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FORORD
Ett år har förrunnit sedan föregående utgåva av AVISA presenterades. Årsboken (Matrikeln) utsändes i höstas och för att inte anstränga våra annonsörers
välvilja allt för hårt- det är ju de som finansierar utgivningen- hoppade vi över
1986 års höstnummer.
Redaktionen vill å det hjärtligaste tacka alla de uppskattande brev och telefonsamtal som inkommit.
Genom det långa uppehållet har AVISA blivit mera omfångsrik. Recensioner,
recipienduppgifter, artiklar, meddelanden, tal m.m.
Apropå tal erinrar jag mig en episod som hände för många år sedan i vårt
kära P.B. Det var i samband med en Högtidsdag i Stora Hotellets Spegelsal.
Akustiken är som bekant beklagansvärt dålig. ''Vältalaren" orerade. Broder
längst bak i salen reser sig och ropar:- "Tala högre! Vi hör inte ett ord här baki"
En åhörare längst fram ropar tillbaka: - "Det skall ni bara bara glada för ..."
Anförandet blev kortare än talaren hade tänkt sig. Sånt är livet. Hårt och brutalt.
Tillbaka till allvaret.
Denna AVISA har vi försökt att efter bästa förmåga redigera noggrannt så att
inga irriterande avslöjanden har smugit sig in. Och så en vädjan! Du som känner för att annonsera i AVISA. Hör av Dig. Dina P.B.-Bröder uppmärksammar
Din insats och gynnar Dig.
RED.
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!l LÄNSFÖRSÄKRINGAR
iii I JÖNKÖPING
BARNARPSGATAN 22
Kontakta Roland Isaksson, tel. 036/19 90 00.
Bost. 911 79.

Par Bricoles
fasta punkt
i tillvaron

Stora Hotellet
Jönköping. Telefon 036·11 93 00.

Styrande Mästaren har ordet
Det finns de som har en förmåga att dra på sig ett otal mer eller mindre obetalda uppdrag, och till den kategorin hör förvisso jag själv. Men jag beklagar
mig inte, utan det skall samtidigt erkännas att dessa uppdrag, vare sig det nu
gäller kommunalpolitik eller föreningsliv, givit mig oerhört mycket av erfarenhet, kunskap och inte minst ett värdefullt utbyte med många intressanta människor och goda vänner både inom och utom landets gränser. ·
Ett sådant uppdrag har varit och är att sitta med i Överstyrelsen för en av
våra större riksorganisationer med mer än 150 år på nacken. Vid årets stora
sammanträde i Kungliga Huvudstaden överrumplades vi av att krafter inom
tjänstemannaleden, med viss stöd av förbundsstyrelsen, som med åsidosättande av respekten för stadgarna, beslutat ändra på såväl organisationens
namn som symbolen för förbundet, som under åren blivit till ett välkänt
begrepp. Syftet var kanske att ge organisationen och dess underavdelningar en
gemensam identitet. Detta på bekostnad av borttagandet av något som av
generationers medlemmar upplevts som fint och att med rätta vara stolta över.
Resultatet blev istället enligt min mening stillöst, uttunnat, med en stark steriliserad symbol, som gjorde våld på vad traditionen bjuder och ovärdigt att föra
vidare till kommande generationer. Vid inlägg i debatten angrep jag starkt
handlandet och klåfingrigheten och krävde att beslutet skulle rivas upp till förmån för en återgång till det gamla.
Med hjälp av flera andra, som också insett att dessa strömningar mot förenklingar och schabloniseringar, som tyvärr präglat vårt samhälle under en
period, i längden kommer att göra mera skada än nytta, blev resultatet en tveksam tveksamt acceptabel kompromiss. Men ett beslut, vilket jag är övertygad
om, kommer att innebära att kommande generationer och styrelser slipper
bekymren med att än en gång ändra för en återgång till de gamla ordningen.
Vad har nu detta med Par Bricole att göra? Jo, svaret är enkelt. Utan den bakgrund, utan den kunskap, utan den visdom, som Par Bricole genom åren givit
mig är jag inte helt säker på att mitt agerande i frågan hade blivit så övertygande. Det gäller insikten om värdet av att värna om och bevara gamla traditioner,
respekten för vad generationer före oss byggt upp och med oändlig möda och
stort arbete format i stadgar och förordningar. Under förhandlingarna tänkte
jag på vad en av mina vänner i en av PB:s Dotterloger yttrade vid ett akademisammanträde vid genomgång och granskning av våra gamla ritualer. "All tillbakagång till det gamla är en framgång". Det ligger oändligt mycket sanning i
de orden, inte bara inom Par Bricole utan inom snart sagt alla områden.
Det kan vara förklarligt men knappast försvarligt, att även inom Par Bricole
uppstår tankar på en långtgående förnyelse samt förenklingar och .ifrågasät-

tande av konservativt "gubbstyre". Men mina Bröder, må vi då betänka att en
av våra stora uppgifter inom Par Bricole är att på ett värdigt, men ändå lättsamt
sätt, föra vidare vad våra gamla statuter bjuder med vad däri ligger av traditioner, visdom, kultur och vördnad för vad tidigare generationer skapat. Bricoleriet har på så sätt en stor uppgift att motverka strömningarna som leder till ett
på kultur och traditioner utslätat samhälle, som i sin tur skapar rotlösa individer i en fortsatt jakt på alltmer sofistikerade men helt onödiga statusprylar.

KLANG MINE BRÖDER!
Er Styrande Mästare
Jan-Erik Berggren
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Sångarhyllning i Haurida kyrka
till avgående kyrkvärdspar
En av de minsta socknarna i
Norra Vedbo härad heter Haurida. l dag bara 160 själar stor. Den
har en vacker kyrka med
ursprung från 1300-talet och
kyrksamheten är större än på
många andra platser. Lägg därtill
att man har en oerhört ambitiös
kyrkoherde (herdinna) tillika
ordförande i kyrkorådet, Ingegerd Harrysdotter-Andersson,
och en lika energisk vice ordförande i sagda råd nämligen vår
egen St.M. Jan-Erik Berggren på
Sandvik. Därutöver under de
senaste 10 åren ett kyrkvärdspar,
som avtackades vid en sång- och
musikgudstjänst söndagen den
14 september 1986.
Sven Axelsson med hustru
Marianne har nämligen flyttat in
till Jönköping och de kan således
A vågende kyrkvärdspar Sven och Marianne
Axelsson.
ej fortsätta sin uppskattade
syssla som kyrkvärdar. Och som
Sven alltsedan 1952 varit ledamot av Det Lysande Sällskapet Jönköping Par Bricole, Jan-Erik dess Styrande Mästare och Sällskapet har en förnämlig kör så
blev ekvationen given. Kyrkoherden och vicen i kyrkorådet samrådde och en
länge närd önskan att få lyssna på PB-kören i kyrkan "hemmavid" gick nu i uppfyllelse.
l strilande regn tog sig PB-bröderna (ett 30-tal) med inhyrd buss från Jönköping och 40 procent av sockenborna i egna fordon eller med sina s.k. apostlahästar till den av levande ljus upplysta kyrkan.
Kyrkoherde emeritus Åke Wittmark samt kantor Rönnung svarade för meditation, altarandakt resp. orgelmusik. Par Bricolekören, denna kväll begränsad
till 20 medlemmar, under ledning av Br. Gunnar Jerstell och med sin ordfö-

rande Eric Haglund som presentatör sjöng 6 sånger av bl.a. Otto Lindblad, C.M.
Bellman och Aug. Söderman.
Så vidtog avtackningen av Sven och Marianne Axelsson. Ett strävsamt, plikttroget och populärt värdpar. Detta framgick inte minst av de uppskattande
orden och gåvorna att döma.
Kören sjöng en specialhyllning, benämnd "Ett harmoniskt hurra". Avslutningsvis kåserade Jan-Erik livfullt och initierat om kyrkans historia, om resturationer och inventarier. Tack för en fin musik,- sång- och andaktsstund
menade alla i den för kyrkliga sammanhang något ovanliga applåd som avrundade aftonens begivenhet i Haurida kyrka.
PoK.
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Ingemar Liabäck
Alf Pernstedt
Lennart Wennerholm

3:eGRADEN
lördagen den 4 oktober 1986
Medan en stor del av svenska folket satt parkerad framför TV-apparaterna
denna lördagskväll och frikostigt bidrog till att TV-galans insamlings-"kronometer" rasslade i höjden för FLYKTING -86 hade Det Lysande Sällskapet sin
egen gala på Stora Hotellet och bidrog genom generösa Bröder till att ytterligare förstärka TV-di tons resultat.
Nu hade man dock inte kommit samman enbart för detta vällovliga ändamål.
Nej, det var dags för gradgivning i 3:e graden. Sexton recipiender hade lyckats
slita sig från andra tilldragelser. Totalt fanns över 100-talet tillstädes, allt från
dagens recipiender via Theaterns och Körens medlemmar till De Styrande i
form av Brr. Berggren, Welander och Mattus.
Ti113:e graden hör Theaterns uppförande av den traditionella 1700-tals-operan med likadeles sedvanliga rika tonala flöde från Den Bacchanaliska Kören.
Directeuren förThes Bacchanaliska Theater, som enligt förljudande i en ortsavisa är ett småländskt kulturbegrepp, är dessutom ett begrepp inom den Bricolistiska kultursfären. Med Charles Petrusans från Vetlanda som kreativ och
dynamisk ledare för P.B.:s teateraktörer ges kvalitativt högstående underhållning på Sällskapets sammankomster. Roland Söderbom som ljus-, ljud- och
scenmästare ävenså Ordensregissör är ej att förglömma i sammanhanget. Liksom naturligtvis AKTÖRERNA, även om ett flertal uppträder som mindre
nogräknade. Anders Ruberg gör sig bra i feminin skepnad även om hans hårprydnad på överläppen mer för tanken till nyss timade TV-föreställning av
Moster Flegmans Mustache.
Alltnog. Dramat fick sin lyckade epilog och recipienderna blev uppflyttade
till den graden. Ceremonimästaren, Sven-Robert Ahlin, från Björnhult i Hjo,
hade mycket att bestyra, liksom Ordföranden i Arbetsgradema, Sune Winald.
Den i dagarna halvsekelgamle Kördirigenten Nils Norrseli verkade pigg för sin
ålder och hans körmannar sjöng så det stod härliga till.

