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FORORD
Dussinet fullt! AVISA nr. TOLV
Första numret av (NY A) AVISA utkom i april 1980. Då skrevs följande om
AVISA:s mening och avsikt:
Att undan vardagslivets besvär rädda ndgra ögonblick i vänskapens famnså angavs i Par Bricoles ungdom Sällskapets syfte. Denna Bricolistiska livsvisdom behövs än i dag, när riken och stora herrar står i, så att vår gamla värld
blivit ganska darrig att leva i.
Ro och glädje i en krets av goda vänner, vem vill inte njuta av dessa livets
håvor? Omkring Bricoles hus stryker kalmucker, ett vrångt släkte med ful
uppsyn och utan förmåga till glädje i sina hjärtan . Till dem har detta b lad
inget ärende, de kan inte begripa dess mening. Det vänder sig i stället till kalmuckernas motsats, Bricolisterna, till det ljuslynta Brödraskapet självt.
Ä ven till dem, som äger sinnen mottagliga för B ricoles goda håvor ja just till
dem, vilka har lust att tillsammans med oss rädda några glada ögonblick i
vänskapens famn på bricolistiskt vis och med den glimt i ögat, som är ett återsken av ett broderligt hjärtelag.
Jönköpings P.B. har ägt bestånd sedan 1879. Det har för generation efter
generation av äldre och yngre män varit källa till glädje, vänskap, munterhet
och sinnets förfriskelse , inte minst i kulna tider. P.B. vårdar alltjämt sina
ideal med gladelig håg och hälsar med den Broderliga glimten i ögat nya
adepter med det rätta sinnelaget välkomna i sin krets.
A VISA vill vara en sådan hälsning och på samma gång ett föreningsband
inom Sällskapet. Den vill även ge nyttiga besked, glimtar om Sällskapets liv,
tillväxt och glada stunder. Med andra ord effektiv och bra "avis".
Trots att P.B. är ett uteslutande maskulint Sällskap, må AVISA gärna läsas av våra "systrar"- de skall därav finna, att Bricoleriet är en hemvist för
idealitet, humanitet och vidsynthet. Och sedan damerna- åtminstone någon
gång- får tillträde till P.B. :s "förgård" har de på sätt och vis blivit meddelaktiva av Sällskapets strävan att låta vardagens besvär bortdrivas av den glada
vänskapen.
Flyg så ut, A VISA , till dem som har det rätta sinnelaget!
KEJ-RED.
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Fotnot: Kalmucken är rudis på allting, som hör till mänskliga cdukationer.
Han duger ej förrän han blir kommendö r och undergått receptionen.
Men då kan det hända man finner ibland rätt bra exemplar från
kalmuckernas land.
(Jonas Karling)

Styrande Mästaren har ordet
Ett dr utan misstag och ddligt förstånd
till hjälp dt vdr pinade, sargade jord
där sans och förnuft i stället fdr rdda
diir vänskap och kärlek blir människors lott
Ldt detta bli mdlet för kommande da'r.
Ja visst Mine Bröder. Ett nytt år, fyllt av hopp och förväntningar. Men först.
Tack mine Bröder för ett otroligt fint PB-år 1987, och så en god fortsättning på
det nya året 1988. Och mycket bättre kunde det inte gärna har börjat, när man
tänker tillbaka på den fantastiska kväll som bjöds oss när IV:e Graden genomfördes i slutet av januari, på ett minst sagt, och i dubbel bemärkelse, strålande
sätt. En kväll som hade allt av det som PB står och vill verka för. Stil, stämning,
glädje, tradition, talang och återigen talang. Tyvärr var det dock en del Bröder,
som, med mer eller mindre lovliga skäl, avvek efter Gradgivningen, och på så
sätt gick miste om några av kvällens absoluta höjdpunkter. För i synnerhet i IV :e
graden, utgör Måltidskalaset en viktig och finstämd fortsättning på receptionen.
Självfallet kan jag inte här avslöja vad ni gick miste om, men förutsätter att ni vid
en kommande IV:e grad reparerar denna brist i ert bricolistiska kunnande.
Det Lysande Sällskapet lönköpings Par Bricole kan glädja sig åt, att varje år
en allt större skara Recipiender söker att stifta närmare bekantskap med vårt
Sällskaps muntra och anständiga tidfördriv, och till förtroligheten och vänskapen mellan Bröder. Detta och hedraodet av allt fler välförtjänte Bröder har
gjort, att det blivit allt svårare att hålla tidsprogrammet inom rimliga gränser vid
firandet av vår årliga Högtidsdag, Barbaradagen. Vid kommande Barbara kommer vi därför att genomföra en del ganska genomgripande förändringar. Detta
mine Bröder, blir ytterligare ett exempel på den svåra balansgång som vi Styrande inom Sällskapet allt som oftast ställs inför. Men än en gång skall vi försöka
lösa frågan så att skämt och allvar får sina beskärda andelar och att "fläkten"
från Talangemas aktiviteter ej får lampans låga att flämta; utan att den i stället
brinner klarare än någonsin till Brödernas förnöjelse.
Än en gång mine Bröder; Ett inom alla områden framgångsrikt och skönt år
1988 önskar jag er alla. Och ta' det gärna lite lugnare. Även en Bricolist har bara
ett liv. Ett liv som blir vad Du gör det till i glädjens och vänskapens, och varför
inte ibland också litet mer, i ödmjukhetens tecken. Eller som någon har sagt;
"Jäkta inte så förtvivlat - betänk att brått lönar sig inte".
Er Styrande Mästare
JAN-ERIK BERGGREN

