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FORORD
JUBILEUMSNUMME R. - Va' nu då?
Jo. A VISA är faktiskt inne pa sitt 5:e utgivningsår och detta ma!-.le bcmiirkas. Det gäller att taga tillvara alla chanser att jubilera.
Jönköping har visserligen- med den äran- firat 700 år, Göta Hovrätt kunde
glädja sig åt de 350 åren och Länsstyrelsen celebrerade likadeles sin 350-åriga
tillvaro. Med det handlar ju bara om några taltecken mer i sifferraden. ;,ä de
så!
Åtskilliga alster av duktiga skriftställare har kommit oå pränt. En del har
varit svartrugadc, me n när dom väl kommit till skott. har det nfta~t blivit en
fullträff.
G lädjande nog har A VJSA från läsarna rönt en uppskattad response.
Många, det vill säga 5 personer, har till och med yttrat sitt gillande. Sådant värmer.
AVISA:s uppgift har varit och är, att ge information om vad som inom Par
Bricole sker och har skett.
Så släpper vi nu loss dc verkliga pennfäktarna så att dom får skriva av sig av
hjärtans lust i detta JUBILEUMSNUMMER. Det är serverat för konsumtion
av nya lättsmälta alster.
RED. vill passa på att tacka annonsörerna. Utan deras insats skulle utgivningen inte kunnat förverkligas. PB-BRÖDER! Lägg deras namn på minnet
och anlita dom.
De' e' de' som är meningen.
KEJ.

Hjärnan är en underbar maskin.
Den börjar arbeta när man stiger upp pd morgonen
och stannar inte förrän man sätter sig framför
det blanka pappret i skrivmaskinen.
RED.

Styrande mästaren
har ordet!
-"Par Bricole är det bästa som hänt mig. Tänk att kunna ha så roligt och ändå
hela tiden under vackra och värdiga former. Något sådant trodde jag inte fanns
längre i dagens samhälle".
Såsa för en tid sedan ett par av senaste årens recepiender när jag vid olika
tillfällen mötte dem. Jag vill påstå att deras uttalanden betecknar precis det
sätt som Par Bricole skall upplevas på.
Par Bricole vill verka som ett andningshål för stressade och vilsna människor
i ett samhälle,som dessutom i sin uppfostran av ungdom ofta saknar fasta normer och sätter stil, värdighet och traditionerna åt sidan. Visst har det skett förändringar till det bättre på senare år. Förhoppningsvis skall jag aldrig mera
behöva uppleva att en ung professor i en av landets äldsta akademier håller
högtidstal iklädd islandströja, jeans och träskor. Men förändringarna är tydligen inte större än att, enligt en tidningsartikel häromdagen, en lärare funnit
det nödvändigt att införa lektioner om hur man hälsar och i övrigt bör uppträda
mot varandra.
Par Bricole har också en fostrande betydelse för oss i de något äldre årgångarna. Även om denna fostran mera tar sikte på att lära oss leva ett liv grundat
på vänskap, glädje, måttlighet och värdighet och vikten av att bygga vidare på
traditionen som skapats av generationer före oss.
Ordning, styrka, munterhet och förtrolighet är inte bara ord utan tolkar hela
P.B. Förklarar också de krav vi ställer på Bröderna. Det gäller inte minst den
ordning, som det ibland brister i och som gjort att några Bröder visat tveksamhet i att fortsätta sin bricolistiska vandring.
Låt oss hjälpas åt och se till att så inte blir fallet utan att vi tillsammans med
dessa tveksamma kan bygga vidare på P.B:s målsättning med ännu bättre ordning; ännu mer glädje, munterhet och värdighet och där vänskapen sätts i högsätet.
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Sjätte graden och minneshögtid
den 3 november 1984
Till Sankt Sigfrids Riddare dubbades denna dag bröderna:
LarsArfalk
PerElfving
Holger Engström
Stig Gällsjö
Ingemar Hellman
Bengt-Olof Henrichsen
UlfJansson

Glenn Junefeldt
Ingvar Larsson
Jerry Lundqvist
Ingvar Marklund
Johan L. Sandström
Allan Segerberg

Därutöver kommo femtiofem Bröder tillstädes .

•••
Vid MINNESHÖGTIDEN i Järstorps kyrka mötte ytterligare ett tjugotal
Bröder upp samt ett femtiotal anhöriga.
MINNESHÖGTIDEN inleddes med, att Bröderna intågade i kyrkan under
orgelmusik, företrädda av Svenska fanan och Ordcnsbaneret. Bröderna bildade häck, varefter Styrande Mästaren - bärande Den Brinnande Lampan och övrige Styrande inträdde.
Riddareprelaten, Per-Axel Jonzon höll en betraktelse och läste minnesord
över de bortgångne Bröderna. Dessa voro: Våge Johansson, Gösta Karlström
och Axel Jonsson.
Styrande Mästaren, Jan-Erik Berggren, assisterad av Riddareceremonimästaren , Gunnar Eriksson, förrättade sköldceremonien och hedrade än en gång
de bortgångnas minne.
Sångkören, under ledning av Br. Gunnar Jerstell, avslutade högtiden med
"Härlig är jorden" vilken sjöngs unisont av de närvarande.
Lampan utsläcktes och under orgelmusik uttågade Bröderna, varefter de
bildade häck vid utgången då de anhöriga gick ut. Marschallerna utanför kyrkan lyste vackert i höstmörkret.
L.S.

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER
DE GYNNAR OSS

BARBARADAGEN
den l december 1984
Arbetsgrademas Ordförande, Sune Winald, öppnade sammanträdet. Som
Ceremonimästare tjänstgjorde Lars Waldenström.
l Första Graden recepierade:
Kennet Ardcgård
Olle Ask
Göran Björndal
Magnus Bågenholm
Bernt Faijerson
Ingemar Fall
Ola F rykman
Lennart Hallman
Bo Hansson
Josef Helperin
UlfHedberg
Benny Hjalmarsson
Anders Hjelmare
Christer Holmdahl

Stig Karlsson
Lars Larsson-Utas
Hans Åke Matsson
Thomas Möller
Lars Noltorp
Jan Nordström
Olof Palm
Charles Petruson
Per Radert
Lennart Sohlin
Anders Svensson
Jörgen Uno
Hans Wennberg

(Vid genomgång av tidigare protokoll kan antecknas, att Sällskapet sedan
Barbaradagen 1966 ej tillförts så många NOIVAK).
HÖGTIDSLOGEN
Styrande Mästaren och Generalordföranden Jan-Erik Berggren intog Högsätet och Stora Processionen intågade.
De Styrande föredrog lämpliga delar av det gångna årets verksamhetsberättelse, bl. a. om förlusten av storkanslern Per G. Lundsted t och f. O .St.M . Sixten Arensten, om Luculli Gilles tillkomst, om Bacchanaliska Akademiens
sammanträde i Jönköping, om Sjunde gradens givande å Lyckås Slott. och om
Bacch. Theaterns framförande av Ulla Ili och Gustav Winblad på Värendsberget. Ordensrevisorn, Lennart Stridh uppläste revisionsberättelsen och
föreslog ansvarsfrihet, som av Bröderna beviljades.

ADAMSONS TRANSPORT AB
Skruvgatan,ljungarumelnduetrlomrlde,
551 17 JONKOPING. Tel. 036/18 60 00.

ADAMSONS

VEDERMÄLEN överlämnades:
Till Jubelkommendör bekransades John Kvist och till Hederskommendörer
utniimnde!.: Elof Egeborn, Ingemar Frederiksen, Åke Grunditz, Erik Gustafson, Bertil Karlström och Bror Svensson. Förhindrade att emottaga 25-årskorset var David Gustafsson, Erik Persson och Lennart Staaf.
Lundströmska Medaljen tilldelades: Gunnar Eriksson, Sten-Erik Henriksson och Nils Norrsell.
Sekularmedaljen erhöll Per Gunnar Karlberg.
Jönköpings PB:s Förtjänstkors fick: O la Adamsson, Oddvar Bodahl,
Ingemar Boman, Anders Hugoson, Harry Lundin, Lars Löfstedt, Erik Rigemar, Anders Ström och Wilhelm Zakrisson. Samma utmärkelse har även ej
närvarande Brr. Per-Axel Jonzon, Hans Odeen och Gunnar Åkerskog.vid
lämpligt tillfälle att förvänta.
lönköpings PB:s vackra Förtjänsuecken (talangtecken) erhöll: Torsten
Andreasson, Bo Berntsson, Staffan Björling, Sidney Dahl, Benno Holm,
Perolof Kallings, Christer Lundin, Sven Malmborg, Claus Markus, Ingemar
Nerström, Bertil Palme-Johnson, Sven-Åke Suhr, Alf Wallin och Peter Gadh.
Förhindrade att emottaga tecknet var Rolf Larsson och Lennart Tranesjö.
Vid överlämnandet av vedermälena hade Styrande Mästaren högst personliga ord - i versform - till envar av de dekorerade.
Riddaresköldar för Sven Bener, Mae Mattus·och Alvar Näslund överlämnades och upphängdes på plats.
Högtidstalet hölls av B r. Vikar Säfvestad, som pass.ade på tillfället att disputera - oemotsagd - om Moster Barbara och promoverades till Barbara. doktor
av Odon t. D: r Anders Hugoson med ''doktorshatt" och ring. Broder Vikar
upphöjdes av St.M. till Guvernör.
Så inmundigades den Goda Starka Bålen.
Vad som förekom under Måltidskalaset borde ha inspelats på band -det
finns gränser för en stackars P. N. :s förmåga.
Sällan har väl sången klingat så vacker, musikanterna varit på sådant spelhumör, talen varit så spirituella, improvisationerna så väl förberedda och
ordningen i Kapitelsalen så perfekt som denna Högtidsdag.