'OTOGRAFERINGAR l SVART·VITT OCH 'ARG FÖR INDUSTRI
OCH REKLAM SAMT REPORTAGE

Be.rnhemsgatan 23
TEL. 127100, 127001
POSTBOX
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JÖNKÖPING 1

l slutet av det lukulliska Måltidskalaset (vars förrätt f.ö. på sedvanlig köksfranska angavs vara Oeu Cav. Charles= Kalles Kaviar på en brödbit) blev alla
verkligen överraskade av ett Petrusonskt upptåg. Mest överraskad- för att inte
säga överrumplad- blev Je-Je Berggren, som fick uppleva ett Här-Är-Ditt-Livprogram med sig själv som huvudperson. Detta i anledning av att han för en tid
sedan i ålder spädde på med en dec ad utöver kördirigentens nyssnämnda jubileum. l detta sammanhang drar vi en slöja över vad som uppdagades.
Från Moderlogen nedreste Hans Edelskog deltog med videokamera och han
har nu Je-Jejes hittillsvarande 60 år på "burk". Vad mer att förtälja? Jo, lotteri
var ju anordnat med fina vinster. "Lottpengama" skulle egentligen tillfallit
Luculli Gille för dess verksamhet, men Gillet avstod de 1.500 kronorna till
FLYKTING -86.
Som avslutning höll den Saab-Combitech-verksamme Ulf Månsson ett esprifyllt tack på recipiendernas vägnar för en givande gradgivning.
PoK.

l Tredje graden recipierade Bröderna:
Jan AJebjer
Göran Andersson
Kenneth Ardegård
Mats Flood
Ole Frykman
Peter Hult
Jan-Erik Johansson
Lars Larsson-Ulas

Berndt Lindblad
Claes Ljungström
Kurt Malmgren
Ulf Månsson
Per-Olof Ringquist
Peter Rudenstam
Arne Thorfinn
Hans Weltenius

Tillverkar och reparerar
bil- och industrikylare
Kampevagen 34, JOnkOping

Per-Åke & Berth Berenstam

HAR MAN ÖRA FÖR LJUDET,
ÖGA FÖR Bl LOEN,
NÄSA FöR KVAL i TE
OCH SERVICE - VÄLJER MAN •

Tel. 11 6853, 12 04 27
Bost.166346
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.tErede Br0dre udi det
Bacchanaliske Selskap
J0nk0ping Par Bricole
Tak for en festlig og begivenhedsrig week-end her i Jcegerspris.
Det er altid fom0jeligt, at skulle modtage så positive og glade grester.
For de Br0dre, som dessvrerre ikke var med, vii vi godt berette lidt om, hvordan vi opfattede besfl)get.
·
Med ankomst på Egnsmuseet Frergegården kl. 12.00 prresist, udsprang 42
Bricolister af bussen i en varm velkomsthilsen, samtidig havde foråret vist sig
fra sin gode side.
lnden turen kunne fortsrette til Jregerspris Lejren, måtte vi lige have udstillingen bragt ind i de nyrestaurede lokaler, så de kunne blive brengt o p til beskuelse nreaste dag. Vi var nogle stykker fra Kunstforeningen, der påtog os arbejdet, imens min viv skulle s0rge for indkvateringen.
Efter en hresblresende udveksling af n0gler, en traven frem og tilbage, n0gler
fremskaffet o.s.v. kunne alle endelig få skiftet t0j og tundet sin seng til senere
brug og turen fortsrette til JA.S. (Jregerspris Amat0r Scene), hvor de lokale teaterfolk sprendt ventede med en lille forfriskning. Desvrerre var tiden knap, så
Koret måtte fortsrette direkte til Skovens Kirke, til en lille forprf/Sve.
lmens Koret holdt pr0ve og Hans Edetskog opsatte lyd og vidioapparat,
begyndte tilh0rene at fylde pladseme i vores lille kirke.
Visad alle nog n0d den lille times korsang, som gjaldene ud i kirkens smukke
rum, og klapsalverne bragede lfiSs efter koncerten. Herefter blev der lid t ventetid for Koret, inden Teatergruppen kom, så vi kunne komme till nreste punkt på
turen, nemlig at beS0ge den lokale k0bmand, hvor alle kunne forsyne sig efter
behag. Dette blev vist også gjort ordentligt. Efter dette lille indk!21b, gik turen
videre till Bauneh0j Efterskole, hvor der var middag sammen med inbudte grester fra Jregerspris.
l mellemtiden havde min viv den forn0jelse, at have 2 rare og flinke Bricolister fra Malm0 helt for sig selv. Middagen forl0bt meget festlig med sang, taler
og uddeling af gaver.

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

Velkomst drikken var skamkel af Forstanderen på Bauneh0j Efterskole, her-

til kunne man passende synge og skåle, for det var en dansk snaps. Eliers
bestod middagen af Dansk svinemerbrad med bacon og champignonsovs, hertil ris og salat, 01 og vand ad libidom, desserten var kaffe, reblekage og solbrervin.
Tidsplanen blev sprrengt her, det var svrert at lösrive sig, så nu gikturen
strerkt tilbage til Jregersprislejren, hvor omklredningen til attens underholding
i JA.S. skulle foregå. Det var dejligt for os arrangerer at se, at der nresten var
udsolgt, og Bricolisteme var rigtig i god stemning, så attenen var igen vellykket.
Efter forestillningen var der endnu optrreden af enkelte dygtige akterter.
Resten af smerrebr0det fra pausens traktement, forsvant heldigvis og folk n0d
stemningen til ud på de små timer. Men nreste morgen, var der allrede morgenmad kl. 8.00 i Lejrens kantine.
Nreste punkt på programmet var fernisering på Freegegården af kunstnere
som Johan Tobias Sergel og Elias Martin kl. l 0.00, detteer nok en kunsteristisk
sensation, at så lille en kommune formår, at skaffe en så betydningsfuldt udstilling frem. Dette har nok heller icke kunne forekomme, hvis Hr. Charles Petruson og familien Brandt-Meller ikke kendte hinanden så godt.
Endnu engang skulle tidsplanen mislykkes, man nåede ikke at se Jeegerspris
Slot rigtigt. Det blev til et lille hastigt besög i nogle af mindestueme, inden at
bussen satte kurs mod Dyrehavsbakken, hvor det store kolde danske bord,
venlede på os. Desvrerre var vrerten indisponibel, så der var lidt misforståelser.
(Dette kan skam godt hrende for en dansker).
Efter trokosten var vi nogle stykker der så sevrerdighederne på Bakken, isrer
var vi nogle, der fik set vores dejlige Pjerrot i fuld viger.
Alskeden var lige så festlig og hjertelig som ankomsten, og vi var et par
trrette og glade arrang0rer der kerte hjem til et velfortjent hvil. Det havde nu
alligevel vreret besvreret vrerd sagde vi til hinanden.

Karin og Niels Brandt-Meller
P.S. Vi håber et snarligt gensyn, enten her eller der.
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Carl Michael i templet
Sven Thoren: l Zions tempel. Carl Michael Bellmans andliga diktning.
Skrifter utgivna av litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

DE FLESTA som skrivit om Bellmans liv och diktning har gjort kringgående rörelser runt hans religiösa poesi. Faktum är att Bellman under tre decennier skrev
psalmer och rimmade bibelmeditationer jämsides med sina lättsinnigt uppslupna
erotiska och bacchanaliska dikter. För forskare i en sekulariserad eftervärld har
det varit svårt att foga in den religiösa delen av hans produktion i en trovärdig helhetsbild. Ekvationen har inte velat gå jämnt ut.
Att Bellman i mycket unga år översatte en tysk andaktsbok och psalmer ur pietisternas sångsamling har man kunnat tillskriva hans ömhet för sin fromma
moder, kyrkoherdedottern Catharina Hermonia. Att han till en provpsalmbok
1756 bidrog med översättningar från tyskan och en originalpsalm med inledningsraderna "Fader omsorg hav om mig/hjälp mig i min jämmer!" har man till nöds
kunnat föra upp på samma konto. Men hur var den skald beskaffad som samma
år som han lät sin Fredman trotsigt bekänna:"Jag är hedning, hjärta mun och krafter/dyrka vinets gud" i en dagstidning lät trycka åtta fromma betraktelser över
advents- och jultidens evangelietexter? och hur vill man förklara att samme poet
som år 1783 gav ut diktboken "Bacchi Tempel" med dess klart blasfemiska inslag
något år efteråt begär privilegium för en samling bibelbetraktelser på vers under
den snarlika titeln "Zions Tempel?"
INGEN FORSKARE har tidigare funnit det mödan värt att ta upp Bellmans religiösa författarskap till samlad behandling och genomlysning. Det sker först i dr.
Sven Thorens nyutkomna avhandling I Zions Tempel, Carl Michael Bellmans
andliga diktning.
Här får vi till att börja med en utredning av de genrer som Bellman i sin religiösa diktning rör sig i. Det hade i barocktidens TyskJand blivit på modet att
skriva dikter som parafraserade kyrkorådets evangelietexter. Bellman följer i
samma spår då han i Lärda Tidningar låter trycka sina Gudeliga Långfredags Tankar och sina Gudeliga Tankar över Christi uppståndelse och då han ett årtionde
senare i Dagligt Allehanda följer kyrkoårets gång från advent till påsktid.
Hans rimmade betraktelser över de bibliska texterna äro byggda efter mönster
från meditationslitteraturen i tre moment: skådande, betraktelser och påverkan.
Åtskillig möda har Bellman lagt ned på den konstnärliga gestaltningen när det
gäller det första momentet, skådandet. För att levandegöra händelseförloppet i
de bibliska scenerna vänder han sig med direkt tilltal till de agerande: "Ja, jag ser

