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A VISA är Par B ricoles största och digraste halvårs-tidskrift Trots att Du får
den gratis är den förhoppningsvis läsvärd. Den kommer med aJI säkerbet att
med åren bli en dyrgrip.
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A VISA NR. 9 NOVEMBER 1985

FÖRORD
A VISA vill inte enbart vara en tidningsutgåva till nuvarande Bröders förströelse och läslust, utan även bli en dokumentationsskrift för kommande generationer inom Par Bricolc.
Jag kan se bilden framför mig där min sonsons-sonsons-son sitter läsande
A VISA nr. 9 och för sin son talar om att KEJ och RED var hans farfars-farfarsfars far.
Det är skönt att drömma.
Hur är då nuläget inom lönköpings Par Bricole? Jo, Sällskapet blomstrar
och är på alerten och efter Barbaradagen -85 hoppas vi vara uppe i ett antal
långt över 500 medlemmar. Detta var en försynt anmaning att sända in förslag
och anmälningssedlar på nya adepter.

Från Styrande-fronten kan rapporteras:
Styrande Mästaren, Jan-Erik, jäktar på som vanligt trots goda vänners
råd att dra ner på takten. Hur hinner och orkar karlen med allt? Dygnet har
ju bara 24 timmar.
To rsten Welandcr, Dep.St.M. är fullt och helt engagerad med att inviga
allt som kommer i hans väg och låta tusen rosor blomma när det är den
säsongen.
Vår St. Kansler, Gerhard M. - ganska nyblien pensionär - kommer nu att
nästan på heltid "städa upp" på vårt Kansli och organisera de t nödvändiga
bakgrundsarbeteL Få anar vad mycket jobb det ligger bakom alla förberedelser för lyckade P.B.-aftnar.
Läs Avisa nr. 91ångsamt och insup varje välment stavelse. Förhoppningsvis syns vi igen med nya AVISA nr. 10 till våren 1986. RED har nämligennästanpå -lovat att leverera ett numme r till .
KEJ.
A VIsA-redaktionens idoga medhjälpare och tillskyndare äro - förutom våra
raska reportrar och inspirerade skribenter:
Manustvättare:
Korrekturgranskare:
Informatör:
Stilsättare:
Manus, korrekturläsare:
Illustratör:
Animeratör:
Sufflör:
Sminkör:
Annonsörer:
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Herbert Ljungdahl
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Inge Nyström
PG Karlbe rg
Peter Gadh, "SLIM" (Haurida)
Ingmar Bengtsson, (Malmö)
G erhard Mattus
Sture Höglund, (Kushult)
Sesida för sida

Styrande mästaren
har ordet!
Så är vi då e n bit in på ett nytt verksamhetsår för vårt Lysande Bricoleri. E tt
år som kommer att bli lysande och unikt i bricoleriets historia. En ny dotterloge kommer att instiftas i Sundsvall i november. Då har det gått 106 år sedan
något sådant senast hände, och då var det i Jönköping och året var 1879.
Det händer alltså något i vårt P.B. Och det måste det göra. Parallellt med
alla våra strävanden att ritualenligt föra traditionerna vidare måste Par Bricole
hela tiden ge något, och ibland ge något nytt. Bröderna måste känna att de
efter varje afton med träget arbete i Vingården, skördat nya druvor med fin
sötma och minnesrik eftersmak.
En av mina vänner brukar säga- vid en middagsbjudning beror det inte alltid på vad som står på bordet, utan snarare vilka som sitter vid det. En fin sanning som också gäller verksamheten i Par Bricole. Eller som Goethe har
uttryckt det - Vi bör odla våra egenskaper och inte våra egenheter.
Tro nu inte att det här är någon kritik på hur vi arbetar i Jönköpings P.B.
Nej, snarare tvärtom. Sällan eller aldrig har det hänt mera på P.B.-fronten i
Jönköping än vad det gör nu. Förnyelse på alla områden har närmast varit ett
motto för verksamheten. Något som väl avspeglar sig i detta nummer av ,.A VISA''.
Tyvärr kunde jag på grund av utlandsresa ej närvara vid 3:e graden den 5
oktober. Men det har från flera håll berättats mig att det blev en ny strålande
P.B.-kväll. Prövande av ny lokal- nya krafter "runt bordet" fick chansen att
utöva sina talangfulla egenskaper som de också gjorde på minst sagt förtjänstfullt sätt. En kväll som gav något extra för Bröderna att ta med sig hem som
minnesbild nä r P .B. är som mest och bäst.
Jag ser fram emot ett nytt härligt händelserikt och givande år tillsammans
med Er alla Bröder och Vänner i vårt Lysande Sällskap J ön köpings Par B ricole.
Klang!
JAN-ERIK BERGGREN

Blomman
En blomma kan göra
mtlngen glad
En blomma kan vara
en ros

En blomma kan vara
en utsträckt hand
tlt ndgon j sorgens stund
En blomma kan vara förlåt
för ndgot som en gång
blev sagt eller gjort

En blomma kan vara
ett litet ord
som ger tröst j ett
sargat bröst
Blomman kan vara du.
Jan Ramfors.

Moster BARBARAden UNDERBARA
AKADEMISK AVHANDLING
som för vinnande av Barbar~e doktorsexamen med vederbörligt
tillstånd av ACADEMl.tEJÖNKÖPENENSIS FACULTATEBARBARA:.E
kom att offentligt försvaras i PAR BRICOLE'S
festsal i Jönköping, lördagen den 8 dec 1984
av
Vikar SÄFVESTAD
agr. lic.
Herr Dekanus, herr Preses, ärade fakultetsledamöter, jag upprepar: herr
dekanus och Preses- samma person J an-Erik Berggren- ärade fakultetsledamöter!
Vi befinner oss nu inte i den juridiska fakulteten, inte i den medicinska ej
heller den teologiska eller den filosofiska fakulteten. Nej vi har samlats i Academire Jön köpenensis Facultate Barbar~e. Och i dag är det en disputationsakt
som skall genomföras. E n doktorsdisputation. Jag avser herr preses, nåja,
efter anmodan från fakultetskollegiet kommer jag här att framlägga och försvara min doktorsavhandling. För att bli Barbarree doktor. En avhandling som
behandlar den sanna Barbara och som äntligen sprider ljus över Barbaras
verkliga person och lyfter fram denna ur dunklet.
Vanligen försvaras en doktorsavhandling inför tre opponenter. Där finns
opponenternas stolar. Dom är tomma. Något försvar behövs alltså inte, dessutom är min avhandling oförsvarlig och har varit hemligstämplad fram till i
dag. Senare något om opponenterna.
Innan jag presenterar min avhandling några inledande ord. Tryckfelen och
tillrättandet av dessa brukar vara en vanlig respondents räddningsplanka för
att få säga någonting oemotsagt. Jag har inte den räddningsplankan och behöver den inte. Min avhandling är nämligen otryckbar- alltså inga tryckfel.
Något om ämnet för avhandlingen. Jag har alltid vid denna fakultets Barbarahögtidligheter satt ett stort frågetecken för de skilda tolkningarna av Moster
Barbaras personlighet som delgivits oss. Det har varit ambitiösa och för all del
vällovliga försök att tränga in i och avslöja den mystik som omger Barbara.
Ingen har dock före mig ens närmat sig verkligheten och den stora sanningen.
Man har handlat i god tro - det måste sägas - man har gjort så gott man kunnat.
Det har dock inte räckt till ... Dom har talat om ovidkommande personer. Jag
däremot herr Preses har genom min forskning kommit rätt. Jag har nämligen
under mina forskningsresor i Sovjetunionen träffat på den sanna Barbara. Jag
fann henne i Vilnius i Litauen. Men först något om opponenterna.

Opponenterna - tre stycken. l :c opponenten är fakultetens och utses av Preses. Det hjälpte inte. Som vi ser är platsen tom. 1:e opponenten ringde mig när
han fick vetskap om avhandlingens titel: Barbara den underbara. Hans märkliga fråga var om jag inte istället avsåg att behandla Barbara den uppblåsbara.
Vidare hade han någon fundering om det inte borde heta Barbarie istället för
Barbarcee. Som alla förstår avslutades allt samröre oss emellan efter detta.
Dumhet är en gåva av Gud men den skall banne mig brukas med förstånd. Jag
beklagar herr Preses, inget klander i sig, men nog var det fel person som Ni
utsåg till l :e opponent.
2:e opponentens stol är också tom. Min egen opponent. Jag har inte funnit
anledning kalla in honom. Dennes uppgift skulle vara att understödja mig och
lägga tillrätta eventuella missförstånd. Varken det ena eller andra behövs för
denna kristallklara avhandling.
3:dje opponenten, också den min egen, har inkommit med en skrivelse.
3:dje opponentens uppgift är att medvetet missförstå avhandlingen och det har
han lyckats med till den grad att jag fann mig föranlåten att kontakta Preses
Berggren för att kolla lämpligheten av att offentliggöra vederbörandes
dubiösa, ekivoka och skabrösa inlaga Preses svarade följande utan att tänka
på att han bort skaffa sig skyddsnät. "Du ansvarar som respondent alldeles
själv för tredje opponenten jag ansvarar bara för fakultetens". Jag fick alltså
inget stöd för min refuseringstanke. Utöver att tredje opponentens historiadet är nämligen en sådan- är dubiös, ekivok och skabrös, så har den inte minsta anknytning till min avhandling. Alltså läser jag upp den. Jag läser innantill:
Käre respondent (det är jag det!) denna fakultets, Barbarcee fakultets pryda
herrar, ja det står pryda, skall delges ett tidsdokument från Paris för så där ett
30-tal år sen. Jag läser vidare:
En rysk general hade tillbringat några dagar i Paris i högtidliga överläggningar
med franska försvarsministeriet. Hövlighet och etikett bjöd att generalen på
sedvanligt sätt skulle göra Paris, alltså ett sent kvällsbesök i trakterna av Place
Pigalle. Med adjutant inbjöds han att besöka ett sådant där hus som jag utgår
ifrån att ingen av fakultetsledamöterna har en a-a-aning om. Det var alltså ett
hus med röd lampa där rödbeten inte betyder stopp utan snarare tvärt om.
Alltnog - generalen trädde in i huset. Bordellmamman var genast medveten
om att här måste alla klutar sättas till för att den höge gästen skulle bli nöjd.
En ung och mycket vacker flicka följde generalen upp på cbambre separee.
Adjutanten stannade i receptionen med generalens käpp, mössa och kappa ...

NAGON MASTE SÄLJA DEN EXKLUSIVA GARDEROBEN
DET GöR VI.

ERIC
SKOGLUND
ö.
Storgatan 12. Jönköping. Tel. 036/11 96 30.

