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Som sagt var ...
Egentligen var det inte meningen att AVISAskulle utkomma med en höst upplaga.
Men svag som RED är för beröm och påtryckningar blomstrade energin upp på
nytt.
Det där med beröm bör vällämpligen ändras till uppskattning. Många älskvärde
Bröder har hört av sig och framfört sitt gillande av A VISA och dess PR-värde för
PAR BRICOLE.
Påtryckningar. Ja. des a kommer från annonsörer, som gärna vill vara med i varje
utgåva. Och naturligtvis är alla. både gamla och nya "gynnare" välkomna med sina
budskap. rngen skall få känna sig diskriminerad.
Det är en sannskyldig stimulans att se vår Skattmästares gemytliga och belåtna
leende när annonslikviderna strömmar in.- Dock. Ibland kan Broder Sven se lite
bekymrad ut. Allting blir dyrare. Tryckkostnader för kallelser m. m., porto, rekvisitaanskaffning. lokalhyra. telefon och andra nödvändigheter. Men smakar det, så kostar
det. Allt som görs. görs för och till Brödernas förnöjelse. Deras visade erkänsla
stimulerar till nya överraskningar och "stordåd".
Denna A VISA nr. 5 får även gälla som ett kvitto på betald ÅRSA VGIFT för
arbetsåret 1983-84.
PAR BRICOLE vill göra sitt bästa för Dig och Din trivsel. Det ställs måttliga krav
på Dig. Men såsom PB-Broder bör Du betänka, alt Ou icke utan starkt vägande skäl
uteblir från de sammankomster Du kallas till.
OBS! Det gäller även 9:de gradens Bröder.
ALLTID
VÄLKOMNA!

GYNNA VARA ANNONSÖRER
DE GYNNAR OSS

Styrande mästaren har ordet!
''Bricolister'' utanför
Par Bricole

14 dagar av semestern kombinerad av studiebesök i nor'ra England och Skottland
utan en droppe regn i detta paraplyernas land- otroligt men san l. På väg hem över ett
nästan kavlugnt Nordsjön blir det tid till reflektioner.
Åtskilliga gånger har vi nu gjort den här resan. lan och jag. och varje gång blir jag
lika positivt förundrad över de människor vi möter.
Jag tänker på skogstjänstemannen inom Foresty Commission, besjälad av sin
uppgift att organisera och planera för att ta emot 100.000-tals semestertirare på
särskilda avsatta skogsområden. Förbudsskyllarna hade han tagit bort och en.att
med trevligt upplysande text. Till och sopställen saknades på försök på några platser
med resultat. mindre skräp i markerna. Där härskade. liksom hos besökarna på
campingplatserna en förvånansvärd ORDNING. som man inte är van att möta.
Och var fanns avundsjukan? På Game Fair-utställningen hade ~om vanligt de olika
organisationerna särskilda tält med skylten "Members on ly". där endast medlemmar
var välkomna in på en drink. Slottsherren kom i sin Bentley med chaufför. men mötte
\naras! uppskattande blickar. Var fanns gnället i köerna? Nej. istället fanns
STYRKAN hos människor som t exattuppskatta sin nästas duglighet och
prestationer.
l den lilla staden Culross. pietetsfullt restaurerad av the National Trust, kom på
söndagen från kyrkan vänliga glada människor som leende. i stället för sura miner.
hälsade med ett vanligt "hallo '' även om man borde varit trötta på turister. Med
vännerna från Brittish Deere Society ~lev kvällarna under utställningsdagarna
trevliga små parties. där skämt och skratt blev den äkta MUNTERHETENs extra
ape ritif.
Vännernas antal ökade snabbt oftast också med inbjudan tilllunch eller middag i
gästvänliga hus och hem. FÖRTROLIGHETEN var självskriven bland dem.
Måhända mötte vi nu.liksom tidigare, personer med anknytning till skog och mark
och i övrigt en miljö. som stämmer människans sinne till en ödmjukare livsstil.
Men faktum kvarstår. att vi mötte underbara människor. o;om gav av 'iig självamed en positiv livssyn. med ORDNING. STYRKA. MUNTERHEToch FÖRTROLIGHET.
Ja strängt taget mötte vi på vär resa en stor mängd "BRICOLISTER".

J-E B.

Installations-Högtid
lördagen den 12 mars 1983
En lovsång till ämde gästers ära vid den stora installationen uti Jönköpings Par
Bricole nådens år före det Jönköpings stad behagar fylla sjuhundm.
Visan är präntad av skrivaren Sixten och kan av dem som sångröstens gåva hava
sjungas till den melodi, vilken vanligen brukar beledsaga texten till den gamle
berömde sjöcharmören Svarte Rudolf.

Se Mälardrottningen dansar
Hon damar med lurviga ben
fast klänningen hänger i fransar
försöker hon hålla sitt sken
den väldiga kroppen den blöder
man spränger i jorden sej ner
dock, kvar finns den anda bland bröder
som föddes i Bellmans kvarter.
Se Göters änglar dom dansar
på U/le vis gröna parkett
så skickligt dom bollen balansar
var dribbling och passning går räu
men tittar man i prästbeviset
nå'n Kålle man hittar ej där
med var man der är på der viset
han är blott en legionär.
Se skå-nepågen han dansar
pd Kramer och i Folkers Park
han sig bak en Tuborg förskansar
på färjan till utrikes mark
pd Tivoli är han som hemma
i Nyhavn där ville han bo
han har blott eu enda dilemma
han saknar till Danmark en bro.
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Den idoge knallen han dansar
han svänger på säcken och ler
kring kundkretsens damer han svansar
på västgötens gängse maner
han lockar dem med sina klutar
med mode för hög och för låg
dock, nu han i bygden ej kutar
nu säljer han per katalog.
Se nordens fransman han dansar
i basker och gängse kostym
i småsraden stilen han stansar
hos oss är han räu anonym
dock vet vi art Fridas kup/euer
i staden vid Vänern kom ut
från bergen på västgötaslätter
var höst hörs en kunglig salut.

S.L.

''En skål för
olikheten''
installation i Jönköpings Par Bricole
lördagen den 12 mars 1983
lönköpings Lysande Bricoleri har kläu sig till fest hilller gala.
Ldt mig d vägnar Systrar och Moder som gäst här få tala.
Installationen är klar _ resolut kupera, blanda och ge.
Jan-Erik är Joker och hjärter är trumf _ spela ut!
Vilken lysande, solklar ide all det nya Guvernemelllet blir en succes
även de!
Allt är inskrivet i protokollet
och Brico/eri-parasollet
det snurrar _ det mdste vi medge
det färgsprakande Par Bricole't
det snurrar och snurrar i glädje
sl1111ngt som ögat kan se.
Det är fest denna dag,
denna lt!nga och lyckliga dag
en afton med "drag"
och ett obeskrivligt behag.

Stormästaren

Ldt helt enkelt miu tal bli eu viunesmdl till Er au jag känner lycka.
När vi höjer vår skål,
vdr vänskaps symbol
jag behöver ej fraserna smycka
-au jag gläds i er närhet och krets md mig ingen förtycka.
Det Bacchanaliska Ljuset tänds när du recipierar.
Talanger och ämbetsmän allt elektrifierar.
Band och medaljer bidrar till lyskraft och gliuer.
En mängd karaktärer samlade rill backanal
_ en broder är händig, den andra lekfull och viller,
en snabbtänkt och kvick, en "tuff', en mjuk och verbal,
en melankolisk, en snuddande vid raljeriet,
en kanske tyst _/tlngt ifrdn dock att verka banal,
en slarvig, en kanske pd gränsen till pedameriet
_ men alla församlade här nu i Bricoleriet.
Just det att vi inte är lika är säkert väsentligt.
J ust det att vi är individer helt visst räl/ egentligt
med minus och plus och deua betonar jag gärna
_ Just Olikheten är något av Pudelns Kärna.
Det slår mig hur otroligt självklart det är, förresten,
att det är inte bara " Det Lysande" som skap11r festen.

Vi är Par Bricole
med skiftande karaktärer.
Försynen har skapat den roll
vi spelar_ i olika sfärer
med otur och tur
i moll eller dur.
Här finns skapande krafter och drömmare,
ungdom i karriärer,
vekare bröder. forskare, ledare,
talanger, stora konstnärer,
jordnära bröder, kulturpersoner, realister och visionärer.
Vi är Par Bricole
med våra drömmar och öden
med allt vi önskat och hoppats pil
i alla livsvågens flöden.
Vi är Par Bricole
med våra öden och drömmar
med allt det goda i lycko roll.
Så spänn ditt snurrande parasoll
över det onda som ömmar.
Känn vår gemenskap, vllrt kulturarv genom seklers sus,
den glada leken av i dag i det förgllngnas ljus
och vänskapen pd alla håll
och kärleken i huvudroll
som binder oss till Par Bricole
och med sil många skilda väsen
ger vitaliteten.
_ En skål för Olikheten!
En sklll för oss och vår a1oll.
_ En skål för Par Brico/el
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ETT V ARMT LEVE FÖR
DETLYSANDESÄLLSKAPET
I JÖNKÖPING PAR BRICOLE!!!

,Bellman
som
hästkarl

"Jag gör båtfårder och promenader. Parken är stor och mycket vacker. Men mitt
största nöje är att rida. Jag rider i galopp, det finn!> ingenting mera förtjusande'',
skriver drottning Lovisa Ulrika i ett brev.till sin syster daterat en sommardag 1746 på
Drottningholm.
Ridning var 1700-talets mest guterade sport, utövad av både herrar och damer.
Som pojke hörde Bellman säkerligen talas om det illustra ordenssällskapet "Lirskvadronen", som under sin förtjusande chef. den vackra och kvicka CatherineCharlotte Taube- syster till Hedvig - brukade campera på Djurgården, intagande
angenäma fåltfrukostar, besjungna av skvadronskalden Olov von Dalin.
Under Gustav lll:s egid tick ridningen en mera teatralisk utformning och
kostymering. Inspirerad av sin enda kvinnliga vän, den svärmiska grevinnan Egmont, lade kungen ned stort intresse på iscensättningen av sina karuseller. ridderliga
torneringar på Drottninholm, i vilka tiela hovet deltog, inte minst hans syster,
prinsessan Sofia Albertina, som ofta visade prov på en halsbrytande ridkonst.
Bellman har skildrat en dylik karusell på Drottningholm somrnaren 1780:

~rkitekten
All p,,_,tdt '-'"',..'' W'"'"''llolm lttllff1QI' Lkl bor•

Kungsgatan 23 O 561 31 Huskvarna

Tel 036113 60 67 . 14 19 70

Folker sorlar rum planen ...
Häsren gnäggar, rynam glimmar,
värjan blixtrar blank mot soln,
Fridens marskalk mäklar timmar
med ett skott vid kaprifoln.

Men även damerna i Bellmans nära borgerliga vänkrets ägnade sig med iver åt
ridsporten, all synnerhet den av honom mycket beundrade fru Helena Quiding, som
var bosatt på Heleneberg, det nuvarande Lilla Skuggan. Han berättar att hon
"stundom på sin fåle rider ned till Fiskartorpet". Och det är där som han själv bakom
Fredmans mask, i Episteln nr71. "sömnig i sadeln" rider fram till den sköna i
fönstret och ber om en skorpa och en kanna Haglands vin:
och se hur dammet bortskymmer det röna
mellan kalese/Je r och vagnar plz plan!