Dig, Simcon,/där Du fram i templet talar''- eUer till den kristna församlingen:
''Skådcn under sång och böner/denna krubba, detta hus!". Hans poetiska metod
är alltså av s~mma slag som den han begagnar i Fredmans epistlar.
HUR STALLDE SIG då Bellmans egen samtid till hans ambition att uppträda
som predikant också i Zions tempel? Domkapitlet i Lund hade uttalat sin förkastelsedom över dikten Gubben Noak, spridd i skillingtryck, och Stockholms konsistorium hade givit skalden en näsbränna, när han i dikt skildrat sina föga kristliga tankar under ett åskväder. Men de myndigheter som hade att censurera och
bedöma hans samling av religiösa poem ställde sig positiva, förutsatt att han ville
ändra titeln på boken. Att kalla en samling kristna poem .Zions Tempel kunde
väcka anstöt "då under titel av Tempel åtskillige med löjliga ämnen och lösa tankar uppfyllda skrifter genom trycket utkommit".
_Däremot gick ingen in på Bellmans oblyga förslag att tvinga varje kyrka i landet
att inlösa ett exemplar av diktverket i fråga. Bellman, alltid stadd i penningknipa,
hyste tydligen från början förhoppningar om ekonomisk framgång för sitt företag
- liksom i nutidens förlaget Verbum då det gäller utgivningen av en ny psalmbok.
I Bellmans fall blev det ekonomiska utbytet säkerligen blygsamt. En utlovad
andra del av Zions Högtid utkom aldrig. Istället gav han ut Fredmans Epistlar.
De många och invecklade turerna kring cencur och utgivning av Zions Högtid utreder Sven Thoren bl.a. med hjälp av nyfunna dokument. Han tecknar
också en bild av den kristendomstyp som låter sig urskiljas i Bellmans religiösa
poesier. Grundstämningen är präglad av harmoni, förtröstan och människokärlek. l de sena årens bibelparafraser framträder dessutom, liksom i hans
samtida profana poesi, ett känslosamt och idylliskt drag.
DEN PSYKOLOGISKT intressanta frågan om Bellmans dubbla rollspel i Sacchus och Zions Tempel söker Thoren komma till rätta med genom en hänvisning till tidens sarnhälle och där rådande konventioner. Det var bara ett litet
fåtal som drog de kristna grundsanningarna i tvivelsmål; Bellman hörde inte till
dem. Men hans egen personliga fromhetstyp finner man - gissningsvis - snarare i en dikt som Vaggvisan till sonen Carl än i de trots allt tämligen officiella
och konventionella bibelparafraserna.
l äldre tiders diktböcker klövs ofta innehållet i två lika stora delar: Andliga
visor och världsliga visor. Samme diktare kunde, som en gång Lucidor, skriva
bullrande dryckespoesi och frivola bröllopsdikter jämsides med religiös poesi
om synd och nåd, himmel och helvete. Det var först efter 1800-talet med dess
strängare krav på personlighetens renhet och enhet som sådant dubbelt roll:,pel tedde sig falskt eller omöjligt. Frihetstiden såg det annorlunda. Bellman
hörde hemma i en period som tolererade den vertikalt skiktade människotypen, hos vilken motsatta komponenter i själslivet aktualiseras växelvis, i olika
situationer och tidsmoment Därav hans dubbeltydighet och mångtydighet;
därav det både lockande och gäckande i hans framtoning.

Ref. Carl Febrman
P.S. Ett exemplar av l ZIONS TEMPEL har PB fått
som gåva och finns på kansliet.

6:eGRADEN
den l november 1986
l denna grad upptogs Bröderna:
Ulf Ahlström
Karl-Gustaf Andersson
Gunnar Gotte
Claes Göpert
Gunnar Knutsson
Pär Malmvall
Lennart Mölne

Mats Lundgren
Eine Pehrsson
Hans Persson
AlfStanert
Mikael Svatz
LeifThor

Samma dag- Allahelgonsdagen - uppkallades minnet av sedan motsvarande
helg förra året hädangångne Bröder.
Detta skedde för första gången i Hakarps vackra korskyrka, således i vår Riddarprelat Per-Axel Jonzons egen församlings kyrka.
Minneshögtiden, som till sin form har gamla anor, avhölls tidigare under 38
år i Ljungarums kyrka, några år i Kristine kyrka, och förra året för 27:e gången
i Järstorps kyrka.
Minneshögtiden inleddes med att Bröderna tågade in i kyrkan under orgelmusik, företrädda av Svenska Fanan och Riddarbaneret Bröderna bildade häck
i mittgången, varefter Styrande Mästaren - bärande Ordens lampa - och följd
av övriga Styrande inträdde.
Riddarprelaten höll en betraktelse och läste minnesord över de bortgångne
Bröderna: Kurt Grimlund, Gunnar Larsson, Carl-Wilhelm Lothigius och Teodor
Sundgren.
Styrande Mästaren Jan-Erik Berggren, assisterad av tjf. Riddarceremonimästaren Anders Hugoson, förrättade sköldceremonien och hedrade än en gång de
bortgångnes minne. Sångkören, under ledning av Gunnar Jerstell, hade tidigare
sjungit "Kyrie Eleison" och "Vem är som ej vår broder minns", samt "When the
stars begin to fall" samt "Om än änglars språk jag talte".
Högtiden avslutades med psalm 582:5-8. Under orgelmusik uttågade Bröderna och bildade häck när de anhöriga gick ut.

REKLAMTRYCK . REPROFOTO
LJUSKOPIERING

JÖ~KÖPINGS KOPIERI\GS Ct-.:\TH.\L
KLOSTERGATAN 33

TEL: 036 / 119595

KANALGAT AN 11

TEL: 036 l 11 95 95

Så firades
Barbaradagen 1986
Barbaradagen gick detta år av stapeln på
Nikolaus dag lördagen den 6 december i
Stora Hotellets Spegelsal, som för dagen
var "ombyggd" till Kapitelsal. Av Jönköpings över 550 Bricolister hade 220 känt
sig manade att delta. Då Barbaradagen
tillika är det tillfälle då nya talanger och
av Bricoleriet intresserade personer blir
antagna som nya Bröder utökades medlemsmatrikeln med 29 nya namn. Många
av dessa önskade kontakt med någondera av PB:s talanggrupper. Theatem,
Kören, Musiken, Luculli Gille respektive
Intendenturen.
Högtidsdagen innehåller tre avdelningar: Intagning av "DE NYA". HöGTIDSLOGEN samt det efterföljande MÅLTIDSKAI.ASET.
Första delen dirigerades av Ordföranden i Arbetsgraderna Sune Winald
samt Ceremonimästaren Sven-Robert Ahlin. l de båda övriga agerade Styrande Mästaren Jan-Erik Berggren respektive Generalceremonimästaren
Ander Hugoson.
Under Högtidslogen förekom ymnigt medaljregn. Förutom de på bilden
avconterfejade Hederskommendörerna (flitiga Bröder som varit med i 25
år) fick nedan nämnda Bröder "vedermälen" av olika slag.
Som alla förstår är det en rykande åtgång på Talanger av alla slag under
Högtidsdagen och även före vid genomgång, repetitioner och kansliarbete.
Vi kan icke vare sig räkna eller nämna dem alla, men dom jobbar för högtryck. Två namn skall emellertid nämnas nämligen kvällens tacktalare för
de nyantagna, Dan Ekström från Högskolan som verkligen imponerade
samt den oförbrännelige tenoren och veteranen inom kören, 86-årige Helge
Ottosson, vilken i mer än 50 år svarat för den vokala hyllningen av det täckta
könet.
PoK.

Utdrag ur protokoll för Barbaradagen:
Ordföranden hälsade gästande Brodem Nils Kärger från Malmö PB välkommen och vände sig också till Niels Brandt-Möller, som rest den långa vägen
från Jaegerspris i Danmark för att närvara vid vår Högtidsdag.
Efter att StM. och G.O. Jan-Erik Berggren övertagit kommandot och Stora
Processionen intågat föredrogs det gångna verksamhetsårets berättelse,
varvid StM. försågs med munkavel av de båda övriga Styrande för undvikande av allt för långrandig föredragning. SkM. Sven Bener började högläsa
siffror ur blansräkningen, men han tystades snabbt och effektivt. ORev.
Lennart Stridh läste revisionsberättelsen och på revisorernas förslag lämnades full o tacksam ansvarsfrihet.
Högtidstalet hölls av Br. Perolof Kallings, som avslutningsvis hade sångligt stöd av Br. Vikar Säfvestad. StM. upphöjde talaren till Guvernör.
Riddarsköld överlämnades av Brr. Jan Rarnfors, Bror Nätt och Inge
Nyström.
Vid måltidskalaset började StM. med att till vår gäst från Malmö överlämna vårt Förtjänsttecken, för vilket Br. Nils Kärger varmt tackade. Så riktade StM. några väl valda ord till recipienderna i VIII och Vgr. samt till dekorerade Bröder. För detta tackade Vikar Säfvestad som i sin tur fick bistånd
av Perolof Kallings vid framförandet av en "glunttravesti". Ordf. Sune
Winald välkomnade de i l:a graden nyintagne Bröderna och sjöng som
avslutning Kommendörsvisan.
Slutligen tackade St.K. Talangerna och övriga Ämbetsmän som i olika
sammanhang svarat för en väl genomförd och lyckad BARBARADAG.
H.LJ.
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l FÖRSTA GRADEN intogs:
Ulf Axelsson
Magnus Carlquist
Magnus Christersson
Nils-Göran Dahlquist
BengtEkö
DanEkström
Christer Eng
Lennart Grahn
AlfHannerz

Lars-Göran Hessmark
Leif Johansson
Stig Lindell
Jan Lundegard
Roland Malmqvist
Claes-Göran Nelson
Kjell Nordin
Bengt Nyberg
Torsten Olsson

Görgen Peterson
Tommy Rydberg
Anders Segerberg
Mikael Sjöberg
RonnySteen
Bengt-Olof Svensson
Lars-Göran Thorman
BoWelander
JohanWik

Till vice GUVERNÖRER utnämndes:
LarsBoll
Mars Claesson
Rolf Eriksson
Christer Ingerman
Roland Ivarsson

PeterGadh
Christer Holmdahl
Gerhard Runström
Kjell-Åke Svensson
Mats Thoreli

Hans Weltenius
Lars-Gunnar Wemlerth
Harald Wigstrand
Kurtöberg

Till GUVENÖRER upphöjdes:
OlaAdamson
Lennart Amoldsson
Lars-Olof Björk
Lars Cederström
Hans G. Dahlgren
Ronnie Ekbrandt
ÅkeFager

BoGrahn
Nils Gunnarsson
Carl-Göran Gustafsson
BengtJohansson
Ingemar Mitzner
Rolf Nilsson
Rolf Nordenstedt

Lars Paulsson
Per-Ingvar Persson
Ingvar Selse
ÅkeSjöblom
BoL. Spång
Lars-Göran T ormner
AmaUlff

HEDERSKO~ENDÖRER
Stig Berntsson, Stieg-Erland Dagman, Philip von Mecklenburg, Bertil Norström
och Stig Skoglund. 25-årskorset erhöll dessutom Rolf Nordenstedt, som föregående Barbaradag var förhindrad mottaga utnämningen.
Styrande Mästaren med biträde av Dep. Styrande Mästaren och Styrande
Kansieren överlämnade vedermälen och hade i versifierad form "ord på vägen"
till var och en.

SKÅNSKA BANKEN
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V. Storgatan 2, Jönköping är adressen- välkommen.

Hederskommendörer, Barbaradagen den 6112 -86.
Bertil Nor.<;tröm, Stig Skoglund, Stig Berntson, Roll Norden.<;tedt,
Stieg-Erland Dagman, samt Philip von Mecklenburg.

Moderlogen Förtjänstmedalj i silver (MFMs ):
(Utdelas till Bröder som utfört ett nitiskt och framgångsrikt arbete.
Instiftad 1983).
Sigvard Brännström, Lennart Danielsson, Bertil Palme-Johnsson, Lennart
Stridh och Bjorn Timen

Söderbergska Medaljen (GWSM):
(Utdelas för lyskraft som talang och administratör samt till "flitiga Bröder".
Instiftad 1960).
Sven Ahlström, Torsten Andr~asson, Sven Malmborg och Wilhelm Zackrisson.