Efter några minuter kom flickan nedrusande helt översiggiven. "Jag går aldrig med på detta det var det oförskämdaste förslag jag någonsin fått". Bordellmamman tänkte att hon är ung och oerfaren, jag får skicka upp någon mer rutinerad flicka, nån som varit med några år. Så gjordes. Men samma sak upprepades. Hon kom också ner uppskärrad och sa som den första "aldrig aldrig. Han
må vara en hög gäst i vårt land, nej, inte såna oförskämdheter, det är helt
omöjligt för mig också". Nåväl, tänkte bordellmamman, visserligen var det
länge sen jag tjänstgjorde, men jag tror nog att jag fortfarande behärskar teknik och dylikt för de mest besvärliga lägen. Som god patriot måste jag själv
agera. Hon gick upp. Efter en stund kom generalen ner, tog sin adjutant,
käpp, mössa och kappa och dröp iväg. Bordellmamman kom sen ner och sa
"Ni hade rätt, det var verkligen oförskämt, otillständigt och nåt som inte ens
jag varit med om tidigare - Han ville betala med rubler".
Ärade preses och dekanus. Ärade fakultet, som ni märker har jag haft osedvanlig otur med opponenterna.
Men nu till min avhandling om Barbara den underbara. Den verkliga Barbara. Vem var hon då? Hon var en adelsdam av ätten Radziwill som äktade den
polske konungen Sigismund den Il. Som hela fakulteten känner till har ett
svenskt kungahus- Vasaätten-anknytning till Polen. Johan den lil av Sverige
gifte sig med Katarina Jagellonica och dom fick sonen Sigismund sedermera
Sigismund III av Polen och Sverige. Katarina Jagellonica var syster till Barbaras make Sigismund den II. Den genealogiskt bevandrade inser genast vart
min forskning fört mig. Barbara var alltså ingift moster till den svenske kungen
Sigismund (1594-1599).
Jag har alltså funnit den rätta moster Barbara. Jag var P.å tjänsteresa i Litauen. Jag hade då redan besökt lO av Sovjets 15 republiker. Min hemmamyndighet trodde att jag reste för att informera mig om jordbruk och skogsbruk . Sanningen var att jag sökte efter moster Barbara.
Jag var alltså i Litauen och lantbruksrådet skulle förnöjas och underhållas av
sina värdar. Jag följde med stor spänning min kvinnliga guide. Hon förde mig
till en medeltida kyrka. Där såg jag henne, Barbara, i en underbar madonnabild. Hon utstrålade en sällspord skönhet och värdighet. Jag förstod genast att
jag stod inför den verkliga, den sanna Moster Barbara. Jag kände en extatisk
glädje- jag hade äntligen nått mitt mål.

Volksw~en
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Guiden berättade att konstnären var okänd men att det fanns ett tiotal tavlor
till av denna undersköna kvinna dock alla de andra i profan miljö. Konstnären
hade alltså förälskat sig i Barbara. Enligt legenden blev Barbara strax efter giftermålet förgiftad av sin svärmor drottningen Bona Sforza A V Milano - och
detta pga sin skönhet.
Herr Preses, ärade fakultetsmedlemmar, jag har för er presenterat den
verkliga moster Barbara av ätten Radziwill, född 6/12 1526, död 3/5 1551, gift
med kung Sigismund II av Polen, moster till Sigismund den Jll av Sverige och
Polen.
Som jag själv inser är min avhandling utomordentlig och epokgörande.
Opponenterna har inte funnit skäl att opponera. Avhandlingen ger mig alltså,
måste alltså berättiga mig till betyget Jaudator.
Med detta herr preses är min disputationsakt avslutad.

DOKTORS-PROMOTIONEN
följde omgående efter disputationsakten.
Promotor: Medicine och Barbarree doktor Anders Hugoson.

GÅVA!
En helt fantastisk och otroligt förnämlig gåva har helt oförhappandes inko mmit från PB-Brodern Johan L. Sandström - VD för NYA PUKEBERGs
GLASBRUK AB- till Sällskapets Kanslilokaler. Det är väl i första hand Lucculli Gille som får glädje av detta.
Vad består då denna donation av?
Jo, en exklusiv uppsättning av dricksglas i aHa dimensioner, glastallrikar,
uppläggningsfat, skålar och mycket annat av hög kvalitet och stor myckenhet.
Enligt fraktsedeln väger det hela 90 kilo. Betald framkörning.
T ACK! T ACK! T ACK!
KEJ
Ordenssupplikant

SKÅNSKA BANKEN
- en bank för Dig
V. Storgatan 2, Jönköping är adressen -

(l)

välkommen.

Nu finnso det också
beslut
i frågan:
..
•.
V AREN AR HAR!!!
På samma sätt som djävulen blev avskaffad vid en votering i början av detta
sekel beslutades i lördags kväll genom St.M:s "acklammation" att Våren har
infunnit sig. Detta skedde som sig bör, och har gjort i årtionden (vartannat är),
vid Det Lysande Sällskapet lönköpings Par Bricole's VÅRBAL på Stora
Hotellet. tOO-talet vardera av våra tvenne kön, uppklädda i vårliga kreationer
resp frackar firade alltså vårens ankomst i den vackra spegelsalen. Men innan
dess ägde i Röda salongen Dambricoleriet rum. Under Styrande Kanslerns för dagen konverterad till Generalceremonimästares-ledning fick 88 förtjusande damer genom olika "prövningar" flytta upp i nya grader. Ingrid Welander och Lena Mattus mottog Diana-medaljen - den högsta utmärkelsen för
talangfulla och nitiska insatser för Systrar. Ordensprelaten Per-Axel Jonzon
fick likaså ett högst förtjänt vedermäle med efterföljande varma applåder.
Hela 28 Recipiendissor kunde noteras som f. f.g. deltagande i ett Dambricoleri. Generalbricolisterna- med Bo Spång i högsätet- fann damerna förtjänta
att komma in i l:a graden och "då inga allvarliga göromål hindrar" bröt man
ceremonielet, som interfolierats av Den Bachanaliska kören, och alla Bröder
begav sig med de kärälskeliga Systrarna åstad till det väntade MåltidskalaseL
Pocherad Vätternlaxöringsfile och Lingonparfait bestods oss alla sedan
Gerhard Mattus ljudligen låtit förstå att Tussilagon skjutit skott. Ja, innan
maten, uppläste Deput. Styrande Mästaren, Torsten Welander, telegramutväxling mellan Sällskapet och vårt älskade Kungapar. - Kungaparets telegram
kom tom med lördagsutdelning. Styrande Mästaren, Jan-Erik Berggren, hälsade välkommen med sedvanligt fyndigt ihopkomna versifikationer. Den Bachanaliska Kören, under Gunnar Jerstells eminenta ledning, sjöng stup i ett till
allas, inte minst Systrarnas, oförställda förtjusning. Trubadurerna Sune
Winald och PG Karlberg underhöll mellan borden och Ordens Talare och
Skald, Carl-Wilhelm Lothigius höll sitt Tal till Våren under Sällskapets mer än
ändlösa tystnad. - En lysande Talare och Skald, som alltid!
Så fick vi då ånyo uppleva Körens fantastiska Vårkonsert! Alla våra kära
vårsånger i Bricolistisk tappning. Gunnar Gårdmark presenterade konsertens
olika nummer på sitt oefterhärmliga sätt till båtnad för alla "kunskapstörstande Systrar och Bröder". Dans till "Wättern böljar" och lotterier med värdefulla vinster ingick givetvis också i kvällens, den långa , festliga kvällens, förnöjelser. Tack alla Talanger för en sedvanligt välregisserad och - genomförd
VårbaL På allas vägnar.
PEROLOF KALLINGS

- Men försynte PG hur är det fatt? Du ser sd dyster ut.
- Jag lider av mindervärdeskomplex. Jag tycker inte att jag är sd stilig som jag
egentligen är ...

BELLMAN
- allvarlig lustigkurre
Ulla W inblad var rasande. Hon f dr inte pusta ut i ekens sköna skugga. Brunstiga
gubbar ställer sig i kö, kastar sig över henne och fördärvar hennes vita, t~yss
strukna, stärkta och rena nopkinskjol (nopkin =ett tunt, enkelt bomulls- eller
linnetyg).
Den vällustiga historien om Ulla förtäljer Carl Michael Bellman i en av sina
längsta och lidelsefulla versberättelser. Den trycktes för första gången i Fredmans handskrifter, en volym som unga studenter gav ut i Uppsala 1813, 18 år
efter den sorglustige skaldens död.
Bokens 81 texter utgör det första beaktansvärda urvalet bland de långt mer
än tusen visor, som aldrig publicerades under den förträfflige Carl Michaels
livstid. Nu, 172 år senare, presenterar Författarförlaget den första nyutgåvan
av den märkliga Bellmanskriften.

MÄSTERVERK
Trubadurens största slagnummer som Fjäril vingad och Så lunka vi hittar vi
inte här, men åtskilliga märgfulla mästerverk, som kan inspirera skådespelarbegåvade lustsångare till stordåd. Skarpögda är de ljusgnistrande landskapsmålningarna från Lovön. (Som bekant ligger Gustaf III :s rymliga boställe
Drottningholm på denna ö i Mälaren).
Böljan g/illrar, vädret susar,
Blomman rodnar frisk och sval;
Trädet skuggrikt sig utsträcker
Och bland glesa /öf betäcker
Göken, som i toppen gal.

Underbara detaljer drar den säkre stockholmsskildraren fram i den stigande
solens ljus, när han tecknar den uppvaknande huvudstaden en morgon i maj år
1780. Lätta dragoneme (=lätta gardet) går ännu i tofflorna och fader Mollberg har näppeligen hunnit längre än till tredje supen.

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

j • fläkt.
-

Evaporator AB

SAKKUNNIG
Vidunderlig är Bellmans förmåga att i få ord fånga en miljö, så att vi upplever
den med alla sinnen. Det gäller i synnerhet när han sakkunnigt guidar oss på
krogar och värdshus. Det är inga riskfria besök. När Blå porten på Djurgården
öppnas för oss, vrålar slagskämpande fyllbultar;
Stöt i trompeten, skrik, Mollberg, allarm
Och ränn sabeln i hvarenda tarm.
Söla den hunden i blod och i träck.
Slå'n pd truten den der som är så örfiltäck,
Sparka den åsnan, som dansar s d fräck,
Och gör huset tomt till minsta fläck.

Kortfattade och oändligt uttrycksfulla är den store människokännarens personporträtt. Bland de arma jordevarelse vi möter i Bellmans värld kan nämnas
fattiga gumman Annika, som är "gammal, krokig, matt och svag" samt klädd
i "svarter mössa, bruna band och solfjäder, ögnaglas, och kjolsäcken (=en
väska som hängde utanpå kjolen) gjord utaf läder".
Minnesvärd är stadsfiskalen Collin från Linköping med uppbränd röd
peruk, möglig skjorta, svart och svullen hals med halsduk utaf läder, brandgula byxor, rödbruna stöfvelskaft samt inga underkläder. Sevärd är Lotta i
köket "med öppen barm, högt svällande, brusig och varm".
REDLÖSA
Otaliga gånger berättar Bellman om bröder och systrar, som super sig redlöst
berusade. Ytligt sett förefaller dessa dryckesvisor skojiga, skrivna av en oförarglig lustigkurre. I själva verket har de nedtecknats av en allvarsman och
genomskådare. I likhet med Jeppes skapare Hollberg vet Fredmans besjungare, att medmänniskor dricker för att glömma jordelivets jämmer och elände.
Den bistert livserfarne sångaren sammanfattar sina råd till mänskligheten:
Nej, men.lefver blott för att må väl:
Derför sku vi dricka,
Somna in med hicka,
Drömma med en flicka ... roligt gräl!