Då som nu var ridsportens utövande förenat med en viss risk. Bellman beklagar ett
dylikt o lycksfall i en av sina mindre dikter ''Då ett fruntimmer foll av hästen och bröt
avig benet":
Hjälp den lilla vackra foten.
som ville dansa plz Martii fält!
Alla smd änglar, kom ta mot'en.
Annars så är det snarr bestiillt!

l regel är det dock korpral Moll berg. som får representera hästkarlen ihans diktning. l
epistlarnas personförteckning presenterasju Mollberg som ''ryttare, utan hus. häst
och schabrak, omsider dansmästare··. l verkligheten var Mollberg ryttare och rotmästare vid Livregementet. vars mötesplats alltsedan VAsatiden varit Rotebro. Det
är dit som Bellman förlagt handlingen i "Mantalsskrivningen" och där han låter
krögarmor. dam Märta, beskärma sig över: "aldrig ser man andra än hela svärmar av
hållkarlar, kjutsbönder. skoldjäknar. fägelfangare, ostronfarare, smörhälsningar.
rekryter, taskspelare. lindansare. musikanter och en evig tross av resande .....
J Oygande fläng kommer Mollberg ridande i de tre epistlarna nr 46, 47 och 57: l de
tvenne örsta rider han omkring för att bjuda på begravning efter Mutter på krogen
Wismar:

ITAB Design AB

Undan ur vägen, ge rum för kuriren, gdr ur
vägen för Mollberg utan stryk och tvdng!
Pitschi hör han smäller med piskan; alfons!
Sitter rak i sadeln som en stdng.

Hästen han rider torde vara en gammal kasserad nummerkula:
Mosters Brunte pd Wismar, ldnglralsig och ful.
Stod och sörpla ur tunnan i krögarens skjul,
Mot en resvagn med knektar, mdngfärgad och gul
Med söndriga skenor och hjul.

Finare ekipage skymtar, när Mollberg står på post vid Kungsträdgården- epistel nr
37- och tripolitanske gesandten skymtar förbi:
Framför tvd hingstar, som stolt vid-en smäll
Sina halsar gnäggande höja.
Bullrande hörs en gyllne kaross.

l epistel nr42 framträder Bellman som den svenska travsportens Homeros.
Sällskapet slänger korten för att genom det öppna fönstret betrakta kapplöpningen. J
fältet lägger han märke till:
Än den hingsten i fullt sträck,
Hur han löper ung och klick
Brun och vit med svarta fliickar,
Ibland skäckar
Rar och täck.
Men den vita gångaren där,
Som de gröna seldom bär,
Märk, hur snällt han gdr i dansen,
Fläktar svansen,
Stolt och tvär!

l de pastorala skildringarna saknas sällan en häst. I Fredmans testamente nr 137 ser
vi:

Trafikinstitutet
Gamla billirare
blir som nya

TrädgårJsgatan S
Tel. 1:l 90 20, 16 16 Bo

låt on ge dig
en duvning

Vid ett torp i en skog
Med en häst för en plog
En fattig bonde körde och log.

l epistel nr 48. vari skildras Ulla Winblads hemresa från Hessingen, ser vi hur på
ängen "hästen tumlar. stolt och hett" och när båten kommer närmare staden
"vattuköram med sin häst välva om sin tunna" samt en glimt från hovsJagarsmedjan
vid Skinnarviken, där "hästen sträcker foten spak, gnäggar, rädd för spiken".
l båt eller vagn plägar Ulla städse fårdas fram, endast då paltarna är efter henne
brukar hon begagna apostlahästarna. Till artillerilägret på Ladugårdsgärde kommer
hon åkande över det späda gröna gräs:
Där, inomskärmen, präktigt vdr Ulla
Gungar i sinöppna schäs.
·
Fdlenlöddrig frustar ochsig höjer:
Än huvu't böjer,
Än sig förnöjer,
Än s/dr och flöjer
Fd/en.

Påfallande är hur Bellman då han på äldre dar återupptog episteldiktningen i alla de
berömda kvädena låter hästen bli ett slags amorö~ komplimcntfigur som gnäggande
instämmer i hela det maskulina släktets hyllning till Ulla.
l "Liksom en herdinna .. ser man hur "På backen motluckan hästen gul uppreser
s in man i sky ... l eldad brunst han tränger sin kos och frustar med en gnägande
nos ... " under det att herdinnan sover ruset av sig. l Fiskartorpsepisteln leds hingsten
i spiltan. men:
Än IIIi stalldörrn dess ögon de rulla
stolt opp till fönstret, till dig just ditopp.
Du all naturen uppeldar i ldga
med dina ögons varma prdl.

Och när valthornen för sista gången smattrar för Ulla och Fredman bjuder henne sitt
sista avsked skymtar på Djurgården mellan ekamas stammar "hingsten med sitt sto
och !'!la".
KEJ med hjälp av arkivanteckningar

AKTIEBOLAOET

T~.A..N"SITO
AGENTURER

Mobil
Telefoner

()36.11 <46 03. 12 48 03

lÖNKÖPINGs P.B:s

SÅNGKtJR.
En aning höstaningar
Rösten om hösten i-iF skrapig och tv~u·
och orsaken till denna egenskap ii r
att när utan förvarning stämhanden spiinn-;.
det"underligt iir. liksom inuti. känn~.
l synnerhet klämmer den larynxska skon.
då taktpinnen höje~ Ol:h manar till ton.
Dock. bröder. i KÖREN vi o;jungcr. hcvars. glatl
men då vill det till att man grundligt s ig harsklat!
Dessa rader av den gamle poeten faller !>ig naturligt i hågen. när man blickar fram mot
ett nytt verksamhetsår inom Par Bricole och då i synnerhet i des~ kör. Vi i kören
avser att fortsätta oförstrupcti den av Nils N inslagna takten och i angiven riktning.
Sålunda torde mellan denna notis' författande och dess pressläggning,med största
">äkerhct avhållit!> en som vanligt hejdunkande kräftskiva i största säkerhet hos
Anders Lindell med parant maka. En redan på förhand mycket lyckad fest!
Om det finns någon sångligt begåvad broder i PB- gärna med parant maka och ~tälle
vid Stråken (det finnsju surströmming att ta till också) men alldelessärskilt med
vacker och tonsäker röst- som gärna ville veta hur det är att vard med i kören. är han
välkommen att pröva på. Kastrater emotses med särskilt intresse. Vi ses i Per
Brahe-gymnasiets musiksal kl 19.00 varje torsdag med förkrossande regelbundenhet.
Väl mött. kanske. bland sexorna och åttondelarna!!!

G.G.

HAR MAN ÖRA FÖR LJUDET,
ÖGA FöR BILDEN,
NÄSA FÖR KVALiTE
OCH SERVICE - VÄLJER MAN •

Barnarptgaten 115. Box 667

551 17 JöNKöPING
Tel. 036·1111 52

TEATERSPALTEN

Sången ''Här på PB är det ingenting glädjen stör... '' ljuder på kansliel. P-G, vår
Theaterdirektör av stora mått. höjer rösten och förklarar hur han tänkt sig utförandet
av numret.
Ingemar Florberger drar en historinpå äkta "väskötska". Gunnar Gårdmark
provläser en nyskriven monolog. liksom Sixten Larsson. Sune Winald, Dag Holmgren m.n. sjunger nyskrivna låtar o.s. v.
Det är en s. k. ~pånarkväll inom PB:s theater. Vi förberederett spex. Efter
åtskilliga liknande kvällar, med strykningar och tillågg i programmet är vi framme vid
general repelit ionen.
Får vi börja repetera på fredag eller lördag, d. v .s. får vi låna Spegelsalen? Det blir
fredag. Scenen byggs upp på eftermiddagen. högtalaranläggningen hämta~ och monteras. Efter hand kommer den ene efrer den andre aktören. Alla lite sp~indu- kanjag
mitt nummer, är det något som ska ändras i sista stund? Allt verkar som en enda röra.
men framåt k vällen vid ungefår 24-tiden är allt repeterat och klart.
Så är den stora dagen inne. då föreställningen ska gå av stapeln. Liksom
föregående kväll. kommer talangerna lite efterhand. klär om sig. sminkas och
förbereder sig. d. v.s läser och sjunger för full hals. utanfOr rum 232. till fasa för
hotellgästerna.
Övriga PB-Brödcr kommer och gradgivningen börjar. Theateraktörerna lyssnar i
kulisserna. kan ej vara med. Det börjar närma sig tidpunkten för_spexet, nervositeten
sprider sig. Blir dom aldrig färdiga därinne? Så äntligen kommer det:
''Herr theaterdirektör. scenen är Din!'' Spelet går igång. Nummer efter nummer
avlösa varandra. Aktör efter aktör upp på scen, gör sitt nummer och tillbaka 1gen till
rum 232. "Hur lät det?" är den vanliga frågan, medan man klär och sminkas om till
nästa entre. Beröm. uppmuntran och ibland lite korrigering, och så upp på
"plankorna" igen.
Efter 30-40 minuter hörs Theaterdirektörens order: "Alla upp på scen!" Spelet är
s lut och så: "Här på PB är det ingenting som glädjen stör". Applåderna smattrar. Vi
njuter av bifallet. Utdelning av sedvanligt ljuveligt, synligt fluidum, som belöning. Vi
andas ut allihop.
Så upp till kansliets Bellmanssal där Be no Holm ordnat Pytt i. Panna som
belöning. Nu börjar eftcrspexet. som pågår halva natten. innan vi alla går hem , nöjda
med vår teaterkvälL Detta mina Bröder, att få delta i detta spektakel, att rn ge och
känna kamratskap i detta fina teatergäng. Att f?l vara med och ge Er, ~ysande Bröder
lite lädje: "Det är PAR BRICOLE. Väl bekomme!
R.L.
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Jönköpings Par Bricole
hälsar våren
lördagen den 23 april
Vartannat å r ställer Det Lysande Säll~kapet Jönköpings Par Bricole till med vårbal.
Ett sådant vartannat år är det i år.
Ett 190-tal såväl forväntansfulla som tjusande damer i de mest raffinerade
creationer infann sig med sina respektive på Stora Hotellet redan klockan halv fem
om aftonen. Då även damerna måste vara noga prövade for inträde i sällskapet och
för varje gång de deltar måste genomgå de mest svårartade prov inleddes vårbalen
med den sedvanliga receptionen Dam-Bricoleriet.
Under ledning av Riddarceremonimästaren, Gunnar Eriksson, noga observerad av
Styrande Mästaren. Jan-Erik Berggren och Styrarde Kanslern. Gerhard Mallus samt
med Generalceremonimästaren. Anders Hugosson och hans ordningsmän som "påfosare" genomfördes Dam-Bricoleriet utan incidenter. Samtliga damer uppflytlades i
sina resp avsedda grader under anständig munterhet. Handbokens regler efterfoljdes
och väl det. Damernas för kvällen specielle beskyddare. Lars Waldenström. ordnade
och stod i så att skorna lackade. Den Bacchanaliska Kören beledsagade ceremoniet.
Dag Ho lmgren och Anders Ruberg delade sjungandes ut ljuveliga blommor till
likadeles ljufveliga damer. Styrande Kanslern, Gerhard Mattus prydde Maj Eriksson
med kvällens enda utmärkelse. Dianamedaljen. Med egenhändigt hopsalla versiiiaktioner till Mozarts Trolltlöjt<;musik sjöng Sune Winald och P-G Karlberg.

