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avisa – endast för bricolister 
eller öppen för alla? 

Jubelkommendörerna 

S T Y R P U L P E T E N

En del medlemmar som surfat på de 
bricolistiska sidorna har reagerat 
på att vår tidning avisa ligger ute 

till allmän beskådan även för den kal-
muckiska världen. Är det verkligen me-
ningen, undrar man.

Informationskanal
Ja, det är meningen! Redan i vårt första 
nummer av avisa, nr 1 år 1948, skrevs in en 
policyförklaring att avisa skulle vara öppen 
för alla ”som äger sinnen mottagliga för 
Bricolls goda håvor”. Och på den vägen har 
det varit och är det fortfarande. Innehållet 
i avisa skall helt och hållet vara sådant att 
vem som helst kan ta del av det. Även om 
avisa naturligtvis riktar sig till våra medlem-
mar kan tidningen också vara en bra infor-
mationskanal för och ge PB ett goodwill-
värde hos intresserade externa läsare.

Vi har fått en ny och modernare look på våra hemsidor på 
webben. Uppenbarligen lockar detta till upptäcktsfärder 
med datorns hjälp i en större utsträckning än tidigare – 
och det är ju utmärkt, precis det som vi velat! 

Kritiska ögat 
Öppenheten ställer naturligtvis krav på att 
vi inte publicerar sådant som ingen utan-
för PB ska få del av. Ytterst är det den an-
svarige utgivaren, dvs. jag som Styrande 
Mästare, som ansvarar för att inget olämp-
ligt publiceras. I praktiken sköter avisare-
daktionen detta på ett rakt igenom klan-
derfritt sätt. Självklart läser jag ändå 
manus med det kritiska ögat för att kunna 
garantera att inget slinker igenom som vi 
ska hålla för oss själva. 
 Jag vill lägga till att jag då och då har 
kunnat konstatera att det hos en eller annan 
finns en överdriven rädsla för att PB ska 
synas offentligt. Men det är bra för oss om 
vi kan ge en allmän information om vad vi 
är och gör – naturligtvis utan att ge avkall 
på sekretesskraven, som framförallt hänger 
ihop med våra ritualer i de olika graderna, 
våra insignier och våra vedermälen.
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”Glöm” tidningen lite varstans 
Sammanfattningsvis: Det gör inget om du 
glömmer ett nummer av avisa på tåget eller 
på fiket. Och det är fritt fram för alla in-
tresserade att botanisera på nätet i både 
nya och gamla nummer av avisa. Detsam-
ma gäller för övrigt alla Par Bricoles med-
lemstidningar.
 Eftersom vi nu lägger ytterligare ett in-
tensivt och stimulerande verksamhetsår 
bakom oss vill jag avslutningsvis tacka er 
alla (och nu vänder jag mig inte till allmän-
heten) för goda insatser och härlig sam-
varo under 2014.  Nu siktar vi mot 2015!

Gunnar Gotte
Er Styrande Mästare

Jubelkommendörerna Sven Sandell och Ro-
bert Arrhenius, båda RGK, hyllades med 
förmodligen Sällskapets vackraste hals-
smycke och var sin lagerkrans som sig bör 
efter 50 års medlemsskap. Sedan bjöd De 
Styrande på Champagne som dracks ur våra 
vackra 1700-talsremmare. 

Brödernas hyllning avslutades med stående 
ovationer och Jubelkommendörerna intog 
därefter sina hedersplatser på var sin sida om 
Bellmanbysten. Detta är förmodligen den 
högtidligaste ceremoni vi får uppleva i kretsen 
av vänskap i den vackraste av festvåningar 
som finns i Svea rike.
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Vem är som ej vår Broder minns

Om det är det mustiga språket 
med de märgfyllda orden eller 
den vilda utlevelsen i det backa-

naliska tumultet eller det sinnliga diony-
siska livet med döden inpå knutarna är 
svårt att svara på, men vi missar en del av 
stilblandningen om vi förlorar kunskapen 
med den tradition som Bellman var verk-
sam i.

