kraftsamling infor det synnerligen 
krävande arbete med grytor och järn 
somväntade gruppens medlemmar 
samlades Bröderna över en öl på 
Bishops Anns. 

När vi kommit upp i PB:s lokaler 
iklädde sig Bröderna vita, eleganta 
kockrockar med sirligt broderade 
namn på. Somliga vr en smula 
trånga men som en Broder 
förklarade - "hon har kört den för 
varmt". Det hela såg mycket 
proffsigt ut tyckte Avisas utsände 
och såg med spänning och stor 
förväntan fram mot anrättningarna. 

Jan-Erik samlade gruppen för 
information och genomgång av 
kommande aktiviteter. Här kändes 
"planeringswiskyn" helt rätt. Man 
diskuterade och planerade för ett 
antal aktiviteter bl. a var och hur man 
skulle kunna glädja sina 
"kärälskliga"med en fest. Jag skall 
inte avslöja vilka planer man har för 
damerna, men min hustru blev 
verkligen avundsjuk när jag 
berättade om dem. 

Jag förstod snart att gruppen inte 
bara är ett matlagningsgäng i Luculli 
Gille - den är i realiteten- ett gäng 
mycket goda vänner, som också 
umgås privat och trivs med varandra 

och varandras familjer. 
Huruvida Bröderna lagar mat i 
hemmet vet jag inte, men det 
berättades att gruppen tidigare visat 
sitt matlagningskunnande i ett 
restaurantkök. Måhända Guide 
Rouge har satt en stjäma på denna 
restaurant efter Brödernas insats. 

Ansvariga för kvällen, ellersom man 
uttrycker det, kompositörer och 
sponsorer, var Claus Marcus och 
Lennart Grann och kvällen gick i 
kräftans tecken. Robert hade fångat 
kräftorna, 
De närvarande vet var men våra 
munnar är förseglade - och det är 
nog bra!!! 

Kräftor 

Tilltugg 

Prinskorv 

Två sorters sill 

Stekt strömmingsflundra 

på grovt bröd r 
Rostat vitt bröd 

Öl och snaps 

F ör Avisan: Bo Fjaestad 

.-



•• 
PUNSCH-BRODERNA 
Förste Punschus, Leif Thor tog till 
orda och välkomnade samtlige 
Bröder till denna premiär samt 
invigde högtidligt Bricolie Gubb
Dagis! 

Denna första gång, som helt eller 
delvis daglediga bricellister samlad
es till gemenskap kring ärtsoppa och 
punsch, deltog ett tjugotal Bröder. 
Samtliga nogsamt antecknade i den 
för dagen helt fårska Gästboken, 
införskaffad och ur egen pung don
erad av Brodem Punsch-ette, Lars 
Oskarsson. 

Dagens soppa, med eller utan 
punsch tillika bröd och ost, hade på 
ett förtjänstfullt sätt tillretts under 
ledning av brodem Kok-erte, Jan
Erik Andersson. Soppa och punsch 
insvepte omgående kansliet i ange
näma dofter, vilka samverkade 
tydligt med ett allt livligare sorl 
Bröder emellan. 

Den av brodem Punsch-poerte 
Harald Wigstrand lätt anpassade 
gemytliga visan till punschens ära 
framsjöngs med accuratesse och 
närvarande känsla. 

En nyss utkommen bok, Att gilla 
läget, författad och förlagd på eget 
förlag av brodem Jan Svefors 
presenterades av densanune. Ett 
exemplar överlämnas till PB och 
emottogs av Förste Punschus Leif 
Thor. 

En helt osannolik historia från 
trakten av Ellen Keys Strand 
presenterades av Punsch-poerten 
Harald Wigstrand. Den skildrade 
skillnaden mellan det en människa 
själv TROR sig kunna göra och vad 
andra människor tror att denne kan 
göra. Den på Vätterns vatten lugnt 
och obekymrat vandrande personen 
troddes av de landbaserade betrak-

tama vara ICKE simkunnig! Därav 
promenaden P Å vattnet, enligt 
betraktarna. 