Ge henne en

päls eller
päls moclcalcappa

·

SVARTZ PÄLS
Smed)egatan 28, Jonkop1ng . Tel. 16 33 01

SA FAR DU GA PA PI

PKbanken ligger bra till
Ostorgatan 8, Jönköping te l.: 036/16 02 40
Barnarpsgatan 11, Jönköping. tel.: 036/100350

Och så finns vi på Posten också.
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PK BANKEN

Efter receptionen tog så Vårbalen-. kulinariska avdelning vid. Pi't mat~~dd angav-.
att maten bestod av Coctml de Crevette-.. Filet de Porc NtcOJ-.c !>amt l'art~ Ulac~e och
det gjortle uen. P B-kören varvat.le med b nda m.: h mindre ~iinda 'at ... an~er. Vilken
kiin .. Ja UC\\41 !:!ll"al' har dn dc exekverar ötlla va~.:kr:toch hiirli!,!a ...angel! ~nart dag ... J"iit
llffentlig kon ..crt'? Detta m;\,te en -.törre <tllmiinhet ra ta del (IV hniill:t 'Jj), Norr... ~·ll
ordna detta !l Den Bacchanaliska Theaterns håda meromnlimnda Winald och Karl her~
gav Quinnan sin hyllning och PB:s eget profT,. Rolf von Otter rev m Rolf-mclm.lier
pa ett 'mittantle siitt. Ja. gliitljcn o~.:h varyran hlc' ytler-.t pata~dig genom alla'
ueltagande och "1->jud-pft-dig--;jiilv" -humör.
Dan'>en tråuue.; till Wiillcrn Böljar. -.om do<.: k inte hehiivde ...lita alltfiir hart emed:m
PB:s egna eminenta förm:'tlWI' d:i m:h d:"t hytte av mu-.ik:!nterna pa lien fiir kviillcn
-;pecialhyggda c-.tradcn. Alla vi 'om fick delta i V:'trhalen framfiir -.itt Tack till
Talangerna. Langt fram-.kriuna planer finn-. nu p<t att oruna en helt offentlig varhal
under jubilcum-.aret 19X4 i an,lutning till Rtl\tlrna-. lla.!; liirdag.en den .t augu-.tL Det
hlir -.;\luntla ett juhileum,arrangcmang ingaende i kommunen' .iuhilcum,kalend~·• .
Hoppa.; i alla fall
PoK.

-------------

RED:s tillä~~:
En eloge till Köksmii,tare Jn,eph RieJen fiir lthii~t
traktering. -.nm alla lovprisade.
Med tillön,kan om ~od Ji.1rt.;iittning.

ÄNTLIGEN!!!

En välkommen ''Klenod''
Den Bacchanaliska Kören. Theatcm och Musiken har under Hlla år varit i av~aknml
av ett piano. Nu finns ett dylikt på plats i Bellmansalen på P. B:s Kansli.
Vår avhållne, tidigare Styrande Mästare, Anders Graab har återigen visat -.in
generositet och donerat detta högklassiga. klangfulla och efterlkingtade instrument.
Det tackar vi hjärtinnerligt f<ir.

Du som har eget hus
bör också ha Budgetkonto.
Da fördelar du dina utgifter jämnt Ö\'t>r Jret.
~) Skandlnavlska Enskilda Banken

V ÅRTAL den 23 april1983
Jan-Erik Berggren

Den kom häromdagen-en smygande vind
den kom- kysste en mun och smekte en kind
den viskar ett budskap och ett öra den når
om sprittande liv- om kommande vår
om något vi känner- men ej riktigt fOrs tår.
För vad är det som händer i dessa undrens dar
en tavla målas- där man ej på färgerna spar
med en strålning ett skimmer- en känsla enonn
som ständigt växlar- i styrka och fonn
när vår Herre skapar - det finns ingen fastställd nonn.
Den kom häromdagen - en smygande, trevande vind
den sa jag kommer - jag kom"ler och öppnar en grind
till den väg som leder mot kärlekens, födelsens tid
efter kampen med kung Bore-en vunnen strid
jag skänker er i sinnet- glädje, hopp och frid.
Det är tid för fjärilens puppa- au spränga sitt skal
det är dags för älgskog och lek- i naturens bröllopssal
Isar skall brista och bli till porlande bäckars sång
barn skall skratta och plocka- vårens blommor i fång
sår skallläkas där ofol'l.tånd- dumhet, haft sin gång.

Par Bricoles
fasta punkt
i tillvaron

Stora Hotellet

Jonkoping. Telefon 036·11 9~ ~

Det kom en viskande, lekande vind- talte till broder och 'Y'Ier
'>läpp livsandar loss- o;kralla och \ju ng om dej lyster
fOr PB kallar till yr..t och lek- i vän~ kapen'>. kärleken' tecken
när blodet hos ungdom '>lrömmar. o;nabbt-likt vårfloden i hiicken
vi bjuder till bal och fest och tror vi kan spela som näcken.
Du Broder lik antiken' Apollon- fa~t med grånat hflr p{\ din hjti~~a
ana våren hos d in käre~ ta - -,fl lik en herdinna en vårlig prin~c,~a
och Du Syc;ter c;å lik Afrodite- med skönt rundad barm
släpp hämningar lO'>\ -l~igg runt midjan hans trevande ann
träd snart i dansen- ni tiivlar med vflren om skönhet och charm.
Det kom en viskande. fnittrande vind och smög i -;alen har m
Broder. Syster i PB:s hägn - kvällen och natten är Din
På sorger. bekymmer tänkej -de ii r 'lut.
Lyssna till vårliga sånger - med kören 'ju ng ut
G i\ sen hem när morgonen gryr- äl'>ka var lycklig och njut
tag vara på kvällen och livet - gör något av varje minut.
Av hjärtat jag hälsar er välkomna i denna aftonens timma
och önskar all ni i PB i kväll än mer -;kall våren förnimma
'>å tr.id '>lrax fram ni våra orden~·trubadurer
låt os c; höra er båda i melodic;ka turer
sjung så det vänner Herdinnor. Dryader och PB-filurcr.

NAGON MASTE SÄLJA DEN EXKLUSIVA GARDEROBEN
DET GÖR VI.

ERIC SKOGLUND
Il
Ö. Storgatan 12. Jönköpin~ Tel. 0 3ft/

96 30

- HAR ALLTID DET
BÄSTA FÖR ÖGONEN.
GOD SYN Pl
BESTÄLLD TID.

BESLÖJAO BLI CK
BLIR KLAR
PÅ ETT KICK.
VÄSTRA STORGATAN 7
JÖNKÖPING Tel . 1219 68

De utvaldas Gille
Svarta Korset i vårt Lysande Sällskap sammanträdde fOr reception av 13 nya Bröder
i denna Högsta Grad, lördagen den 23 aprill983 i Bellmanshuset, Urvädersgränd 3
uti Kungliga Huvudstaden. En Högtidsdag att minnas.
Från Dotterlogen i Jönköping voro, tiJI denna Vänskapens Krets, kallade Brr Sven
Bener och Torsten Welander. Deras utnämningar äro verkligen välförtjänta.
Om gradgivningen kan här givetvis ingenting ordas.
Den efterfoljande middagen å Sjöfartshuset blev som alltid en intim och vänskaplig
samvaro. Stonnästaren, Hans Kjellgren, harangerade på sitt överdådiga man~ r de
nya RSK och fick ihop det synnerligen förnämligt med hjälp av Pelle Holms Ordspråksbok. För "De Upphöjde" tackade vår egen Torsten W.- Han hann även med
att berätta om hur det kan stöka till sig när frackbyxorna hänger på en stol35 mil från
den tilltänkta placeringen. Ett spirituellt och applåderat tal.
Nu är det så, enligt tradition, att dessa "utvalde" icke allena bör fOretaga denna
äventyrliga och for nerverna påfrestande resa. Undertecknad åtog sig att fOlja med
och "hålla handen". Upp- och nerresan foretogs per limousine med liveklädd
chaufför, Picknickkorg och Sven B:s sköna Donata. Tack Broder KMR, Sidney Dahl
för en hovsam körning.

KEJ.

~Jönköpings Läns Sparbank

Grundad 1831
En modern bank med traditioner

Hydraulkomponenler
Tlilltinistlement
Smörjutrusllling
Maskintiement

AB INDOMA
lNOUSTRI- och MASKlNFORNUOENHmR
fndhem•vogen 258 · - Jönköping Tel. 169220

"Här gäller det att studera
paremelogi inför nästa högtidstal. "
(FOTNOT: Paremelogi = järnfOrande ordspråkskunskap.

GI.ÖMDE

SOLEN
"Il ballo per me e
l'elisir di vita!"

FREDRIK W.
LETTSTRÖM
D.S.M.

OrdenssälJskapet Par
Bricole hade vårmiddag i
Blå hallen i St.ockholm.
Kung Carl Gustaf höll
ett myckt fyndigt tal och
fick våldsamma applåder.
Innehållet i talet stämde dock inte riktigt med
verkligheten.
För kungen uppehöll
sig mycket vid det dåliga
vårvädret.
- Vart tog Asa Boden
vägen1 Tog hon solen med
sig? sa ha bland annat.
Det var bara så att detta
inträffade den första strålande vårdagen.
- J ahapp, så går det
när man skriver tal i förväg, suckade majestätet
, till de församlades stora
förtjusning.
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Det lysande Sällskapet·P AR BRICOLE
avhåller i närvaro av Deras Majestäter
KONUNGEN och DROTTNINGEN

Dam-Bricoleri

i Stockholms Stadshus,
lördagen den 16 april 1983
AVISA:s reporterteam är naturligtvis alltid på plats. Självklart var vi också där när
Moderlogen begick sitt stora Dambricoleri i Stockholms stadshus, lördagen den 16
april. Sällan har väl i den bricolistiska historien en mera lysande fest löpt av sin
stapel, kanske mycket tack vare den glans vårt Kungapar skänkte kalaset.
Låt oss som hastigast se något på förberedelserna. AVISA:s reporter har foljt
arbetet alltsedan fOrsta sammanträdet för tre år sedan. En arbetsgrupp på i runt tal lO
personer har under OrdfOranden i Arbetsgraderna ledning ägnat dagar, nätter och
veckor åt att räkna, skriva, skapa, rimma, komponera. repetera, placera med mera,
med mera. "Tillvaron känns tom nu", säger i dag en av arbetsgruppens, där han med
klara fritidsproblem hänger på en parkbänk i innerstaden.'' Värst är det på nättema' ',
säger han. Låt oss inte glömma dessa arma, som en gång offrade sig så helt för vår
sak!
Men till festen. Redan vid middagstid skymtade de fOrsta frackarna i stadshusets
pelargångar. Det gällde ju att köa upp framfor spegeln i kapprummet. Det var
nämligen 950 andra som hade samma behov innan man bänkade sig i Gyllene salen.
Vi som var med vet nu var de övre gränsen ligger för hur många som kan rymmas i
den salen. Men när klockan slog 18 och trumpetstötarna ljöd, delade sig den bricoIisliska fägringen, likt en gång det bibliska havet, i tvenne hälfter. Och se, där i mitten
tågade vår Konung och vår Drottning in till Damkapitlet.
Om detta kan sägas att O. och CM. beredde bröder och systrar många glada
överraskningar, men att de ofta även överraskade varandra och understundom även
sig själva. Pompa och ståt, glitter och fåfänga, sång och musik, galenskap och espridet var ingredienserna i den anrättning som serverades vid tiderna största Damkapitel.