Det märgfyllda språket 
På Bellmans tid fanns en livaktig tradition 
av visdiktning, dryckesvisor, bordsvisor, 
sällskapsvisor och begravningsdikter vilket 
är märkbart i uppbyggnaden av Fredmans 
epistlar där rimflätningen är suverän. Bell-
man behärskade det litterära språket vilket 
framkommer tydligt i hans tillfällighets-
dikter medan orden i Fredmans Epistlar är 
fyndiga och frodiga på ett helt annat sätt. 
Det märgfyllda språket är en blandning av 
högt och lågt, litterärt mytiska ordval blan-
das med gatans jargong, och på så sätt 
framstår Bellmans språk som ovanligt 
mustigt.
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Epistelvärlden är fylld av dubbelbetydelser, 
parodin är i sig själv dubbelbottnad genom 
att den förhåller sig parodiskt till en annan 
text och det sinnliga är inte alltid helt tyd-
ligt utan skönjes mera i en sensuell under-
ström, dessutom framställs denna värld i 
dubbelexponering, på en gång såväl my-
tiskt skön som finkeldoftande.

Rollgestalter 
Det är Fredman, Movitz, Mollberg med 
flera som yttrar sig utifrån sin egen värld 
och deras yttrande är inte synonyma med 
Bellmans utan de är rollgestalter som lever 
sina egna liv. Samtidigt är det en stiliserad 
värld där många framträder mer som typer 
med sina attribut än individer, men det är 
med empati som fyllbultarna och glädje-
flickorna skildras, även om de kan ses som 
personer ur ett komiskt teaterstycke lyfts 
de upp från sina deklasserade liv genom 
skenet från den antika mytologin.
 Bellman framstår som en målare i sin 
behandling av ljuset i mörkret. Även om 
Fredmans Epistlar och Sånger tilltalar oss 

Det är i år 220 år sen Carl Michael Bellman dog, den 11 februari 
1795, men det är inte minnet av hans död som är det mest up-
penbara utan att hans visdikter fortfarande är levande i vårt 
medvetande. Fredmans Epistlar och Sånger trycks i nya uppla-
gor och dikterna tilltalar oss än i dag som levande litteratur 
bortom upphovsmannens tillintetgörelse.

Kim Andersen
Jörgen Bjerndell
Fredrik Björkbäck
Harald Carlsson
Magnus Engström

Magnus Ferlander
Anders Fransson
Jan Gullberg
Thomas Hall
Johan Hallström

Jörgen Hansson
Tomas Lundqvist
Lars Renström
Peter Sandberg
Roger Sandberg

Henrik Spåre
Ludvig Svartz
Leif Wiberg
Sebastian Winther
Håkan Wirtén

Recipiender Grad I 141122

Recipiender Grad VI 141108
Thorbjörn Berlstedt
Peter Johansson
Petter Larsson

Tomas Mullern
Jens Nygårdh-
Brännström

Johan Sjögren
Magnus Werner
Svante Westerberg

Sotiris Delis

än idag som levande litteratur gör, så är för 
den skull inte döden frånvarande. Tvärt-
om. Och det är kanske just genom dödens 
påtagliga närvaro som dessa dikter är så 
pass levande ännu.
 Carl Michael Bellmans egen död, vid 55 
års ålder, var av lungtuberkulos. Det var i 
början av december 1794 som Bellman 
insjuknade och den vintern var isande kall 
med häftiga snöfall, vilket var ett vidrigt 
väder för en lungsiktig person, han blev 
sängliggande i hemmet som då låg på 
Gamla Kungsholmsbrogatan 33, vid Klara 
sjö. Några dagar innan han dog skickade 
Bellman en böneskrift till tronen för att 
inte lämna sin fru Lovisa och sina tre unga 
söner helt utblottade, men brevet förblev 
obesvarat även efter hans död. Gustaf III 
var redan död sen några år, skjuten på ope-
ramaskeradbalen 1792. Då kronprinsen 
var omyndig regerade hertig Carl som inte 
hade så mycket till övers för de författare 
och konstnärer som Gustaf III omgett sig 
med.