NAGON MASTE SÄLJA DEN EXKLUSIVA GARDEROBEN
DET GÖR VI.

ERIC
SKOGLUND
Ö.
Stor~atan 12. Jönköping. Tel. 03(•/ Il 96 30

Ordens Talare och Skald, Carl-Wilhelm Lothigius, talade till Jubelkommendören. utnämnda Hederskommcndörer. dubbade Guvernörer och befordrade Vice Guvernörer !.amt övriga dekorerade Bröder. För samtliga dessa
tackade Br. Gunnar Eriksson i ett mycket engagerat anförande.
Till de nyantagne NOVJAK talade ordföranden Sune Winald, som bl.a.
citerade Bellman ur en av dennes Epistlar och slutade med att briljant framföra Kommendörsvisan.
För nyantagne Bröder tackade Br. Charles Petruson i ett om PB:s historia
förvånansvärt initierat tal. Detta fick sin förklaring genom upplysningen om,
att recipiendens svärfar tillhört Göta PB under många år.
Helge Ottosson var till allas glädje åter på plats och sjöng Visan till Täcka
Könet.
Styra~de Kanslern. Gerhard Mattus, tackade slutligen "Talangerna" och
alla de Ambetsmän, som bidragit till att denna Barbaradag blev en stor framgång för vårt Lysande Sällskap.
Den Bacchanaliska Kören gjorde en betydande och i hög grad uppskattad
insats samt för ordinarie Dirigenten tydligen också ansträngande, ity Nils
Norrseli vid flera nummer iverlät taktpinnen till Gunnar Jerstell och Hans
Berglund, vilka skötte sina uppdrag med all ackuratess. Den nyantagne Brodern- tillika dirigenten för J ön köpings Orkesterförening -Josef Helperin fick
också tillfälle att övertaga taktpinnen. Efter vissa trevande försök lyckades
han få Kören med sig och av applåderna att döma godkänt i sin debut.
Till Guvernörer upphöjdes och dubbades denna Barbaradag:
Staffan Björling
Berndt Reinmyr
Evert Elofsson
Folke Schultz
Lennart Gabrielsson
Lars-Erik Stridh
Jan Holtz
Lennart Stridh
Ingemar Jansson
Stcfan Svartz
Lars-Olof Johansson
Conny Svensson
Per Gunnar Karlberg
Harald T hörling
Göran Koch
UlfTirneo
Ingemar Liabäck
NorUhlin
Anders Lindell
A lfWallin
Lars Lundqvist
Lennart Åström
Lars Nordqvist
Bertil Lagström
Till vice Guvenörer befordrades:
U lf Ahlström
Lennart Mölnc
Karl-Gustaf Andersson
Tnge Nyström
Per-Åke Berenstam
Eine Pehrsson
Gunnar Gotte
Hans Persson
Clas Göpert
Erik Skoglund
Jan-Erik Karlsson
Mikael Svartz
Pär Malmvall
H.L.

tyvärr
FJÄRDE GRADEN
2 februari 1985
Till ovanstående dag var utsatt och kallat till sammanträde för upptagande av
36 Bröder till D.B.
Av olika anledningar, bl.a. grasserande influensa samt vintersportlov och
gissningsvis av erhållna slutskattsedlar med oväntade betydande kvarskatt,
blev anmälda Bröder av ett så ringa antal att Dc Styrande fann sig föranlåtna
att inställa sammankomsten.
Det är med sorg i hjärtat som undertecknad ser sig nödsakad att protokollföra detta i P.B.:s analer.
Endast en gång tidigare - i början av 1940-talet - lär ett sammanträde
inställts, men då var det världskrig.

H.L.
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ANDRA GRADEN
lördagen den 9 mars 1985
O rdföranden Sune Winald öppnade sammanträdet och h~ilsade Stormästaren.
Hans Kjellgren och De p. Stormästare n. Fredrik W. Lettström samt övrige
Bröder välkomna.
l graden recipierade:

Kenneth Ardegård
Olle Ask
Magnus Bågenholm
Ingemar Fall
Ole Frykman
Lennart Hallman
Bo Hansson
UlfHedberg
Jn~ct lklpcrin

Ben ny Hjalmarsson
Christer Holmdahl
Kjellisraelsson
Hans Åke Mattsson
Lars Noltorp
Jan Nordström
O lofPalm
Charle!! Petruson
Lennart Sohlin

Stormästaren. Hans Kjellgren överlämnade Moderlogens Förtjänstmedalj i
guld till Sl..allmii~ tarL'Il S\L'Il lk11-:r ,11111 L'rkan,la tnr han' noggrallllil och
niti-;ka arbete med att hall :~ llilgorlundanrdning p a J ön k<iping' PR :".:konomi .
mi.
Styrande Mästaren tilldelade Hans Odcen Förtjänstkorset och Lennart Trancsjö Förtjänsttecknet. vilka utm~irkcbcr dc var förhindrade mottagapa Barbaradagen. Vidare upphöjdes Lars Carlsson till Guvcnör för det intresse han
visat och arbete han nedlagt i Sällskapet.
Under Måltidskalaset. som blev nägot forcerat med hänsyn till vad som
komma skulle. Sedan Konungen ritualenligt hyllat~. talade Styrande Mästaren , J an-Erik Berggren. till dc l löga gästerna fra n Moderlogen och övriga gäster. De p. Stormästaren. Fredrik W. Lettström anhöll o m att "fil säga några
ord''. Och nog blev det ord alltid, såväl på prosa som på vers. Fusklapparna
virvlade kring borden. Det var ett synnerligen roligt, spiritue llt och av samtliga
uppskattat. bejublat och varmt applatlerat tal.

.,..Jönköpings Läns Sparbank

Grundad 1831
En modern bank med traditioner

Till recipienderna talade Ordföranden och avslutade med att till eget gitarrackompanjemang sjunga Overkommendörsvisan . För recipienderna tackade
Josef Helperin.
Efter Måltidskalasets snabba avslutning tågade Bröderna till Jönköpings
Teater, där de möttes av hustrur. samboende, systrar och svärmödrar, vilket
medförde att ca 350 personer förväntansfullt bänkade sig i salongen.
Den Bacchanaliska Theatern från Moderlogen gav en nyskriven revy "Prazzel", "en helkväll i skuggan av monopolet, ett färgsprakande äventyr i Kanal
PB2".
Om vad som tilldrog sig på scenen hänvisas till referat i A YISA nr 8. (Detta
nummer).
Efter ridåfallet uppsteg på scenen St. M .• Dep. St.M. och St.K. och Styrande
Mästaren frambar lönköpings PB:s varma tack för gästspelet. Han överlämnade vårt Förtjänsttecken till S.M. Hans Kjellgren, ett tecken som han av
något biseende icke tidigare erhållit. Moderlogens D.f.B.T. Ulf Tiveus och
ordf. i Bacch. Kören i Borås P.B., Curt Brunevik fick även mottaga detsamma. St.M. framhöll att samtliga medverkande borde erhållit detta Tecken ,
men tyvärr- kostnadsfråga. Slutligen dekorerades vår egen teaterdirektör, PG
Karlberg med Moderlogens Bacch. Thcaters Förtjänstmärke i silver. D.St.M .•
Torsten Welander tackade våra egna Talanger och Ämbetsmän för en väl
genomförd P.B.-afton.
För samtliga agerande och övriga gäster var vid sen timma "nattamat"
anordnat i Hantverksföreningens lokaler med Brr. ur vår Bacch. Theater som
värdar och Brr. ur Luculli Gille som kockar. Förmodligen var även där stämningen på högsta nivå.
H.L.

H.L. =Herbert Ljungdahl, Protonotarie
L.S. = Lennart Sjöblom, Riddaresekreterare

Miljöförstöringen började när Eva plockade
ner fikonlövet för all dölja sin nakenhet.

l

Vartannat år
är det just i år.

-Med andra ord-

o

VARBAL-85
DEN 4 MAJ blir en dag med pompa, ståt och gamman.
Förtjusande Systrar och uppfräschade Bröder kommer att invadera den nyrenoverade Spegelsalen för att fira
DEN LJUSNANDE FRAMTID som är VÅR.
Redan nu ligger arrangörerna i träning inför den- med
spänning emotsedda urladdningen.
Och inte nog med det - som en viss herr Bryd brukar säga. Kören
repeterar Vårsånger. Musiken putsar upp och stämmer sina
instrument.
Det är bara att släppa loss glädjen och Våryran.

VÄLMÖTI!

Par Bricoles
fasta punkt
i tillvaron

Stora
Hotellet
Jönköping. Telefon 036·11 93 00.

SKlNSKA BANKEN
- en bank för Dig
V. Storgatan 2, Jönköping är edr"sen -

l)

välkommen.