SE FILM PÅ RÄTTA SÄTTET - PÅ BiO.
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Carl Michael Bellman hör till våra folkkära skalder, men han är sannerligen
inte någon lättfattlig diktare. Lyckligtvis har den energiske Bellman-forskaren
Gunnar Hillblom försett den nya utgåvan av Fredmans handskrifter med upplysande kommentarer. Han förklarar svåra ord och gör de många texter tillgängliga för oss, där den lärde Carl Michael hämtat inspiration ur grekisk och
romersk gudalära samt Gamla Testamentet.
Fredmans handskrifter kan roa och oroa inte bara litteraturprofessorer utan
också lekmän, som erhåller underhållande undervisning om det hårda livet i
1700-talets Stockholm med omgivningar.
GÖRAN KÄLLQVIST

ETT BREV BETYDER SÅ MYCKET
Det är midsommar i Stockholm och sjuk ligger i sin säng en diktare och skriver
på vers till goda vänner på landet:
"Min nddiga Fru!
och älskade Syster.
Uti alla tjäll och stugor
Hörs musique ock dans ock fläng.
Men jag quider i min säng,
Pldgad utaf gickt och flugor
Skymd af tobak, vin och glas."

Nådig frun måste förstå hur plågad han i sin belägenhet är av sådana midsommarkalas, fortsätter brevskrivaren. Själv hur han , "med nattmössan half på
öhra", som föda bara fått en äggröra som är så usel, att den inte ens kan göra
en hyrkusk glad. Men också denna dag har ett slut och han avrundar:
"Gud, låt detta brefanlända
Med min suck till Kelvestad. "

Brevskrivaren är Carl Michael Bellman och året är 1792. Han skrev många
sådana versbrev till Tjälvcsta, 27 stycken, och alla är sommarbrev. Adressaterna , makarna Daniel och Gustaviana Charlotta Kempensköld, var liksom
Bellman stockholmare men sommarhalvåret brukade de tillbringa på Tjälvesta.
Det är en gård i Närke, vackert belägen på en höjd mellan två sjöar, av vilka
den ena är berömd för sina röda näckrosor. De sista breven tillkom 1794.
Bellmans dödsår.

JAG HAR VARIT PÅ TURNE!
Så här började det, hösten 1984 blev jag tillfrågad om jag ville presentera
konstnären Peter Dahl och hans bilder (illustrationer till Carl Michael
Bellmans samtliga epistlar).
Vid det första tillfället, som gick av stapeln å Stora Hotellet i Jönköping,
kom jag i kontakt med en grupp herrar i mörk kostym och slips. Min första
tanke var "Jaha, vad mån det blifva av detta?"
Men när deras dirigent lyfter armarna så kommer det ur samtliga strupar
välklingande ljud.
Vi hann med en hel del framträdanden runt om i Småland under hösten

1984.
Framme vid juletid blev jag uppringd av goda vänner i grannlandet Danmark som ställde frågan: Vet du någon som kan presentera Carl Michael
Bellman?.
Jag tipsade då om en av landets mera kända Bellmantolkare och kontakter
togs samt att konserten hölls ... Men se danskarna var ej nöjda, snarare besvikna.
När vännerna ånyo ställer frågan: Kan du föreslå någon som har kunskapen
och möjligheten att presentera Carl Michael Bellman? föll tanken genast på
Herrar i mörk kostym och slips. .. Att deras strupar var välljudande tvekade
jag ej en sekund på , men de är ju så många. Att få loss alla på en gång var ju
värt att undersöka. Kontakter med Kören och Theatern togs, svaret var positivt under förutsättning att det inte kostade några pengar. Så efter ett mullvadsarbete inom danska kulturdepartementet, föreningen för vänskapliga förbindelser mellan Danmark och Sverige samt kontakter med politiker inom
Jaegerspris styrande så kunde ekonomiska kalkyler framtagas, likvida medel
skaffas, inkvartering och förtäring fixas.
Torsdagen den 9 maj skulle man avlyssna vad herrarna i mörk kostym ...
hade övat fram, vi ska då också minnas att struparna hade, bara några dagar
tidigare, väl utnyttjats under Vårbalen.
Ja, handen på hjärtat, det lät inte bra men att ställa in hela evenemanget var
helt otänkbart. Teatersällskapet hade för övrigt inteövat en enda replik. Vissa
utvalda hade t.o.m. tackat NEJ till turnen.
Sånär jag morgonen lördagen den 11 maj, efter dålig sömn där maran mig
beridit, anländer till mötesplatsen mellan Jönköping och Värnamo ser en
skara herrar med halvöppna ögon tänker jag "GOSH, vad har vi gett oss in
på?"

GLASÖGON- KONTAKTLINSER
&LASÖaON--------
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Vid min entre i bussen är det första jag stöter på en "kalmuck" och upplyses
om alt bon ska avlämnas på vägen i utbyte mot falukorv och öl.
Klockan har nu tickat fram till en angenämare tid och ögonen börjar att öppnas.
Något försenade anländer vi gränsstationen Helsingborg, vilken visade sig
vara flaggprydd i strålande solsken. Vi tackar staden för dess varma mottagande. (Vi fick dock senare veta au det inte gällde oss utan stadens 900-årsjubileum).
Efter diverse resonemang med svensk byråkrati och utstämpling av bussen
samt inlotsning på rätt led så får vi känna den svaga gungning som vattnet ger
när färjan släpper förtöjningarna vid fosterlandet.
Samtliga passagerare försvinner snabbt mot tullfria kiosker och ölutskänkningsställen, OCH NU HÄNDER DET OTROLIGA ... när det första hjulparet rullar in på den danska sidan uppstämmer välljudande strupar en hyllningssång till våren, när bakhjulen är i Danmark säger en försynt röst ... "Var finns
det någon köpman som försäljer brända drycker?" Resrutten var seriöst planerad men redan i Helsingör spricker planeringen.
l Hiller0, där vi skulle besöka ett slott, kom vi inte längre än till stadens torg.
Nu stämde inte någon visare på klockan. Vårt värdfolk hade redan stått och
stampat i 15 minuter så med ilfart begav vi oss till Jaegerspris och vår förläggning.
Väl inkvarterade beger vi oss till JAS-teatern för att repetera. Enligt dansk
sed skall nyanläda gäster förses med en välsmakande kyld öl, så blev ock vi.
Nu skulle så teatern repetera, men scenen var redan ockuperad av våra herrer i mö... , dess dirigent lyfter armarna och sången klingar.
Den danske teaterdirektören och vårt värdfolk bleknar av hänförelse, redan
från början en succe.
Tid för teaterrepetitioner ströks ur protokollet. Så skulle kören uppvakta
framlidne tjusarkonungen Fredrik den VII vid hans sommarresidens, och det
gjordes med den äran.
På programmet stod två sånger, men slottets fönster for upp och publiken
applåderade ivrigt, det får sångarbröderna att fortsätta sjunga.
Den varma vårbrisen, parkens blommor och miljön gjorde att middagen
höll på att glömmas.
Väl vid middagsbordet, där flera gäster anlänt som också de imponeras av
sångarglädjen hos vår kör, smakade maten förträffligt.
Efter inmundigaodet av mat och dryck ges en kort paus för vila. Sällskapets
Theaterdirektör nämner något om teaterrepetition medan kören vilar.
Sminkning och påklädning gick oväntat snabbt, men så var det ju tvunget för
att hinna ockupera scenen innan kören vaknat och publiken anlänt.
Ingemar, Bo, Sune och Per Gunnar samt undertecknad rusade på snabba
fötter till teaterscenen. Sällskapets gode Theaterdirektör upptäcker ett par
dejeliga piger i foajtn och han kom ej längre ...
Vi övriga iordningställer teknisk medhaven apperatur och samtalar om
aftonens föreställning.
Klockan visar sig vara i det närmaste 20.00, publiken strömmar in, ridån går
upp och föreställningen börjar.

WAS ISTDAS, ge rum vid Roddartrappan!
Karl Fredrik Fredenhjelm tar scenen i besittning och introducerar vad som
komma skall. Berättar om vår store skald Carl Michael Bellman, om vår kulturälskande konung Gustav lli samt bjuder kören att stämma upp i "Stolta
stad".
P.g.a. teaterscenens litenhet får jag nu iakttaga de mörkklädda herrarnas
hårfästen bakifrån, välpolerade och välansade. Hos en del ser man till och med
mustascherna fladdra i vinddraget från deras strupar...
Denna afton var teaterns gudinnor Thalia och Evato ständigt närvarande
eller var det månhända fader Apollon som höll sin beskyddande hand över Tiljans aktörer.
För i första scenen lyckades Broder Bo få den danska publiken att smile över
sin danska tolkning av Epistel nr 36. Broder Sune och Broder Ingemar drar ner
publikåskor i sina fantastiska ageranden.
Innan paus ska vår högt vördade Theaterdirektör göra entre, men av någon
anledning har han trasslat in sig i en dansk piges hårsvall, vars armar och andra
extremiteter höll hus kan jag ej förtälja. Men med uppbådande av såväl övertalning som med stor kraft lyckades jag få upp nyss nämnda direktör samt
pigen på scenen.
Danskarnas sinne för humor vet nu inga gränser när Theaterdirektören
framför sin kärlekshyllning till gitarr. En mera välrepeterad paus än den som
nu följde kan ej nämnas.
När teaterns klocka på nytt klingar och publiken intagit sina platser kommer
två nummer att för alltid leva kvar i kulisserna. Nämligen Ep. nr 23 och Broder
Bo's "Blott för dej", eller som danskarna säger: "Ku n för dej", som han för
övrigt fick göra dacapo på. Nu skulle en städad och kulturvan publik gått hem,
men så blev det icke...
Publiken ville ha ytterligare sång av såväl kör som solister, att nämna individuella prestationer känns onödigt. Vi vet ju alla att såväl inom Kör och Theater finns stor begåvning. Och märk väl i alla åldrar.
"Old man river" fick avsluta första akten av det nattliga skådespelet, de
äldre och stadgade kör - och theatermedlemmar känner nu behovet av sömn.
(Här har cencuren klippt till. Red. anm).
Själv stod jag på benen till klockan 05.45 då jag tillsammans med Broder
Sune i morgondimma vandrar genom samhället mot förläggningen. En tidig
morgonflanör ser oss i vår teaterkostym och peruk och utbrister: "Herre Jöss,
har Kongen återuppstått" ... Ett par timmars välbehövlig sömn skulle nu inte
sitta fel.
Av någon anledning har Theaterns samtliga medlemmar hamnat i samma
rum. En tanke slog oss att vi måste gått fel när vi hörde ett enormt brummande,
nej vi hade inte hamnat i förläggningens panncentral utan det var bara ljudet
av Brödernas grova och ljuveliga snarkande.
Tack vare trötthet och ömma fötter gives oss ändå ett par timmars sömn före
morgenmaden. Merparten av nattens riddare infann sig till utspisningen.