Källa: 
BEllmans värld, simonsson

Jubilarer
85 år   Kjell-Åke Svensson 16/1 
75 år   Allan Perolainen 16/12
70 år   Bengt Dahlqvist 16/12
70 år   Gunnar Kitréus 19/12
70 år   Claes Tollin 29/1
50 år   Ulf Gustavsson 1/2
50 år   Klaus Timmann 1/3
          

A K T E R S P E G L I N G

Dan Ekström
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Några timmar innan hade grad 1 
traditionsenligt genomförts och 
20 nya bröder tagit stegen över 

bron in i det lysande sällskapet. Teaterns 
musikaliska lustifikation under graden var 
av det mer ovanliga slaget, men föll, såvitt 
de kunde se, alla i smaken. Också Guver-
nörer och vice Guvernörer hade utnämnts 
genom en ceremoni som hölls av Styrande 
Kanslären Johan Larsson och GCM Jakob 
Sandwall där kanslären utbrast:                                    
–”Guvernörernas band tycker jag är det 
vackraste vi har”.
 Efter den härliga Barbara-processionen 
in i salen hade den i sammanhanget nytill-
trädda General-Ceremonimästaren Jakob 
Sandwall glädjen att leda bekransningen 
av Jubelkommendörer. 

Ett halvsekel!
I en anda av respekt och ödmjukhet kläd-
des bröder som ägnat ett halvsekel åt vårt 
sällskap med det vackra halsbandet och 
lagerkransen, den lön som pryder trofasta 
vänner. RGK Sven Sandell och RGK Ro-
bert Arrhenius, som varit medlemmar se-
dan 1964 var märkbart tagna av den vörd-
nad som bröderna visade dem.

De bröder som varit medlemmar i ett 
kvarts sekel, fick sina hederskommendör-
tecken.
Jubilarerna var: 
RGK Anders Rhenqvist, 
KMR Rolf Engdahl, 
Roland Gustafsson, 
Ulf Gustavsson och 
Göran Petersson.

Medaljer
Vad är väl en Barbarahögtid utan medaljer? 
Några vedermälen kunde delas ut, men 
något mer återhållsamt än föregående års 
”regn.”  Ett flertal bröder kunde dock stolt-
sera med moderlogens medaljer på sina 
bröst, då Barbara är det tillfälle då dessa 
delas ut.

Vart tog arraken vägen?
Kvällens mysterium uppdagades då det var 
dags för punsch. Styrande Mästaren var 
minst sagt överraskad bakom högtidsbål-
en. Var hade arracken tagit vägen? Kvick-
fotade bröder kunde dock snabbt hämta in 
en butelj av det synliga, ljuvliga fluidumet 
så att den över 100 år gamla bålen åter 
kunde fyllas, till våra smaklökars stora 
glädje.

Ett högst fantasieggande Barbaratal hölls i 
år av Bo E Karlsson. Han tog fram såväl 
historiska som nutida kvinnor som fyra 
potentiella Barbara. Lyckligast var nog 
Anders Mårtensson, som kunde prome-
nera hem till sin högst egna potentiella 
moster Anna, som väntade där hemma.

Långt in på natten 
Efter paus och omdukning fortsatte så fi-
randet av vår kära moster till långt in på 
natten. Kören, musiken och teatern lös 
under hela festligheten, på ett sätt som vi 
sällan fått uppleva. Traktörernas fina ar-
bete gav lön, och den välkomponerade 
menyn med tillhörande mycket fint ut-
valda drycker intogs. Det var en mycket 
väl genomförd festlighet, och äras skall 
också Intendenterna som förtjänstfullt såg 
till att den kunde genomföras.