Kring Andra graden med tillhörande spex 85-03-09

FÖRSPEL
Tidpunkten för det årliga spexet närmar sig med expressfart och Teaterdirektören- PG Karlberg-känner trycket att efter framgången uppe i Stadsparken
än en gång pressa sina tappra aktörer mot oanade höjder.
Bakom pannloberna arbetar hans kreativa hjärna intensivt med att utvärdera tänkbara alternativ och genom att kombinera kreativitet med en spårhunds väderkorn och en strategs underrättelsetjänst knyter han kontakt med
sin kollega UlfTiveus vid Moderlogens Teater. Denne lägger just sista handen
vid Moderlogens SPEX-85 och de såta bröderna finner snabbt gemensamma
intressen inför ett framträdande i Jönköping.
PG reser hem och sätter aktörerna i arbete- denna gång blir det administrativa, tekniska och kulinariska uppgifter - bröderna kavlar upp ärmarna med
sedvanlig entusiasm. Det är ingen liten affär som dras igång: Ett teatersällskap
på 40-talet personer skall omhändertagas och servas, en teaterlokal skall fungera med den extra PB-touchen inom en snäv kostnadsram och allt till Jönköpings PB-Bröders och Systrars trevnad.
Inspicienten Ingemar Florberger fungerar med sedvanlig jovialitet vid
mottagandet av gästerna- Benno Holm sliter hårt med biljettförsäljning och
ekonomiska medel med assistans av Lars Aurell - dynastin Svartz i rokokooch andra dräkter under överinseende av Lars Carlsson garanterar publikens
trivsel. I pausen hoppar Benno Holm i selen igen - denna gång tillsammans
med Ordensprovideuren i Egen Hög Person - Berno Wessman. När såg vi
senast teaterpubliken läskas med el! glas vin i mellanakten? PB-tcatcrns nya
tekniska resurs: SUPER-VIDEO-MATADOREN Roland Söderbom med
teknisk stab såg till att allt förevigades för eftervärlden.

ITAB Design AB

Huvudspel
Sa går då ridån upp- och PANG - publiken golvas direkt av en grupp Herreykopior med enormt tryck - ett tryck som sedan varade hela föreställningen igenom. Vi bjöds på en jättekaka bestaendc av enbart RUSSIN bland vilka jag
endast nämner några:

"Systembolaget - den vänliga butiken med den gröna skylten" där Ulf
Tiveus och göran Schäder på ett elegant och intelligent sätt marknadsför det
synliga ljuvliga fluidum som vi bricolister på ett för oss så naturligt sätt infogar i
vår tillvaro.
"Från SJ:s 100-års jubileum·· - en otroligt skickligt iscensatt komposition av
mim-rörelsc-smink-konst där stinsar agerade med sina skyltar. Deras ansikten
är för evigt ingraverade på min<J regnbågshinnor!
"På sporten''- en genialisk ide om ett referat fra n VM i symfon imusik. NilsO lof Westberg refererar med "Stolle-Roltz (Jan Nygren) som bisittare i kLint
mönster!
"Försäkringstagarna" - en enormt skickligt genomförd parodi på amerikanska tvål-operor efter vilken t.ex. Dallas kan dra något gammalt över sig och
försvinna ut i kulissen. Det är ett actionladdat drama (avsnitt !39!) framfört i
rasande tempo bl.a. med en akrobatik som icke är av denna världen . Jag ser
fram mot den stund när videoexperten Roland kan bevisa att detta verkligen
hände eller var det en dröm?
Sammanfattningsvis var detta en underbart rolig kväll p~1 J ön köpings Teater
och särskilt roligt var det att få se alla dessa sköna systrar tillsammans med oss
en kväll som denna!

Tillverkar och reparerar
bil· och industrikylare
Kampevagen 34. JOnkOplng

Per-Åke & Berth Berenstam

Tel. 11 58 M, 12 o~ 27
Boll. 111113 48

Swedish Design AB

Nachspiel
l sin generalplan över aftonens övningar hade naturligtvis inte vi.innen PG
ti.inkt sig att aktörerna skulle behöva gå direkt till hotellet och li.igga sig efter en
slidan här historisk insats. Allt medan vi andra njöt av uppvi~ningen pa teatern
kämpade en liten e lit av tre bröder några steg frän teatern- i Hantverkarförcningcns lokaler. Det var Luculli Gilles Ingemar Boman. Kent Kiill och Inge
Nyström. Inge hade teaterdirektörens uppdrag att samordna "Nattjofriiset".
vid spisen hittar jag ingen mindre än Praeses himself - Ingemar och som servitör och kraftfull snapssångare visar sig Kent i sitt esse! Så har då kvällens superaktörer sminkat av sig och tågar i samlad tropp fra n teatern- anförda av inga
mindre än Stormästaren Hans Kjellgren och hans medstyrande Frednk W
Lettström. Vår egen providör - Ben no- ilar fran tidigare uppdrag och tar nu
plats i baren! Så bänkar vi oss alla kring matbordet - sillen avsmakas. bägare
svingas och "Sången ädlu känslor föder".
Våra vänner och aktörer från Moderlogen visar sig ock sa behiirska konsten
att sjunga en glad snapsvisa! Den ena mer "halsbrytande" iin den andra avlöser
varandra. Dock finner dc sin överman i Fredrik W som med jämna mellanrum
reser sig och framför de mest underfundiga alster. Samme Fredrik W ~om tidigare under kvällen hallit det mest kvicka och intellektuella tal :-.om dc skiina
damerna uppe under taket i Spegelsalenahört under dc senaste 125 aren.
Men även den gladaste kväll måste få ett slut. Fylld av glädje och tacksamhet
vandrar jag hernät i nattens timme. Tacksam för PG:s initiativ. För tcaterhrödernas pålitliga insats "på golvet"- men framför allt för Moderlogens Bacchanaliska Theaters suveräna och proffsiga föreställning uti Jönköping anno 19H5
-den går aldrig ur våra minnen!
Hjärtligt tack från
lönköpings Bacchana/iska Thearers Ordförande MAO

Med Andra Ord: Gunnar Eriksson

Det är ingen skarri alf inte kunna sjung.
Bara man låter bli.

Ke::nt Käll

Volk!!iw~en

Tran!'port
gör tt•nst

tneCI lörtl•n•••

A1TEVIKS
O<!engatan, JOnkOplng, tel. 036/16 91 00
Filialer. Granna, tel. 0390110500-Sklilingary<l, te l. 0370170630

Minnenfrån
Bacchanaliska teatern
Den Bacchanaliska Teaterns verksamhet under de första åren av 1940-talet var
förvisso parodisk. DfBT tog väl inte sin uppgift alltför allvarligt, och aktiviteten
blev heller inte sådan som man tänker sig, när exempelvis en revy skall skrivas,
övas in och förses med all nödvändig utstyrsel. Stora Hotellet saknade dessutom
något så angeläget som en scen med allt vad därtill hör, ridå, belysning, podier
osv. Under sådana förhållanden var det mest praktiskt att engagera en teatergrupp hos någon villig systerloge eller kanske tom självaste Moderlogen. Föreställningen förlades till närmsta biograf, någon gång till den riktiga Teatern vid
HovrättstorgeL
Men eldsjälen inom lönköpings P B vid den här tiden var, då som nu, K-E
Jahnke. Det bildades en arbetsgrupp, bestående till största delen av umgängesvänner i det dagliga livet, vilka hade det gemensamma intresset, att skapa en vettig teater åt PB. l denna vänkrets ingick bl.a. Stora Hotellets ägare och chef.
Bengt Staaf. Han lät uppföra den scen med tillhörande attiraljer. som alltjämt
idag står till förfogande. Detta var en mycket god början. Men åtskiUigt mera
återstod att uträtta. Alltjämt var det så. att var och en i ensemblen skrev sitt eget
nummer. Och någon fonn av inövning ansågs inte behövas. Att stå på scenen i
skjortännama och göra sig till inför kompisarna, ansågs vara både löjligt och
o nödigt. Sånär det kom till föreställning, överfölls man av den stora skälvan. De
flesta stärkte självförtroendet med lite whisky. Och när ridån gick upp, fanns
ingen rutin att falla tillbaka på, och alla texter m m flög bort ur minnet. Sufflören
skrek sig hes utan större framgång. Ett exempel från denna dirnomhöljda tid:
En sketch. Dr Diabola Eisensten, den världsberömde hypnositören (Erik
Fel_tström) skulle försätta en klient, ridåhalaren (K-E Jahnke), i trance, för att
därefter få honom att sväva fritt över scengolvet.
Vid generalrepet hade överenskommits, att Jahnke redan vid första hypnosgesten skulle apatiskt falla bakåt, för att precis före fallet mot golvet uppfångas av
Dr Diabolas betjänt (Bölja Stonn). Emellertid hade ångestkänslorna omedelbart
före entren framtvingat ett par extra snapsar, vilket hade till följd att man helt
glömde bort att ta emot den bakåtfallande K E Jahnke, som utförde det mest perfekta trance-fallet i teaterhistorien, och slog huvudet i golvet med en small som
väckte berättigad beundran. Jahnke fick bäras ut i totalt avsvimmat skick och
under stor applåder. Men ändå. inte kunde han sväva fritt över golvet. Det var det
heller ingen som egentligen trodde.
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036-1 14603.