Den punschälskande Brodem Rolf 
Moberg lyckades därefter få de 
närvarande sångarna att i en 
bekvämt ansatt tonart framföra en 
aforism av Alf Henrikson. Tack 
Rolf! 

Dagens dikt hämtades ur Povel 
Ramels digra samlingar. Förste 
Punschus Leif Thor framförde på 
sitt eget och oefterhärmliga sätt 
redogörelsen av "Varför där inte 
fmns någon is till punschen". Vilket 
inte heller i verkligen fanns. 

Förste Punschus omtalade för de för 
första gången närvarande Bröderna 
att det tidigare talats om en gemen
sam resa tilllämpligt ställe i söder, 
exempelvis Punsch-museet i Karls
hamn. En resa som verkade väcka 

i MAT, VETT a ETIKETT 
kringlor och olika sorters brännvin. 
I allt större utsträckning förtärdes 
fårsk mat i stället för rökt och saltad, 
kalasmaten var starkt kryddad, men 
ofta tillagad efter franskt recept. 

Hur såg det ut på ett matbord under 
1700-talet? J a det är lite som detta 
stycke skall handla om hos adeJn 
eller de ny rika familjerna kunde 
set se ut följande. 

Man älskade att värka i sig lyxmat 
som hummer, ostron, lax och syd
frukter och det var inte ovanligt att 
man hade trettio olika rätter på ett 
kalas. 
Drycken bestod utav champagne, 

· franskt och tyskt vin, helst söta 
viner, och då framförallt malvoisir, 

· brännvin och såar med vann punsch. 
l Herrar och damer satt parvis vid 
borden vilket är en gammal sedvänja 
från medeltiden och en sed som 
raffinerades därhän att man under 
gustavianska tiden byggde upp ett 
slags barrikad mellan paren med 
champagnekyl are. 

På middagsbordet lades en vit duk 
·med en knut i vardera hörnet men 
sällan ställdes det fram levande 
blommor utan hellre en skål med 
ananas eller annan frukt mitt på 
bordet. 
Kandelabrar och ljusstakar hörde 
också tiU ett dukat bord och en och 

samma tallrik användes i allmänbet 
till alla rätterna. 

Massor av porslin från Kina hade 
man importerat sedan 1731 då Ost
indiska kompaniet grundades och 
gaffel , kniv samt sked hade allt
sedan 1600-talets senare del varit 
bruklig vid gästabud. I bästa fall 
bjöds på en servett som föstes så att 
den skyddade den ätandes hela 
framsida och man kunde också ta 
emot gästerna med en varm servett 
vilket betydde art en lakej torkade 
gästens händer med en servett 
doppad i varmt vatten, vilket var en 
kvadeva från ganila tiders handtvag
ningscermoni. 

Ofta stod ett miniatyrhandfat och 
en liten vattenkanna på ett bord vid 
ena väggen som man kunde besöka 
om fmgrarna blev allt för nedsölade 

I synnerhet vid festliga tillfållen var 
rättemas antal betydligt och server
ades liksom under 1600-talet i flera 
omgångar eller anrättningar. 

Rättema bjöds inte runt utan ställdes 
på bordet, när gästerna hade satt sig 
och av naturliga skäl användes då 
inga menyer. 
Man försåg sig av rätterna i den ord
ning man hade lust till och smak för 
att man försåg sig med sin egen 
sked och gaffel. 
Ett flertal soppor samt ett ännu större 
antal varm fisk och kötträtter fanns 
i allmänhet att välja på och för att 
hålla maten varm behölls locken 
kvar på karotter och soppterriner 
och över faten anbringades klockor 
av metaJI. 

under måltiden. Vinet stod ofta på ett skänkbord -
Hanteringen av gaffel och kniv servante, sidbord där lakejen 
följde inga stränga regler man an- hämtade vad man begärde. 
vände fingrama i all synnerhet till Rika och förnäma personer hade 
fågel och kött. oftast sin egen lakej med sig på 

kalas. Gästen fick sitt påfyllda glas 
Måltiden börjades ofta vid ett sill- drack ur det och lämnade det åter 
bord, där det bjöds på sill, ost, salta till lakejen. 