Ny General-Ceremonimästare
Vår nye General-Ceremonimästare 
Jakob Sandwall sov troli-
gen lugnt och djupt efter 
sitt värv, glad och förnöjd 
efter vårt tidsfördriv.

Med dessa sex ord startade Generalordförande, tillika Styran-
de Mästaren Gunnar Gotte, årets festligaste fest, och de över 
200 bröder som hade samlats i den vackra Spegelsalen på Stora 
hotellet, skulle återigen få uppleva en storartad kväll, den 135:e 
i ordningen.

Barbarafesten 
är öppnad! 
Klang Bacchi barn!

Jonas Ekström
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Alla loger i Par Bricole håller nu på att lägga om sina hemsidor. Den tidigare hade ju 
vissa brister och var kanske inte heller riktigt modern. Största irritationsmomentet var 
nog den oerhört långsamma uppkopplingen. Nu är det snart ett minne blott eftersom 
de flesta redan lagt om sina sidor. Centralt spikades en mall som vi alla ska följa, men 
det finns ganska stora friheter inom mallens ram. Jönköping var först ut med en kom-
plett hemsida och vi har fått mycket vänliga synpunkter från både hemmaplan och 
övriga loger.

Ny hemsida i Par Bricole

Avisan och hemsidan ska gemen-
samt ge en bra och trevlig bild av 
hela verksamheten. Längre repor-

tage i Avisan och lite mer snabba blänkare 
och påminnelser på hemsidan. Båda är 
dock producerade för att kunna läsas av 
såväl kalmucker som aktiva Bröder. Det är 
därför vi aldrig visar bilder eller reportage 
från själva gradgivningarna. Vissa delar vill 
ju ha exklusivt för Bröderna. Fortfarande 
använder vi det ursprungliga systemet om 
ni vill gå in och göra en personsökning eller 
titta på våra interna sidor. Där tar det fort-
farande lite tid med inloggningen, men det 
är samma användarnamn och lösenord som 
tidigare. Tryck bara på ”Logga in”.

Titta in på hemsidan http://jonko-
ping.parbricole.se/ Där finns allt det 
senaste och även information om kom-
mande tillställningar. Ni kan skriva 
kommentarer till innehållet och skicka 
in egna inlägg. Missa inte heller de fan-
tastiska beskrivningarna av tongivande 
herrar ända från Bellmans tid och fram-
åt, finns under fliken ”Vår historia”. 
Bildgallerierna innehåller material från 
senaste gradgivningarna och bakåt i ti-
den. Förr eller senare hamnar vi alla på 
bild och troligen även på hemsidan. Artik-
larna ska ständigt förnyas medan de något 
äldre hamnar i Arkivet som också finns på 
sidan.

 
Saknar ni något? Tycker ni att det står för 
mycket eller oväsentligheter? Har ni mer eget 
material eller bilder som kan intressera? 
 Skriv en rad till mig såsom webredaktör,  
Arne Levén, på:  arne@levenhok.se 

Barbaratalaren
Årets Barbaratalare RGK Bo E Karlsson änt-
rade golvet, tog fram sin doktorshatt och 
fäste den med van hand på sitt huvud.  Nu 
skulle nämligen förklaras vad forskning och 
vetenskap visste om Moster Barbara. 
 Det blev ett underfundigt, annorlunda 

och mycket uppskattat tal, även om vissa 
andra av oss ”vetenskapsmän” ifrågasatte ett 
och annat men nu vet vi i alla fall att Moster 
Barbara kommer från Jönköping och att hon 
till och med kan ha flera systrar som också 
heter Barbara.
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I Västmanland finns en liten industristad som heter Köping. 
Befolkningsmässigt kan den väl närmast jämföras med Hus-
kvarna. Jag växte upp där på 50-talet. En kärnfamilj med 
bror, far och mor. Pappa arbetade på Volvo som ingenjör och 
mor var en helt vanlig hemmafru.

Evig vänskap?