12~6 03

PB:s ceremonimästare pockade på en stark och målmedveten ledning inom
teatern. En ledning som i god tid hade ett principprogram färdigt, som ansvarade
för att manus kom tiU utskrivning och som tvingade fram regelmässiga repetitioner från scen och inför regissör. Och som med benhård självklarhet höll på: ingen
sprit före föreställningen!!!
Innan en teaterföreställning var färdig för premiär i PB:s 2:a grad, hade
mycken mödad och många svettiga timmar ställts till Sällskapets förfogande. Teaterensemblens fruar hade i gott och väl en månads tid, nästan dagligen sett sina
män fösvinna hemifrån efter middagen, för att inte komma hem igen förrän långt
efter midnatt. Nu ville fruarna se allt det, som åstadkommits, och pockade på att
få smyga sig in i Par Bricole's hemliga ängder. Och det gick förvisso inte att förhindra för en stackars ceremonimästare. Längst bort, på andra sidan i Spegelsalen, utmed väggen, där radade fruarna upp sig, när det blev dags för ridån att gå
upp. Och så skedde ett par års tid. Tills DfBT beslöt att ge en extra föreställning
för PB:s alla tjänstemän jämte fuar samt för teaterfolkets fruar, vilket också ägde
rum några dagar efter premiären.
Detta nya inslag i Bricoleriets verksamhet hade det goda med sig, att revyförfattarna numera tvingas att hålla nomenklatur och innehåll på rätt nivå. För
nog vill man balansera humorn på värdig höjd ovanför naveln, helst när man
tar i beaktande, att fruarna så småningom skall bevista föreställningen.
Scdan Jl)40-talet har den konstniirliga standarden -;tigit och kan idag i lkt
närmaste betraktas som nästan professionell i jämförelse med den gamla
tidens höggradiga amatörism. Men för den som var med förr och !\om kan minnas, känns det förgångna stundom helt sagolikt i allt sitt försonande dunkel.
Jolm Koch
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190 år har förrunnit
Den 11 februari 1795 avled vår store skald Carl Michael Bellman. Han föddes
i Stockholm i en ämbetsmannafamilj av tysk h~rkomst, fick en vårdad uppfo~tran, kom 175H till Uppsala men intr~idc snart pa iimbctsmannahanan. Var
anställd i Riksbanken . Manufakturkontoret och Gcncraltull<..lircktioncn. nhiill
1775 en årlig pension på 100 rdr av Gustav HI , blev 1776 sekretcrare i Nummerlotteriet och fick så titeln hovsekreterare. Bellman saknade ekonomiskt
sinne och dog i armod . - Paverkad av den Jll;etiska andan i hemmet. ~y~~l<tde
Bellman som helt unga med religiöst och moraliskt förfa ttarskap och utgav
bl.a . 1757 "Evangeliska dödstankar". llun drogs in i 176!J-talcts hektiska ni\jcsliv, en uppskattad sällskapsbroder i borgerliga och adliga kretsar, eftersökt för
sin musikalisk-dramatiska förmåga. Bellman kom tidigt i kontakt med Gustav
IH, som han gärna hyllade, och blev nära vän med flera av den tidens konstnärer, bl.a. Sergel.
Han skrev flitigt bords- och dryckesvisor, ofta bibelparodierande ("Gubben
Noach "),bröllops- och begravningsdikter, böneskrifteroch lyckönskningar på
vers, men också teckningar i visform ur stockholmslivet. Tidigt påbörjade han
ett par större verk. "Bacchi tempel" (1783), parodier på ordensväsendet och
"Fredmans epistlar" (1790) B:s främsta verk. I denna serie fristående dikter
förenade genom titeln, stämningen och en rad återkommande personer med
Fredman och Ulla Winblad som centralfigurer ger Bellman i färgrik realism
bilder ur livet i Stockholm och dess omgivning, samtidigt som han tolkar sin
livssyn, våldsamt växlande mellan hänförelse inför människans och naturens
skönhet och tröstlös förtvivlan över jordelivets elände, mellan livstörst och
melankoli. Det inte minst originella i diktsamlingen är dess starka inslag av
musik. Rytmiskt och språkligt är Bellman här en virtuos utan like. Han hade
satt musik till texterna med biträde av O. Åhlström. Av övriga verk kan nämnas "Zions högtid" (1787) och "Fredmans sånger" (1791). Bellman har alltifrån romantiken framstått som den originellaste diktaren på svenskt språk.

NÄR DETGÄLLfR\'VS .....

boman~,

Johan Tobias Sergel
Sergel föddes i Stockholm 1740, i en tid av konstnärlig förnyelse. Den allt
dominerande faktorn i det svenska kulturlivet var Slottsbygget i huvudstaden.
Det drog konstnärer från olika delar av Europa, men fransmännen svarade för
huvuddelen av arbetena. Bland dem som engagerades i ledande roller fanns
Pierre L' Archeveque, som blev Sergels lärare i skulptur 1757. Då hade han
redan lärt sig teckna av Jean Rehn. Sergel var L'Archeveques medarbetare för
bl.a. utsmyckningen av Slottskyrkan och Rikssalen.
1758 fick Sergel följa L'Archeveque på en resa till Parisoch vistades 1767- 78
~om stats~tipcndiat i Rom, d~ir han ~tudcradc antik ~kulptur och utvecklade en
pcrson l i~ stil med antika . harock-och rokokomässiga drag men med en s~ir
präglad, vital sensualism. Sergel hade erövrat ett betydande rykte, när han
1778 av Gustav III återkallades hem. Hans verksamhet här blev mindre rik på
betydande verk, delvis beroende på beställningarnas art. Nämnas bör Cartesiusmonumentet ( 1781) i Adolf Fredriks kyrka och altartavlan ( 1785). Sergel var
stor beundrare av Gustav III och gav i den staty som restes nedanför Slottet i
samma gestalt bilden av kungen som kulturpersonlighet och politiker: som en
nyApolo landstiger han vid Norrström för att bjuda fred åt sitt folk.
Sergel var även en högst betydande tecknare och utförde förutom ett stort
antal skulpturskisser och mera tillfälliga teckningar även illustrationer till litterära verk och fantasier med självbiografisk innebörd.
Inträngande och "sant" skildrar han sina vänner, poeten Carl Michael
Bellman, amiralen och fi losofen Ehrensvärd och kungen själv, i ett obevakat
6gonblick. Många av biklcrm.1 ter sig som reportage friln krogar. gator och teatersalonger.
Sergel dog IRI4. De ideal han gjort till ~ina var alltjiimt giltiga. men
uttrycken var inte liingre desamma. Naturen och antiken hade sanncrlig.en lett
honom bortom gängse konventioner. Det han åstadkom i sina bästa stunder
känns fortfarande ursprungligt och nära livet.

•

GÖTABANKEN

Pennteckning
utförd av

JOHAN TOBIAS SERGEL

"Bellmans mårgon sup. med smörgås i hand, trött och trumpen".
Carl Michael Bellman.

Femte Akademien i Jönköping Par Bricole

Inför jubelåret Jönköping 700 år startades Luculli Gille. Vi har alltså nu firat
1-årsjubileum och utan att förhäva oss kan vi nog tala om succe. Det är sju
grupper, som på olika veckodagar ungefär var tredje vecka- träffas i det trivsamma lilla köket nere på Östra Storgatan. Förväntningarna är med rätta stora
-vad står på kvällens meny? Ska den inbakade filen lyckas? Hur går det med
glace ou fouren? För det mesta gf1r det vägen och vi stitter oss till bords i
Bellmanssalen. Vackert dukat bord. med levande ljus. härliga dofter frän
köksregionen, goda viner, ofta någon dryckesvisa och alltid fantastisk stämning och en samvaro när den är som bäst.
NÅGRA SNABBSHOTS FRÅN DET GÅNGNA ÅRET:
Apri/84. Bacchanaliska Akademien sammanträder för första gången på över
200 år utanför huvudstadeu, dessutom i Jönköping där Luculli Gille står för
måltidskalaseL Franska kockar och gustavianska servitörer frambringar västerhavsläckerheter, renfile och småländsk ostkak och därtill påtagligt synligt
ljuvligt fluidum av de högsta kvaliteter.
Juni 84. Gillesbröder packar måltidskorgar, fruar och barn i bilen och far till
Ingemansgården och Praeses i Bunn. Strålande sol - trubadur- god mat dc
härligaste viner invigde sommaren i bästa Bellmansanda.

November 84. Gåsablot på ldas skola där vår MATador Joseph invigde oss i
allehanda Mårtenshemligheter. Vi fixade svartsoppa, rödkål, brunkål, krås
och korv, trangerade gås vid bordet och Bröder med skånskt idiom bjöd på
äppelkaka.
·

STABilO BOSS
VINNER l LÄNGDEN

l

J

Januari 84 tom mars 85. Idag är vi 46 entusiaster, som i sju grupper upplever
luculliska begivenheter, härlig gemenskap och den finaste avkoppling i köket
mitt i city. Kan Du tänka Dej - det har hittills varit 70 träffar - vilken a ktivitet.
Vdren 85. Det går motVÅRBAL den 4 maj och kanske får Du då se veteranerna i Luculli Gille bärande vårt nya vedermäle i band i dc franska färgerna.
Sommaren 85 börjar i år den 2 JUNI på Inge mansgården där vi i bästa Elmiaväder tillsammans med barn, blomma och lunchkorg dricker sommaren till - och
Bröder Ni har väl klart för Er att en ny Talanggrupp sett dagens ljus.