'~.

FIKA INTE EFTER MERA
NÄR OU KAN FIKA HDS OSS.

KONDITORI AB
Kyrkogoton 12
JUNKUPING
Tel. 036-111121

INGEN HAR HAGE ATT VARA
UTAN BERNARD$ BAKVERK.

Mera lekamlig spis skulle bjudas någon timma senare i Blå hallen. Men innan dess
"vimlades" det. Mest vimlade sådana som hette Kjellgren, Lettström och Lundstedt, men det var också svårt att undvika våra vanligaste förkortningsgubbar som
O., CM, v.CM. P-d-r. S.Sk.M, O.Lj.A etc. etc .. för att inte tala om deras vackra
systrar.
Så bänkande man sig. Konungen omgiven av systrarna Kjellgren och Liman och
Drottningen minst lika omgiven av dessa systrars män. På en rak fråga till kvällens
värd, Br., O., svarar han: "Jo, vi hade mycket trevligt." l övrigt vill han inte ge några
kommentarer. Varfor skrattsalvorna hjärtligt ekade vid Konungens bord har ej heller
gått att få några kommentarer till. Däremot har fOrklaringen till varfor Br. Fr. W.
Lettström till allas förvåning under pågående dessert lät häJJa ett glas bordsvatten
över sitt huvud visat sig icke ha med svalka att göra utan behovet av att raskt
åstadkomma en mittbena inför deltagandet i spex kavalkaden.
Men dessförinnan hade Br. O. högtidstaJat rimmat och slutat med 1.000 ballonger i
regn från taket, Br. O.S. Olle Ståhl skaldat till Kvinnan, Br. C. M. G:son Wikmark
och v .C.M. Lettström serverat Br. O. dessert från en motorcykel mitt inne i Blå
hallen samt Konungen höjt stämningen med sitt avslutningstaL
Till kaffet bjöds som sagt "top of the pops" bland gamla spexnummer och när det
var dags for dansen hade klockan hunnit ganska närå den 17 april. De närmare tusen
bricolistema tog ett rungande farväl av Kungaparet och blandade sedan dansandet
med ''Oj, vad han är stilig" och "Gud, vad hon är snygg".
Och när morgonen grydde över Gamla stan kunde man ännu se omslingrande par i
de bricolistiska fårgema längs Mälarens stränder. Och varfor skulle man sova när
man just begått världshistoriens mäktigaste Dambricoleri?
Sov gjorde i alla fall inte denna artikels fOrfattare.
Ingemar Llman

Swedish Design AB
STABilO BOSS
VINNER l LÄNGDEN

GÖTA PAR B_RICOLE
Göta Par Bricole har haft ett mycket lyckosamt och framgångsrikt år -lampan har
lyst med ett starkt sken- och den bricolistiska andan har omhuldats och svävat över
glada och muntra bröder i alla grader. Vår rekrytering är god -ca 40-talet nya Bröder
omhändertogs på sedvanligt sätt i vår l :sta grad i oktober. Och glädjande nog så
fullfoljde de flesta vandringen vidare i övriga arbetsgrade r. Götaskör och teater har
tillsammans gjort våra nachspiel till en fröjd for öga och öra- och må så fortsätta.
Vårsäsongen var riklig på annorlunda begivenheter. Jönköpings fOmämliga installation av sin nya St. Mästare, var en stor upplevelse för alla oss tillresande. Att
sitta bänkad i den gamla förnämliga festsalen på hotellet är bara det något alldeles
extra- hur många sådana lokaler finns kvar? Att i denna förnämliga miljö få uppleva
ett sådant härligt bricolistiskt kalas- ja, detta var ett minne for livet.
Vår 7:e grad hade ett glädjande stort antal recepiender och blev denna fina vårfest
minnesrik för alla Bröderna, och som vanligt inleddes med kransnedläggning av St.
Mästaren vid Bellmansbysten i Trädgårdsföreningens park och sång av vår härliga
kör.
Vår nationaldag den 6juni blev en stordag för vårt kära Sällskap. Som det blivit en
tradition sedan några år tillbaka. att ordensällskapen i Göteborg tågar med från
Gustav Adolfs Torg till Götaplatsen med sina fanor, så skedde även i år med en stor
anslutning från många bröder. Vårt Sällskap var mest representerat av alla - vilket
gladde ett gammalt bricolisthjärta. Som kronan på verket fick St. Mästare i år
mottaga en flagga ur HKH Prinsessan Lilians hand - gissa om det satt bra.- Nu ser vi
fram mot en ny höst eller kanske rättare sagt -en ny bricolistisk vår, där vi skall
omhulda och vårda våra traditioner och förnämliga arv från svunnen tid - allt till alla
Bröders fromma och gagn. Klang!
Elof Berglund
Styrande Mästare

®Bergmans Bokhandel
Holger 'lleUn

Du iir -varmt -vi:jlkommen!

östra Storgatan 5, Box 631
Tel. 036/1100 78
55102 Jönköping

ADAMSONS TRANSPORT AB
Skruvgatan, LJungarumalnduatrlomrlde,
551 17 JÖNKÖPING. Tel. 038/18 80 00.

ADAMSONS

Vänersborgs Par Bricole
Ä ven Vänersborgs Par Bricole är ett lysande sällskap. Det har det varit all! sedan
1839, då sällskapeUnstiftades. Egentligen var det väl få som kunde tro att Par
Bricole. detta äkta stockholms-gustavianska ordensällskap, där snillet kunde blixtra
·och talangemas improvisationer i skaldekonst, säng och musik framkalla jubel. men
där också skämten var mustiga, upptågen drastiska och det ljuvliga fluidum uttömdes
i riklig mängd, skulle finna vägen till den stillsamma och i nöjessammanhang inte så
raffinerade landsorten Vänersborg. En ort som visserligen var stad, t o m residensstad, men då knappast mycket mer.
Aera framstående vänersborgare var medlemmar i Göta Par Bricole som kommit
till 180 l, men dessa tyckte att resorna till Göteborg var besvärliga. För vänersborgama tog då ett Bricole-kapitel minst två dagar i anspråk, oavsett om man
fårdades med båt eller med häst och vagn. Och så händ~t att Sällskapet Vänersborgs
Par Bricole kom till 1839. Det måste betecknas som ett ganska djärvt företag att i
Vänersborg med 2.500 invånare bilda ett ordenssällskap- i en stad. som fem år
tidigare hade brunnit ned till grunden och strax efteråt härjats av en ödesdiger
koleraepidemi.- Men det gick bra och sällskapet har idag, 144 år senare, över 400
medlemmar.
Par Bricole i Vänersborg är ett mycket livaktigt ordensäll skap. Kapitlen besöks av
100-tal medlemmar varje gång. Vi underhålls av Den Bacchanaliska Sången, Den
Bacchanaliska Musiken och Den BaccbanaJiska Teatern, som exekverar sina
nummer på ett utomordentligt fint sätt. Vi njuter av deras framföranden som höjer
oss till de högre sfärerna. Och de framträder alltid med glans, glamour och Blorie. Men
så skall det ju vara på Bricolerikalas.
Glans, gal mo ur och gloire är det också över Ämbetsmännen, som framtrader och
för våra rituella traditioner vidare på ett fomämligt sätt. En bidragande orsak till detta
är våra försammantrciden. Måndagen fore varje kapitel samlas ämbetsmännen och
de som har funktioner vid gradgivningen fOr att gå igenom aktuell grad och öva in
speciella moment. Dessa sammankomster. som ofta är uppslupna, ger en sammanhållning och gemenskap som tiUhör bricoleriets höjdpunkter. Det är här som de
närmare kontaktema mellan den äldre och den yngre generationen knyts vidare, det
är här som de gamla och speciella traditionerna fors vidare och det är här som
gemenskapen känns stark och får förmågan att föras vidare ut bland alla medlemmar.
Sådana försammanträden, köksgouverment, fyller en viktig funktion i sammanhållningen utan dessa finns risk för ett slentrianmässigtordesliv utan liv och aktivitet.
För oss i Vänersborg har forsammanträdena utvecklats till en livgivande diskussion
om Par Bricole och impulser till ett aktivt engagemang i sällskapet.

Rl"<t~ur~r~ h~tvdcr b11~. ~tcr<tnll;~. Rc~tnur;umcn

ntcN;lllcr m:mm,knr. Genom mtl)''"· mntcn. ,.,.

'"''•upplnJ4:""'~''" 111. h ....·n·kcn <pclnr rc<t~urat<>
rl!n ,.,, J..· (,."' >llllll!llll. Gjuter nlJO ptl lipprorJo~
l...m,h>r T1llf,~r '""''rll''"h kmft.
S.1lunJn <1\rkt nr ~:n-ten ntwn 1-,..,rcJJ ~n w Itu
nwJ '""" !ll.l,IJ<·nm'"""· Eller fmrn·tl,ghct•·r.
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EI>I.I 'Nl>·CASTF.NSSON RESTAURANG AB
1\Yin\OGAT AN 4. TELEFON O:l6111 :!2 :!2. 11 22 1ll!.

Problem har ni naturligtvis, som alla andra ordenssällskap: stadens hotell har lagt
ned sin rörelse, men vi har nu fått bra lokaler i Frimurarlogen, som välvilligt hjälpt
oss, även om vi väntar på att få flytta tillbaka, nä1 stadshotellet har rustats upp.
Medlemsrekryteringen är bra, ca 15-20 nya bricolister tas in varje år, och det är
vad vi kan klara av. Det är något av feststämning i Vänersborg, när Par Bricole har
sina sammankomster- genom staden förbi kyrkan och Plantaget strömmar frackklädda herrar för att på lokal under "muntra och anständiga tidsfördriv lindra livets
besvärligheter''. Till Par Bricole kommer vi för att bli upplyfta av den bricolistiska
sången, musiken, teatern och vitterheten. här lär vi oss skåla med milt och behärskat
vanvett, här kan vi svinga den eleganta ironins slipade klinga eller nöja oss med att
lyssna till poesi och prosa som på nätte ma sett dagens ljus.
Till Par Bricole kommer vi för att krafsa fram smultronen under snön. hit kommer
vi för att fä vårt livselixir.
Ofta är PB en oas i värt samhälle.

Erik We~racus
Vänersborgs Par Bricole
Ordforande i Arbets~raderna

Fläkt skapar rätt inomhusklimat
med produkter och system för luftbehandling
över hela världen

j • Fläkt.
- - Evaporator AB

REKLAMTRYCK • REPROFOTO
LJUSKOPIERING

JÖ~KÖPINGS KOPIERINGS CE~TR.U
KLOSTERGATAN 33

TE L: 036 l 11 95 95

KANALGATAN 11

TEL: 036 /11 95 95

SÄLLSKAPET BORÅS PAR BRICOLE

Från Borås Par Bricoles
horisont
Då JÖNKÖPINGS PB:s AVISA har haft älskvärdheten att öppna sina spalter för
nyheter från andra loger. nyheter, vilka kan ha intresse för hela BRICOLERIET få vi
hänned meddela:
De tre STYRANDE i BORÅS PB, en trio som hållit ihop i snart ett halvsekel. som
oskiljaktiga vapenbröder, inte bara i vått utan även i torrt ...