---

Brödernas intresse och som sanno
likt kommer att genomföras vid ett 
väl valt och senare tillfålle. 

Vid denna tidpunkt meddelade Kass
erten Stig Skoglund förutsättning
arna för dagens insamling. 

Samtlige Bröder accepterade 
omedelbart dessa och den därpå 
framförda slut-satsen varefter 
insamlingen avlöpte smidigt, utan 
onödigt växlande och renderade 
Kass-erten full belåtenhet. 
Nästa punschdoftande träff är den 
första förlagd till tidigare bestämd 
tidpunkt, nämligen den sista tors
dagen uti, denna gång, september 
månad. 

Noterat i minnet vid besöket i den 
väldoftande salongen! 

Eric Ha~lund, Sekret-erte 

Kaffe serverades efter maten och 
dracks med förkärlek på fatet, sed 
som man så småningom la bort. 
Herrama tyckte om att ha sina egna 
sammankomster och träffades ofta 
på sina klubbar, varav det i Stock- · 
hohn fanns inte mindre än femtiosex 
stycken för de ganska fåtaliga herrar 
som hade tid och råd att vara med. 

De spelade, de rökte sina kritpipor, 
de skvallrade och berättade om sina 
kärleksäventyr och andra ekivoker. 
Allt sköljdes ner med varm punsch 
som serverades i en stor porslins bål, 
gärna kinesisk. För säkerhetens skull 
satte man fram nattkärl på golvet 
för spyor och andra ändamål. För 
att "sincelera" som Bellman ut
tryckte saken, 
kundeman gå 
ut i farstun eller 
trappan, kanske 
ned på gården 
eller ut på gatan 
om krafterna 
räckte till. 

Jonas Fransson 

• 



V AR RUMPMAS l V ARLDEN 
Det är en lagom solskensgrå dag i 
november och jag sitter och väntar 
på Anders Hugoson, som under sex 
år på 1990-talet var Styrande 
Mästare i lönköpings Par Bricoles. 
Han kommer inte för sent och har 
väl knappast gjort det någon gång i 
sitt liv. Det är ordning och reda på 
den mannen, det förstår jag allt efter
som vårt samtal växer fram. Född i 
Ludvika, student i Sundsvall och en 
av de första hundra studenterna vid 
Umeå Universitet. Förutom att han 
blev utbildad som tandläkare i Umeå 
lyckades han även få tid att gå på 
krogen och träffa sin nuvarande fru 
Margareta, vilket resulterat i 3 barn 
och 8 barnbarn. En fami lj han är 
stolt över och bär med glädje. Det 
får man säga är en bra utdelning 
efter en kväll på s tadshotellet i 
Umeå. 

Till den tidiga levnadsbanan hör 
också militärtjänst som jägarsoldat 
i Kiruna. Det var nog ett naturligt 
val för en person, som alltid älskat 
naturen och som ville bli jägmästare 
men blev professor i odontologi. 
Om jägarsoldaterna är ett elitförband 
som skall slå den lede "Fi" på käften, 
så blev Anders paradoxalt nog den 
som ser till att laga den slagnes 
tänder på ett riktigt sätt. Anders 
valde tidigt forskarbanan och hans 
forskargätning har också blivit 
mycket framgångsrik, både 
nationellt och internationellt. Frågan 
är om Anders Hugoson inte är Säll
skapet Par B ricoles mest kände 
medlem i världen? I snart sagt alla 
världsdelar har Anders föreläst, 
undervisat och hjälpt till att sprida 
kunskap om odontologi, d.v.s.läran 
om sjukdomar och skador på tänd
ema. Genom lärartraditionen i 
henunet var det naturligt för den 
unge Hugoson att läsa och studera. 
Efter Umeå blev det fortsatta studier 
vid universitetet i Göteborg där han 
uppnådde den högsta akademiska 
examina och disputerade som 30-
åring. 

I slutet av 60-talet hade Jönköping 
förlorat kampen om att bli högskola 
till Växjö. Samtidigt var det också 
en väldigt stor brist på tandläkare, 
framför allt specialister. Det var vid 
den tiden som Munksjöskolan stod 
fårdig men utan några egentliga 

högra utbildning så föll tankarna 
bl.a. på specialistutbildning av tand
läkare. Anders Hugoson rekryter
ades från Göteborg tillsammans med 
den professor från Umeå som hade 
varit hans lärare i kirurgi och de 
båda kom att bygga upp den 
odontologiska institutionen. 