10.00 sitter vi i bussen igen mot nya uppdrag, ja en och annan röst var väl en
aning skrovlig. Men enligt dansk sed skall nyanlända gäster förses med en
kall ... vilket gör att torra strupar fuktas igen. Sånär stadens borgmester vill ha
en repris på hela programmet förstår vi att vi gjort succe, förhandlingar pågår.
Kören hann även med att prova akustiken i en nyrestaurerad kyrka och fick
snabbt engagemang för en kyrkokonsert senare i höst.
Innan vi nu lämnar den danska jorden måste en riktigt dansk krog få upplevas, med dinglande smörgåsbord och därtill hörande drycker. En sann Bricolist för icke ett spetsglas till sin mun utan att först ha framfört en sångarhyllning
till Bacchus. När glasen höjs applåderar övriga gäster på krogen och en äldre
dansk dam hörs teaterviska "Tänk att svenskar kan vara så trevliga".
Körens ledare måste nu tacka nej till ytterligare engagemang, kroggäster
strömmar till från alla håll och önskar höra ytterligare sång.
Vi tar nu farväl av vårt värdpar och stuvar in oss i bussen, där tröttheten kom
även en del, ja några stuvades faktiskt in bland reservhjulen.
Chauffören rattar med säker hand hem oss till Jönköping och där skulle min
berättelse slutat. Men några veckor senare var jag åter på platsen för vår
utflykt tillsammans med Sällskapets Theaterdirektör, för att hämta hem Peter
Dahls bilder.
Nu hade den tidiga våren växlats med försommarens skrud och vårt återtåg
bekräftade att vi ej var bortglömda. Fortfarande berättas historien om den
danske kongens återkomst och sällskapets strålande föreställning.
Att vår käre Theaterdirektör efter resan fick problem med blodtrycket är en
annan story.
Så bäste herrar i mörk kostym och slips, i dagarna har ett brev gått till vår
store granne i öst för nya missionsresor.
CHARLES PETRUSON
A visas utlandskorrespondent.