1947
(mellan
1983

.. . kommer att när höstlöven falla instundande 22 oktober all fOrnyas. STYRANDE
KANSLÄREN SVEN-ERIK SAMUELSSON inlederden successiva föryngringen
av guvernementet genom att överlåta sitt ämbete till nuvarande RS ÅKE
SVENSON, vilken
~
inför det krävande
arbetet i
VINGÅRDEN företagit åtskilliga studieresor i kontinentens
öppna landskap.
Den högtidliga INST ALLATIONEN
kommer att ske i sam- l.
band med FÖRSTA
J
GRADENS givande (.
den 22 oktober 1983 i
FORUM
r-P
BRICOLARUM
v·<.<..(Tekoforum).
(L,
Detaljerade inbjudningar till hela det
Lysande Bricoledet
kommer att i sinom tid

cg

utsändas.

MALMÖ PAR BRICOLE
Malmö Par Bricoles första halva arbetsår 1983 har kännetecknats av fin sammanhållning och god närvaro vid de olika sammanträdena. Vi har haft god tillströmning
av nya Bröder, som naturligtvis har stora forväntningar på framtiden. Det gäller att
taga väl hand om dessa sökande Bröder så att flitigt deltagande i det bricolistiska
arbetet är enda sättet att bliva upplyst och nå trivsel och framgång. I februari fick vi
16 nya "Högt upplyste Riddare av Gyllene Korset". St.M. Knut Borglin ledde den
högtidliga gradgivningen vid det kommande charmanta måltidskalaset blommade
hans bricolistiska humör ut till fullo. Högtidligheten är säkert ett angenämt minne för
deltagande Bröder.
l mars hade vi ett strålande Dambricolerikalas med stor anslutning av kvinnlig
fägring med åtföljande Bröder, ca 350 personer deltog. Systrar erhöll den Silverne
Tratten. Denna vartannat år återkommande högtidlighet bibehåller sin grundmurade
popularitet.
J maj firade vi vårens definitiva intåg. Vi gav VII graden, som traditionellt
avslutades med måltidskalas i Kungsparken. Denna, som är belägen mitt i vår sköna
stad, var underbar i sin nya grönska. Bröderna syntes trivas under vårrnåltiden, som
inramades av vacker sång och musik.
Nu i juni förekommer enstaka sammanträden i bia a matrikelkommitten och i olika
grupper av ämbetsmän för att kunna presentera Bröderna givande och angenäma
sammanträden under andra halvåret 1983.
l slutet av augusti kallas ämbetsmännen till vårt s k Pim Pim. l detta forum
diskuteras kommande aktiviteter, eventuella förändringar i ämbetsmannastaben och
andra for vårt Sällskap viktiga frågor.
Höstens begivenheter är många. För att nämna några så har vi i november Parentationshögtiden i S:t Petri kyrka. Denna högtidlighet är alltid välbesökt av anhöriga till
bortgångna Bröder.
l november kommer ju också den skånska nationalhögtiden. Den firas i samband
med VI graden, vars måltidskalas helt går i gåsens tecken.
l december följer så den allt överskuggande högtiden - Barbaradagen. l år blir
firandet speciellt högtidligt eftersom vår D.St.M. Holger Thorsen med ålderns rätt
avgår. Barbaradagen den 10 december 1983 blir alltså dagen för de nyinstallationer
som följer härav.
Vi fOrväntar oss stor anslutning av egna Bröder och en lysande representation från
Moderlogen och våra Systerloger. Högtidligheterna går av stapeln i Rådhuset.
Karl-Anders Henriks
Styrande Kansler
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GÖTABANKEN

Utdrag ur UARDAAKADEMIENS ORDBOK
ADJÖK Avskedsdryck.
BISSOAR (fr. BISSOIR) Avskilt utrymme, där bissering av sång eller del därav kan
ske efter foreställningen.
BLÅSKATARR (laryngol.) Vanlig halsåkomma hos trumpetare.
CHEFER (kynol.) Ledarhund.
DENTILlTER Tår på tand.
EXIKON Uppslagsverk över foredettingar.
FJORDELL Västnorskt glädjehus.
GORÅN! (krim. vet.) Anrop som i brådskande· fall kan användas stället för
"Goddag, detta är ett rån!"
HÄKTOLITER Av tullen beslagtagen dryckeskvantitet.
IMBACILL Efterbliven mikrob.
JOBBILEUM Arbetskrävande högtid.
KLIMAT Hälsokost.
LÄNSMAN Öskarl; person som tömmer i botten.
MENUETT Lätt måltid.
NATURBEHOV (psykol.) Längtan till landet.
OMSK (fin. vet.) Rysk varuskatt.
PELSEBUB (teol.) Luden djävul.
PRYDERI Medaljbehängning.
Q VINNTETT (mus) Damensemble.
RYTMÄSTARE (mus.)Trumslagare inom kavalleriet.
STJÄLAVANDRING (krim) Stöldtume.
T A VELNAKEL Öltält.
UNSDAG Veckodag av mindre vikt.
VÄXELSPAK Utmattad av finanstransaktioner.
X-TRAKT Fd naturområde.
YXAMEN (dendrol.) Slutprov i vedhuggningskurs.
ZKRHT (lingv.) Ålderdomlig serbisk ordstam av okänd innebörd.
ÅHOJ Vattencykel.
ÄLGEBRA (matem.) Matematisk metod n yttjad vid vilträkning.
ÖRTOPED (kvacks.) Naturläkare.

UARDA-AKADEMIENS ORDBOK finns att köpa i
BERGMANS BOKHANDEL, Ö. Storgatan 5, Jönköping.

Den som väntar på något gott
väntar inte för länge.
Snart är 1984 här

Jubileet närmar sig med stors teg. Om fyra månader är det här- det som så många
talat om, planerat for och undrat över. Det 700:e året, räknat med Jönköpings egen
tideräkning.
Förberedelserna är inne i slutskedet. Än kan man se jubileumsgeneralen på sin
tjänstestoL Mestadels talande i telefon eller sammanträdande om något av de många
arrangemangen. Menjubileet hotar alltmer att sluka honom helt.
När startskottet går med nyårsfestligheterna börjar också den i Jönköping i särklass
dyraste fOdelsedagsfesten. 3,7 miljoner kr kostar det att fylla 700 (en investering i
ökade vi-anda, turism, konfererande, idrottande. musicerande etc etc samt stärkt
näringsliv). Men då bjuds det också mycket- både fOr jönköpingsborna och
"utombys".
l Musikintresserade får ett 50-tal konserter och festivaler
l Idrottsintresserade ett 15-tal tävlingar av VM-, EM- och SM-karaktär
l Sammanträdesfolk ett 20-tal konferenser och mässor
l Den hungriga allmänheten världens största ostkaka. Den skall räcka till åtminstone
30.000 personer.
Kort repetition av vad som händer då jubileet kulminerar på födelsedagen den 18 maj
och dagarna därefter:
lönköpingsborna väcks med trumpetfanfarer från alla kyrktorn, orkestrar tar hand
om invånarna och för dem från "tullarna" till Rådhusparken och tidigt kaffe i det
gröna, serverat av kommunfullmäktiges ledamöter. Gratulanterna uppvaktar
födelsedagsbarnet på Stora Hotellet.
Några timmar därefter äter kungaparet den omskrivna lunchen därstädes, varefter
kungen inviger den stadshistoriska utställningen på Länsmuseet, Dag Hammarskjöldplatsen (med c w Lothigius' öoskebrunn ror världsnaturfonden) utanför
densamma, är med på kommunfullmäktiges högtidsmöte och talar från
Hovrättstrappan. Drottningen har under tiden druckit kaffe med pensionärerna. Vid
Johan III Hospital planterar kungen det 700:e trädet. Om han och drottningen
därefter har tid är de välkomna att delta i historisk rapsodi från en jättescen på Västra
torget, dansa på gator och torg. lyssna på Radiosymfonikerna i Pingstkyrkan och
storband i Idrottshuset och sluta kvällen med ett jättefyrverkeri och 100 blåsares
välljud från Stadsparksberget.
Lördagen startar tidigt med torghandel och underhållning av diverse slag på Västra
torget. världens största ostkakefest i Rådhusparken, en hel-eftermiddag fOr alla barn
på Västra torget, dans. en TV-sänd artistgala i två avdelningar från 19.00 till midnatt
och mycket annat.

Söndagen ägnas åt en jättelik ekumenisk gudstjänst på Västra torget, samordnade
tipspromenader i hela kommunen, internationell eftermiddag på Västra torget,
trebiskopsmöte samt inte minst PB:s bellmansspel i Stadsparken (månne det bli "rött
vin och pimpinella" för den församlade allmänheten?)
Varför inte till slut ett grdllis till andrajubilarer under 1984:
Göta Hovrätt 350 år 5 november
Teaterhuset 80 år 2 december
Jönköpings Hemslöjdsförening 75 år 5 april
FiladelfiafOrsamlingen Jönköping 60 år 2 mcij
Friluftsfråmjandets Jönköpingsavdelning 50 år 26 maj
Huskvama Teater 50 år 9 juni
Tempo Jönköping 50 år 18 oktober
Elmia la ntbruk 25 år 29 maj
och så de unga nykomlingarna
Nyajärnvägsstationen som invigs 14januari
Sveriges första inomhushall för fotboll och lndustriexpon, båda nya skapelser på
Elmia som inte vuxit färdigt än.
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C-W Lothigius gjorde
Bellman till smålänning
Moderlogen i Stockholm firar varje år den 26:ejuli minnet av PB:s förste ordensskald. Carl-Michael Bellman. Så skedde även i år i en sommarvarm huvudstad.
Efter samling utanför restaurant Solliden på Skansen tågade P B-Bröderna med
sina damer till Bellmansbysten vid Bellmansro på Djurgården. Där fanns redan
tusentalet åhörare. som ville ta del av Bellmanshyllningarna. Valthornsblåsarna
blåste ut "Stolta stad" och kören sjöng "Upp amaryllis". Stämningen var på toppen.
Vår förre Styrande Mästare i Jönköpings Par Bricole, Carl-Wilhelm Lothigius höll
högtidstalet. Han bollade med tanken att Bellman kunde varit född i Småland. Hur
hade då texten varit i hans sånger? Tänk er tomma vinkrus rullande på en stenig
småländsk åker. Man kände sig stolt som smålänning när man hörde smålänningen
C-W föra fram sitt småländska högtidstal. Varma applåder bar C-W ner från talarstolen för att vi sedan åter skulle Il höra valthornen blåsa potpurri på Bell mansmelodier.
Efter högtidsstunden tågade PB-Bröderna med damer till Högloftet där Bellmansmåltiden hölls. Under måltiden fick C-W mottaga Bellmansmedaljen i guld. Mycket
välförtjänt. K vällen fOrgylldes helt när vi fick avsluta denna minnesrika afton till dans
med våra damer.