JÖNKÖPING PB:s SEKULARMEDALJ:
Nils Norrsell.

JÖNKÖPINGS PB:s FÖRTJÄNSTKORS
Sven-Robert Ahlin, Eric Haglund, Perolof Kallings, Rolf Nilsson, Charles Petruson, Sven-Åke Suhr och Vikar Säfvestad.

JÖNKÖPINGS PB:s FÖRTJÄNSTTECKEN:
Sven Thoren och Nils Kärger (Malmö P.B.).

En ljusskimrande afton
Lördagen den 30 januari -87 gavs FJÄRDE GRADEN.
Vi hade glädjen att se gäster från Moderlogen, G.l. Karl-Erik Gunnestedt och
O.S. Martin Stugart. Från Göta PB D.f.B.T. Bengt Nordström, O.LjA. Per Brenden
samt Br. Nils Wadman.
l gradgivningen agerade- helt överraskande - vår D.StM. Torsten We lander
som den "GamJe Bricolisten" understödd av Br. Martin Sugart med sång.
St.M. överlämnade till Br. Gunnar Jerstell "för hög lyskraft och talang" Lundströmska Medaljen, vilken medalj Gunnar var förhindrad mottaga på Barbaradagen.
Under Måltidskalaset vände St.M. sig särskilt till gästerna och betonade vilken betydelse PB har att i bricolistisk anda förena Bröder från olika loger inom
vårt Lysande Sällskap.
l ett efterföljande tal berättade St.M. om Jönköpings PB:s förste St.M., Carl
Friedländer ( 1879-1899), som på sin tid var brukspatron för Carlfors Bruk. Därefter höll nuvarande chefen för Carlfors, Br. Olof Björklund, en intressant
historik om Brukets fortsatta utveckling.
Ordf. Sune Winald talade till recipienderna.
Br. Martin Stugart underhöll med Bellmansånger och som erkänsla härför
erhöll han den nyinstiftade ''Tack och Lov"-medaljen.
För gästerna tackade såväl Br. Karl-Erik Gunnestedt som Br. Bengt Nordström. Den sistnämnde passade på att göra reklam för Göta PB:s Bacch. Theaters gästspel i Jönköping den 21 mars.
För recipienderna tackade Br. Arna Thorfinn.
Slutligen försökte C.M. Sven-Robert Ahlin, efter bästa förmåga sjunga och få
Bröderna att instämma i "Åren l redo etc...".

Utdrag ur P.N., H.Lj. protokoll

4:e Gradens recipiender
JanAiebjer
Göran Andersson
Birger Axelsson
Måns Borglin
Ingemar Fall
MatsFiood
OleF'rykman
PeterHult
Pelle Höglund

Jan-Erik Johansson
Gert Karlsson
Lars Larsson-Utas
Berndt Lindblad
Claes Lindqvist
Claes Ljungström
Per-Olof Rungquist
Arne Thorfinn

Andra poeter tillät sig låna Bellmans figurer Mollberg och Movitz. Den baccbanalislca dikten Nattkappan bär dock en oreisskännlig prägel av deras upphovsman. Särskilt dc fyndiga rimmen - endllSt fyra på femton rader - visar på honom och inte ens en skicklig plagiator som Kexel skulle ha kommit på uttrycket »Vanna tr:-o.mda. Dikten är sannolikt skriven för Par Bricole, det mest
kända av 170o-taiets många glada samfund, som Bellman genom sin Bacchi Orden hade gett upphov till. Sex av hans bevarade bricollistisb dikter har tryckts
av Carlen (II 345-364). En är daterad den 15 december 1792, ailtså kort efter
Nattkappan. • Winets Pappa» spelar naturligtvis en huwdroll i dem - på ett
ställe kallas han •'vinets far» (Cn II 361). Hans Tempel, ordenstemplet, öppnas
i en av dem (Cn II 352). Att den som var slarvigt klädd, i neglige för hemmabruk, måste köras ut från ett högtidligt samkväm, skulle Bellman ha varit med
på, så noga med klädseln som han var. Själv uppträdde han som ung i halvärmar och nattkappa, berättar han i sin Levernesbeskrivning, men det var den
tidens sed, anmärks det. Emellertid syftar utinotandet av lien obehörige troligen
på hur »Calmuck'!n,,, den l hemJighetema oinvigde, cntigt ritualen spåras upr
och kastllS rä dörren. I våra dar skulle m:m kunna tänka sig halvärrnamn och
nnttkappnn utbytta mot kolingem mindre salongsmässiga söndagsblad och lösmanschetter.
R. 6 Jatappa ett laxennedel, som också nämns i FrAssan (Fredmans sAng
nr 18).

Nattkappan ·

Mollberg steg på Templets trappa,
Klädd i Badd Ordens dräckt;
Bror med alla Slägters Släckt,
Som sit Fluidum lärdt tappa,
Och det druckit oförskräckt.

Mowitz trängd som af Jalappa,
Iluande til sprundet sprang;
Och wid Bägarns Silfwerklang
Sägs i Brodren Mollberg nappa,
Pockande på Backi rang.

Båda skreko - - - Winets Pappa1
Öpna dina warrna sprund;
Backus ögnade en Kund,
Med Halfårmar och Nattkappa,
Ut skrek han, fort ut på stund.
26.

II. I 792.

Göta PB på gästspel
Lördagen den 21 mars gavs 2:a GRADEN under ledning av Ordföranden Sune
Winald och säkre Ceremonimästaren Sven-Robert Ahlin. Broder Sunes mäktiga stämma präglade kvällens reception i såväl tal som ton. Broder Karl-Eric
Gemfeldt förlänades Jönköpings PB:s Sekulannedalj, vilken även tilldelades
gästande St.K. i Göta PB, Helmer Jinvall. Vårt vackra Förtjänsttecken sattes på
banktjänstemannen från Götet, Felix Grönfeldts svenska hovdräkt från Gustaf
lll:s dagar för hans eminenta agerande som Ordenbalettmästare. Vår sångkör
var i högform med Br. Nisse Norrseli som dirigent. Under aftonen överlämnades 'Tack och Lov"-medaljen till Bröderna Torsten Andreasson och Sigvard
Brännström för generösa insatser.
Kvällens största händelse var dock gästernas uppförande av ett spex, författat och regisserat av Br. Bengt Nordström, Direktör för Göta PB:s Bacchanaliska Theater. Det blev en föreställning med en ohämmad blandning av tid och
rum. Den egyptiske faronen E'Gnaton ville av politiska skäl gifta bort sin dotter
med sonen till den svenske kungen Ane den Gamble. För att lyckas i detta uppsåt tillkallades en i kemi erfaren herre med doktorshatt. Så fortsatte den helt
otroliga historien, som lyckligtvis slutade i tid. Sångbegåvningarna var påfallande goda och spelet rent proffsigt. Den medföljande orkestern förhöjde stämningen åtskilliga grader. Som ett synbart tack till ensemblen erhöll Br. Bengt
Nordström vårt Förtjänsttecken. Åtskilliga blomsterbuketter överlämnades.

12:a GRADEN recepierade:
Bengt Bengtsson
Magnus Carlquist
Magnus Christersson
Nils G. Dahlquist
DanEkström
BengtEkö
Christer Eng
Torbjörn Enochson
Lennart Grann
Lars-Göran Hessmark

Bengt Håkanson
Bernt Johansson
Lars Johansson
Leif Johansson
Jan Lundegard
Esra Matthiasson
Claes-Göran Nelson
Kjell Nordin
Bengt Nyberg
Torsten Olsson

Görgen Peterson
Tommy Rydberg
Kjell Sandström
Bo E. Sjöberg
Mikael Sjöberg
RonnySteen
Bengt-Olof Svensson
Lars-Göran Thorman
Björn Thyselius
BoWelander

Frida på bal i vårstädad
Bricolerilokal

den 9 maj 1987
Trakterna kring hamnkanalen blev för ett par timmar förvandlad till Birger Sjöbergs "Lilla Paris" lördagen den 9 maj -87. Tidvis var miljön ävenledes lik olika delar av Stockholm på Bellmans och det glada 1700-talets
tid. Vadan detta då, undrar sig läsaren. Jo, som redan i rubriken antyds,
hade Det Lysande Sällskapet Par Bricole ställt till med VÅRBAL, vilket
händer vart annat år. l år var det ett dylikt år.
En vårbukett av 85 förtjusande damer eskorterade av ungefär lika
många Bacchi Bröder fick Styrande Mästaren Jan-Erik Berggren nöjet att
hälsa välkomna till de med späda björkar och blomster smyckade lokalerna på "Storan". Tillställningen började klockan fem om aftonen med
det särskilda Dambricoleriet i Röda salongen, fortsatte med Måltidskalas
i Spegelsalen, och avslutande dans i förstnämnda lokal till musik av
Domherrarna, PB:s egen dansorkester, som leddes av Brodern Gunnar
Gårdmark. Nämnde Gunnar ledde ävenledes Den Bacchanaliska Kören,
som alltid har mycket att göra på PB:s sammankomster, speciellt på Vårbalen, då ett omfångsrikt knippe vårsånger exekveras. Fylligt och välklingande som alltid.
Men hur kom då Frida in i bilden, och Bellman? Den sistnämnde är
givetvis självklar. Frida tillhörde en för tillfället importerad trubadur av
sällsynt skönsjungande natur vid namn Frank Johnsson från systerlogen
i Vänersborg, som inom () sagt instiftades 40 år före JönköJ:>inlllSic:>llen.

Overnattningsvärdinnan Lena Mattus, välkomnar Martin Stugart
och Frank Johnsson med respektive moatjeer.

nämligen 1839, men 60 år efter Moderlogens bildande i Stockholm.
Denne Frank förflyttade alltså såväl sällskap som miljö till Vänersborg
eller Birger Sjöbergs Lilla Paris. Det blev således vårstädning och besök
hos doktorn liksom ett flertal andra välkända och älskade visor ur Sjöbergs rika produktion. Fler skönsjungande röster fick Vårbalens deltagare njuta av. Moderlogens Ordensskald, Martin Stugart, interfolierade
gradgivningarna på Dam-bricoleriet med valda delar ur C.M. Bellmans
sånger och epistlar. Tillsammans med sin sambo Charlotte O'Regan bjöd
Martin på en stunds divertissement under en paus i dansandet. Telegram
t ill och från Kungaparet lästes upp, god mat och kylt vin "för våra strupar" inmundigades och den genomtrevliga aftonen fick sin ändalykt vid
pass 01.00 då Vårbalen "blåstes av" och aHa begav "sig hem i sängen",
som det står i en av Gluntarna.
Tack till alla Talenter!
PoK.