"Dumma Norrlänningar, till 
Jönköping kan ni inte flytta, sa man 
i Göteborg och de menade allvar 
fast vi tog det som ett skämt. Från 
början bodde vi grannar med en 
familj som var pingstvänner." 
Anders ler när han berättar om hur 
det gick till när dom planterade tomt
häcken. Det gör vi i morgon, sa 
Anders ... men då är det söndag, sa 
grannen . . . Då sätter jag min halva 
i morgon och så sätter du din halva 
på måndag, sa Anders och så blev 
det. Grannsämjan var fortsatt god 
efter detta ska väl tilläggas. Det där 
med religion upptar nog inte Anders 
tankar särdeles mycket, forskning 
handlar inte om att tro och skulle 
jag fråga honom f ick jag nog till 
svar att religion är en privatsak. 
Livet skalllevas rationellt och med 
största möjliga glädje. Anders kom 
alltså till Jönköping 1972 för att 
utveckla specialistutbildningen av 
tandläkare. 1996 blev han tandvårds
direktör samtidigt som han blev 
adjungerad professor vid Odonto
logiska fakulteten i Göteborg. Innan 
han pensionerades 2003, blev han 
också professor vid Högskolan i 
Jönköping. 

Par Bricole är en Orden och ett 
umgänge som passar forskaren 
Hugosons andra sida av livet. Där 
fumer han vänskap och kultur, bland 
människor som tycker om sång och 
musile Hålla tal i Par Bricole finner 
Anders stimulerande och inte alls 
så väsenskilt från att föreläsa. Han 
h<~,r ju en vana att falla tillbaka på. 
I Arhus var han för en tid sedan in
bjuden att tala om karies för 1200 
personer i en jättesal, en härlig upp
levelse enligt honom själv. När han 
berättar om sitt engagemang för 
tandvården far några rader poesi 
genom mitt huvud. En vers från den 
polska nobelpristagarinnan Wislava 
Szymborskas dikt 
"De ler". 

aktiviteter, en synnerligen märklig Tandvården tjänar vår diplomati/ 
historia kan tyckas. När man då garanterar spektakuJärt resultat/Goda 
flmderade på ersättningar i fonn av viljans gadd är ytterst solid/den är 

bra att ha mot all 
apati/ Ty än har vår 
tid inte bringat sån 
frid/att vanligt 
vemod ger ett 
mandat. 

En dikt om våra 
statsmäns ständiga 
leenden, långt ifrån 
vad Anders 
Hugosons vardag 
innehåller, den 
handlar nog mer om 
dig och m ig. Men 
visst kan en bländvit 
tandrad skapa för
troende. Tänder har 
större betydelse för 
livet än vad man 
tror, fråga Anders 
för han vet. 

"Annars har nog 
mina bästa stunder 
i Par Bricole varit 
jag fått planera vår 
Ordens liv och 
verksamhet och 
umgås med pet Styrande Guverne
mentet och Ambetsmännen." Det är 
nu som man skymtar egenskaperna 
hos forskaren Anders Hugoson, som 
finner glädje i att planera, organisera, 
undersöka, förändra och utveckla. 
Om sin insats som Styrande Mästare 
framhåller han gärna detta att orga
nisera och lyfta upp den verksamhet, 
som var så hemlig att inte ens 
Bricolisterna själva alltid förstod 
vad det handlade om. Han tycker 
att nuvarande Guvernementet fort
sätter att göra arbetet tillgängligt 
och givande för medlenunarna och 
han uppskattar den förändring som 
nuvarande Styrande Mästaren Dan 
Ekström på ett förtjänstfullt sätt 
genomfört." Vi måste alltid fråga 
oss vad som kan intressera unga 
människor att bli medlenunar i PB. 
Det måste alltid ske förändring som 
är anpassade till tiden utan att man 
förlorar sitt ursprung. Vad roar sig 
unga människor med i dag, hur får 
vi tradition och förnyelse att gifta 
sig?" Det är viktiga frågor som 
Anders funderar över och hoppas 
att vårt lysande Sällskap skall finna 
vägar att nå. 