B.T.

Den planerade gemensamma bussresan till denna Bellmansdag gick omintet.
Anmälningarna var för få. Förståeligt milt i semestermånaden.
Men de, som på egen hand tog sig dit fick uppleva
något helt storslaget.
Ni som inte var där är bara att beklaga.
Ni som var där förstår varför.

KEJ.
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SKÖNA FÖTTER

och hlt mig hi41Pa era lOtter bli
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Sk6na FOtter.

SOdra Strandgatan 21, J-1nkOplng.
Tel. 0361110303.

PROGRAM

för uppvaktning för Sällskapets förste Ordensskald

CARL MICHAEL BELLMAN
vid Bellmans byst vid Bellmansro på Djurgården,
tisdagen den 26juli 1983 klockan 18.00

MEDVERKANDE:
Par Bricoles sångkör under ledning av musikdirektör Bo Annand Olsson.
Par Bricoles valthornskvartett under ledning av kammannusiker Curt Puke.

J.

Potpurri på Bellmansmelodier.
Valthomsk varterten.
2. Fredmans epistel n:o 33 "Stolta stad"
(Om fader Mowitz överfart till Djurgården).
Kör med valthorn.
3. Fredmans sång n:o 31 "Upp Amaryllis"
Kör med valthorn.
4. Fredmans epistel n:o 25 "Blåsen nu alla"
Kör med valthorn.
Minnestal av f. Styrande Mästaren i Jönköping Par Bricole,
Carl Wilhelm Lothigius.

5. Potpurri på Bellmansmelodier.
Valthorn.
Kransnedläggning av Sällskapets Stonnästarc, Hans Kjellgren.
6.

Kör ur Bacchi tempel "Vem är som ej min broder minns"
Kör med valthorn.
7. Fredmans epistel n:o 80 "Liksom en herdinna"
Kör.
8. Fredmans epistel n :o 71 "Ulla, min Ulla"
(TilJ Ulla i fenstret på Fiskartorpet, middagstiden, en sommardag.
Pastoral dedicerad till Herr Assessor Lundström)
Kör.
9. Fredmans epistel n:o 51 "Mowitz blåste en konsert' '
Kör med valthorn.

BASKARP

De nya fasadalternativen
Vättertegel AB

Det finns fog för
BASKARPSTENEN i
Bostadshus
Industrier
Villor

566 00 Habo. Tel 036/43150.

TILL KÄRÄLSKELICA OCR BRÖDER
BELLMANSDACEN
Stor·M.IIf.um

1963

akrlvat på Runometer, tyrtaktig
trokaisk orimmad vara

Ljuvatt ibland tommaraftnar är dock ändl Bellmanakvällen
i ett återeken av skalden,
i ett skimmer utav dagen
aom nu aakta går mot akymning under ekarna vid braten
och med Djurgårdsparadiaet och dess a~ora fägring kring oaa
och med Brunnaviken intill oaa aom ett vattenglim bland träden
när en ftirata nattbria' andning ger en krusning tiver rtan
i den mjuka Bellmanakvällen,

Skönaat ibland commemätter är rör evigt Bellmansnatten
l ett dunkel som fördjupas kring den daggbestänkta grönakan
mad en gryning aom förtrollar när den sakta smyger på oaa
och du trött och mycket lycklig sakta vandrar genom staden
1 ett glitter av dan glädje eom det ljusa minnet akänkar
av ett arv från aAngarekalden, konaten, humorn och musiken
med en stor och evig lyekraft,

Liksom nu l kväll med bröder och kärälskaliga systrar,
där epiatl~rnas figurer danear i den ljumma natten
med en glanaögd Ulla Winblad vilande i Fredmana armar,
Allt är som ·en väv av minnen, här är Djurgården som skönast,
här är sommarnattene gryning, här är hi•len, här är viken,
här är ekarna och sången, här är vemodet och glädjen,
här är du och jag i natten,

BELLMAN
en smålännings beskrivning
I över 150 år har dessa Djurgårdens gamla ekar lyssnat till tal och lovsånger tillägnade
skalden Carl Michael Bellman.
Samma träd har känt skaldens närvaro för två sekler sedan när han vandrade genom
dessa då- Kongeliga jaktmarker. Det är dessa, om vi kunde tyda deras språkviskningarna i grenverken, susningarna i stammamas håligheter - som kunde berätta
sanningen om Bellman, om hans Ulla och en rad gestalter han så levande kunde
besjunga.
Den biologiska vetenskapen har börjat misstänka att våra gröna vänner- trädenkan känna smärta, tillgivenhet och saknad. Kemiska reaktioner förmedlade mellan
växter och djur och då också människan skapar dessa stämningar. Kan detta ske nu
så kunde det ock ske på 1700-talet.
Nu mina vänner börjar livet bli än mer spännande.·Här runtomkring oss finns liv som
kände Bellman, hans glädje, melankoli och sorg, som vi bara kan uppleva i hans
språk, visoroch melodier.
Dessa träd känner sanningen om Carl Michael. Hur mycket vet vi? Är det sanningen
vi vill veta Stockholms barn och landsortens glyttar när vi går till fest med Bellman
som gäst? Ja och nej.
Författare, forskare, den intresserade och vittre lekmannen från Johan Henric
Kellgren till Hans Kjellgren. Från Atterbom till Olof Byström, från Levertin till Åke
Jan zon, jag kan inte ange dem alla som med skalpell och snille dissekerat och
introducerat Bellman som skald och människa. Kan dom alla, eller någon, göra
anspråk på att känna sanningen. Veta hur djup den källa är som ger oss detta poseins
flöde?
Vi kan mäta renheten, men inte säga hur och var det filtrerats i sinnets sandbädd eller
påverkats av inspirationens positiva eller negativa kraftfålt.
Det finns ingen som på bibeln svära kan, infor domaren säga sanningen. Vi kan tolka
den efter egen fatabur och snille, men sanningen, nej, hur gärna än vi ville.
Det är inte 17()()-talets Stockholm, eländet, slummen, sjukdomarna, som vi i Europa
kunde dela med Paris under denna tid, som vi för till våra hjärtan.
Inte heller Bellmans leverne mellan högborgerlig livsföring, missär och gäldstuga för
vilka vi stränga vårt instrument eller fyller vår kanna. Nej, det är som Johan Henric
Kellgren säger: "Det är för storheten i Bellmans sånger där musik och vers är
sammanställt till en skönhet".
Den som ej kan skilja pd snille och person
sätter pd tillvaron sin obstruktion.

Kanske någon av oss faller för Smålandsbiskopen Esaias Tegners götiska
sångarhyllning:
"I Djurgårdens ekar, susen vänligt över
den störste sdngarens bild, som Norden bar.
Det finns ej tid, som dessa toner söver
det finns ej land, som deras like har."

N iir jag gick d ii r nere i Sm;\land och bärgatie mitt hö. fick jag for mig att göra Bellman
till smaliinning. Jag vet. det är en hädisk tanke. och jag är beredd att drabbas av
Miilardrlltlningcns reduktion av min gård. Men om han var den störste sångaren
i Norden - bör han kunna delas av o:.., alla också i en -;målännings vision.

S1•euig. varm jag Iranmade p/1 dikesrenen
när sisw hiissjan wgit form
framför mig födindras scenen
tingen kläds i uniform.
Nowrens eget kabineu
ej av l'OX och lem
solen bryter sne/1
skuggorna passera.
Mollberg i enebusken givakt vid grind
fader Berg hiingande över gärdsgdm
med mor Maja rund och trind
giva honom spe och hdn.
Mo vi!(, blåser i sinlur
när vinden ven i asken
Eric Bergs1röm och broder Pelrr
alla var där de härliga pairask en.
Se Bellman med sin lyra
vandrar fram i fagad äng
slår ackorden. jag bedyra
kan, där gick en siräng
när Ulla snubblade pil stenen
och hamnade i blomstersäng.

Sd upprörd blir jag över vad jag tycktes se all jag höjer min
skopa med käl/vallen i och ropar SKÅ L.
SktU Bellman och Fredmans vänner
skdl alla Ni som känner
all källans rena vatten
förvandlats till sinnets ädla vin.

Sl1 vänder jag skopan upp och ner, helt visst
i stora klunkar dricker jag. som en törstig nykterist.
Att frammana Bellman och hans figurer i den småländska sommarhagen kan varoch
en som har fantasi . som lever medhans -;ånger och funnit klockarkärlek till Fredman.
Men att siitta storvä!.t och vadmalsbyxor på denne Fredman och låta honom vandnt
över mossar. bygga 'tenmurar och strimla den karga småländskajorden med oxar det är väl att gå för långt. Inte en gång Vilhelm Moberg skulle kommit på en sådan
rosenrasande ide. Jag hör riktigt hur gamle Ville i kärva ord skulle tala:

Varken Bellmans snille eller lwa
kunde bättre skördar skjwa
'" smdländsk jord.
Här fordras starka händer
en rygg som tål och
sten. ej ord.

Men ändå på något vis kanjag inte släppa tanken på vad som skulle hänt i vår
litteraturhistoria. om Bellman lik Nordens, ja, hela världens blomsterkonung. Linne
hade fötts på ett prästgårdshemman där.
Hade han bara sluppit att bryta sten och ägna sig och utveckla sitt litterära och
musikaliska snille - då?
Är man säker på att nöjesliv och galanteri i Gustafs närhet var den bästa miljö för
denna skald?
Hur var det Bellmans änka, salig fru Lovisa Fredrika. som överlevde skalden 52 år
lär ha sagt till drottning Desideria. när hon forhörde sig om deras äktenskap. ··salig
människan var ganska lessam, när han var hemma," sa hon. Kanske han som
smålänning varit mera hungnesam i sitt äktenskapliga liv, då nöjena varit fårre.
Landets huvudstad kunde legat i Junaköping, vid Vättern. och Stockholm hade. fri
från politiker. kunnat få utvecklas till den än mer skönhetens stad. som den har
förutsättning och är värd.
Så känner jag i andanom hur denna vision skulle fullföljas i den småländske Bellmans
diktning, fast då mera skönt och snillrikt förståss, än sfrhär.
Eric du- Maja du,
ta er ett glas
nu skall vi Smdland besjunga
landet som är hela Sveriges bas
båd för gamla och unga.
Högt över haven - närmare skyn
kan bara norrfjällen komma
alla ni andra som trampar i dyn
linnean är landskapets blomma.
Klarare vatten än Vättens vt'lg
kunna ej oceaner besanna
tag dig ett dopp i dess avldnga trdg
och samtidigt fyll din. kanna.
Drick dd först en minnenas skdl
för medeltidskonungars Vising pli ön
dd Stockholm blott var ett kråmarhål
och efter smdlänningars gunst syntes köa.
Den andra skdlen för skogar och berg
för stenar och mossiga tegar
som fostrat ett folk av friskhet och märg
och döu för Vasakungars segrar.
Den tredje sk dlen i botlen tag
till ära för kvinnornas möda
de som gjorde sin arbetsdag
och sen begravde de döda
som dog för Sveriges ära och kungars krig
och meningslösa bataljer
för kärleken ocksd bara till Dig
Du store- dumme kr:maljer.