Vårtal i

Jönköpings

Par Bricole

Solistparet, Charlotte O'Reagan och Martin Stugart.

av Moderlogens Ordens-Skald Martin Stugart

Den långa natten är över, vinterns långa natt är slut. Vårsolen lyser varm och rund,
lärkan sjunger och glädjen sitter i högsätet. Det är då vi Bröder bjuder in våra
kärälskeliga Systrar till Vårbal och nu är dagen äntligen inne. Har Systrarna någonsin förr glittrat med sådan fägring och förväntan? Nej, inte sedanJönköpingsPar
Bricole förra gången anordnade sin Vårbal, för två år sedan. Mina Bröder, vi har
längtat länge efter den här stunden.
Och aldrig har vi längtat mer och aldrig med så'n hetta
som efter denna vinter som ju var förfärligt lång.
Vi nordbor tål rätt mycket, men vi har fått nog av detta
och Ljusets Tid är inne, det är dags för sol och sång.

Att sjunga väl och muntert är vad varje Broder önskar
tilllyrans klang, vid Bacchus vin, om Venus små behag.
Han vill besjunga vårens pris och Daphnes lund som grönskar
när Gubben frosts brutala grepp förslappnar dag för dag.
Vad är det då hos kvinnan som oss män så fascinerar
från första dag på dagis tills vi går mot livets höst?
Den gåtan är för svår, jag ler och villigt resignerar
ty kvinnan är en gåta som jag inte vill ha löst.
Nej, den man älskar högst av allt bör nog förbli en gåta
som lockar oss och tjusar oss till livets sista dag.
Den gåtan vill jag ej ha löst, det får ni nog förlåta
ty just i all mystik finns ett charmerande behag.
Nu kommer Hon till Par Bricole tills långt, långt in på natten
Hon kommer hit vartannat år som kär och älskad gäst.
Hon pryds, som seden bjuder, i den gyllengula tratten
med rosa band - så går det till när Par Bricole har fest.
Ni skapat för Er äkta hälft ett hem som gör det möjligt
för honom att i Par Bricole få glädjas för en stund,
en Broderskapets Glädje som är allt - men aldrig löjligtden skänker sinnet ro och håller själen frisk och sund.
l kväll har vi församlats att ge Systrarna vår hyllning,
de Systrar som vi älskar högst är här- och det är vår!
Vad kan vi Bröder önska mer som ger vårt liv förgyllning?
Men mitt i allt en skuldmedveten tanke ändå går:
förlåt oss, kära Systrar, att vi rymmer från Er sida
och går till bricolistema så ofta varje år!
Vi kommer ju tillbaka som en Paris glad på Ida
och ger vårt äpple till den grace som nännast hjärtat står.

Och Du går till Din egen grace och jag går till min sköna
men säkert ses vi Bröder när det åter blivit höst.
Då minns vi denna ljuva kväll i början av det gröna
när alla männskor sjunger med en stark och samstämd röst:
Nu grönskar det i vårens tid, ja nu är våren inne
och alla söker kärleken som alla alltid gjort.
Nu sjunger alla fåglar och nu fröjdas varje sinne.
O, kom du ljuva sommar fast du flyktar alltför fort!
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Jeppe på Berget
Vårt Lysande Sällskap- lönköpings Par Bricole- "bjöd" lördagen
den 11 april -87 på en offentlig föreställning på den vackra gamla
Teatern vid Hovrättstorget Då uppfördes nämligen Ludvig Holbergs "Jeppe paa bjerget".
Jaegerspris Amatörteater gav denna pjäs som svarsvisit på den
visit vår Bacchanaliska Theater och Kör gjort hos dem. Tyvärr
hade ingen lämnat någon recension till AVISA. (RED. behagade
vid denna tid utnyttja den förträffliga svenska sjukvården).
Emellertid har vår danske Broder Niels Brandt-M0ller varit vänlig sända ett omnämnande i Frederiksborgs Amts Avisa.
Det tackar vi för.

·tr~··~~-m-~fi !!~~,~~!i,~~~~B
INSTRUMENTVlGEN 6
5-552 71 JÖNKÖPING

L0RDAG 11. APRIL 1987

- 1rtbcriksborg ~mts ~is

»Jeppe« i J~nkJlping
fantastisk succes
Jcegerspris-amat0rernes tur til det svenske blev en stor
oplevelse
Jllnkllpings gamle og meget
smukke stadsteater. seenemester Sture. der har vzret engage.
ret påstadsteatretgennem 47 år,
Irak l t.ridene. og han virkede
som en katalysator pfl Jzgersp.
ria-amaloreme. [)e spiUede,
aom havde de Ilet et Spark bag!
og var bleve\ engageret at Det

JJEGERSPRIS: - En •restmderrlvende
succes.
Svenskeme var glade ror
rorestilllngen, og vi har
aldrig oplevet noget llg·
nende. Slkken en modlagelse og slkken en glleStf'rlhcd. Fantastisk slrer vi
bare.

Kgl.

J "'gerspris Amatjlr Scenes
akllln;r samt kommunale rePr&:!Sentanter er JVemme Igen
ef\er weekend-bestilget i JiJnh·
pin g, og superlativeme rinder af
de lr.lltte men 4h Ä glade lokalskuespillere.
Bestiget i det svenske har
veret en stor succes. Noget der
vii bUve husket. og nogel der
knytter endnu sla!rkere trlde tiJ
Jonklipinas Par Bricole-selskab.
De l :Ut 36-Jil!gerspris repi'H!sentanter blev modtaget af Jcnkopingl viceborgmester, hvordkr der var spisning pA rädhu•et ll<'ref\er glk mnn Iii •Jeppe
på Bjerget-. der blev spiilet pli

El\er forestWlngen var der
masser at ros. En Jllnkllpingborger. aom nelop hnvde set
Jeppe-forestillingen pfl nati~>
nlllscenen l Stockholm, erkJz.
rede, at J~Egerspris-udgaven var
bcdrt' - rummede mcrc rele~e
og gl~ede end den svenske udgave. Og det var naturUgv~s en
udtalclse, der passedc JASamaLMeme.
Fllr foresUWngen gav Par Bn·
cole-mandskoret nre sange. og
de omkring 150 tilskuere var
henned vannet op til det. der
skulle komme. Tilsynelndende
var der ingen sprogproblemer
ener de f~trste 10 minutler S\'enskerne forstod det meste.

El\er •Jeppe pa Bjcrgel• var
der feslmlddag l den na!riJggende hll.ndvll!rkcrforcnlr~s dejllj!c
lokaler. En raekke taler blev
holdt, bl.o. Af Charles Pclruason,
som m ange J.egerspris-borgem
er fortroUge med. Karin og
Nicls Brandt.MeUer, der er cngogerct l vensknbssomnrbejdet.
var også fremme med rosende
bemll!rkninger.
Medaljer, som Steffcn Lund
og Per Knudsen havde udarbeJ·
det, blev overrakt til nere.

lnden lijemturen sondag be-

sOI:Ie man Huskvarnos gamle
vAbensmedie og kunstneren
CaUe 0memark. der cs:enhrendlgt viste rundl p~ •in eg<'n
ud1ave af · Bounly•, en fanta~
hsk skulptur 1 det svenske.
ll.Jemme leen har Jre~crspriS·
amalereme n::eppe ord for dc\.
dc hnr oplcvet - mcgct v1l bhvc
a.•
huskel l megct lang tid.

NAGON MASTE SÄLJA DEN EXKLUSIVA GARDEROBEN
DET GÖR VI.

ERIC SKOGLUND
Ö. S torgatan 12. JönköriniJ.. Tel. OJ6fll ?6 30

visste Du att:
Moderlogens ordensskald Martin Stugart, journalist till yrket, har
hållit ett föredrag i riksradion över ämnet "Akademiernas och
ordnarnas ursprung". Anförandet var mycket hörvärt och AVISA
vill gärna återge det in extenso. Dessvärre tillåter utrymmet inte
detta, utan vi har måst inskränka oss till föredragets senare del
som handlar om Par Bricole och upprinnelsen till vår orden. Sverige utmärkte sig på 1700-talets mitt för mängden av nya ordnar.
En av de intressantaste stiftades i Stockholm 1753, samma år som
drottning Lovisa Ulrika instiftade Vitterhetsakademien.
Här fortsätter Martin Stugart sin redogörelse sålunda:
Det nya sällskapet hette Tankehyggarorden och grundaren var en mycket
besynnerlig man som hette Karl Fredrik von Eckle/1. Enligt den samtide statsmannen Elis Schröderheim var Eckleff "tavelsamlare" utan förstånd om konst,
boksamlare utan kännedom om böckernas innehåll men framför allt stor
ordensvurm och särskilt ivrig frimurare". Tankehyggarorden blev bara tio år
gammal men har gått till historien eftersom den till sina mest nitiska medlemmar räknade Hedvig Charlotta Nordenllycht samt poeterna Creutz och Gyllenborg.

Eckleff själv var en synnerligen medioker skald; Creuu antyder i ett brev att
Eckleff stiftade Tankehyggarorden för att få åhörare.till sina magra verser och
få skryta med sina kunskaper i ämnet ordnar.
Eckleff saknade kanske talanger som skald och boks3.!!1lare men har var utan
tvekan skicklig i allt som hade med ordensbygge att göra. Han skapade så gott
som ensam den s .k. "Svenska riten" som frimureriet i vårt land ännu i stort sett
följer till skillnad från huvuddelen av det internationella frimureriet. Under
Eckleffs ledning blomstrade frimureriet i Sverige och nya loger inrättades.
BRODER BELLMAN
Bland de många nya medlemmar som recipierade under Eckleffs tid märks en
populär stockholmspoet som hette Carl Michael Bellman.
Han anmäldes till inträde i Eckleffs frimurarloge den 20 december 1775 av
sin blivande svåger, medicine doktor Johan Pihlgren. Först den 3 juli 1776 recipierade han i första graden. l logeprotokollet för denna dag finner vi följande
intressanta fakta: "sekreteraren vid kong!. Nummerlottericontoiret Carl Michael Bellman recipierades, född den 4 februari 1740 i Stockholm ... bekänner
den Lutherska Religion, förut ledamot av Sällskapet Pro Patria: fadren Johan
Ernst Bellman, lagman".