När jag i slutet av vår intervju frågar 
Anders vad det är som kan göra 
honom förbannad - svarar han 
"hyckleri och att inte hålla vad man 

lovar". Fast jag undrar om han verk
ligen kan bli förbannad? Han ger ett 
sådant samlat, lugnt och vettigt in
tryck att ilska inte är något som man 
tror kan rymmas där. Men har man 
som Anders spelar centerhalv i då
varande fotbollens division l i GIF 
Sundsvall så fordras det nog att man 
kan sparka ned en och annan som 
tänker ta sig förbi. Och Vasaloppet 
har han också åkt 21 gånger, senast 
förra året. Det vill nog till att vara 
lite tjurig för att kämpa sig i mål 
under så många mil på skidor. Då 
kan nog träningen som fjälljägare 
vara bra att ha i ryggen. Arg kan 
man bli på många sätt. 

När han lämnar mig för att gå ut i 
det novembergrå, som han upplever 
som en fin dag, lämnar han också 
efter sig en bild av en vänlig, 
målinriktad, tydlig och analytisk 
människa. En människa som lever 
livet utan åthävor och finner sin 
religion i natur och forskning. 
Antagligen en familjemänniska, som 
är trygg att hållas i handen när det 
verkligen gäller. Till våren skall 
Anders Hugoson åka till Vietnamn 
och undervisa blivande tandläkare. 
Sådan är han, vår Bricolistiske 
Rumpmas i världen. 

Bernt Lindqvist 

lfecept-,.-'1 SiittlAgllll oeh treDlig fruktkAka 
lns,redieusec Gör så här: Ta fram en mellanstor skål. Kolla whiskyn genom att smaka. Häll whiskyn i ett 
l dl socker- rlecilitenniltt och drick. Upprepa. Sätt på elvispen. Smaka återigen på whiskyn om deJ\ 
4 ägg fortfarande håUcr Jwaliten. Blanda l dl smör i en stor skål, lägg till l msk socker och vispa 
2 dl torkad frukt igen. Kolla om whiskyn fonfarande är god. drick ännu en kopp. Schtäng av elvischpen. 
l tsk salt Knäck två hönor och schläng i schkålen, med all torkad frukt... Scbätt pil elvischpen igeu. Om 
l dl tarinsocker den fruktade torken f aschnar i schkålen, vrid Iosch den med en muvschkrejsel. 
4 msk citron Schmaka schen om wbiskyn fortfarande är god. Sche11 schka du schila 2 dl schal t, eller nåt 
nötur scbåot. De e inte schå himla noga' Kolla whiskyn. Schila citronscha(leo.lägg till en mat ... 
2 liter whisky sched ... och scbå schock?r, eller nåt. .. va fan ... Schmörj ugnen. 

Vrid kakformen på 200 grader. glöm inte att schtänga av elvischpen! Schliing ut schkålen 
genom tlinschtret och ... schå kolla schen whiskyn. 

Reklambruket · 
Box20, 562 21 Norrahamina r 

Besöksadress Hammarvägen 39 · 
Tel växel 036-290 20 00 ·Fax 036-290 2090 

www.reklambriJket.se · 
Gä ä lägg dig ... vem faan schännet för å äta en jävla fluktkaka iallafaU!'I 
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BE MÄRKEL 
DAGAR 200 
Datum Namn 

0103 Claes Ekbolm 
0209 Nisse Lilja 
021 2 Morgan Wilhelmsson 
0302 Ingvar Marklund 
031 3 Christer Ingennan 
0317 Bror Larsson 
0318 logemar Florberger 
0318 Jan-ÅkeAndersson 
0320 Hans Franzen 
0323 Birger Yttennyr 
0326 Dag Holmgren 
0328 Ola Adamson 
0329 Sigvard Ek 
0329 Jan Roseli 
0413 Claes Ljungström 
0418 Ulf Jansson 
0507 Bo Leander 
051 4 Lars Åkerberg 
0517 Bo G Ericson 
0529 Håkan Kiseli 
060 l Per-Axel Jonzon 
0607 Bertil Karlström 
0622 Ulf Snygg 
0624 Gert Karlsson 
0704 Bengt Andersson 
07 1 O Bror Gunnarsson 
0712 Ulf Karlsson 
07 18 Peter Hult 
0723 Per Leijonberg 
081 1 Mats Wykman 
0821 George Estlander 
0824 tJlfThnen 