-

Var det ni oom u att billateken vu 1eg?

Hydraulkomponenler
Tätningselement
Smörjutrustning
Maskinelement

AB INDOMA
INDUSTRI· och MASKINFORNODENHETER
JOn~bpong

Tel 1692 20

Bricallister och Bricollörer
Bröderna i Par Bricole kallas bricolister, men vilka är brikollörerna? Ja, ordet
lär ej stå i Svenska Akademiens Ordlista. Nej , för att hitta detta ordet måste
man gå till den franska ordlistan- Larousse. Det bör då stavas bricolleur.
Under min tid i det då franska Algeriet (1940--1947) fick jag erfarenhet av
ordet bricollcur. Det var då mycket svårt att få goda reparatörer till våra tändsticksmaskiner. När jag då och då tillfrågade vår verkstadschef hur en viss
nyanställd reparatör klarade sig, fick jag ofta till svar: "Han är bara en 'bricolleur'." Detta betyder att han icke var en yrkesreparatör, utan att han fuskade
i sitt jobb. Detta åtföljdes av den typiskt franska gesten. Man vickade smått på
handflatan. Rent generellt är den person bricolle ur, som uppger sig kunna ett
yrke utan att behärska det ordentligt.
Åke Wennerberg
RGK

Den 5 december
1769 antecknar Johan Gabriel Oxenstierna i sin dagbok:

Jag kunde ej väl sofva hela natten så uppfyll var mitt hufvud
af de löjliga saker som jag såg i går. Stundom under det jag låg,
brast jag ut i ett öfverljudt skratt.
Kvällen före hade han fåll besök av några kamratersom togmed
honom att titta på en upptågsmakare vid namn Bellman.

Jag följde med dem och har ännu i all min lifstld ej skrattat så
mycket som i qväll.
Bellman sjunger sjelf och spelar på Cittra. Hans gester, hans
röst, hans spelning som äro oförlikneliga röröka ännu mera det
nöjet man bar af sjelfva versen som är altid vacker, ock som
innebåller tankar, ömsom löjliga, ömsom sublime, men altid
nya, altid starka, altid oväntade, öfver hvllka man ej kan undgå
at häpna, ock antingen komma utom sig af förundran eller af
skratt.
När man betraktar sådana fenomen som Povel Ramel eller
Hasse och Tage skall man betänka att Carl Michael Bellman ingalunda alltid har varit den upphöjde nationalskald han nu framstår
som.
När Oxensticrna hörde honom ansågs han inte e ns vara riktig
författare , utan bara en enkel lustigkurre. Bland svenska intellektuella har tankar alltid stått högre i kurs när dc är klädda i surmulet
allvar än när dc lockar till skratt.
SVEN LINDQVIST

Oxenstiemas dagbok 1769-71 finns pd biblioteket.

Vässingarparen, Carl-Wilhelm Lothigius. har fångat upp en replik fran en av
sin bygds "filosofer".
"Det iir hiillre m ed litt' Rf'id.l'eltui lliindema. den gtlr ollll'iitllllll'. M('// {itl/1/111'
det.l'kit i 11111'1/ilt't, dtl hlir detmaa kmnplin'rttl.
Det var på den tiden som lyckönskningstelegram utbors av Kungl. Tclcgrafverket. Denna hälsning kom från Hans Majestät Oscar Il då JönköpingsPar Bricole
firade sin 25-åriga tillvaro.
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Det är klart att man måste planera för
framtiden - det är ju där man skall
tillbringa resten av sitt/iv.
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1985
APRIL

Il Lennart Tranesjö
Lennart Carlsson

~~

50

~~r

(!()

nr

MAJ
JO Sten Nilsson
JO Lar.;-Oiof Sundeli

JUNI
l Helge Ottosson
lO Filip Andersson
14 Per Medin
14 Alrik Nyström
17 Hann~-Artur Hertz
~5 Hany Lagerqvist
~9 Erik Persson

75

ar

50 år

85 ar
75 är
70 ar
70 ar
70 år
85 år
50 ar

AllGUSTI
~~ Car 1-Philir
von Mcddenhur)!
~l) Ene L:t~"on

"'Il

SEPTEMBER
D Wickv Stl'mcr
~O Eric Liljegrahn
')")
Gunnar Larsson
~5 Axel Lind
30 Lar.-Oiof Björk

-o ar
15 :.H
70 ar
75 ar
'i() ar

ar

OKTOBER
7 Jan Ahnherg
9 Han~ Roman
24 Kurt Grimlund

60 m
75 ar

NOVEMBER
JO Carl-Wilhelm Aasa

75 ar

DECEMBER
~l Gunnar Bengtsson
.::2 1\.nut-Erik jahnke
2-t Torsten WelanJer

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

~) Skandlnavlska Enskilda Banken
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HURRA, j ag har det!
Nu har jag äntligen, för vilken gång i ordningen vet jag inte, kommit underfund med vad Par Bricole är och vad det står för.
VAD ÄR PB?
Jag frågar så, för jag tror att många med mig då och då ställersigden frågan.
Och svaret är aldrig entydigt
Jo, jo, visst är det ett Sällskap där man på ett gemytligt sätt umgås under
utövande av Ordning, Munterhet, Styrka och Förtrolighet. Och detta är ju
underbart!
Men vem kan förneka att där också finns motsatsen? Nävisst. Och det är ju
trist.
Kan det möjligen bero på att Det Sysande SällskapetJönköpingsPar Bricole
består av människor? Människor är ju ett underligt släkte som alltid har haft,
har och kommer att ha nämnda egenskaper och många mer, liksom deras motsatser, i rikt mått. Nå, hur förklarar man nu vad PB är utifrån dessa i och för
sig självklara fakta?
Jo, förklaringen står paradoxalt nog att finna i en paradox, ity att själva skapandet av PB var en paradox: här mognar i den unge Carl Michael Bellmans
sinne en övertygelse om att vissa yttringar av det sociala livet på samhällets
högsta höjder, såsom t. ex. ordenslivet, bör av honom tveklöst förlöjligas.
Han gör det genom att i diktens form skapa en orden , Bacchi Orden, där den
äger inträde som minst tre gånger har hittats plakat i rännstenen, där kommendörer upphöjs till Riddare med antagande av namn sådana som von Källarcreutz och von Ehrensugga och med förgyllda svin i riddarvapnet, och där parentationerna över hädangångna supbröder blir en lovsång till deras i livet av
Bacchus rosade men i döden bleknade fyllekranar. Allt för att skapa ett löjets
skimmer över allt vad Ordnar heter.
Och vad gör hans kamrater? Dom skapar en Orden! En orden som kom att
innehålla mycket av det som Bellman driver med. Hur k11nde de göra honom
detta?
Faktum är dock att Bellman själv, medvetet eller omedvetet, i vidareutvecklaodet av Bacchi Orden antyder möjligheten av ett förverkligande av fiktionen.
Från början var det enmansteater, men allteftersom persongalleriet utökades och scenerna komplicerades behövde Bellman då och då hjälp av auditoriet som omgav honom. stundtals kunde det behövas ett helt litet sällskap för
att gestalta ett Ordenskapitel, och därifrån är steget inte långt till bildandet av
ett verkligt Sällskap.
Vi läser i skrifterna att Bellman varken hade lust eller förmåga att organisera
ett Sällskap. Det hade däremot hans goda vänner Hallman och, framför allt
beträffande det organisatoriska, Olof Kexel.
Med dessa båda som prima motorer uppstår ur fiktionen en verklighet Par
Bricole, av en händelse, nämligen den händelse som består i att Bellman sätter
pennan till pappret och där fäster sina odödliga beskrivningar av livet som han

såg det i otaliga gestalter och skiftningar. Han ger oss glädjen men även sorgen , festen men även stillheten, den lysande glansen men även förned rande
skröplighet. Kort sagt finns i hans diktning en mångfald, överväldigande som
livet självt.
Att leva med och i denna mångfald och därigenom hålla Bellmans ande
levande är bricolistens förmån. Medan skalden levde var han själv sin bäste
förespråkare, men därefter fordras det många som hyllar honom för att hans
ande ska fortsätta verka, och så har vi paradoxen där: en Orden grundad på
ideer som var anti Orden. Men var så säker att bakom ordförandens stol står
Carl Michael och myser.
Så besvarar jag idag frågan: Vad är PB? En annan gång eller av en annan
broder besvaras den kanske delvis något annorlunda, inte för att PB är något
suddigt, svårgripbart , utan därför att där finns så många olika aspekter, värden , känsloengagemang att ta med i en summering att man helt enkelt inte får
med allt. Det får man leva med.
Och det är det som är meningen!
Arbetsgradernas Ordf. Sune Winald

Sällskapet Jönköpings PB
sammanträder
1985
Maj
Okt.
Nov.

4

Vårbal
Sommaruppehåll
5 3:e graden
2 6:egraden
Minneshögtid

Dec.

7

Kan man vara glad åt lite,
har man mycket att vara glad tk

Orkitekten
/nl rtO' I 14 t'tM(thlll"'

l'lt""'•' , ........ .