frimurarna i Stockholm har vänligt nog hjälpt mig mycket i mina forskningar
och visat papper där det berättas att Bellman erhöll andra graden den 9 april
1777 och tredje graden den 16 i samma månad. Den 19 december samma år
ingick han äktenskap med Lovisa Grönlund och verkar därefter ha förlorat
intresset för frimureri.
·
Hans namn förekommer inte i protokollen under de närmaste två åren, men
den 28 april 1779 finns en notis igen. Där är antecknat att man "i anseende till
förekomne skäl och omständigheter fann för gott att låta avskriva ordens ford·
ran hos Secreteraren Bellman" belöpande sig till 585 daler kopparmynt. Att
Bellman trots denna pinsamma malör på intet vis släppt kontakten med sin
loge framgår av att han den 15 november 1779 anmälde två personer till inträde
i logen, nämligen svågern Karl Ludvig Grönlund och kapten Gustaf Fabian
Stiemecrantz.
Bland sina logebröder hade Bellman redan många av sina bästa vänner,
såsom nyssnämnde statsmannen Elis Schröderheim, med d:r Anders Blad, till
vilken han diktade sin skakande epistel "Märk hur vår skugga" och en viss Olof
Kexel. Bellman stannade i alla händelser i tredje graden. Han vann ingen mer
befordran, kanske för att han hade så förtvivlat svårt att sköta pengar.
Bellman var annars i hög grad en son av sin tid och mycket intresserad av det
florerande ordenslivet, mycket mer än det andra huvudnöjet i Stockholmpolitiken.
Underligt nog tog det läng tid för den glade och musikaliskt begåvade
Bellman att bli ledamot av någon orden alls. På 1760-talet var han en Herr
Ingenting, en underbetald tjänsteman i manufakturkontoret och i många ögon
en notorisk krogkund och slarver. Ytterst få insåg hans geni. För att roa sig själv
stiftade Bellman sin egen orden, där huvudstadens ökända fyllbultar och nattfjärilar hade sina kapitel och backanaler. Bellman spelade själv alla roller i
denna Bacchi Orden som firade Bellmans farfarsmor Barbaras namnsdag den
4 december som sin högtidsdag.
Det första ordenskapitlet hölls ar 1766 och Bellman fortsatte sedan varje år
med nya ritualer och visor tokigare och mer underfundiga var gång. Den
svenske skalden och politikern Johan Gabriel Oxenstierna skildrar i sin dagbok
hur han den 4 december 1769 fick besök av vännerna Olof Bergklint och Olof
Kexel och hur de föreslog att han skulle följa med dem att se på Bellmans
ordensupptåg hemma hos Anders Lissander på Götgatan. Oxenstierna lydde
uppmaningen och ångrade sig inte. "Jag har ännu aldrig i min livstid skrattat så
mycket som i kväll", antecknar han vid hemkomsten i sin dagbok."Bellman har
inrättat en orden till Bacchi ära, varuti ingen får bli intagen som ej till det mins·
ta två gånger för allas åsyn legat i rännstenen. Han häller detta kapitel ibland,
dubbar riddare allt eftersom förtjänta ämnen framkomma och i kväll höll han
parentation över en död riddare, allt på vers satt efter operastycken. Han
sjunger själv och spelar cittra. Hans gester, hans röst, hans spelning, som äro
oförlikneliga, föröka ännu mera det nöjet man har av själva versen, som alltid
är vacker och innehåller tankar, ömsom löjliga, ömsom sublima, men alltid
nya, alltid starka, alltid oväntade, över vilka man ej kan undgå och häpna och
antingen komma av sig av förundran eller skratt."

PARODI PÅ ORDNAR
Till Bellmans beundrare vid det här laget hörde Olof Kexel, en glad sällskapsbroder som haft turen och skickligheten att få fast anställning vid Kungliga
Teatern i Stockholm. Han var allmänt känd för att ha en kvick och bitande penna, men ansågs vida underlägesen Bellman som skald även om denne saknade
Kexels förmåga att ta sig fram i världen. Kexel roades enormt av Bellmans
ordensupptåg och så föddes tanken att ur alla dessa fantasifoster skapa något
verkligt, en p$1rodi på alla ordnar men samtidigt en naturlig samlingsplats för
humor, lekar och nöjen på håJibar grund. Bellman gick med på iden, men utan
större entusiasm. En tredje glad skald, Carl Israel Hal/man, blev ordensgrundare nummer tre. Den 15 maj 1779 stiftades Sällskapet Par Bricole vid ett vårsammanträde på Södra Stadshuset, nuvarande stadsmuseet. Man hade då hållit på några år med invigningar efter ritualer som varierade beroende på Kexels
mer eller mindre goda humör. Efter 1779 blev det lite bättre ordning, även om
det skulle dröja ännu tjugo år innan ordens ritualer fick fast form.
Frågan är om det nu någonsin var meningen att Par Bricole skulle stelna.
Själva namnet, Par Bricole, är en fransk biljardterm och betyder ungefär "av en
slump, av en tillfällighet", något som antyder att grundarna ville låta inspiration och infall regera fritt. Byråkrater och karriärister skulle hållas utanför
detta kotteri av muntra unga män. l en vers av Hallman från 1789 framskymtar
att han inte alla var nöjd med den utveckling Par Bricole tagit:
Du vackra Par Bricole, jag
minns liksom i går
med munter själ och grAa hår
när du begynnte till att skimra
hur mAngen idog hand, hur
mAngen glädjens son
har ansett för sin lärospAn
att pA din stolta resning timra
och varit om din prydnad
mAn.
Du har försvunnit vittra anda,
du borde vara här att dina
toner blanda
och gA vårt glada folk tillhanda
och sjunga liksom du var van
och sprida löjen ut, kring
denna nöjets ban.
Inte ens i Par Bricole, som han lagt grunden till själv, avancerade Bellman till
några högre höjder. Han var visserligen Ordensskald till sin död 1795, men kom
aldrig längre än till femte graden, låt vara den dåvarande näst högsta. Bellman
kunde aldrig det här med att göra karriär- han var för mycket konstnär för det.

Detsamrna gällde även de andra ordnar han tillhörde·, Arla Coldinu och Timmermansorden. l den sistnämnda orden recipierade Bellman den 3 aprill778,
men blev lika lite flitig här som på andra ställen. Han stannade i tredje graden
precis som hos frimurarna. l Arla Coldinu gick det inte stort bättre - här recipierade Bellman 1786 som gammal god vän till gulddragaren Johan Petter Widman på Elfvik, Lidingö. Bellman gjorde sig snabbt omtyckt som sångare och
skald, men någon vidare ordensvurm hade han inte just
·
Den orden han enligt egen utsago trivdes bäst i var eget nog den minst kända·
idag, kanske för att den upplöstes år 1809 medan såväl frimurarna som Par Bricole, Arla Coldinu och Timmermansorden ännu blomstrar. Sällskapet jag syftar på är Augusti Orden, som stiftades den 24 januari 1776 för att hylla Gustaf
III och firade tre högtidsdagar om året: den 24 januari, kungens födelsedag, den
6 juni, kungens namnsdag, och den 19 augusti, dagen för kungens blodiga statsvälvning 1772. Det var den dagen, ska vi minnas, som Bellman gjorde sin lycka
genom visan "Gustafs skål" som i ett slag blev hela svenska folkets kungssång.
Tack vare den kom han i Gustaf III:s gunst och behövde inte mer bekymra sig
över dagligt bröd.
Augusti Orden bestod av några dussin ledamöter, hyggligt och beskedligt
folk enligt Bellman, alla hörande till kungens trognaste beundrare. Man samlades än här, än där, ibland på Carlbergs värdshus och ibland på Piperska Muren.
Bellman var ordensskald också här och har i åtskilliga dikter upphöjt kung
Gustaf till en vis och älskad kung.
LER l SIN HIMMEL
Desto större blev sorgen för honom när Gustaf III blev skjuten på operamaskeraden den 16 mars 1792. l en blink var allt förändrat, en hård cencur lades på
landet och livsglädjena försvann. Många ordnar hotades av upplösning endast frimurarna klarade sig från inblandning eftersom hertig Carl, Gustafs
lll:s bror, och statschefen Reuterholm båda var höga frimurare och visste vad
som föregick bakom de stängda dörrarna. Andra ordnar misstänktes att hysa
statskonspiratoriska element emot den nya ordningen. Alla de fyra stora
ordnarna i Sverige, frimurarna, Par Bricole, Timmermansorden och Arla Coldinu, finns kvar än idag och visar som sagt inga tecken på avmattning, tvärtom.
Och för ett par år sedan nystittades Augusti Orden i Stockholm, så nu är
Bellmans alla ordenssällskap i full blomning. Vi får hoppas att han ler i sin himmel.
Martin Stugart
Bibliotekarie Par Bricole
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NEW SWEDEN 88
Jönköping med omnejd åter i blickpunkten.
Gör som gamle Guvernören sedermera Landshövdingen,
JOHAN PRINfZ, stick till USA en tid (han var dock borta i 10 år,
1643--1653. Kom sedan tillbaka. Länsstolen är upptagen men Du kan väl bli
ståthållare på något slott efter hemkomsten.

1988 firar vi NEW SWEDEN 88, d.v.s. att det då är 350 år sedan Sverige skaffade sig
en koloni i Delaware. Presidenten (han Reagan, Du vet) har utropat 1988 till The
Year of New Sweden i hela USA. Massor av evenemang för kultur, turism och
näringsliv är då på gång både här hemma och i USA.
Följ den spännande planeringen i AVISA (med ensamrätt för alla PB-Bröder)
eller ring någon av följande PB-Bröder (av alla möjliga digniteter) som är med i
planeringen från Jönköpings län (PB-Bröder kan användas till allt) nämligen JanErik Berggren, Nils-Göran Dahlquist, Lennart Halldorf, Perolof Kallings, Harald
Lang, Per-Göran Nyberg.
De, och några till, tillhör länskommtt~n i F-län för New Sweden 88. Man hoppas
nå framgång med bl.a. följande projekt. Kulturhistorisk utställning här och där
(New Jersey). Expo made in Småland, där. Kulturutbyte, sister state resp. city-relationer, turistutbyte, Johan Printz-arrangemang i Bottnaryd. Utbyte inom områdena forslming, teknikspridning, undervisning, speciella dicipliner såsom gerontologi och odontologi (Broder Anders Hugoson är en hejare på det) mm, mm.
Vår Ordenspressekretare, Perolof Kaltings är samordnare för länskommitt~n.
Om Du inte kan ge Dig till tåls till nästa AVISAsåring honom för breddinformation.
De övriga namngivna Bröderna är expeter på näringslivsprojektet Po finns på
telefon 036/105704.

BETALD ANNONSPLATS
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SkOna Fötter.

Södra Strandgatan 21. J&koplng.
Tel. 036111 03 03.

Intervju med Skattmästaren
Efter en och annan påtryckning lyckades AVISA-redaktören få intervjua den i
höst avgående Skattmästaren, Sven Bener. Det är ju sällan en Skattmästare
avgår, eftersom hans ämbete är föga eftertraktat, så nu var det verkligen dags
att passa på tillfället.