Tillverkar och reparerar
bil- och industrikylare

~~~

~·IK<~~J~lf/~~\!)}l~~l()f.~---

KAmpevAgen 34. JOnköping
Tel.115853,12~27

Bos l. 16 6 3 48

Per-Åke & Berth Berenstam

FOTOGRAFERINGAR l SVART-VITT OCH FlRG FÖR INDUSTRI
OCH REKLAM SAMT REPORTAGE

Se.rntLt'ms g~ t an 2)
TEL. 127100, 127001
POSTBOX

231

JÖNKÖPING l

LUCULLI GILLE
PÅGRÖNBETE
Försommaren 1985 inföll detta år på en söndag. Det var då synnerligen lämpligt valt att avhålla terminsavslutning för Luculli Gille med en Picknick - allt
enligt tvåårig tradition - vid den underbart vackra sjön Bunn. (Icke att förväxla med Schönbrunn).
Den 2 juni - dagen före Ingemardagen - fylkade sig Gillesbröder, medhavande familjer och dignande matkorgar, på Ingemarsgårdens natursköna
udde.
Praeses Ingemar Boman och hans kärälskeliga och gästvänliga Yvonne fick
glädjen hälsa sextiofyra friluftsälskande personager välkomna. Alla åldersgrupper var representerade. Från 3,5 månader (Petra Enhörning) till 69,5 år
(Inspectorn). Näckenmedlemmen Gerhard M. kunde givetvis inte motstå frestelsen till ett uppfriskande bad- tokstolle.
Dagens höjdpunkt blev utdelningen av Luculli Gille Medaljen, (JLGMb).
Tjugoen stadgeenligt berättigade Gillesbröder hade hörsammat kallelsen och
blevo av Praeses vederbörlige n dekorerade. Som slutkläm prydde Dep.St.M.
Torsten W. , Praeses med Jönköpings P.B:s Förtjänsttecken. En synnerligen
välförtjänt utmärkelse. Vår Conterfejare, O la A. var anmärkningsvärt flitig
med sin videokamera och fångade många trevliga och glada situationsglimtar.
KEJ.

NÄR DETGÄLLfR'VVS .....

boman~,

LUCULLI GILLE!
Historieforskaren Jahn Keson har kommit fram till, att LUCULLT GILLE
ingalunda är något nytt påfund .
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GILLET startade redan år 1904 på "Tummakrogen". Ovannämnde lärde
man , J .K. , stående till vänster på trappan (bild 1.) - har kommit fram till, att
redan vid denna tid gottade sig de i Gillet enrollerade i de mest delicata och
deliciösa läckerheter: T.ex. Stångkorv på längden, dito på tvären och därtill
två bier. (Hunden mellan herrarna hette Jean).
Vår förste Praeses importerades från Bondstorp. En snustorr man, som trots sina felaktigt konstruerade hålfotsinlägg, tidvis, men blott ett
ögonblick i sänder, kunde
höja mungiporna till ett ganska så belåtet leende.
Då njöt alla de närvarande
och Sven i Moshult blev för
stunde n allas ido l. Sven de var
en Praeses han!!!
Skall hans sentida kollega,
Ingemar i Bunn, kunna nå
denna populäritet?
.... ._
Tiden får ge svaret.
Keson kommer givetvis att fortsätta sitt forskningsarbete. studiematerialet är
synnerligen digert, men tyvärr spritt vind för våg inom Torsten Welanders
kommun. Men, skit den som ger sig! Spaningarna fortsätter oförtrutet.
RED.

JÖNKÖPING I FARTEN
PÅ BELLMANSDAGEN
Sista fredagen i juli var det för 157:e gången Bellmansdag i Stockholm på Djurgården, och man måste beundra livskraften hos Par Bricole som i semesterfinalen förrnår mönstra så många hängivna att i sobra sommarkostymer och än
mera sobrare klänningar möta upp att hylla vår förste Ordensskald.
Dagens talare var Knut Borglin, som tack vare egna forskningar på det
Malmö närbelägna universitetsbiblioteket i Lund fått ny grönska att spira i
bellmanorationernas väl avbetade ängder. l sin brottning med ämnet hade han
kommit på ett nytt grepp, nämligen att framför Bellmans-bysten mer tala om
dess skapare än om dess föremål. Vi fick veta att skulptören Nielas Byström i
god tid till invigningen 1829 hade låtit ett lass skulpturer med briggen ''Två
Bröder" avgå från Italien, bland dem Linne för Uppsala och Bellman, beställd
av Par Bricole. Sedan kom Byström själv till invigningen, som refererades av
Esias Tegner: "Det vackraste jag ännu sett i Sverige". Men den försiktige
biskopen ställde inte upp vid det efterföljande måltidskalaseL l det av Borglin
studerade brevet kunde han dock avslöja att pokuleraodet fick till följd att
såväl Byström som Adlerbeth "blefvo på platsen".
Nu hör det till saken att Adlerbeth var jönköpingsbo. När stockholmsbestyren medgav bodde han på det än i dag bricolistiska Ramsjöholm, och
hans kvarlevor vila i Svartorps kyrka. Om alltså Adlerbeth vid invigningen ej
helt lyckades företräda den stränga måttlighet, för vilken Jönköping vunnit
stor berömmelse, så var årets representanter gottgörande föredömen. Bland
dem märktes Njudungs museiintendent Charles Petruson och efteranmälde
Theaterdirektören P.G. Karlberg åtföljd av vår sjungboks typografiska nydanare Inge Nyström. Vårt Styrande Guvernement lyste också, men denna gång
med sin frånvaro.
Även Högloftet, där 200 bröder och systrar från allt Sveriges Par Bricole
bänkat sig, hade begagnat tillfället att sona gamla synder. I fruktan för den
"segvanliga kycklingen" hade representanter för vårt Luculli gille uteblivit ,
men i år serverades Filets de Porc aux mori/les efter anvisning av Generalprovidören Nils Jensen, som mästerligt handlagt arrangemangen.
Att Bellmansdagen är en tradition som av egen kraft består genom årtiondenas påfrestningar bevisar den dekoration som kom Börje Erdenius från Borås
till del. Han hade till Bellmansdagen infunnit sig för tjugonde året i rad!
S. BENER
Av Red. utsänd reporter

Man måste inte vara muskelknutte för att använda
ansiktsmusklerna till ett LEENDE.

EN GÅVA
Som gava från Domneäns Kraftverk har Sällskapet. genom Brodem Jan
Graab. tacksamt emottagit ett porträtt i olja av vår avhållne och aktade f. Styrande Mästare. Anders Graab. Tavlan har placerats i kansliet!> BellmanssaL
Portriittet målades 1968 av konstnären Kjell Löwenadlcr (Hermansson).
K. L. född i Jönköping 1905 har målat goda porträtt bl.a. C'.G. Laurin, biskop
E. Rodhe och Rich. Lindström. även sådana i tusch- figurtavlor med sydländska motiv samt landskap i brett skisserad stil från Frankrike och Italien.
Rcpr. i lnsitur Tessin. Paris - Leksand .
Pappan. Herman Löwcnadlcr var medlem i Jönköp1ngs Par Bricolc.

OlCTYasbiott HY:i~Å~ER!
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OBS! Old Fashion flyttar till nya lokaler
på Tändsticksområdet i December 85.

TREDJE GRADEN
Lördagen den 5 oktober 1985

DÅ GICK VI TILL MAXIM ...
Det Lysande Sällskapet, som vanligtvis brukar hålla till i Stora Hotellets Spegelsal, flyttade ffg i sin tillvaro gradgivningen i en Arbetsgrad med efterföljande Måltidskalas till annan lokal. Bröderne gjorde helt enkelt som Danilo gick till Maxim. Just det, till den trevliga - tidigare lilla - men sedan nyligen
större restaurangen inne på Tändsticksområdet. Det var en ny upplevelse för
såväl B ricolisterna som området i "post-STAB-historisk tid". Den som inte
botaniserat i områdets byggnader och gränder utan enbart sett en och annan
pressuppgift o m diverse f.d. brandstationsockupanters verksamhet har möjligen fått en kraftigt missbedömd bild av vad området bjuder på. Broder som
inte var med oss på 3:an- gör en utflykt till Tändsticksområdet. Där finns nu
alltifrån Länsteater, Restaurang för större och mindre sällskap (och ensamma
lunchgäster) till butiker och ateljeer för hantverk. Tändsticksmuseum och ett
kulturhus med stor bredd på aktivitetsutbudet.
Men åter till MAXIM och festklädda Bröders nöjen . Ett 80-tal dylika begick
premiären i de nya lokalerna, som kan ta emot sällskap på ett par hundra personer. Vilken fest, vilken mat, vilken service. Tack till Berit och C hristina !
Till 3:e graden intogs ·13 Bröder efter en uppskakande domstolsscen, där
Jagmannen fann en välsmakande Jucka i Jagen. Detta föregicks av de n traditionella operan med ohyggligt slut. Direktören får vår Bacchanaliska Theater, en
viss Br. PG Karlberg, som hittat till området tack vare förträffliga broschyrer
han funnit i ett förråd , hade verkligen eldat sina aktörer till stordåd. En annan
av Direktörerna, Broder Kördirigenten Nils Norrse11, lät den härliga kören
låta för bröderna. Överlantmätare Bo Hansson överraskade med det festligaste recepiendtacket på mången god dag. Huskvarnabon, tillika tanddoktorn, Leif Hammarkrantz ledde som tf Ordförande i Arbetsgraderna charmant
kvällens öfningar. Mycket nöjda med kvällen på Maxim ser vi nu fram emot
Barbaradagen den 7 December, men då är vi tillbaka på "Stora" igen.
PEROLOF KALLINGS
O.P.S.

l Tredje graden, lördagen den
5 oktober 1985 recepierade
Bröderna:
Magnus Bågenholm
Ingemar Fall
Lennart Hallman
Bo Hansson
Benny Hjalmarsson

Christer Holmdahl
Kjell lsracls$llll
Hans Åke Matt$~lln
Charles Petruson
Lennart Sohlin
Johan St\.'nhc.:rg
Lars-Gunnar W"·mlc:rrh
Hans Wennhc..'rl!

Allt trevligt här i livet är antingen olagligt. omoraliskt eller fettbildande.

TRADITIONER I PB
Seder och bruk, som inte är bundna till givna ritualer, växlar genom åren.
Många "urgamla" rutiner är merendels knutna till alldeles bestämda funktionärer eller tjänstemän, i första hand Ceremonimästare med tung opinionsbildande pondus. Och när så ombyte sker på vederbörande post, ja, då upphör
också anknutna "traditionella" ceremonier. Men naturligtvis kan detta också
gälla en dominerande Ordförande i Arbetsgraderna, som får en plötslig ingivelse, ledande till en improviserad handling, och vips är grunden lagd till en
"tradition".
Någonting ditåt var onekligen en händelse, som jag som ung bricolist upplevde 1946! när MatteErichsvar Styrande Kansler och vid sin sida hade gamle
Mästaren Henrik Karnell. Efter väl genomförd gradgivning jämte tillhörande
rituella måltidskalas, anmälde Henrik, att han med ålderns rätt ämnade "dra
sig tillbaka" och överlåta till ungdomarna "att göra natten" i fortsatt bricolistisk anda. På några sekunder hade Matte Erichs formerat hela Det Lysande
Sällskapet i önskad ordning, och med Sångarna i spetsen tågade hela Härligheten ut ur stora festsalen, ut till Vingårdens utgång. Här i "Konferensen" , som
rummet hette på den tiden, utväxlades högstämda tal inför en rörd Henrik,
sånger sjöngs tiiJ hans ärs, allt såsom en varm hyllning, varefter den gamle
Mästaren, glad och lycklig, tog sig hem genom nattens mörker. Men, sannerligen, även vi alla andra kände någonting ganska så förtjusande i våra hjärtan
efter att ba fått bringa en spontan hyllning åt en person, som i gott och väl ett
halvsekel skänkt ett inspirerat högförädlat liv åt Jönköpings-bricoleriet.
Denna ceremoni blev sedan tradition och upprepades varje gång, som Henrik besökte oss och deltog i våra bacchanaliska övningar. Tyvärr blev denna kanske lite yviga - tradition kortvarig, i det att Henrik Kameli, denne store
personlighet i Jönköpings-idyllen, några år senare försvann ur tiden.
Naturligtvis finns andra exempel på, hur tillfälligheter får konsekvenser.
Nuvarande Styrande Kanslern var en gång i tiden en synnerligen tongivande
Ceremoni-mästare. En lycklig händelse på 1950-talet gjorde att denne hängivne bricolåst fick en grammonfonskiva i sin hand med utomordentliga inspelningar av Bellman, bl.a. "Stolta stad". Unge Gerhard Mattus sprang opp och
utropade i vild entusiasm: "Den här ska vi ha när Processionen tågar in på Barbarall !"Efter mycket och energiskt(!) arbete lyckades Ceremoni-mästaren få