Kungsgalan 23 D 561 31 Huskvarna
Tel 0361136067 14 1970

l:a graden
Allmänt
Högtidsdag
Barbaradag

Anders Graab
In memoriam

En högrest fura har fallit. Den
planterades en gång för 89 år
sedan i Gagnef, en mU söder där
Dalälven skiljer sig från Biljans
stränder skuggad av Björnbergshällhöjden i väster och Komtillmåtta i söder.
Anders Graab har lämnat oss.
- Du förstår, sa. A,nders, jag är
ingen rumpmas, Jag är en äkta
mas.
- Akta var Anders ända in i
den friska kärnan. Ibland reser
sig ett träd över de andra. Kronan är vidare och kan överblicka
horisonten. Vinden tar hårdare
där uppe men just därför blir
virket fastare och motståndskraftigt.
Så blev Anders stark i karaktär, ande, kärlek och vänskap.
Den hållfastaste och finaste var
kärleken till sin Märtha. flickan
f:ån Bråvikens stränder. Den
starka var ansvaret för sin arbetsuppgift. ledarskapet en gång
av JMW och Domneåns Kraft
AB. Det allmänmänskliga- uppgifterna i samhällets tjänst som
en av de styrande i staden. under
några år DK:s ordförande.

I Jönköpings Par Bricole lyfte
han a v sig vardagens arbetsdräkt och klädde sig och sin

omgivning till fest. Då glittrade
bringan av förtjänsternas guld
och 1\järtat ~öng till alla vänners glädje.
Dalakarl - furustark
kärnfrisk stam
fårad bark
rötters gripkraft
i vår svenska mark.
Hjässan vindglad
i arbete och lek
armar som famnar
solnedgång med sm~k
Domneåns silvervatten
blev din sparba.nksek
Så dallrar det i bladen
när PB-kören strör
Blommande sköna dalar,
ditt llvs kompositör.
CARL-W 1LHELM LOTHIGIUS

MODERLOGEN
A VISAredaktören har fått förmånen att taga del av Stormästaren Hans Kjellgrens innehållsrika BERÄITELSE -84. Den innehåller många "glänsande
guldkorn".
Här några axplock och citat ur den digra luntan:
--- Vårhögtidsdagens Årssammanträde gick i regi av GCM Sven-Olof ForseHus -den mannen har en obeskrivlig humor och är dessutom en energisk och
skicklig organisatör. En rad utnämningar kungjordes - bl.a. Carl Erik Lindahl
ny ordförode i Byggnadsföreningen, Bert Byquist ny Storbanerförarc, Jan
Winblad von Walter ny Ordensregissör (OR) och Bo Armand Olsson ny
Andre Koralintendent. Arbetsgrademas ledning valdes enligt tidigare skissade linjer. Tilläggas kan au Åke Pino Pilotti blev ny CM.
För sina mån,gåriga lysanbde insatser inom Kör och Arbetsgradernas ramar,
först som CM, vice Ordf. och senast som Ordförande belönades Ingemar
Lima n med Bellmansmedaljen (BM). Det kändes skönt att fästa den på hans
frack.
I sitt middagstal berättade Stormästaren bl. a. denna historia om D.S. M.
Fredrik W Lettström: Fredrik kände sig hängig och gick till doktorn -som
undersökte honom och inte fann någo fel. "Ja, men jag mår inte bra" sa Fredrik- så doktorn gjorde en ny undersökning men fann inget fel.
- "Så doktorn anser inte att jag behöver ligga till sängs några dagar då" sa
Fredrik.
-"Nej , inte alls", sa doktorn, " men en och annan natt skulle inte skada.''
Senare i talet blev det bunden form och jag saxar två korta strofer:
Tacka för det att man här blir verserad,
så till den milda grad inspirerad
och ifrån alla griller kurerad
i denna krets, där i skönaste mening
humor och ddrskap har ingdtt förening.
Allvar och skämt i förbund skall oss skydda.
Rim och reson skall ge livets krydda.
Plättar och palt bör blandas på gille.
Trögheten tvingas ge vika för snille.

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

j • Fläkt•
-

Evaporator AB

Ordensskalden Olle Ståhls "spontana" och helt överraskande rirualenliga hyllning till Dc Tre Högste Styresmännen på Sofia-dagen. En dag, vilken högtidlighölls på Operaterrassen.- Visor på Evert Taube-melodier.

STORMÄSTAREN
Mel: Huldas Karin
Sd undan ur vägen, för/d t att jag tränger
in ibland eder helt oombedd.
Ja titta nu Bröder, hur Stormästarn blänger,
han vet hur det känns, att bli avklädd och hädd.
Innerst han hoppas, att gycklarn ska visa
honom sin aktning och storheten prisa.
Men hej vad han bedrar sej. Regeringen vår
haver gjort det veterligt: Det är prisstopp i dr.
Så nu är det bara att ladda och skjuta,
kröka ett hår på hans skinande flint.
Sen kan han fara till Blidö och njuta
sommar och sol ifr/m ö bergets klint.
Leta sej ut till. den yttersta udden,
där han kan sitta och skriva på kudden
om vågorna, som kluckar, och fyrar man tänt.
Då blir det bara gladvers av hans eget patent.
Bröderne väntar med spänning på brevet,
som brukar komma frdn Blidö-chateaut.
Det har nu gdtt ett par dr sen han skrev ett
om blommor och bin och fåglarnas låt.
Snabbt blir dom fyllda de ark, som var blanka,
och kudden inunder blir platt som en planka.
A v kilona i gumpen märks inte eu skvatt,
sd därför kan man undra, varför kudden blev p/au.

PKbanken ligger bra till
OStorgatan 8, J6nk6ping te l.: 036/16 02 40
Bamarpsgatan 11, J6nköping. tel.: 036/10 03 50

Och så fimsvi på Posten också.

r1
PK BANKEN

DEP. STORMÄSTAREN
Mel: Sjösala vals.
Fredrik Lettström, denna blyga viol
önskar minsann inte bli upphöjd till skyarna.
Osedd vill han sitta och va tyst på en stol,
skämmas fÖr medaljen, som han fick i fjol.
Inte kan han fatta, att han har blivit prydd
med guld pd hela kroppen. Ja han blir nästan brydd.
För se sd mycke glitter, som det har regnat över fracken.
Lundströmska
Söderbergs
Bellmans
och Westerstand.
Fredrik Wilhelm Lettström kan ju inte förmds
känna minsta avund mot Brodern Pilotti,
för att nämnde broder uti staden Borås
fått den Seculären, som sällan bestås.
Men nog är det konstigt, att han som'ändå är
dock consul generale ej har en seculär.
Sån tur att han har annat som bror Pilotti inte äger.
Lundströmska
Söderbergs
Bellmans
och Westerstrand.
Fredrik Wilhelm Lettström har nu satt på sitt kort,
att han blivit tomte på kungliga slottena.
Vägen ligger öppenfram till himmelrikets port.
Kunglig hovjultomte, det är inte lort.
Tänka vilken cirkus det bli i kungens lounge,
när barna ropar; "Mamma, vad tomten luktar punsch.
Och se så mycke glitter, som vi kan få att ha i granen. "
Lundströmska
Söderbergs
Bellmans
och Westerstand.

Rt·,wurcrn lx·tydcr bga. ntcNnlh Rt"mur,otorno
att•r•talb "'~""i'k"r. Ot·nnm milrnn. m:ut·n, ,.,
nt·t, uppb~nmgt•ntxh -.:r\"iccn 'pclar rc~tnurnt<>·
n:n pn J,. fcno >mcwna. GJuter nlrn pn l'I'J'r,,rJ.,

k.m,]or. n il f. >r t•ncrgc ' ... h krnfr.
S<~lundn <1\rla :or g:htc ll n11yo ~r<•tkl.ut ta u u
nwJ Il\ et• gl:ld)<''" ""''"· Ellt•r fortrt·rhght•lt'r.

11.00-23.00

El>l.l1Nll-CAS1 ENSSON RESTAUHAN(j AB
1\YHI\t)(;ATAN 1 'f ~.1.1-"FON O:IH/11~2 U . 1122 XK.

STORKANSLÄREN
MeJ: Eldarevalsen
Jag vill sjunga en visa om vår Storkanslär,
den bland Styrande högst• oerfarne
Och som Bröderna känner på ett u:~gefär,
man vet mest att han kallas för Amc.
Han ger sken av att vara en renhäng karl,
ty hans hjässa är alldeles kal.
,
Och den lärdom för livet han ännu har kvar,
har han hämtat i Östra Real.
När han tagit studenten och blitt buskmatros,
fick han småningom stjärnor på rccken.
Han blev farlig för Roslagens vad raste ros,
som ej alls kunde motstå en tocke:l.
Ja där satt han och jäste på Waxh•>lms Hotell,
så att strömmingen nästan blev sur.
Och det hände väl ock någon ensta~a kväll,
att han klinkade klaviatur.
Han blev trött på att krypa bland buskar och snår,
det var inte så nyttigt för knäna.
Så han mönstrade på i vår flygvapenkår
och fick höja sig högt ovan träna
Vad han såg ifrån planet var helt fabelhaft ,
så leende vikar och sund.
Men änskönt han jämt satt med 1igon på skaft,
såg han aldrig nån u-båt på grund.
Han gav flygvapnet luften. Det blev juridik.
Och så Kabi uti direktionen.
D ii r man P-piller trillar, har allt .;om desslik
kan va bra för inseminationen,
Och i PB han vandrat med väldiga kliv
på den väg som till himla har bä;t.
J a det var blott en glimt ur hans syndiga liv,
som jag tyckte va anmärknings' ärt.