KEJ:
Vilka egenskaper anser Du bör känneteckna en R.Sk.M.?
SB:
En Sicattmästare i Par Bricole behöver inte vara mästare, ty han är omgiven av
många sådana. Mästare att komma med nya påhitt, nya förslag till utgifter- det
finns för all del också de som verkar på intäktssidan. Men R.Sk.M. måste ta på
sig den föga populära rollen att höja ett knotigt pekfinger och påminna att PB:s
resurser inte är större än att de kan ta slut.

KEJ:
Men är inte det senaste årets resultat ett av de bästa på länge?
SB:
Jo, men detta är ingalunda Sicattmästarens förtjänst. Han har endast registrerat
händelseutvecklingen genom att organisera den i kostnadsslag och kostnadsställen, allt för att ha ett pedagogiskt underlag för det knotiga pekfingrets
maningar.
l stället är det våra i Vingården så flitigt arbetande Sekreterare, Notarier,
Directeurer, Intendenter, Ordningsmän och Provideurer och inte minst triumviratet av Styrande, som aHa så förvaltat sina ämbeten att sysslorna kunnat
fullgöras inom uppställda ramar. Ledningen för våra talanger i Bacchanaliska
Kören, Theatern och Musiken har varit god, varmed förstås bra program och
genomföranden till rimliga kostnader.

KEJ:
Glömde Du inte någon talanggrupp nu?
SB:
Du menar den för Jönköpings PB alldeles specifika, uppkallad efter general
Lucullus - han som blev så ålessen på krig att han började laga mat i stället. Jo,
minsann, och i hans efterföljda har en av talngerna i vårt Luculli Gille förvandlat
ett helt regemente till matmarknad.

KEJ:
Du har antytt att skattmästarämbetet inte är ettertraktat och populärt- skulle
det vara på något vis misskänt?
SB:
Ingalunda! En av mina företrädare, postmästaren Albert Olsson har till och
med fått sin byst rest i stadsparken. Men själv jag föredrar att sitta tyst framför
att i stadsparken stå byst.

En titt i Direktören för
Bacchanaliska Theatems dagbok
Sedan föregående nummer av Avisa har följande föredragits inom den Bacchanaliska Theatem:
Två dagars tume våren -86 till Danmark (se uti. rapport av broder Niels).
l september månad -86 gavs JU graden med därtill hörande föreställning. Vår
högt vördade Styrande Mästare Jan-Erik Berggren hade hunnit fylla jämna år, vilket inte alls syns på honom. Theatem hyllade honom med en kavalkad "Här är ditt
liv".
Lördagen den 22 november -86 stod den BacchanaJiska Theatem värd för en
teaterkonferens omfattande samtliga PB-loger inom landet.
Konferensen gav nya kontaktytor samt ett fördjupat samarbete mellan de olika
logerna. En uppföljning skedde sedan den 13 och 14 februari hos Moderlogen i
Stamhuset.
Söndagen den 23 november -86 gav den BacchanaJiska Theatem en offentlig
föreställning på Elmia i Jönköping.
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Barbaradagen firades med sedvanlig pompa och ståt, där teaterns medlenunar
fick möjlighet att ta hand om de nya recipienderna på ett anständigt, men ändå
prövande sätt.
Den 16 Jan. var det dags för teatern med en utflykt till Göta PB, för att se, lyssna
och lära. Besöket i Göteborg gav sådan mersmak att Götas teaterensemble
inbjöds att gästa Jönköping.
l mars månad var det dags för Il graden och debut för Torsten Welander som
den gamle bricolisten. Göta PB:s stjärnor gav spexet "Osis för lsis och Osiris". En
lysande föreställning med begåvade bröder, ett spex från tidig Faraonisk tid. Vädrets makter var denna dag gynnsanuna över Smålandsmetropolen, trots en kall
bris från Vättern, men ändå med en tendens till vår.
April månad anländer med regn, besök av .JAS-teatern med sin föreställning
"Jeppe på Berget". En glänsande föreställning av strålande stjärnor, samt en efterföljande sprakande och medaljtyngd måltid, där en nordisk förbrödning var ett
faktum. Tyvärr kunde vi notera att några gäster glömde betala sin IOO:a lapp.
Snälla, gör det till Benno Holm, för det är ebb i teaterns kassa.
Äntligen maj månad med Vårbal, där teaterns insatser var att ta hand om de
allra ljuvligaste recipiender i olika grader samt att med hjälp från Frank Jonsson,
Vänersborg PB svara för underhållningen. Sen skulle det bli sonunar med sol och
sköna bad, men ack nej. Vissa av teaterns stjärnor åkte på Danmarksturne till JASteaterns sommarfest i frack och ordnar.
Danska slott är en sedvärdhet, när de uppfylls av fräscha besökare. Hör och
häpna!, käre läsare, under weekenden i Danmark sken såväl sol som värme till
tidig söndagsmorgon, där t.o.m. ett morgonbad var att rekommendera. Ja, men nu
skulle det bli semester för en teaterdirektör.
En inbjudan anländer från Broder Bengt Nordström i Göta PB. som tänkt ha ett
kalas i anledning av sin 50-årsdag och sådant kan man inte tacka nej till. Bröder
från hela landet sammanstrålade i Göteborg på midsonunardagen. Trots regn
avhölls en fest till tidig morgontimma, där körer sjöng och stjärnor agerade. Juni
hade några dagars uppehåll, men då sattes Bröderna Sune och Sixten i arbete med
att förbereda vårt gästspel i Göteborg den 16 oktober i år.
Juli, jag frågar mig var är solen? Den 26:e om aftonen i samband med Bellmandagen i Stockholm varvädret vackert, men ack så blåsigt. Gräsmattan var våt, men
ett flertal av teaterns Bröder med fruar hade åkt för att hylla vår ordensskald. Nu
noterar vi augusti månad i dagboken och kräkpremiären närmar sig och regnet
bara faller ner.
Det har både varit en händelserik och givande tid för stjärnorna inom Bacchanaliska Theatern och ännu mer väntar under hösten. Jag har försökt, att ta upp de
viktigaste stolparna inom vår verksamhet.
De kontinuerliga torsdagsträffarna varje vecka då aktörerna träffas på kansliet,
äter och mår gott och ev. repeterar inte att förglömma. Du som har läst de här
raderna och är intresserad av teater, ta kontakt med oss! Vi behöver nya talanger
som dansar, sjunger, syr kläder, bygger scener och agerar.
Vill Du känna den sanna Bacchanaliska andan, välkommen till Theatern!
Din teaterns direktör

Vildvuxna frackar
Vid Stora Konseljens sammanträde, vilket är den årliga storsamlingen i
Bellmanhuset i januari för det Styrande Bricoleriet i Sverige, uppkom bl.a. frågan om vedermälens inbördes placering på frackbröstet. Frågan hänskjöts till
respektive loger och några anvisningar i detta ärende gives härmed som följer:
Utöver Bricolistiska vedermälen bäres allmänna svenska och utländska
ordnar och medaljer, som utdelats för förtjänst, inklusive svärdsorden och Pro
Patria för nit och redlighet. Flera "Civila" vedermälen finnes järnväl i miniatyr
och bäres i så fall på vänstra rockslaget. Originalen placeras ~ lämpligt ställe
på vänstra frackbröstet.
Vänster frackbröst- bjärtsidan - är den förnämsta. De Bricolistiska medaljerna placeras med Moderlogens vedermälen främst och därefter Dotterlogernas i åldersordning. Av artighetsskäl placeras de egna medaljerna sist i raden.
Vårt eget förtjänsttecken - "Bricoleriets vackraste tecken" - sätter vi gärna
över bröstfickan, där det syns bäst! På högra frackbröstet kan man sätta s.k.
närvaromedaljer för att skilja dem från "äkta" vedermälen, nota bene som
sådana finnes i något antal...
Propån om vedermälenas inbördes placering har framkommit då frackbrösten många gånger ser ganska "vildvuxna" ut. Nog är det prydligare om medaljer
och tecken ordnas i jämna rader och efter ett visst system. Den allmänna stil,
vi eftersträvar i Par Bricole, bör även omfatta ovanstående detal{
Ou, som har flera vedermälen: Gack ut i Din kammare och städa upp bland
klirret på frackbrösthalvorna l
St.K.

Viger mer.
ÖPPEITIDER:
Sönd-torsd
1O.OG-24.00
Fre<:Hörd
1O.OG-03.00

Luculli Gille
"Yngst, störst och vackrast (kök)!"
Se där några mycket väJ underbyggda
uttaJanden om Luculli Gille.

Vi firar snart 4-årsjubileum, är alltså yngst bland PB:s talanggrupper och dessutom den första gastronomiska.
Det där med storleken är ju inte så viktigt, men det finns i dag 86 mat- och
dryckintresserade b ricolister, som i Il (elva) grupper träffas, trivs och anrättar
de mest fantastiska måltider i vårt gamla kök-köket som vi håller på att bygga
om för sisådär något under hundratusen kronor.
Menyerna har bytts ut mot ritningar, soppsleven mot mursleven, men det
glada humöret och gemenskapen blir bara bättre när vi tillsammans- i rök och
damm - skapar vårt nya kök, som blir särklassigt vackrast i stan. Många fina
prestationer och fantastiska gåvor gör att vi utan ekonomisk belastning får förutsättningar att ha det ännu bättre. En elegant ny köksinredning från Marbodal,
ett helt nytt revolutionerande kök, där spisen står i centrum, kommer att stå
klart i början av september. Då skall vi ha "öppet kök" som inledning till höstens c:a 60 trivselkvällar i Luculli Gilles regi.
Det traditionsenliga Gåsablotet går av stapeln torsdagen den 12:e november.
Boka in dagen redan nu.
Det senaste slagnumret i vår krets är nog lunchgruppen där ett antal senioraktiva träffas bland grytor och väldoftande rätter. Även om det nu är nästan
fullbokat varje kväll i köket så vill vi försöka att sprida det Luculliska Ljuset till
flera inom PB. lnspectorn och undertecknad har en liten väntelista och vem
vet, snart kanske vi blir dussinet (grupper) fullt.
Ingemar Boman
Praeses

Lystna förståsigpAare vid pannkaksberedning.

Bilder från LUCULLI GILLES senaste säsongsavslutning
söndagen den 31 maj på Ingemarsgården i Bunn

En del föredrog sittvänliga möbler
istället för terra firma.

,.,..~

~
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' Lars Boll ger grupp J en 2:a inteckning

~ i "Van~~~'l~sbrädan"för piffigaste meny.