Knutte Piano (Knut Elmgren, DffiM) att skriva ut nödiga noter och öva in den
åtråvärda marschen. Ja, alla vet ju vad vi får höra och avnjuta varje Barbaradag numera och alltsedan dess.
Ännu ett dylikt traditionsinslag skulle eventuellt kunna omnämnas, nämligen Koch'ska gånglåten.
Var rädd om goda traditioner!
JOHNKOCH

Carl Michael Bellmans dolda sida:

Översatte böneböcker
och diktade psalmer
"Korsets tyngd din skuldra pryder.
Tdrar gör din vandrings prakt.
Men vet varje tdr betyder...
Mer än tusen världars prakt!

Fjärran verkar väl tanken att Carl Michael Bellman - dryckesvisornas trubadur- skulle ge uttryck för djupare religiösa känslor eller brottas med problem
av andlig karaktär. Men faktiskt fanns det en sådan period i hans liv, vilket
Bellmansbiografierna i allmänhet förbigår med tystnad.
Puberteten är ju för många ungdomar en period när de religiösa problemen
upplevs som brännande. Tydligen var det så med den unge Carl Michael. De
första exemplen på hans religiösa diktning hör till de tidiga tonåren. År 1755
översätter han ett antal tyska psalmer. Två år senare kommer en för en tonåring märklig bok, en översättning av den tyske författaren D. von Schweidnitz.
Typiskt för dåtiden är den långa och invecklade titeln: "Evangeliska dödstankar bestående uti anderika betraktelser över Kristi lidande, lämpade till en
trösterik åtanke på döden."
En dedikation i boken visar att han haft sin mor i tankarna när översättningen kom till. I en strof, samtidigt tidstypisk och lite barnsligt valhänt, skriver han:
Här lärs vad mest kan månnskor pryda
Att vörda Skaparnas högste son
Att kristligt nyttja tidens /dn
Att allvishetens lagar tyda
/lugn och stormar lika nöjd
Som andlig hjälte döden bida.
Och under livsens furste strida
Mot avgrund, värld och Lustars fröjd.

GRAND HOTEL
Hovrättstorget

Tel. 036-11 9600
Centralt, prisvänligt,
trivselförbättrat
o. renoverat.

Jönköping

Tanken att kombinera Bellman med den fromma pietismen kan verka
absurd, men åren 1757- 58 tycks han ha varit starkt påverkad av denna fromhetsriktning. Det visar t ex dikten "gudeliga långfredagstankar" , som han 1757
fick publicerad i " Lärda Tidningar". Denna publikation utkom 1745-<>3 och
redigerades av en herre vid namn Salvius. Riktigast kan det betecknas som en
litterär tidksrift.
Carl Michaels dikt var en tonårings engagerade upplevelse av dramat på
Golgata. Detta drag kommer också fram i ett antal andra dikter under de närmaste åren. De för osökt tankarna till den pietistiska sångboken "Mose och
Lambsens visor", som utkommit på svenska 1717. Det är emellertid tveksamt
om han hämtat inspiration ur just denna samling. Tydligare är påverkan av de
tyska pietisternas sångsamling Geistreiches Gesangbuch (Anderik sångbok).
SUPERI OCH PSALMDIKTNING
Det var vistelsen vid universitetet 1759 som på allvar förde Bellman i kontakt
med ruset. Men jämsides med sin dyrkan av vinguden Bacchus fortsatte han att
skriva psalmer och sånger med religiösa motiv. Så har han tex från 1759 en
psalm om Kristi uppståndelse, som visar att ännu var inte det fromma arvet
förspilt.
Vistelsen i Uppsala blev inte långvarig. Året därefter, 1760, är han åter i
Stockholm som eo tjänsteman i Riksbanken. Här fortsätter han sin Bacchusdyrkan på stans krogar, men skriver samtidigt religiösa dikter. Men nu finns
här visa drag som visar att han tydligen upplever ånger och kluvenhet. Så skriver han t ex i en dikt över evangeliet på 19:e söndagen efter Trefaldighet:
"Jag hettan vill med svalka blanda
Men öppen ser en svavelflod
Ty suckar hemligt nu min anda
Att läskas fd i Jesu blod."

Hydraulkomponenter
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Bildspråket är starkt präglat av herrnhutismens känslornättade uttryckssätt.
särskilt den sista raden, "Att läskas få i Jesu blod."
FLYKTEN TILL NORGE
Vi det här laget var Bellman ordentligt inne på rumlandets bana. Men att
rumla om kostar pengar .lönen var liten och procentarna enda utvägen. En dag
är situationen så kritisk för honom att han rymmer till Norge. När han återvän
der måste han ta avsked från tjänsten i Riksbanken.
Men han fortsätter att dyrka Bacchus -och att skriva psalmer. År 1765 är det
än en gång den lidande Kristus han hyllar. när han skriver·
"Korsets tyngd din skuldra pryder
Tårar gör din vandrings prakt
Men vet varje tår betyder
Mer än rusen världars prakt."
Till den psalmbokskommissionen som vid den här tiden arbetade sände han en
del av sina psalmer, men de refuserades. Ändå kom han indirekt att vara
representerad i 1819 års psalmbok. Han står nämligen bakom ett par översättningar av den tyske psalmdiktaren Paul Gerhardts psalmer, översättningar
som sedan bearbetades av andra.
Ett annat större översättningsarbete härstammar också från honom. År
1761 översatte han nämligen Schmeltzens upplaga av Christian Schrivers
sanna kristendom eller utdrag av dess själaskatt. Den kom att bli en kär uppbyggelsebok i många svenska hem.
LÄTTSINNETs SÅNGARE
Från 1765 blir Bellman på allvar rusets och lättsinnets sångare . Men samtidigt
finns psalmtoner med i hans diktning. Så sent som 1770-78 publicerar han flera
psalmer i tidningen Dagligt Allehanda. Senare samlar han dem i tva ~amlingar .
"Betraktelser över åtskilliga evangeliska texter" och Zions högtid ... Och nog
är det anmärkningsvärt att av samme Bellman som l'l~sjung.it ru~et nch ~innlig
heten läsa en dikt som denna:
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"Märk i stjärnor, som och vatten
vad för tecken förestdr!
Mdnen slocknar, böljan sldr.
Väktare, vad lider natten?
Lyfter edert huvud upp!
Snart förlossningssklockan ljuder
jorden darrar, avgrund sjuder...
Väktare, märk tidens lopp!
Hjälp, o Gud, den dyra dagen,
när allt till förvandling gdr!
Jag i Kedars hyddor står
som en främling ömt betagen.
Giv förtröstan i ditt namn,
lär mig bedja, sucka, vaka.
Hjälp, när avgrundsdelar spraka,
att jag fröjdas i din famn!"
Sällan i biografierna

Märkligt nog berörs det religiösa draget hos Bellman ytterst sällan i Biografierna. Det tycks inte intressera litteraturhistorikerna i nämnvärd grad. Men E.N.
Tigerstedt konstaterar i Svensk Litteraturhistoria:
"Också Bellman har skrivit religiös poesi ... sämre och i flera fall t o m bättre
än de flesta samtida."
Det är ett intressant konstaterande. Om inte ruset och lättsinnet tagit över
kunde han kanske ha blivit en värdig föregångare till J O Wallin, J A Eklund
och Anders Forstensson. (FLT).
BIRGER OHLSSON

~ lönköpings Läns Sparbank

Grundad 1831
En modern bank med traditioner

Allhelgonahelgen i PB:s tappning bjöd pa djupaste
allvar och lättsam familjesamvaro
Sankt Sigfrids Riddare-Kapitel
12 recipiender infann sig på "stora n" pa a llhc lgonahclgcn den 2 novcmhcr och
fick delta i det stämningsfulla riddarekapitlet fö r '>jätte graden. De är nu '>åledes Sankt Sigfrids Riddare, tillsammans med 2() hrödcr ~om tidigare ""dubbats". Riddare-kapitlet inleddes klockan 2 pa eftermiddagen. Bland tjänstgörande bröder återfanns ex. vis Styrande Mästaren Jan-Erik Berggren. Depul.
Styrande Mästaren Torsten Welander (med omisskännlig amerikansk accent i
uttalen), Styrande Kanslern Gerhard Mattus och Riddare Ceremonimästaren
Gunnar Eriksson. Där fanns också 4 s. k. pelarehelgon som var för nervösa för
sin uppgift att deras namn av humanitära skäl inte skall nämnas i detta sammanhang. - D.f.B.T., brodern Karlberg, kommer säkert ändå att ge dessa
bröder alla den uppmärksamhet de inte förtjänat vid något kommande spex.
Med sedvanlig accuratess och ödmjukhet talade St.M. till recipienderna,
bl.a. om Ridderlighet i sin förnämaste innebörd. - En utläggning och ett varmt
och engagerat klargörande av gradens innebörd , ja inte bara denna gradens
utan förmodligen mycket av hela det Lysande Sällskapets innersta syften.
St.K. berättade om minneshögtidernas avhållande i Ljungarums och Krisline
kyrkor och de senaste 27 åren i Järstorps kyrka. D. St. M . talade om Gås-middagar med förhinder och rekommenderade Luculli G ille där inga hinder finns.
R iddare-Kapit let avslutades och bröderna - ett 40-tal inalles- tömde den
sedvanliga bägaren med svalt vitt vin.

Recipiender i Sjätte Graden
Sven Bergman
Sven-Evert Boman
Örjan Holm
Dag Holmgren

Anders Höök
Bengt Höök
Kent Käll
Tore E. Meijer

l ngvar Mc lin
Lars Oscarsson
Lars-Olof Sundeli
Jan Svefors.

Minneshögtiden i lärstorps kyrka
En inhyrd Barnarps-buss förde bröderna ut till Järstorps kyrka. där många
familjemedlemmar mött upp för att tillsammans med Bröderna delta i Minneshögtiden och Parentationen över under året bortgångna Bröder. Det är alltid
en säregen känsla att där ute på kullen i Järstorp få delta i hugfästaodet av bortgångna Bröder. Vinterskymningen. snabbt övergående i mörker. snålblåsten.
de allvarstyngda människorna i facklors sken och Brödernas procession in i
kyrkan och ut från kyrkan ger all den kulenhet som förknippas med allhe lgonahelgens påminnelse om förhållandet att livet har ett slut för alla och envar men
också -genom facklorna och sammanhållningen - hopp om ljus och fortsatt
jordevandring ännu en tid. Denna dag hade dessutom den första snö n (om än
ytterst ringa mängd) letat sig till vär fina Viitter-bygd.

Inne i den varma kyrkan talade Riddare-Prelaten Per-Axel Jonzon (sättaren
ombeds observera stavningen) till oss från predikstolen och sökte reda ut
svaren på frågorna: Vad är Livet, Vad är Döden?
Efter R.P. betraktelse och parentation över Bröderna Folke Andersson.
Gunnar Bergroth, Arthur Darwen, Anders Graab och Thore Hall genomförde St.M, assisterad av RCM, den gripande och högtidliga sköldceremonin.
Kyrkklockan slog därpå ett med fyllig malmklang slag för envar av de Bröder
som R. P. och St.M. denna dag uppkallat minnet av.
Det Lysande Sällskapets egen förnämliga kör, som redan under gradgivningen interfolierat ceremonielet sjöng ett flertal hymner och körstycken, alla
väl avpassade till minneshögtiden.
Oljelampan släcktes och under stilla orgelmusik tågade familjemedlemmarna ut ur kyrkan i vilken PB-bröderna bildade häck för de sina och för de
anförvanter till hädangångna Bröder som deltog i den stämningsfyllda minneshögtiden.

Bricolistisk familjeföreställning på Elmia
Dagen därpå, söndagen den 3 november alltså, samlades Bröder med fruar,
sambos, barn och andra närstående till trivsam samvaro på Elmia. Klockan 3
på eftermiddagen fanns ett 100-tal av de nämnda "folkslagen" samlade i
E lmias nya lobby. De flesta hade ett glas i handen och salta nötter eller annat
fettbildande inom räckhåll. Brodern Harald Lang höll som nyvorden VD för
Elmia sitt "jungfrutal" till oss i vilket ingick en snabblektion i ämnet framgångsrik mäss- och konferensverksamheL
Han kompletterades emellanåt av St.M., som nu uppträdde i denna egenskap men också som framgångsrik planerare och kommissarie för många mässor inom skogs-, miljö- och lantbruksområdena. - En riktig Mäss-uppassare
alltså (f-låt). Efter rundvandring i de enorma lokalerna med intressanta data
om ditt och datt (visste Du ex. vis att den konstgjorda gräsmattan i Tipshallen