Jag -;er hur ekarna ruskar -;ina kronor över detta tilltag. att fuska med Bellman.
Jag ber stockholmarna om överseende om lyran strängats i allt för nationalistisk anda
med tyngdpunkten fOrlagd till mitt hemlandskap.
Vi är ju alla små···länningar inför vår Herre så och Bellman som person.
Han var en stor skald. en av de största som landet frambringat. tillsammans med
tonerna var han den störste. Han hör mälarlandskapet till.

Älskad och kysst
av den som fdngat hans lyra.
Vännerna runt denna byst
vilja detta bedyra.
C-W L.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooa

lVya tag

VIKTIGT!!!

Då vårt Sällskap är av hemlig natur sakna vi varje möjlighet att göra reklam för
detsamma. Sedan lång tid tillbaka har visserligen vårt kära Par Bricole fört en lysande
tillvaro. men fordras det givet vi'> för all så skall fortsätta. att nya medlemmar
tillkomma att ej rekryteringen äventyras. Utom vår krets finnes emellertid säkerligen
många. som gärna skulle ansluta sig till vår Brödraskara. om de bara på ett eller annat
säll finge en impuls i den riktningen. Vi \ända os!> däfor till Bröderna med en vädjan
att var och en ville underc;öka om icke inom vänkretsen finnes fOr våra syften
intresserade och i övrigt lämpliga personer. som genom Eder kunna anmälas till
inträde i Sällskapet.
3Broderligen
De Styrande
Anmälningssedel bifogas i AVISA. Finns även i tidigare översänd matrikel.
Insändes till kansliet: JönköpingsPar Bricole
Östra Storgatan 6. 3 vån.

552 40 JÖNKÖPING
OBS! Intagning sker på Barbaradagen den 3 december 1983.

SKÅNSKA BANKEN
-

v.

~

en bank för Dig
storgalan 2, Jönköping är adressen -välkommen.

Vad är nu detta? undrar Du säkert.
Jo- Luculli Gille är tänkt som en trätTpunkt för "matglade" och så småningom. får vi
hoppas, även matkunniga PB-Bröder.
.
Vi startar med en planeringssammankomst i början av oktober 1983. Samlingen sker
på PB:s kansli och i dess Bellmanssal med vidhängande kök på Östra Storgatan 6, 3
trappor i Jönköping.
De intresserade deltagama kommer att indelas i mindre grupper, där varje grupp blir
suverän. Arbetskvällarna förläggs till vinterhalvåret.
Utbyte av erfarenheter skall ske genom utväxling av lyckade recept. Egna påhittade
recept döpes efter "kompositören". Gastronomerna kan också ge recepttips till
Storan för tillagning och servering vid PB:s Måltidskalas.
Yrkeskunniga handledare och avsmakare kommer stundom att inkallas. Examen
med Brödemas Kärälskelige som kritiker avhålles ä lämplig lokal varje halvår.
Utmärkelser i form av medaljer utdelas får de bästa maträttema efter sluten röstning
vid terminens slut.
En anmälningsavgift fOresläs 'a kronor?? för komplettering av erforderliga
köksutensilier.
Deltagarantalet måste av naturliga skäl begränsas. Du kan lämpligen anmäla Ditt
deltagande i Luculli Gille till Kanslersekreteraren Knut-Erik Jahnke på telefon 03616 59 79.
Till slut: Endast allvarligt intresseradegöre sig besvär! GASTRONOMI är en stor
och svår konstart!
Jönköping slutet av juni 1983
För<Jiagsställarne

Din sköld i spegelsalen

"Värde Riddare! Har Du låtit görå Dig ett sköldemärke?" Frågan går till en Broder,
som för länge sedan uppnått riddarvärdighet.
"Nej". blir svaret. ''Jag kan inte rita ... Är månne detta anledningen till att ~å få
förslag till sköldar inkommit till Sköldkommitten? Detta är högst beklagligt.
Sköldama speglar Sällskapets historia, då de representera dess medlemmar. Skölden
bör nämligen utformas så. att den berättar om Riddarens bakgrund, yrke, hobby eller
tankevärld. Härvidlag har man '\tor frihet. Kan man inte själv göra en ideskiss.
behöver man bara tala om vad man tänkt sig eller diskutera fram ett lämpligt fOrslag
med någon av ledmöterna i Sköldkommitten. Här gör man sedan upp ett
sköldförs lag, som förelägges Riddaren. Om Riddaren inte själv vill utföra skölden.
kan den göras av Sköldkommitten. Förhoppningsvis kan Skölden sedan överbringas
till Sällskapet vid instundande Barbaradag.
Svårare än så är det alltså inte! Kontakta ~naras t någon i Sköldkommittcn så att Din
.. köld kan pryda Spegelsalen vid Säll skapet~ Högtidsdagar. Tala med Karl-Eric
Gemfeldt. tel. 12 82 OS. Gerhard Mattus. td. Il 87 OOarb. 13 14 86 hem. Yngve
Lovrin. tel. 12 72 20ellerSven Malmborg. te!. 12 91 79.
sköldkommitten

G.M.

~
ANEBYHUS

SMALANDSK KVALITET NAR DEN AR SOM BÄST.

In memoriam
Den bäste bland Storklanslärer, den främste bland vänner Per G Lundstedt, vännen
Pelle, finns inte längre i vår krets. Helt plötsligt rycktes han natten till onsdagen den 6
juli bort från hustru Margit, bam och bambam och alla oss andra- det goda, varma
hjärtat stannade. Det känns än så länge helt overkligt.
Vännen Pelle Lundstedt var begåvad med en kreativitet och näst intill genial praktisk
läggning, som berörde hart när alla områden.
Efter familjen och allt som till denna hörde i ett osedvanligt lyckligt äktenskap kom
Par Bricole att omfattas av hans kärlek. brinnande intresse och aldrig svikande
energi. Efter att år 1973 ha erhållit högsta graden och innehaft höga ämbeten, valdes
och utnämndes han år 1978 till Storkansler, ett av Par Bricoles tre högsta ämbeten
och en av Ordens Styrande. Han var sålväl organisatör som talang, en inte så vanlig
kombination och har under sina fem år som kansler gjort stora, i många fall bestående
insatser i styrandekrets, i byggnadsföreningen och i kansliverksamheten. Han var
även en god talare.
För den som skriver dessa rader var Per inte bara en nära och effektiv medarbetare,
med vilken jag hade nästan daglig kontakt och i vilkens ordbok begreppet "nej" inte
fanns inskrivet, han varockså en vän av osedvanlig halt, ärlig och varm. Han är den
främste Storkansler Par Bricole haft i modem tid.
Hans ljusa minne kommer att följa och inspirera oss.

Hans Kjellgren

Några ord om min och allas vår vän SIXTEN ARENSTEN, som for alltid lämnade
oss den l~ juli.
Dina krafter tog slut, sådant är nu livets gång för oss alla. Jag vill gäma blicka tillbaka
och minnas alla de vänskapliga åren vi fick ha tillsammans, både privat och i
broderliga, bricolistiska sammanhang. Våra veckoträffar, då vi ventilerade både
livets allvar och dess glädjeämnen, äro ofcirglömliga.
Många äro de bidrag Du Jämnat till PB:s Gyllene Bok. Fängslande och klarläggande
alster av stort värde. Dina kunskaper om Par Bricole, Bellman och hans samtid var
enorm.
Din vandring inom Par Bricole var lång. Redan 1925 intogs Du i l:a g~den och hann
under e 58 medlemsåren bekläda åtskilliga ämbetsposter. O.B.M., G.C.M .. R.C.M ..
D.St.M. Att uppskattningen av Ditt uppoffrande arbete inom Sällskapet var stort
bekräftas genom de vedermälen. som Du under årens lopp fcirlänades. JubK, MFKg,
MFMg, GWSMg, BSM, Ekr. SM, FK.
l ljust minne

Anders Graab

Alldenstund TEATER alltid legat
redaktören mycket varmt om
hjärtat, både på och utanför
scenen, nedtecknas följande:
Vi spela dagligdags alla teater
med mer eller mindre storslagna later.
Varje människa är ndgot av en aktör:
vid riddfal/et kanske en hjälte dör,
eller möjligen ligger en narr där som lik,
beledd av en skadeglad gratispublik.
Medan spelet pdgdr, vad veta väl vi,
om det slutar som fars eller som tragedi
eller handlingens linjer ställa sin kosa
mot ett enkelt borgerligt skildespels prosa!
Vi ha sannolikt fötts till ringa starister,
men fäkta som bålda protagonisrer.
Med tungsinnets veck vi hepenslade hyn
och stirra med himlande ögon mor skyn.
Vi tro oss ha världsdramats bärande roll,
med stora ideer vi stolt kasta boll.
Vi blanda vtlr visdom i pratet och svamlet,
och Du eller jag blir en Faust eller Hamlet,
som slths med all avgrundens makt såsom den,
vilken skapats att rätiiirida världen igen.
6ver scenen ptl höga koturner vi skrida;
vd ra masker förkunna de marter vi lida,
de storteatraliska tankar vi välva!
... Om vi bara förstode att le dt oss själva,
skulle handlingen genast se gladare ut
och fd ett mera försonande slut.

Volkswa~en

Tt·ansport
gö,. tlanet
lfted lörtl•n•t•

A1TEVIKS
Odengatan, JOnkOplng, tel. 036116 91 00
Filialer: GrAnna, t el. 0390110500·Skllllngaryd, tei.0371Y70630

Visst är livet nedtryckt av pldgor och sorg,
men varför grdta pd gator och torg!
Det är bara riktigt mollstämda ddrar,
som mena sig ljustvätta världen med tdrar.
Säg, varför frossa i allt, som är trist!
Ditt öde dikterar Du själv dock till sist,
Ditt skddespel blir sddant själv Du det g6r.
V dr Herre är ingen snäv regissör,
som uppdrager allt efter håsträng linjal.
Han lämnar sujetterna bred marginal,
och säkert han känner sig n6jd i sin höjd,
när han hör ett skratt, som skallar av fröjd,
eller ser hur folk pd egen hand
kan finna ett medel att gd i land
med sitt sorgespel och de ledsamma kvalen.
En lustspelsreplik i jämmerdalen
kan ocksd vara ett gott Guds ord.
A v jord är Du kommen och varder till jord.
men högt över jorden stdr solen och ger
dt alltet sin värme och strålar och ler.
Guds leende... det är en solskensreplik,
en hjärtrep/ik är en värld av tragik.
Låt ossledd som solen och himlen le,
låt oss fyllas av värme och glädje som de!
Må värmen och glädjen bliva vdr tro!
Ett tempel har retts dem ... ett vardagsbo;
här md de leva och frodas och trivas,
av deras eviga liv må vi livas!
M d glädjen kasta sitt solsken pd tingen,
Och högt må den sväva
med ständigt klarare luft under vingen!
Tillägnat Den Bacchanaliska Theatern
inom Det Lysande Sällskapet
lönköpings Par Bricole av