3:eGRADEN
Vår otroligt energiske och perfekte Protonotarie, Herbert Ljungdahl, har tillbringat åtskilliga timmar framför skrivmaskinen för att- till reception i 3:e
GRADEN lördagen den 3 oktober -87- kalla nedanstående Bröder.
MikaelAlm
BengtÅkeBengtsson
Bengt-Inge Bengtsson
JanBilling
Magnus Carlqmst
Magnus Christersson
Gunnar Dahlgren
Nils Göran Dahlquist
Olof Eckerdahl
Roland Ekenberg
DanEkström
BengtEkö
Christer Eng
Torbjörn Enochson
Lennart Grahn
Claes Hansson
Lars-Göran Hessmark
Jan Ottosson

Bernt Johansson
Lars Johansson
Leif Johansson
Lars Jönsson
Gert Kvarnstrand
Jan Lundegard
Sven-Olof Malmberg
Per Johan Marklund
Esra Matthiasson
Claes-Göran Nelson
Lars Nilsson
Lars Noltorp
Kjell Nordin
Jan Nordström
Bengt Nyberg
Håkan Nyberg
EskoOisson
Torsten Olsson

Görgen Peterson
Nils-Erik Reuterdahl
Lars Rosengren
Tommy Rydberg
Ove Sandberg
Kjell Sandström
Bo E. Sjöberg
Mikael Sjöberg
RonnySteen
JohanStorm
OlleStröm
Bengt-Olof Svensson
Kjell Svensson
Lars-Göran Thorman
Björn Thyselius
BoWelander
Anders Wendel
Bengt Håkansson

VI KAN GLASÖGON
OCH KONTAKTLINSER
vi har

7

optiker till Er tJänst
@

OPTIKER
O. PETERSSON AB
Östra Storgatan 2-4 550 40 JÖNKÖPING
Tel. 036 • 11 06 43

V. Storgatan 7, JÖNKÖPING, tel. 036- 12 19 68
Brahegatan '$7, GRÅNNA. tel. 0390 - 100 86

Bröder i alla ställningar

OM NI HAR LUST
till och därjämte intresse av
att Par Bricoles arkiv befinner sig uti bästa ordning

RANNSAKEN EDER
Kanske har Du i någon vrå eller låda: Fotografier (papperskopior, diabilder), Filmsnuttar - Skrivna dokument av skilda slag - Manuskript till
PB-spex, programblad till dito. Kort sagt - allt som är av intresse för
arkivet och framtiden.

LETA- LETA- LETA- HITTA!
Ring, skriv eller kom till PB:s kansli
östra Storgatan 6, 552 40 Jönköping.
Tel. 036-162131.
Med fantastiskt vänliga hälsningar

Bror C.M. Nätt O.A:Ie

DEN NYA SPORTUTRUSTNINGEN
Gör Sierran ännu mer spännande.

BANGÅRDSGATAN 23 · JONKÖPING · TEL. 036-11 98 50.
GISLA VED · TEL. 0371-115 20.

MEDDELANDEN
Förklaring angående R.G.K.
Till kansliet har inkommit många förfrågningar om principerna för upptagande av
Bröder i R.G.K.-graden. Som svar och upplysning lämnac; här nedanstående korta
utdrag ur våra statuter.
"Deras antal får vara fem gånger antalet R.SK och gäller denna proportion för
såväl Moderlogen som Dotterloge. Dock får i Dotterloge antalet antalet R.GK ej
ökas under annan förutsättning än att antalet Bröder inom de bägge högsta graderna stannar vid högst l 0% av hela medlemsantalet.

TACK!
Det strömmar - glädjande nog - in åtskilliga gåvor till våra kanslilokaler.
Senaste tillskotten äro bl.a.: En färgstark målning komponerad av Birgitta Ramfors, maka till ordensbrodern Jan. Konstnärinnan tolkar tavlans motiv som en
påminnelse om "Ljus och Liv".
Från våra vänner i Jaegerspris (Danmark) har överlämnats en vacker och
stämningsfull etsning. Motiv: Den gamla Möllan.

Som tidigare nämnts är många Bröder fullt sysselsatta på kvällar och övrig fritid med ombyggnad av kök och renovering av övriga kanslilokaliteter. Frivillig
arbetskraft får gärna höra av sig. Ring "Lokalvårdare" Knut-Erik Jahnke, tel.
16 59 79. Telefontid: Dygnet runt.

LUCULLI GILLE kan tänka sig, att JULSKYLTNINGSSÖNDAGEN (förmodligen
den 29/ 11 ), ställa upp med servering av Kaffe och kakor, Glögg (även alkoholfri)
och Läsk. Hela familjen är välkommen till de nyrenoverade kanslilokalerna.
Östra Storgatan 6, 3 vån. (Porttelefon, hiss). LÄGG DEITA PÅ MINNET!
OBSl Serveringen sker tilllägsta möjliga pris.

Alltjämt lever Bellman
- för oss, alltid Bellman skall leva!
l.
l Vätterns huvudstad
en kör där finns.
Utmärkt den sjungit.
Utmärkt den sjunger.
Par Bricole.
som gjort, som gör
en viktig roll.
Mänskan den glatts.
Blir i dag alltjämt glad.
Bellman man prisat
prisar med ära.
Pokaler så höjes.
Ljusen är tända.
Salut har avfyrats.
Avfyras med klang.
Alltjämt lever Bellman.
l hem, uti hjärtan.
För oss, alltid Bellman skall leva.

2.
Personen och skalden
Carl Michael Bellman
han kände så starkt
för människors nöd.
För människors glädje och ljus.
Han skänkt oss i böcker:
en reaktion
till demonstration
att hjärtan skall värma
uti kylig natt.

Understundom det blivit, blir:
hån och skratt.
Skänkt oss i psalmbok:
en riklig skatt.
Alltjämt lever Bellman.
l hem, uti hjärtan.
För oss, alltid Bellman skall leva.

3.
Hans budskap, hjärtan har vänt.
Jämt, kan det vända.
Till:
Ädel gemenskap, glädje och ljus.
Bland bokverk, som människor har.
Lever Bellmans minne kvar.
Till Mänskor i mörkret.
l andlig dimension.
Inspiration.
Muntration.
Att, de ständigt, kan känna och skåda:
En glädje.
En kärlek.
Och ljus.
Alltjämt lever Bellman.
l hem, uti hjärtan.
För oss, alltid Bellman skall leva.

'la~ ASKARP
-

~

Jan Ramfors
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om Du har höga krav på

KVALITET och SERVICE!

566 00 Habo. Tel. 036-431 50.

~
1987
SEPTEMBER
15 Rune Algren
23 Benno Holm
24 Gerhard Runström

60år
50 år
50 år

OKTOBER
5 Waldemar Sjöberg
13 Berndt Storm
27 Roland Isaksson

75år
70år
50 år

NOVEMBER
4 Börje Widman

70år

DECEMBER
19 Magnus Carlqvist
26 Lennart Sjöblom

50 år
70 år

1988
JANUARI
l HansOdeen
4 Arne Biilow
5 Hugo Brolin
11 Karl Gustaf Kindberg
15 Per-Olof Ringquist
18 Bengt Norbäck
21 Miles von Strokirch

75 år
50 år
75år
75 år
50 år
60år
90år

FEBRUARI
13 Ingemar Hellman
21 Harald Stone
23 Per Lagerlund

50 år
60år
50 år

MARS
8 John Kvist
20 Sven Malmborg
21 Roland Malmqvist
25 Hugo Wallin

80år
70år
50 år
70år

APRIL
7 Björn Linden
15 Lars-Eric Carlsson
17 Per-Olof Ambjörnsson
29 Anders Hugoson

50 år
60år
60år
50 år

MAJ
Il Holger Johnsson
13 Sven-Åke Suhr
19 Lennart Fornander
19 Sture Johansson (Åmål)
21 Lennart Johansson (Särö)
25 Anders Dahlgren

80 år
60år
7Sår
7Sår
50 år
80år

JUNI
8 Jan Graab
22 Jan Forssell

60år
50 år

JULI
4 Sven-Olof Miller
l O Nils-Erik Johansson
13 Sven Ahlström
13 Sven Bergman
15 Vikar Säfvestad
17 Rolf Ahlse
24 Erik Rigemar

60år
60 år
70år
70 år
70år
60år
70år

AUGUSTI
21 Bengt-Olof Henrichsen
23 Hans Carlsson
29 Gösta Gunnarsson
30 Ingemar Åström

70år
60år
50 år
80år

SEPTEMBER
4 Carl-Axel Pearsson (Åhus)
5 Berndt Lindblad
7 Sune Axelsson
9 Nils Höök (Göteborg)
l O Sven Axelsson
15 Herbert Ljungdahl
18 Stieg-Erland Dagman
18 Alvar Näslund
22 Bror Nätt
24 Bertil Larsson
25 Gerhard Claesson (Segelt.)

60år
50 år
50 år
50 år
75år
70år
60år
85år
70år
75år
70 år

OKTOBER
28 BengtJohansson

50 år

NOVEMBER
l Erik Gustafsson
l Erik Niskanen (UppsaJa)
4 Willhjalmur Johannsson
5 Olof Palm (Växjö)
10 Ernst Hartman (Göteborg)
11 Gunnar Gullberg
17 Bernt Reinmyr
20 Lars Lenfeldt
30 Eine Pehrsson

70år
75år
75år
50 år
90år
50 år
70år
50 år
50 år

DECEMBER
7 BoGrahn
10 Mae Mattus
14 Carl Ljungbergh
14 Rolf Nyström

60år
75 år
80år
75 år

~~

~~

Alltid välkommen till

;~;JAI~FA
Tel. 036-19 67 00.
HOPPETS TORG- HOVRÄTTSTORGET
BARNARPSGATAN 7

DET LYSANDE SÄLLSKAPET JÖNKÖPINGS
PARBRICOLE

SAMMANKOMSTER
1987
3 oktober

31 oktober

RGK
3:egraden
6:egraden
Minneshögtid

5 december

1988
23 januari
19 mars
14 maj

l :a graden
Högtidsdag
Barbaradag

4:egraden
2:agraden
7:egraden

SOMMARUPPEHÅll.
l oktober
5 november

9:egraden
3:egraden
6:egraden
Minneshögtid

3 december

l :a graden
Högtidsdag
Barbaradag

Var vänlig notera dagarna i Ditt kalendarium.
Njut och glädjs av vår Bacchanaliska
SÅNGKÖR- MUSIK- THEATER

Svartz Optik
När det gäller glasögon - kontaktlinser
Legitimerad Optiker Stefan Svartz
Västra Storgatan 8- Jönköping- Tel. 036-11 0509

PB-BRÖDER!
Välkomna in till vårt företag- oavsett
det gäller ny eller beg. bil.
Tala med Ulf Liljedahl eller Leif Holmqvist.

HÖSTENS STORA NYHET!

PEUGEOT405
~

Ii Iiedahi bil ab ~
Bakom Suxe, tel. 036-14 23 80.