väger 54 ton!?) fick vi landgång m.m. i Club E lm ia och därefter ett par timmars
video-show i stora kongresshallen. Där kunde vi se våra egna teatertalenter
från Bellmanspelet i stadsparken under 700-årshelgen samt spexet "Prazzel"
från bejublade teaterkvällen i våras då Bacchanaliska Theatern i Stockholm gästade vår anrika teater.
Som framgmentariskt framgått av det Du nu läst var Allhetgonahelgen en
PB-helg med all den spännvidd som är så skönt och "behållande" som vårt liv
i och med PB representerar.
T ACK till alla T ALANGER och STYRANDE.
Perolof Kallings

Det är inte mycket här i livet man får gratis.
-Jo! A VISA -.
Tacka annonsörerna för det.
Ge dom "valuta" för deras insatser.

JUBEL I GÖTEBORG
Göta Par Bricales Sångkör är den fjärde äldsta manskören i Sverige. Den bildades redan 1835 och firade sitt 150-årsjubileum under stor pompa och stat lördagen den 12 oktober.
En stor del av festligheterna var uppbyggda kring göteborgsskalden Johan
Anders Wadman. Han var två år, då Sällskapet Par Bricole bildade!; i Stockholm och han blev medlem av Sällskapet år 1817. Ett tjugotal år gladde han
Bröderne i Göta Par Bricole med sin sprud lande humor och sina fynd iga verskonster. Anders Wadman var till sin död en högt uppburen Ordensskald i vår
äldsta systerloge.
Sängarjubileet började på förmiddagen vid Wadmans byst i Kronhusparken
där Göta PB:s sångkör sjöng den kända visan "Min lilla vrå bland bergen",
som Wadman skrivit. Götas Dep Styrande Mästare Broder Gunnar Hofberg
höll ett charmant tal med historik över Anders Wadman och nedlade en minneskrans vid bysten.
Sedan samlades deltagarna på Börsen. där Göteborgs kommun framförde
sin hyllning genom kommunfullmäktiges vice ordförande Lars-Åke Skager.
Den officiella mottagnings glans förstärktes genom champagneglas med
Codorniu Extra (Nr 7735 i Systmets lista) och delikatess-"pinnamat". En höjdpunkt kom, när de församlade stämde upp Bellmanssångerna·· Aldrig en iris"
och "Vila vid denna källa". Samma sånger hade nämligen avsjungits vid en
"Soirec" på samma ställe av PB-sångare för 100 år sedan!
PB-sångare från Stockholm . Göteborg, Borås, Vänersborg och Jönköping
begav sig därefter till Konserthuset för en sista avslipning före eftermiddagens
konsert. Klockan fem var Konserthuset fyllt av en förväntansfull publik, som
sannerligen inte blev besviken. Första avdelningen bestod enbart av Bellmanssånger och de samlade Bricolesångarna anfördes av Moderlogens dirigent
Broder Hans Kyhle. Operasångare Ragnar Ulfung agerade Konung Gustaf
lll, som hade infunnit sig med uppvaktning. E tt annat uppskattat inslag var
den menuett, som till musik av Mozaer dansades av Göta PB Balett! Carl Michael Bellman gestaltades av Sångkörens ordförande Broder Åke Rundin
medan Broder Rustan Älveby hade en sammanbindande roll som presentatör
i Anders Wadmans _gestalt.

STABilO BOSS
VINNER l LÄNGDEN

Andra avdelningen i konserten hade ett blandat innehåll, där sånger av
Bellman blandades med bl. a. Alfven, Taube och B roman. Sångerna exekverades av Göte PB:s Stora kör med dirigenterna Bertil Hellström och Thomas
Lagerberg. Höjdpunkten på konserten blev den avslutande kantaten med text
av f. Styrande Kanslern Broder Olof Ericson med musik av Bertil Hellström.
Det blev ett mäktigt framförande, där 150-talet sångare från Moder- och Systerloger firade en sannskyldig triumf.
Efter ett extranummer framfördes hyllningar av olika slag och tidpunkten
närmade sig bankettens öppning, då festdeltagarna uppsökte Valands festvåningar.
Bröder med Kärålskeliga i galadress med dekorationer fyllde ordenssalen.
där en superb måltid serverades. Hyllningar i tal och sång fortsatte och måltiden varade i hela fyra timmar - dock utan att någon egentligen lade märke till
tidens flykt. Enligt ceremonimästaren Carl Gustav Mann avverkades 16 tal.
Vår egen ordförande i Kören Broder Eric Haglund framförde en sånglig hyllning tillsammans med ordförandena i respektive körer från Stockholm, Borås
och Vänersborg. Basarna Bröderna Eric Larsson och Harry Lundin förstärkte
sången. Bellmansmelodien var väl inte riktigt sig lik- men roligt var det! Broder Gösta Kjessel, ordförande i Jubileumskommitten, hade utfört ett fantastiskt arbete och erhöll också välförtjänt den värdefulla "Bernhard och Harry
Lindbergs Medaljen". Han och många andra förlänades dessutom den nyinstiftade "Johan Anders Wadmansmedaljen".
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Ingen gick e mellertid lottlös från banketten, då e n Jubile umsmedalj "serverades" till dcscrten för alla deltagare!
Dansen till niomannaorkestern skulle börja klockan elva - men kom inte
igång förrän kvart över ett! Det beklagades inte minst av jönköpingssångarna.
som skulle åka hem med buss klockan ett.
Icke förty. så var 150-årsjubileet en strålande tillställning med god regi och
lysande Bricoleri. Att tidsramarna inte kunde hållas får tillskrivas det faktum.
att stämningen var på topp och att så många Bricolistiska talenter var församlade, där glädjen och generositete n satt i högsätet.
Gerhard M
P.S.
Kvällen före Jubileet gav Göta PB e n reception i l :a graden. Over 200 Bröder
var församlade då ordföranden i arbetsgraderna Broder Curt "Kurre" Kihlgren med ceremonimästarens Broder Carl Gustav Mann bistånd hjälpte inte
mindre än 43 Bacchi Riddersmän över bron. Receptionen genomfördes med
stor espri men även med e n aktningsvärd desciplin. Moderlogen representerades av Dep Stormästaren Fredrik W Lettström. Styrande Kanslern Gerhard
Mattus jämte Riddarskattmästaren Sven Bener från Jönköping var jämte fyra
malmöbröder e nsamma från Systerlogema. Från Moderlogen fanns även den
nytillträdde Styrande Mästaren Broder G unnar Hofverberg i Sundsvalls Par
Bricole, som instutieras den 16 november i år. Kvälle n avslutades med ett
Bellmansspel "Bacchi Adelsmä n", skrivet för ca 40 år sedan av en göteborgsbricolist. Fredrik W Lettström och Gerhard Mattus förlänades den till l 50-årsjubileet slagna Wadmansmedaljen. Göta PB:s Styrande Mästare Broder Elof
Berglund var medaljutdelare och på e tt härligt Bricolistiskt humör. Kvälle n
blev sen ...
DS

AKTIEBOLAGET

T~.A..N"SITO

Mobil

AGENTURER

Telefoner

036·11 46 03. 12 46 os

Il

BASKARP

De nya fasadalternativen
Vättertegel AB

Det finns fog för
BASKARPSTENEN
Bostadshus
Industrier
Villor

566 00 Habo. Tel 036/43150.
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FRÅN V ANLIGTVIS
SÄKERKÄLLA
AVISA kan avslöja ett sensationellt projekt , som planerats i all tysthet bakom
lykta dörrar.
På Bredgränd - utanför Systembolaget - kommer det under sommarmånaderna ordnas en uteservering där det kommer att utskänkas starköl och vin (ej
starksprit). Även smårätter kommer att serveras från en paviljong. Fritidsnämnden kommer att stå för de yttre arrangemangen tillsammans med Parkkontoret.
Ideen har givetvis kläckts av Perolof Kallings och samtliga berörda myndigheter har gett sitt godkännande. Starten sker redan den l april -86. Det kan
tyckas vara tidigt på året med tanke på den opålitliga svenska våren. Men även
på detta har initiativtagaren tänkt. Under färgglada markiser kommer infravärme att installeras. Även solariumlampor var på förslag, men det visade sig
vara för kostsamt.
Vilken idyll!
Många kommer säkert att fråga sig: "Kan detta verkligen vara något för Jönköping?" Ja varför inte? En rör(l)ig stad är ju det de flesta önskar sig.
Serveringen kommer att ske till Systembolagets ordinarie butikspriser med
tillägg för betjäning. Öppettider kl. 12.00-20.00 (ej söndagar). Matfrågan har
ännu inte blivit löst. Anbud kommer att infordras. (AVISAred. har försökt få
någon kommentar från Bengt Johansson på Storan men ej lyckats nå honom).
Vår stad kommer att bli riktigt parisisk. Säkerligen kommer fler städer att
följa efter. Givetvis kommer några klagoröster att höras, men betänk så
mycket folk som kommer att dras till centrum till glädje för Citykommersen.
Handelsmännen på A6-området lär väl inte kunna bjuda på dessa möjligheter.
Torsten Welander är redan vidtalat för invigning. Hans korta och kärnfulla
tal är synnerligen uppskattade. Carl-Wilhelm Lothigius kommer att hålla ett
versifierat anförande över ämnet "Frän druva till flasksaft". P.B:s sångkör
medverkar med valda delar ur Fredmans epistlar.
KLANG OCH GUTÅR.
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M.P. JONSSON & SON AB

'·....,... Allt arbete utföres med garanti
MästerGudm. v. 7, Box 517,55117 Jönköping,
tel. 036-11 00 16, 12 67 14.
Verkst. Gelbgjutg. 16, tel. 036-12 42 11.

VÄLKOMMEN HIT!
Föreslå och anmäl nya Bröder till vårt LYSANDE SÄLLSKAP.
KANSLISET: Östra Storgatan 6
(pornelefon, hiss).
Öppet kl. 13.00--16.00, måndag-fredag.
Tel. 162131.

BELLMAN HYLLAS!
Bellman blir bofast på Hovedbangården i Köpenhamn.
Den 22 meter långa emaljfrisen "Det finns en aldrig avslutad sång" har
invigts. Verket är en "bildmusical" inspirerad av Fredmans epistlar.
Frisen har, naturligtvis, skapats av konstnärerna J0rgen Nash och Lis
Zwicvk ... som inte bara har stor aptit på konsten och livet utan också disponerar södra Sveriges största emaljugn.

PKbanken ligger bra till
OStorgatan 8, Jönköping tel.: 036/160240
Bamarpsgatan 11, Jönköping. tel.: 036/1003 50

Och så finns vi på Posten också.

K

PK BANKEN

Gås med sås och krås, gunås
Medlemmar av Luculli Gille har begåu sin stora Högtidsdag. Torsdagen invaderades Idas skola av ivriga gastronomer, som alla tillhörde någon av Gillets sju
matlagningsgrupper. Det rustades till GÅSABLOT och alla hade fdtt sina
bestämda uppgifter. Gillets Praeses, Ingemar Boman, gick omkring och sdg till
att alla ingredienser fanns på plats. Matsedeln skulle inte ens en skåning kunna
anmärka på!
Det hackades, skalades, östes och stektes med start klockan sex. Klockan åtta
skulle Brödernas damer komma! Det var en samling förväntansfulla och mycket
nyfikna kvinnor, som dock blev portförbjudna i köken. l stället välkomnades de
med en drink i isade glas med Overste Munskänken Lars Boll som bartender.
Drinken på punsch, gin och Lime uppskattades för sin friskhet och styrka. Men
naturligtvis fanns alkoholfrill alternativ.
Så var det dags att intaga festborde t. Entren var, som sig bör, svartsoppa med
krås och gåsleverkorv, tillverkad på gammaldags vis i gåshalsen. Den smakade
ljuvligt! Svartsoppan var gjord - en tidskrävande procedur - veckan innan för
att den skulle få "mogna" och blodsmaken försvinna. Serverad rykande varm
och tillsatt med ytterligare kryddor samt cognac... Bordsvatten var den rätta
bordsdrycken.
Så kom Bröder in med de knaprigt stekta gässen, vackert trancherade. Stektiden var ca 2 timmar och de blev östa var JO:e minut. Receptet var gammalskånskt och nytt för Gillesbröderna. Gdsasdsen var en historia för sig- gjord
rent "vetenskapligt" ... vilken arom! Såväl rödkdl som brunkål anrättades för
hand och visst smakade de hemlagade. Varmrätten kompletterades med stekt
kulpotatis och vinbärsge/e. l glasen hälldes ett franskt rödvin från Rhonedalen