BASKAJ~P

De nya fasadalternativen
Vättertegel AB

Det finns fog för
BASKARPSTENEN i
Bostadshus
Industrier
Villor

566 CO Ha bo. Tel 036/43150.

Angenäm tilldragelse för den hlygc och försynte
Fredrik W.

_ .. Broder. Det gläder mig synnerligen alt få träffa en sa
jämbördig person'.:._.

Cha rlotte & Rolf

Rldd tir epiken?

önskar er
VÄL KOMNA~ ~ ~

Ta en avvänJningskur pA
Granne

VlSTANA HOT.LL

Tel. 031101107 00

. .IUIII-.........
Yloninr med kaffe f6r ,...pper
oflor /6rlla...t.l>o•"ll"l"l·

Göta Par Bricole
Par Bricole- "helt apropå"
eller "som av en tillfällighet".

Vi förklarar gärna något som inträffat såsom resultat av "tillfälligheternas
egendomliga spel" . Den som inte tror på att en högre makt styr våra öden här
på jorden talar om "en händelse, som ser ut som en tanke."
Nå, varför nu dessa djupsinniga funderingar? Jo, det rör sig om hur Göta Par
Bricole för dryga sextio år sedan kom i besittning av Valand, detta unika
ordenstempel, som söker sin like.
Självfallet är vi många bricollister här i Götet, som svär på att det var allas
vår Moster som var framme likt den goda fen med sitt trollspö. l så fall använde
hon dåvarande justilieborgmästarens Bernhard Lindberg som en effektiv och
genial mellanhand. Det var icke första gången som Moster visat prov på en
suverän psykologisk klarsyn.
Förhistorien var i korthet att Göta PB under mer än ett sekel varit "inhyset'',
än här och där, utan att riktigt passa in någonstans. Sällskapet växte ur kostymen hela tiden, och i början av 1920-talet stod man inför en uppenbar kris. PB
höll då till på gamla Lorensberg med RGK-aren, den legendariske Sophus
Petersen som välvilligt och generös värd- men vad hjälpte det?

~......... HJÄLP TILL OCHVÄND

UPPOCHNER
o
...
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P A JONKOPING
DEN 18MAJ!
Dagen då Jönköping svänger i samba takt!
Karneval för stora och små!
Artistgala och rockkonsert,
musik på gator och torg.
VAR MED OCH SLÄPP LOSS!
INFORMATIONSKONTORET

Då händer följande:
l. Den berömda målarskolan på Valand får i samband med göteborgsjubileet en ny och modern konsthall i anslutning till konstmuseet.
2. Justilieborgmästaren Bernhard Lindberg, nybliven Styrande Mä:.tare i
PB, slår till och köper Valand för PB:s räkning. Köpekontraktet~ summa var
300 000 kr, och med Bernhards autograf på pappret hade Göta Par Bricole ett
alldeles eget ordenshus - det förnämsta i vårt land , sagt i ödmjuk tacksamhet
utan förhävelse. Först år 1926 var den omfattande påbyggnaden och inredningen klar, och allt hade det djärva företaget kostat bortåt millionen. (Jämför
med dagens penningvärde, så får Du en tankeställare!)
Med pietet och kärlek har vårt ordenstempel sedan vårdats, restaurerats,
modemiserats och tillförts allehanda klenodier, bland vilka senare vår praktfulla silverbål prunkar som ett dionysiskt utropstecken. (Kan ett utropstecken
prunka? Jojomensan l I Par Bricole kan allt inträffa!)
Om j ag till detta lägger, att vi genom att hyra ut bottenvåningen till en förnämlig restaurang, fått möjligheter till förnämligt konfonium samt behövligt
klirr i kassan - det är sannerligen inte billigt att äga ett centra lt beläget palats
- så måste vi tillstå att Bröderne i Göta Par Bricole har det beviljat i många
avseenden. Bellmanskören frambringar de ljuvligaste toner, spexen avlöser
varandra, mer eller mindre blodiga, på den stora scenen med strålkastarljus
och ny högtalaranläggning, orkestern med v'oliner, trumpeter, valthorn och
pukor, inalles över 40 musici, åstadkommer ett polyfont välljud av mästarklass. Ja, allt är i sanning skönt, och våra tacksamma tankar går vid varje kapitel
till Bernhard Lindberg och hans trogna medhjälpare!
BJÖRN ORSTADIUS
O. P. i Göta Par Bricole

Bästa sälle/ att bli av med kilorna
är att lämna dem på tallriken.
(Tore Wretman)

Champagne skall vara kall, torr och gratis.
(Gir Gay)

Gamla bilfOrare
blir som nya

Trafikinstitutet
TrädgårJsgatan 5
Tel. 1~ 90 20, 16 16 80

låt ou ge dig
en duvning

Installation
Vänersborgs Par Bricole
Pråliga PB pampar
•
••
•
1 pompos procession.
Decennier svinna IIWa lclyUen
dir Fricia •lidar till luta och sing.
l grllnder och prlng kalmuckeme krylien
oc:h vilsnas 11tlllöl popjAf100g.
Djupt under marken fjlltran frln sblven
l ornMtlig stelhet och vlrdigbet,
samlas de bröder bland Inhyrda valven,
att visa l riter sin flrdighet.

' Ordnar har putsats med SU.o ocli Hlxan.
Man!ldleltknappar hiimtats ur bankens fKk.
Blanksvarta Boston pl Yardera pjlxan.
Malkulor plockats ur fickor pA frack.
De s.krida oc:h buga geaen einander,
pi stimniogen knappast de 1122a sordin:

Hofverberg, Jahnke, Manus, Welander,
Lettström och Skarby, Smedel, Borglin.

Men plötsligt en clq sl vkks vira sinDen
och tempen stiger till feber2rld.
nlr Hansson svinKil den gyldene pinnen
och utropar vlnllgt: Dags för PAllAD!

Vi smlbröder undrar: Vem lr högste guben
av alla de storbeter som gi förbi!
Ljungcnntz. Henriks, Åhnbefi och Ruben
tycks alla sl mlktip nAaon kan bli!

Det klappar l porten, man lyfter dess regel.
Sparrings med taktpinneJI drar pi en lAt.
Ibland bröder ett sus som i smlitande degel.
De hinförs lY höadjumas elitter o slit.

MUNTERHET, ORDNING, FÖRTROLIGHET,

Sakta de p under stjlmor och mAnar,
Caplog och hela hans konterfej.
En broder i binryckDing nlnpl dinar:
"Den store tittade nlstan pi mej!"
Den Störste Riddaren av Svarta Broschen
med övriga klirret l snörit rad:
Stormästare Kjellgren i Moderfogen
nicllgt bar bedrat ' " lilla stad.
Högst skinande deputerarkansllrer
frln Malmö och Göta, Smiland. Boris

En af di store faktiskt llrer
bina en lkta briljant i sitt kris.

HAR HAN ÖRA FÖR LJUDET,
ÖGA FÖR Bl LDEN,
NÄSA FöR KVALiTE
OCH SERVICE- VÄLJER HAN •

SlYRKA
lyser ur Hofbergs och Jinvalls blick.
Cartnons och Erikssons sklrpa vi dyrka.
Av Intendent Norting en bugning vi fick!

Si drar den förbi denna lina• parad
med pukor som festlig pendana.
Den liknas kan vid en Baccisk charad
med lösenordet ett freldlat: KLANG
Kalmucken han kallu oss tomtar och troll
som salmar demokrati.
Men vi Bröder l Pu Bricole
ger full.stlndigt fanken dlrl!
Vi kllnner ll'ygghet i brödragllng
l allvar sbll som l fest.
Och flr vi Abring•n en liten mojllng
Blir vi VKkrut och Starkast och Bllstl