Vi hade ett normalt umgänge med 
släktingar i närheten, vänner och 
trevliga grannar. Den enda fören-

ingen jag kommer ihåg att föräldrarna var 
med i var MHF och där ordnades familje-
fester ibland. Annars hade vi barnvakt då 
och då när de vuxna träffade vänner, fram-
för allt på lördagskvällar. 1961 fick pappa 
nytt jobb på Fläktfabriken i Jönköping, så 
det var bara att flytta med hela familjen. 
Brorsan och jag hade redan börjat i skolan 
och det var inte helt lätt att komma in i en 
ny klass. Speciellt inte med en bred dialekt 
med rötterna i mitten av gnällbältet, men 
det är en annan historia.

Åren går 
Mamma började arbeta som hemsamarit, 
vilket närmast motsvarar dagens RUT-
tjänster. Båda föräldrarna arbetade mycket, 
men på kvällar och helger var det mest tv 
som underhöll. De umgicks ibland med 
några av pappas kollegor och ett par från 
Köping som också flyttat, men till Vetlanda. 
Ganska ofta åkte vi till Köping och Kungs-
ör för att träffa morföräldrarna och gamla 
bekanta. Åren gick och resorna norrut blev 

färre i takt med att morföräldrar och vänner 
blev allt äldre och slutligen gav upp andan. 
Här i Jönköping försvann umgänget ganska 
snabbt när pensionen var ett faktum. Sina 
sista år satt mina föräldrar i sin enplansvilla 
i Habo och hoppades på att få besök av barn 
och barnbarn. Själv hade jag ofta dåligt 
samvete för att vi inte åkte dit oftare. Båda 
föräldrarna är borta nu och jag saknar dem 
förstås.

Reflektioner 
Varför berättar jag det här? Jo, för att jag 
växte upp med mängder av kompisar, trots 
lite främlingsmobbning i grundskolan. 
Ännu fler kompisar kom genom sjöscou-
terna. Där fanns förresten bricolisterna Tor-
sten Welander och Gerhard Mattus som 
ordförande i olika perioder. Under mina 30 
år som säljare har jag fått mängder med vän-
ner bland både kollegor, kunder och leve-
rantörer. Gemensamt för hela min livscykel 
är dock att även den allra trevligaste vänska-
pen hänger ihop med vari den uppstod. Jag 
har knappt någon kontakt med klasskom-
pisar, sjöscouter, kollegor, kunder eller leve-
rantörer längre. Nästan samtliga försvann 

när skolan, scouterna och jobbet upphörde. 
Jag inser att det här är helt normalt, men 
svårt att hantera känslomässigt ibland.

Par Bricoles gemenskap 
För drygt 20 år sedan kom jag in i PB och 
hamnade genast i Theatern. Ni vet själva 
hur snabbt man får en ny vänkrets inom 
våra väggar. Jag njuter varje gradgivning 
och varje möte med Kören som jag är med 
nu istället för Theatern. Jag älskar förstås 
Theatern ännu och stannar kvar som trogen 
passiv medlem. Den värme man möter i PB 
är nog ganska unik. Var rädd om de vänska-
per som skapas där för framtiden. Det är en 
väsentlig del av livet.

Vilka ställer upp? 
Vännerna då? Jo då, jag har några livslånga, 
djupa vänskaper, några av dem finns i PB. 
Handen på hjärtat; Hur många vänner har 
ni som alltid kommer att ställa upp och som 
ni kan berätta precis allt för? De flesta har 
kanske bara en handfull. Ta vara på det ni 
har, så ni slipper vänta framför tv-apparaten 
på barnbarn som kommer alldeles för sällan.