"Coteaux du Tricastin", ett prisvärt, fylligt vin.

Vad skulle avsluta denna helt sydsvenska mdltid om inte en äkta skånsk äppelkaka på riven skdnsk kavring, mörk i färgen och mustig i smaken. Och naturligtvis serverades en vaniljsds till, gjord på äggulor, grädde och vaniljsocker.
Som extra krydda serverades ett vitt vin frdn Kalifornien. "Chateau la Salle", nr
2554 på Systemet, var en sensation. Vinet hade sawernkaraktär med en svag
rftrrsmak av-fläder.
Hushållslärarinnan Anna-Greta fanns överallt till pass med rdd och anvisningar. l sin egenskap av munskänka presenterade hon också kvällens viner.
Starkt nybryggt kaffe avslutade kvällen, som också hade upptagit utdelande
av Luculli Gilles Medalj. Praeses fäste den vackra medaljen med band i de franska färgerna på de Gillesbröder, som avverkat minst tvenne matlagningsterminer.
Det må till slut omtalas att Gillet fick en egen bordsvisa denna afton. Dl' introducerades nämn/igen ett skaldestycke av ledamoten av Vetenskapsakademien.
Svenska akademiens sekreterare och serdermera biskopen i Härnösand Frans
Michael Franzln:
"När skämtettar ordet vid vänskapens bord
med fingret pd glasen som dofta,
så drick och var glad pll vår syndiga jord.
man gläder sig aldrig för ofta.
En blomma är glädjen: l dag slår hon ut,
i morgonförvissnar hon redan.
Just nu, dd Du kan, hav en lycklig minw
och tänk pd den kommande sedan."
gm

Qrkitekten
Kungsgatan 23 O 56 t J t Huskvarna
Tel 0361tJ6087 t4 t970

Ingemar Liabäck
Alf Pemstedt
Lennart Wennerholm

TVÅ FAKTORER
ATT RÄKNA MED

WE~~~-/

Nyström- Magnusson

Tel. 11 04 CJS

~.&t~•

Besök hos Borås Par Bricole
Undertecknad som bl.a. höll i "nattamaten" efter stockholmsbesöket i våras
blev inbjuden tillsammans med Theaterdirektören att närvara vid l :a gradens
givande i Borås, av den ständigt så välvillige Curt Brunevik. Denna inbjudan
fick vi då han mellan mat och dryck uppskattade vårt gästabud.
Eftersom jag var skyldig en transport efter förra årets besök i Göteborg, la
jag Theaterdirektören i baksätet och körde till Tygriket. l lokalerna där T ekocenter håller hus blev vi snabbt uppställda i självaste processionen, på besökarplats, och under körsång och musik gick vi runt Ordenssalen. Väl plats tog
St.M. Olof Carlson till orda, herregud - det var 125-års jubileum, och vi fick
stå upp, bli presenterade- omtalade att vi varit i Danmarkmm-vi rodnade.
Den efterföljande gradgivningen gick mycket välregisserat tillväga där Kör
och Musik byggde grunden. Men vår Theaterdirektör fastnade för Ceremonimästaren Lennart Linden och hans agerande, senare förstod jag varför. Han
var Major på I 15, sånt imponerar.
Efter en underbar måltid med älg som huvudrätt och rikligt med vin (Egen
etikett, jo man tackar) följde kaffe med punch samt vidhängande Spex.
De Tre Musketörerna framfördes i en version som kändes bekant. Hade inte
D.f.B .T . Göran Hagman omsatt den gamla klassikern till självaste sjuhärad.
Mitt i handlingen gjorde vi en kär upptäckt, vår egen (till låns l år) Anders
Jansson i en underbar roll som Kardinal med OlofPalmes accent mm . Härligt
flöt föreställningen med god hjälp av Den Bacchanaliska Musiken som sammanbindande länk mellan akterna.
Här skulle historien vara slut om inte det hade serverats öl och pyttipanna.
Vid vårt bord satt Broder Curt som varit ciceron hela kvällen plus de båda
theaterdirektörerna som ständigt öste beröm över varandra. Här måste dock
erkännas att Broder Göran Hagman gjorde ett bestående minne, han sjöng,
han spelade theater, höll ihop spexet men framför allt- hans sätt att tolka gradens historia under kapitlet iförd Gustaviansk dräkt går till historien.
Glad och lycklig styrde jag bilen åter mot Jönköping, bredvid mig hade jag
en Freestyle i fullformat, om detta berodde på vinet eller det Bacchanaliska
Theatern i Borås Talangtecken, vill jag låta vara osagt.
INGENYSTRÖM

BARBARADAGEN
Vår stora Högtidsdag närmar sig. Den 7:e december firar vi den med Pompa
och Ståt under Spegelsalens gnistrande kristallkronor.
Nya Bröder intagas i Sällskapet. Befordringar till Guvenörer och vice
Guvenörer sker. Ett och annat Vedermäle utdelas. Den traditionella Bålen
serveras, föregången av Den Stora Processionen. Lagom kort Högtidstal.
Och så Kören ocb Musiken i högsta trim. Storans köksmästare har utlovat
en delikat måltid.
Det vore en syn för "gudinnor"- som icke får vara i Bricolers rum- att få
skåda ut över de 100-tals frackklädda Bröderna.

BRÖDER som kallats till emottagande av
Hederstecken och receptionen i 8:e och 5:e graderna

BARBARADAGEN den 7 december 1985
Hederskommendörer

Sven Ahlström
Hans Hennig
Hans Heijne

Rolf Nordenstedt
Olle Onemar
Teodor Sundgren
Uno Thörnblad
8:e graden

Carl-Göran Gustafsson
Rolf Nordenstedt
Ingemar Mitzner

Harald Stone
Per-Ingvar Persson
Lucas Stahre

5:e graden

Lennart Halldorf
Claes Ekholm
Rune Johansson
Gunnar Bergling
Bengt-Ove Göthlin
Benny Norrman
Peder Berggren
Peter Enhörning
Per-Anders Johansson
Bengt Kjellander

Stig Lundberg
Richard Mattus
Erik Milton
Gunder Parenmark
Mats Thoreli
Olle Kindberg
Ma s Claesson
Roger Claesson
Pehr Ejmefors
Tony Franzen

Berndt Jansson
Sievert Jern
Clas Jerneck
Carl Kugelberg
Erik Kåveland
Lars Lenfeldt
Ulf Liljedahl
Per-Olof Lundgren
Werner Schubert
Bo Sjöberg

VI GRATULERAR 1986
JANUARI
17 Sture Lantz

70 år

FEBRUARI
15 Lennart Staaf
27 Einar Wallden
29 Per-Åke Löf

50 år
?Oår
50 år

MARS
l Gösta Ringefeldt
17 Folke Schultz
20 Martin Nystrand

?Oår
?Oår
?Oår

APRIL
3 Gustaf Jonsson
11 Börje Lager
23 Holger Ingesson
25 Rolf Larsson

95 år
50 år
70 år
50 år

MAJ
9 Stig Gällsjö
12 Göran Koch
12 Gösta Lindholm
29 Jakob Wissing
31 Arne Linnarsson

60år
50 år
60år
80år
75 år

JUNI
3 Lars-Olof Johansson
11 Gunnar Andersson
12 Clenn Junefelt
18 Lars-Erik Oldenburg
2C Åke Flyborg
21 Bertil Norström
30 Ingemar Mitzner

50 år
50 år
50 år
60år
60år
50 år
60år

~

JULI
4 Per-Göran Nyberg
8 Robert Arrhenius
14 Arne Pettersson
16 Joseph Strub
17 Rune Hansson
26 Börje Lindström

50 år
50 år
70 år
60år
70 år
60år

AUGUSTI
8 Svante O lson
9 Stig Fack
13 Jan-Erik Berggren
20 Harry Lundin
25 Sievert Jern
31 U no Räntfors

75 år
50 år
60 år
?Oår
50 år
70 år

SEPTEMBER
10 Nils Norrseli
23 Wilhelm Lemchen
25 Bror Packalen
29 Sidney Dahl

50 år
50 år
75 år
75 år

OKTOBER
3 Ulf Ahlström
3 Lennart Arnoldsson
6 E lof Egeborn
12 Stig Åkesson
15 Ingmar Sjöholm
16 Berth Berenstam
26 Sten-Erik Henriksson

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

NOVEMBER
5 Bror Svensson
22 Torsten Andreasson
22 Sven Seipel

70 år
60år
?Oår

DECEMBER
7 Erling Skacke
12 Sture Gunnarsson
17 Olof Eckerdal

?Oår
75 år
50 år

SÄLLSKAPET JÖNKÖPINGS PB
SAMMANTRÄDER
1985
Dec.

7

l:agraden
Allmänt

Högtidsdag
Barbaradag

1986
Febr.
Mars
Maj

l
8

4:e graden
2:agraden
Spex
7 7:e graden

Sommaruppehåll

Sept. 27
Nov.
l
Dec.

3:e graden
6:egraden
Minneshögtid
6 l:agraden
Allmänt
Högtidsdag
Barbaradag

Många skriver dagbok om det som händer dag för dag.
Här presenteras P.B.:s dagboknoteringar för kommande sammankomster. Var vänlig notera dagarna i Ditt kalendarium.

DOKUMENTSKÅP EFTERLYSES!
PB:s kansli är i stort behov av ett mindre metallskåp där våra värdefulla gamla
handlingar och andra värdesaker kan förvaras. Ge oss ett tips!
R ing gärna kansliet, tel. 162131 eller K.S.- Knut-Erik Jahnke, tel. 165979.

Par Bricoles
fasta punkt
i tillvaron

Stora
Hotellet
Jonkoping. Telefon 036·1193 00.

SETT OCH HÖRT
Fredagen den 2 april skriver vi idag. Denna dag stiger solen upp 5.33, sjunker
ner i väster (var annars?) 18.44. Namnsdag för Gudround i dag, för Ferdinand
i morgon.
När det gamla helgonnamnet Theodosius avskaffades 1901 ersattes det av
Gudmund, som är ett urgammalt nordiskt namn sammansatt av ord som betyder Gud och beskyddare.
På Island firas Gudround redan den 18mars för att erinra om en godhjärtad
biskop från 1200-talet. Han blev känd som de fattigas vän och gjorde stora
ansträngningar att förbättra deras villkor med hjälp av kyrkan. Om denne
Gudround berättas att han fick staty i kyrkan, och det gjordes också vissa
ansträngningar att få honom helgonförklarad - men det misslyckades på grund
av bristande tillgångar. Påven krävde nämligen en summa på 3000 gulddukater för att administrera utnämningen, och så mycket pengar kunde de fattiga
islänningarna inte skrapa ihop.
Alla präster förtjänar dock inte helgonglorian, det försäkrades i en bok som
1776 utgavs av Olof Kexet i Stockholm. Han beskrev alla möjliga skandaler
som olika präster varit invecklade i, och Kongl Maj:ts öfre borgrätt fastslog
efter att ha synat ärendet att författaren med sitt lättsinniga gäckeri åstadkommit mycken förargelse. Han dömdes att böta 300 daler silvermynt, men eftersom Kexel saknade medel sattes han på vatten och bröd i gäldstugan på Hornsgatan .
Som exempel på prästerliga skandaler om en komminister i Stockholm, som
från predikstolen skulle ha sagt: "Jag önskar, kärålskelige åhörare, att ni allesammans vore i helvetet", och den frasen skulle han ha upprepat tre gånger.
Som författare var Kexet utan tvekan infam. Han berättade också om en viss
förnäm herre som råkat bli litet betuttad i en dygdig kvinna av medelmåttig
härkomst, som emellertid var en strålande vacker flicka. Sin uppskattning av
henne uttalade han med orden: "Er dygd är det jag mest älskar hos er", men
flickan var uppenbart klyftig och replikerade snabbt: "Blottställ mig icke för
den olyckan att förlora allt hvad ni älskar."
Vem som nu kan ha burit sig illa mot vem för 200 år sedan kan man i sak
strunta i, men tydligen varKexelen person med viss skrivarglädje, ty under28
dagar på gäldstugan författade han ett gyckelspel med rubriken Mina tidsfördrif på Gällstutvan.
April, gräs månad, när den blågrå röken
av solbränt fjolårslöv står syrligt tunn,
hjälp mig att ljusförbränna alla spöken
som kräla upp ur årens unkna brunn.
Ja, stå mig bi, april, som eldigt dagas
att samla krafterna kring ting av vikt,
låt bristerna av kosmisk strålning lagas
och skänk mig växtens tysta tillförsikt.

EINAR MALM: I GRÄSMÅNADEN

NYTT!
BELLMANSPLUNTAN - med Carl Michael Bellmans namnteckning ingraverad och lönköpings PB:s emblem. En trevlig och säkerligen uppskattad
JULKLAPP. Kan erhållas på vårt Kansli mot avlämnande av Kro nor Nittio.
(Självkostnadspris).

Pågrund av
utrymmesskäl
kan vi ej ha
korsord i detta
nummer.

'

•

- vårt telefonnummer 162521

'

- vår adress Djurläkartorget 2, 551 89 Jönköping
- ATIVI ÄR BÄST! \

l

,

•

•Resten vet vi. Ja, vt vet t.o.m. var våra broschyrer lagras.
DEDU!
t
l

...

Ring, skriv eller titta in.
Vi svarar på allt om kommunen.

'

INFORMATIONSKONTORET

l

-

-

.. -

..

l

Fynda i
Pukebergs
Glasbod.
Passa på att Julhandla
2:a sortering i vår fina glasbod.
Pukebergs
fina produkter
finner ni hos
Wallinders Bos. AB,
Attårshuset SESAM
eller hos Önskebutiken
på Östra Storgatan 16-18
i Jönköping.
Pukebergs nya glasserie "Carm"
designad av Carln Nordling.

ÖPPET:

Glasboden/Fabrikafördljnlng: Yard. 09-17.00. Lörd. 09-15. Sönd. 12-16.
Glashyttan/Gtasbllsning: Yard. 08-14. Tel. 0481-13726.