KEJ

TVÅ FAKTORER
ATT RÄKNA MED

Nyström- Magnusson

W"E::tr/'1nb~.,
~Jicll

Tel. 11 04 98

ETT PB-MINNE
Redaktören för denna forträflljga publikation har bett mig skriva ner några minnen
från min ungdomstid i PAR BRICOLE. Och naturligtvis, om det kan vara av intresse
och till glädje för idag verksamma Bröder. Så tänktejag i hastigt mod. Men när jag
satt mig ner för att forma i ord vad som tilldrog sig 1948, for 35 år sedan, då kändes
allting mycket avlägset.
Alltså, det var våren 1948. Jag hade konstituerats till GCM att fungera med Pz,
(Gösta Pantzerhielm) som var GO, vid den stundande Vårbalen. På den tiden ägde
denna alltid rum på ''rätt" och inte som nu, förskjuten till närmaste lördag. Det gällde
att fördela alla tjänstgöringsuppdrag på lämpliga personer, såsom talet till våren. talet
till kvinnan, talet till mannen, instruktörer vid damemas entre och reception osv, osv
i oändlighet.
Vadjag nu alldeles särskilt erinrar mig är talet till kvinnan. Under det gångna
PB-året hadejag observerat en stilig, svartlockig man, f.d. kapten vid A6, en viss
Klasson, anställd vid Junex. Ochjag tänkte, att den där borde ju vara en lämplig
Adonis, Adam, ja utomordentlig företrädare för det starka könet en sådan här dag. Jag
ringde upp. tittade efter i telefonkatalogen på privatadressen för att inte störa i
arbetet. En kvinna svarade, hans hustru förmodligen. Jag berättade som det var, att
jag planerat att uppdra åt hennes man, kaptenen att hålla talet till kvinnan på
vårbale n. "Jaså", sa rösten i tfn, "kan han det?!". Hon tyckte det var säkrast att
fråga honom själv. Och så fickjag tfn-nummer till jobbet.
Jag ringde på nytt, en främmande mansröst svarade: "Kapten Claeson". Nu var
det bäst att vara bestämd och omutlig, annars säger han förstås nej. "Jo", sa jag så
tufft jag bara kunde. "Jag ansvarar för alla ceremonier på Vårbalen i PB, och min
Bror skall vara med på den, ser jag. Nu har jag bestämt att min Bror skall hålla talet
till Kvinnan. Och kom då ihåg, att detfår vara så där högst4--5 minuter. Det skall
vara ärevördigt, inget tjaffs och över naveln. Sen gäller det att vara beredd vid
desserten, invänta tecken och påannons från mig. Uppfattat! GomiddagT' Kvickt
på med luren. Därefter instruerades mjn sköterska att om någon kapten Klasson
ringer så håller jag på med en rotfyllning och kan inte gå ifrån. Tiden gick. Valborgsmässoafton kom, det var ofattba11 mycket som skulle instrueras, besvaras. arrangeras, inövas med köroch orkester, och så hadejag min GO, Pz. Rjddarintendenten
Knut-Erik Jahnke var ju perfekt, allt på hans sektor klaffade precis. Serveringen låg i
startgroparna, fårdig och klar. Musiken satt beredd på musikläktaren och stämde sina
instrument. Hela Spegelsalen fullsatt, vackra damer i stiliga toaletter och bröderna i
bländande frackar med ordensdekorationer. Ett stilla sorl vilade över salen i nervös

förväntan över att någonting när som helst skulle ske. Men nej, ingenting hände. Jag
viftade med min klubba till Pz i andra ändan av salen. Han viftade avvärjande med
handen, medan han blängde upp mot musikläktare. Till slut gickjag runt salen bort
till Pz där han satt: "Ja, ja". svarade han, "vi måste vänta tills Musiken avslutat sitt
musiknummer". Oh, kors musiken stämde ju bara sina instrument. Man väntade
även där på att Pz skulle sätta igång.
Intendenten, Knut-Erik J. gav per lokaltelefon klartecken till Musiken. och så
startade det hela. Jag tycktejag hade allt säkert i min hand. Såg mig omkring, där satt
Tage Löf, vårtalaren, säker och utomordentligt fOmämlig lyriker. Där satt Karin
Bemer, 'gammal" tränad talare till mannen, skicklig versmakerska. Och där sitter
kapten Klas son, som skall tala till kvinnan. Han ser då sannerligen inte nervös ut.
Hoppas han klarar det. Jag kanske skall säga några uppmuntrande ord till honom. Jag
går bort och viskar i hans öra: "Du är väl beredd, snart smället det. Drick inte för
mycket innan du gerdig på kvinnan!" Men han brydde sig inte ett dyft om vadjag sa.
dom hade verkligen livat vid hans bord. Åja, vänta du, snart skalljag ta digallvarlig i
ansiktet, tänkte jag. Och nu. PANG! Klubban i tunnan och tystnad! "Talet till
Quinnan hålles av den Högst Durchseende Brodem Klasson!"
Med illa dold förtjusning vänder jag blicken till vännen Klasson. som emellertid
fortsätter att skratta, lutande sig bakåt på sin plats,' vänd mot talarstolen. Men vad
nu! En helt annan karl reser sig i andra ändan av salen, en lång stilig karl, hållande ett
pappersark i handen, går upp i talarstolen och håller ett brilliant tal på vers. lagom
långt, lagom rart, lagom skämtsamt. Han river ner taket med de applåder som foljer.
Jag satt helt som fOrlamad. Det var en annan kapten Claeson, chefen for vapentillverkningen på Husqvama Bolag. Vilken förväxling! Att sådant kan inträffa. Otroligt.
Otroligt. Jag skall aldrig glömma detta. Eric Claeson hör numera till mina allra bästa
vänner.
Vad kunde inte en GCM bli utsatt for på den gamla goda tiden!
Pz's tid.
John Koch
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Till reception i J:e graden den l oktober 1983 kommer att kallas:

Johan Berggren
Thomas Cedergren
Bengt Dahlqvist
PeterGadh
Kenneth Hellman
Stefan Holmgren
Christer Ingerman
Anders Johansson

Björn Linden
Per-Johan Marklund
Jan Vilhelm Ottosson
Hans-Olof Strandberg
Olle Ström
Lars-Gunnar Wemlerth
Jonas Zetterlund
Gunnar Åkerblom

Till samma dag och grad kommer p4mlnnelser att sändas till:

Gert Kvarostrand
Håkan Löfgren
Anders Markenroth
Ole Reiter
Göran Tigerström
Hans Waerland
Kurt Öberg

Gregor Chalfen
Olof Eckerdal
Hans Berglund
Lars Boll
Bo G. Ericson
Lennart Flootl
Jan Fåhraeus
Rolf Gustafson
~

............. ~................
Följande Bröder kommer den S november 1983 att dubbas till Sankt Si&frids Riddare
(6:e raden)

Jan-Eric Andersson
Jan Forssel
Benno Holm
Nils Höök
Ulf Jansson
Clenn Junefelt
Perolof Kallångs
Lars Kjällström
UlfLarsson

Jerry Lundqvist
Anders Olsson
LarsOrdeli
Jan Siljedahl
Berndt Sjöland
Ragnar Svensson
Yngve Svensson
Lars Waldenström
Kent Wiberg

Till de Bröder, som vid tidigare gradgivning voro rorhindrade att närvara utgår
påminnelse:

Bo Bertilsson
Glenn Brorström
Torsten Hållenborg
Rolf Larsson
Åke Larsson

Per-Olof Norlander
Ronny Planthin
Hans Svart7
Lars-Göran Tormner

Den högst talangfulle Riddaren av Konung Magnus

~
.~

Orden, Br. Rolf Nyström har till vårt Lysande
Sällskap donerat l styck fantastisk och satirisk
ol jemålning - Motiv: "Så ser vi ut''. En bild som
fastnade en gång för länge sedan på Rolfs näthinna.

~

Bröderna tackar å det broderligaste

' -

för den unika gåvan, som finns till

beskåkande på PB:s kansli.

,-

Skriv gärna
om d u har något på hjärtat !
Insända manuskript och artikelförslag returneras ej.

Dc infogas i PB:s arkiv efter nyttjande. Honorar utgår ej.
Bjud på dig själv och du blir bjuden tillbaka.

Jönköpings Par Bricole
ö. Storgatan 6, 3 tr. 552 40

Jönköping
KANSLI ET: tel. 036/16 21 31
A VISARED. tel. 036/ 16 59 79

Lagom till "BOKEN 500 ÅR"
kommer Carl-Wilhelm Lothigius ut med sin bok

Jaså, sådant är livet!
Vinjeuer av Ingrid We/ander.

PB-Bröema kan erhålla ett
signerat exemplar genom
PB:s kansli.
Ring036/16 59 79.

De Bröder som har högtidsdag
under hösten 1983 finner Du
i AVISA nr. 4

År 1984 har vi äran lyckönska nedanstående Bröder.
Januari
25 Hans Helsing
30 Våge Johansson

60 år
75 år

Februari
9 Nisse Lilja
25 Åke Grunditz

60 år
60 år

Mars
2 Ingvar Marklund
14 Evert Frick
17 Bror Larsson
19 Ingemar Florberger
21 Erik Ribendahl
5 Evert Seiving
29 Sigvard Ek

60 år
60 år
60 år
60 år
70 år
70 år
50 år

April
Wilhelm Zackrisson
Karl-Erik Gemfeldt
Bo Carlsson
Jarl Nyberg
Axel Jonsson
Gösta Alvemo

70 år
70 år
60 år
60 år
85 år
75 år

4
8
10
21
22
24

Maj

7 Bo Leander
Juni
7 Bertil Karlström
28 Knut-Erik Lindh

~C3: Il: OOEl~J'
O~:t,WUHOO

60 år

2
13
15
30

Juli
Carl-Gustav Johansson
Arne Ulff
Gunnar Ohlson
Lennart.Danielsson

Augusti
8 Svante Olsson
4
7
14
30

70 år
60 år
60 år
75 år
70 år

September
Henry Andreasson
Bengt-Göran Rundqvist
Arne Lindecrantz
Lars-Olof Björk

75 år
50 år
60 år
50 år

Oktober
19 Thore Hall
28 Eric Claesson

80 år
70 år

November
10 Yngve Lovrin
29 Arne Knutsson
30 Evert Elofsson

75 år
70 år
70 år

December
7 Lars-Erik Paulsson
26 Börje Österlind

50 år
70 år

50 år
60år

SE FILH PÅ RÄTTA SÄTTET - PÅ 1810.

~

SF 1&2

Tel120202 UnlmåtaJVriind 2

Man .rka/1 hlJ/Ia m/11/a. Det är !Jtlt'ttdt illkoret för
,z/J .r/ags njutning.
1

Sören Kierkegaard

Lf!l'naJrk.omtt:n best/Jr främst i all alltid ha be·
b.1glig.1 t.mk.1r.
Mi<hel Je .Montaigne

Det iir tt·J saker som z·i alltid konuner att ångt·a:
det onda l'i gjort orh deJ goda t•i inte gjort.
' 'R3~na

HelcnJ."

(NorJfors)

DJ t·i möter nJgon som är skyldig oss Jack, kommer t•i nog ihllg det. Hur ofta möter ~~i inte 11llgon
som t'i är skyldiga ta(k, 11/an all komma ihJg det?

J.

W. v. Goethe

JönköpingsPar Bricole
O. Storgatan 6 3 tT. 552 40 Jönköping

KANSLIET lel. 0}6 l 16 21 31
AVISAR[O. te!. 036 l 16 59 7q

TRYCKMAN~NKÖ~NG