Arne Levén

Gustaf III besökte Barbara
Teaterbröder från vår fadderloge Borås PB 
överraskade oss med ett ovanligt inslag. I en 
egen och oväntat procession inträdde Kon-
ungen med följe och intog hedersplatsen 
framför podiet. Under hela Barbarakalaset 
spelade alla med och Konung Gustaf IIIs 
närvaro var både uppskattad och märkbart. 
När Kungen skulle tåga ut ur salen trädde 

dock en man ur sällskapet fram och avlos-
sade ett skott. Det blev tyst i salen och vi var 
nog många som tänkte på det förödande 
dramat på operan 1792 när Ankarström sköt 
Kungen. När Borås egen GIII bars ut ur spe-
gelsalen, 222 år efter dådet smattrade applå-
derna, inte för att Kungen var död, utan för 
ett härligt inslag som blev mycket uppskattat.

S L A G S I D A N



Kansliets expeditionstider:
måndagar 18–20,
torsdagar 9–12
Kansliet mottager tacksamt Brödernas 
eventuellt ändrade adress-uppgifter, både 
vanlig och e-post. 
Östra Storgatan 6, 
553 21 Jönköping, 
tel 036/16 21 31, 
e-post: jonkoping@parbricole.se 
Bankgiro 517-1962, 
Plusgiro 385629-1

R Ä T T E L S E

21/2  Grad IV 
21/3  Grad II och årsmöte 
30/5  Vårbal
19/9 Grad III
7/11 Grad VI
28/11 Grad I, V, VIII &
  Barbarahögtid

I förra avisan där sköldar presente-
rades blev tyvärr två av sköldarna 
sammanblandade. Här presenteras 
de igen, nu med rätt namn.
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RGK
ROBERT

ARRHENIUS

RGK
ALF

WALLIN

G R A D K A L E N D A R I U M
2 0 1 5

Mitt första år som styrande närmar 
sig nu sitt slut och jag kan se till-
baka på ett mycket roligt år med 

nya möten och stimulerarande samtal. Jag 
känner mig trygg i det engagemang som 
bröderna visar för vårt sällskap och ser fram 
emot 2015 med glädje och förväntan. 

Som ett nytt kansli
På kansliet har vi under året sett flera väl-
komna förändringar. Vi fick med bidrag av 
Luculli gilles grupp 8 nya datorer och köp-
te även in en NAS för bildbehandling. Med 
hjälp av Göran Kohl fick vi sedan en ny 
kopiator installerad vilket också förde med 
sig att vi möblerade om på kansliet och nu 
har en mer ändamålsenlig möblering. 

Vår nya hemsida
Vi gläds också åt vår nya vackra och funk-
tionella hemsida (http://jonkoping.parbri-
cole.se/) som flera av bröderna har lagt ner 

mycket tid och arbete på. Hemsidan känns 
modern och jag är övertygad om att fler 
bröder nu kommer att besöka sidan frek-
vent för att ta del av dess innehåll. Tack alla 
inblandade!
 Arbetet med att stärka sällskapets eko-
nomi som jag skrev om i förra numret av 
avisan pågår för fullt och flera nya initiativ, 
en del mindre och ett par större, kommer 
att presenteras under våren.

Alla våra ämbetsmän
Jag vill även passa på att tacka alla ämbets-
män för det arbete de har lagt ner i sina 
ämbeten och för sällskapet under året. Ni 
är sällskapets ryggrad. Har du inget ämbete 
idag? Vi kan bli fler så du som vill engagera 
dig. Hör av dig, det finns plats för alla! 

Johan Larsson
Styrande Kanslär Jönköping Par Bricole 

Låt mig först uttrycka ett tack för senast. Vilken Barbara-
fest vi fick med god mat och talanger i högform!  Vår mos-
ter hyllades och förtjänta bröder samt tillresta gäster 
medaljerades som sig bör.

Vilket år!

Jonas Ekström
Johan Eskengren
Göran Fransson

Jan Fredriksson
Roger Heikenström
Mattias Järved

Göran Karlsson
Håkan Kinnerberg
Henrik Kullberg

Bertil Nilsson
Mats Thilen

Nyutnämnda Guvernörer 141122

Per Ekholm Daniel Ericsson Robert Gustafsson Henrik Måhlberg

Nyutnämnda vice Guvernörer 141122 

K A N S L Ä R E N