VIDl!O

MDIOTV
Barnarpagaten 1!5, Box 567
551 17 JöNKöPING

Tel. 036·1111 52

En hälsning från Borås Par Bricole

Från kyla till värme
Något man alltid räknar med; det återstår att se; det ger sig väl nästa årsskifte,
när vi gör bokslut. Har vi lyckats e ller misslyckats?
Hur som helst. Om vi blickar tillbaka på det gångna året kan vi väl vara överens om att det varit ganska gott. Blir inte 1985 sämre skall vi väl inte klaga,
även om vi har ganska lätt för det. Just nu går alla, även jag, och klagar på
kylan, som nu sätter klorna i oss riktigt med besked. Men det går väl över. Vi
på denna breddgrad har kommit ganska lindrigt undan till skillnad från smålänningarna, som suttit fast i snön och tidvis varken fått mat eller dryck, inga
tidningar och inga brev. Det kan ju göra detsamma förresten. Tidningarna
skriver ju så mycket tokigheter och brev kan ju vid vissa tillfällen inte vara så
trevliga heller.
Apropå klaga. Varför klagar vi egentligen? För klagaodets egen skull eller
hur? När vi tittar på TV ser vi ju hurdet är ställt i vår omvärld: Krig, svält, sjukdomar och framförallt dessa arma barn. Varför skall det vara så? Våra barn
och barnbarn får mat och varma, fina kläder, fina leksake r. Dc har aldrig
behövt svälta, har fått sova i en god bädd cich kanske tryckt en liten Nalle till
sitt bröst, när de lagt sig. Vi har sluppit två världskrig. Vi har firat jul med mat
och dryck i överflöd och ändå klagar vi. tänk vad vi klagar dumt!
Jag drar mig till minnesJönköpings förre Styrande Mästare Carl-Wilhelm
Lothigius, som på sin tid i riksdagen motionerade om mera glädje i vårt samhälle och särskilt i riksdagen. Sannerligen ett bra förslag. Alldeles för bra för
att vinna gehör. [nte kan man spåra många glada miner i riksdagen inte. I så
fall är det väl mest skadeglädje. Men tänk vad det betyder mycket med glädje.
Ett vänligt leende på morgonen piggar upp hela dagen. Och tänk vad vi skulle
få mycketgoodwill om våra ministrar, som reser utrikes, gick omkring med ett
leende på läpparna någon stund på dagen. Vilken glädje! Alltså: Låt oss vara
vänliga och glada mot varandra- då får vi ett vänligare och gladare samhälle.
Med våren kommer ju också glädjen. Det går mot våren med stora steg.
Solen börjar klättra högre och högre på himmelen. Det börjar droppa från
taken. Dessa säkra vårtecken. Har vi reflekterat över detta underverk? Är det
inte underligt. Jorden har legat frusen och hård , sjöarna isbelagda. Allt har
varit dött. Så helt plötsligt blir det liv i naturen. Snö och is smälter, krokus och
snödroppar sticker upp. Underbart! Men dagarna försvinner ju så fort. Låt oss
besinna dessa dyra ögonblick.
Så har vi ju vårt PB; Ett säkert vårtecken när sångkören stämmer upp vårsångerna. Här i Borås skall vi förresten ha vårbal just själva Valborgsmässoafton - tänk laxen och spenaten och så en svängom med sin älskade. Då blir vi
unga på nytt. Då är det vår!
Jag slutar med Bricolistiska hälsningar till alla Bröder i Jönköping PB.
Gösta Smedel
Generalintendent

MALMÖ PAR BRICOLE
Vår St. Matte Åhnberg har bett mig sända några rader till A VISA om vad av
större vikt har hänt eller skall hända i Malmö Par Bricole i vinter och vår.
I höstas gavs inom Arbetsgraderna både l:a och 3:e graderna, varvid sedvanlig aktning och munterhet iakttogs. Reception till 6:e graden ägde rum i
november. Traditionsenligt bestod det efterföljande måltidskalaset av svartsoppa, gås och äppelpaj. Vår St. M. Knut Borglin delade under kvällen ut
Malmö P.B:s jubileumsjetong i guld till vår f.d. revisor och G.O. Bo Gunnar
Holmberg och f.d. D.f.B.M. Lars Claesson. Även Moderlogens nyinstiftade förtjänstmedalj i silver utdelades till fem av våra ämbetsmän.
Verksamhetsåret avslutades så med Barbarafirandet i december, en alltid
lika angelägen som angenäm kväll med reception till 5:e och 8:e graderna,
utdelning av medaljer av olika valörer och den traditionella punschbålen.
Därpå följde högtidsmiddagen i den magnifika Knutsalen (ej uppkallad efter
vår St. M . utan efter en betydligt mindre betydande person) på Malmö Rådhus.
Det nya verksamhetsåret inleddes med en l:a grad i januari och en 4:e i februari. Så i mars, den 9:e, var det damernas afton, då vårt Dambricolleri gick
av stapeln, även det på Malmö Rådhus. Efter gradgivningsceremonierna avåts
en god middag i Rådhushallen och därefter tråddes dansen. 1 pauserna stod
båda kören, musiken och teatern för underhållningen med olika mycket uppskattade och roliga inslag, aldrig skall framförandet av Lumbyes Champagnegalopp glömmas.
Av vårens evenemang återstår, förutom Stora Rådets sammanträde , bara
reception till2:a graden i april och 7:e i maj. Vid sistnämnda tillfälle kommer
även vår eminenta kör att traditionsenligt låta Bröderna njuta av en del efterlängtade vårsånger.
Med vänlig hälsning
ANDERS MALMBERG
R.S. och G.P.N.

JAG HALLER
MIG l fORM
MED GERIJRIM

~k~

Anniiiiii Enam

Ö. Storgatan 23. Jönköping. Telefon 036- 16 41 55.

BARBARATALIMALMÖPB
Käraste Bröder!

Så är vi åter samlade ikväll att fira
vårt gamla Sällskaps allra största högtidsdag.
Och alla vet vi -utom aftonens noviser att det är Moster Barbara som festen gäller.
Vem Moster var, det har man spekulerat över;
e n dam i släkten eller stiftarnas bekantskapskrets?
En vitter Broder i vår Moderloge har dock
för ganska många årsen-ytterst e leganti skrift lagt fram sin syn på dessa gamla spörsmål.
Liksom vårt Sällskaps förebilder står att finna
bland 1700-talets glada lag i Södern
(med parodier på den tidens ordensväsen
och djärva skämt med kyrkans alla tusen helgon).
så har då Bellman helt naturligt k,nutit an
till en av kontinentens verkligt glada dagar.
Alltsedan Romarriket var det skick och bruk
att slå sig lös nå 'n dag strax före vinterfesten,
en dag som kyrkan sen har skänkt S:t Nikolaus en glädjens tid alltjämt för tusentals små barn,
som får sin julklapp av Saint Claud just nu den sjätte.
Pespektlös som man var, jag nämnde det, mot kyrkans helgon
så sökte man en kvinnlig moatje till Nikolaus
och fann - blott tvenne dagar innan - Sankta Barbara.
l Europas innekretsar blev hon snart nog firad
med sång och glas. med vin och nektarfyllda skålar.
För Par Brico\e, en parodiens nya orden,
så var det därför- kanske ock av andra skäl som Bellman föreslag just nämnda dag. den fjärde,
till Högtidsdag för detta nya, glada sällskap.
Vår kära Moster, som vi snart skall fira med synligt .
ljuvligt fludium , är alltså Sankta Barbara,
ett trivsamt helgon och med vinlövskransad gloria.
Vi höjer hennes skål - men dessförinnan, Bröder,
så må vi hylla hennes kännare par preferans,
Carl Michael Bellman, med vår fräscha blomsterkrans.
INGEMAR B
O.T.S.

Sundsvalls Par Bricole
PAR BRICOLES STORA KONSELJ har den 26 januari i år formellt tagit ett
beslut att instiftande av Sundsvalls Par Bricole skall ske lördagen den 16
november 1985.
Vidare har Sällskapets Högste Styresmän beslutat, att sammansättningen av
logens första guvernement skall vara:
Styrande mästare
Dep. Styrande Mästare
Styrande Kansler

Gunnar Hofverberg
Lennart Andersson
Claes Breitholtz

Arbetet inför den 16 november pågår för fullt och under ledning av Lennart
Andersson har vi ett 10-tal kommitteer med olika uppgifter. Entusiasmen och
arbetsviljan hos Bröderna är stor och alla satsar på att göra instiftandet till en
minnesrik högtidsdag.
Lokal för högtidligheterna blir Stadshussalongen, som kan ta emot 4-500
gäster. Vi har redan fått närmare 300 st förhandsanmUiningar.
Ett annat evenemang för Bröderna - och Systrarna- är vår Damfest lördagen den 30 mars. Vi samlades då på stadshussalongen för att äta och dricka

gott, dansa och roa oss på allehanda sätt. Bröder från vår "filial" i Örnsköldsvik framförde ett teaterstycke.
1 samband med Damfesten kammarrecipierade ett 75-tal Bröder i arbetsgraderna.
1 detta sammanhang vill jag ej underlåta att nämna, att sedan ett balvår tillbaka har vi ett antal blivande ämbetsmän , som under ledning av Claes Breitholtz flitigt arbetat med inlärande av ritualer för receptioner i arbetsgraderna.
Vi har redan haft allmänna möten med "receptioner" i l :a och 2:a graden och
3:e graden kommer i april.
Som framgår av ovanstående är det full fart inom det blivande Par Bricole i
Sundsvall och med det stora intresse, som visas av så många Bröder, ser jag
framtiden an med stor tillförsikt.
GUNNAR HOFVERBERG

''Anglamark i
Vätterbygd"
179 FOTO tagna av bildkonstnären WEIMAR SÖDERS1RÖM,
Huskvarna.
BeledsagandeORD nedtecknade av CARL-WILHELM LOTHIGIUS,
skriftställare, Gränna

®Bergmans Bokhandel
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Allt arbete utföres med garanti

Mäster Gudm. v. 7, Box 517, 551 17 Jönköping,
tel. 036-11 00 16, 12 67 14.
Verkst. Gelbgjutg. 16, tel. 036-12 42 11.

GR/\NU ROTEL
HOVRATTSTORGET
Tel. 036 11 96 00

ETT BRA HOTELL ATT BO PA

lönköpings Par Bricole
O. Storgatan 6 3 tr 552 40 Jönköping

KANSLlfT · tel. 036 l 16 Zl }l
AVlSARED. tel. 0}6 l Jr. 59 79

Insända manuskript och artikelför!-.lag returnera" CJ.
Dc infogas i Pfh arkiv efter nyttjamlct.
l lonmar utgar l.' j.

Bjud på Dig ~J<th och Du blir bjuden tillbaka.
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