10902 Dag Thulin 
'0908 Gunnar Gotte 
0913 Urban Lindström 
0913 Hans Järeby 
0917 Lars Hessmark 
0919 Anders B j ö rek 
l 00 l Sven Lejon 
l 005 Jerry Lundqvist 
ll 23 Ulf Fomauder 
1125 Lars Eriksson 
1204 Alf..A.ndersson 
1207 Lars Paulsson 
1211 HansSvartz 
1216 Bengt Dahlqvist 
1219 Gunnar Kirreus 
1221 Bo Johansson 

Grad 

4 
9 
2 
9 
9 
9 

Ämbe~ År 

- 60 
80 
60 
80 
50 
80 

RGK -
7 

80 
50 
50 
70 
60 
50 
70 
50 
50 

8 
6 
9 
9 
9 
6 
9 
6 
RGK -
3 
9 
3 
RGK R.P 
RGK -
8 
RGK O. 
7 
2 
9 
9 
7 
7 
9 
9 
9 
RGK 
4 
6 
9 
9 
2 
9 
9 
4 

R.H. 

60 
80 
60 
60 
60 
80 
70 
60 
60 
50 
70 
60 
50 
60 
50 
60 
50 
60 
60 
50 
60 
60 
60 
50 
50 
90 
60 
60 6 

RGK 
9 

2.0.M. 70 

8 
9 
7 

50 
60 

OBK 60 
60 

NYA GSAS-78 

När du får problem 
med sork i bastun är 
detta botemedlet. Du 
lägger dig helt enkelt 
under en av bänkarna 
i bastun och väntar. 
Laddas med öronvax 
och symaskinsolja. 

Går med fördel att jaga 
höns och kameler 

med. 

ÅreiJ i utklapp. 

RECIPIENDER l ARBETS· 
GRADERNA AR 2003 

G D 
Johan Wahlgren 
Curt setterberg 
Richard Prahl 
Mårten A hl men 
Grcger Szvepesvari 
Tomas Wibbla 
Helge Grahnquist 
Urban Lindström 
Olof Ny lander 
Ingemar Dolk 
Magnus llvered 
Sören Svensson 
Jan-Bertil Holm 

Frank Albertsson 
Per Sandberg 
Häkan Kisell 
Lars-Göran Åkerberg 
Martin Claesson 
Ulf Davidsson 
Sven Ebbesson 
Jaklob Sandvall 
Håkan Stomsjö 
Oliver Book 
Per Skrealid 
Peter Alsen 
Michael Stendalen 
Svante Stroh 
Anders Brorsson 
Fredrik Brännström 
Robert Stenvall 
Thomas Genetay 

G 3 
Lars-Göran Åkerberg 
Håkan Kisell 
Sven E b besson 
Frank Albertsson 
Per Skrealid 
Tommy Palmqvist 
Johan Forsgren 
Michael Stemdalen 
Fredrik Brännström 
Björn Lothigius 
Jakob Sandvall 
Peter Alsen 
Martin Claesson 
Johan Thorfinn 
Anders Brorsson 

•••••••••• 

k~nt~ollera N U 1 
d1n VIkt • 
fråga mig hur~ 

Eilert före Eilert efter 

Oberoende Herbalifedistributör 

"Jag började gå ner i 

vikt under den första 

månaden och det fick 

mig att känna mig 

mycket mer säker på 

att använda produkt

erna. Min fru Ingrid 

och jag tycker om att 

använda produkterna. 

Tillsammans har vi 

gått ner 50 kilo!" 

filert Lindberg 

Leon Bener, 036 71 46 89 

leon.bener@telia.com • www.activeslimfood.com 