Inför julen tillverkade flera grupper i Lucul/i Gille "Mormors julkorv". Här syns
Grupp 2: Längst fram Vikar Säfvestad och övriga fr.v. Åke Suhr, Harald Lang, Torsten Welander, Bertil Utberg och Lennart Stridh. Gerhard Mattus stod bakom kameran.

DEN NYA SPORTUTRUSTNINGEN
Gör Sierran ännu mer spännande.

BANGÅRDSGATAN 23 · JONKÖPING · TEL. 036-11 98 50.
GISLAVED ·TEL. 0371-11520.

R G K (P B****)
och

3:eGRADEN
lördagen den 3 oktober 1987

Man borde inte vara inomhus då vädret medger utomhusaktiviteter. Men
vad göra då Par Bricole lockar till gradgivningar med efterföljande Måltidskalas. Stora Hotellet var 1\nyo skådeplats för bricolistiska övningar.
Tidigt på lördagen startade receptionen för de 17 Bröder vilka skulle avancera till RGK. den högsta grad Jönköpingslogen får ge. nämligen IO:e graden.

Utnämnda blevo Bröderna:
Sven-Robert Ahlin
Torsten Andreasson
Sigvard Brännström
Gunnar Jerstell
Per-Axel Jonzon
Karl-Gustav Kindberg
Magnus KJingensticrna
Eric Larsson
Lars Löfstedt

Sven Malmborg
Nils Norrseli
RolfNyström
Bertil Palme-Johnsson
Jan Ramfors
Ingemar Sjöholm
Lennart Stridh
SuneWinald

Klockan 5 om aftonen tog så gradgivningen vid för de Bröder som kallats till
uppflyttning i 3:e graden. Hela 28 recipiender infann sig och blev. efter en
tragikomisk opera med påföljande rättsliga rabalder, befunna värdiga att få
en ny grad. Mycket av PB:s arrangemang kretsar kring de insatser som Den
Bacchanaliska Kören och Thes Bacchanaliska T heater gör. Så även denna
gång. Kören och Theatern gjorde stora och uppskattade insatser. Vet alla för
övrigt att Sällskapet Kommunalskratt, vår uppskattade nyårsrevy här i Södra
Vätterbygden, emanerar från PB:s Theater? Jo, så är det emellertid. Lennart
Halldorf och våra roandeblomsterhandlare med efternamnet Ruberg liksom
Rolf von Otter m.fl. startade revyandet inom PB. Där finns påläggskalvar
som vi måhända får se på scenen vid Hovrättstorget vad det lider. Och PB:s
kör går inte av för hackor den heller. Nu har man dessutom fått ny dirigent.
eftersom Nisse Norrseli inte anser sig kunna hinna med alla repetitioner. Vi
får njuta av sången under snärtig ledning av Brodern från lönköpings konstoch musikskola, Clas Olof Lindqvist.

Vid det luculliska Måltidskalaset, även där med mångfaldiga körinslag, förekom i vanlig ordning ett flertal tal och anföranden, samtliga spirituella och
sålunda underhållande. Den senaste Dotterlogen till Modern i Stockholm
har för några år sedan bildats i Sundsvall. Historiskt besök i Jönköping var
det därför då vår loge, med 108 år på nacken, för första gången gästades av
en representant för den nya "systern". Br. Claes Breitholtz, Styrande Kansler för Sundvallslogen infann sig, för vilket han av vår Styrande Mästare JanErik Berggren belönades med logens sekularmedalj.
Förtjänsttecknet fick Br. Knut Per-Jönsson, 92 år "ung", som blev medlem
i PB 1939. - Tänka sig, de som fyller 50 år i år var bara 2 år gamla då denna
vitale man började sin aktiva bana inom Bricoleriet! Långa och engagerade
applåder följde liksom ett brilliant tackanförande. Avgående skattmästaren,
Sven Bener, fick ävenså han ett Förtjänsttecken och den tillträdande Brodern i samma ämbete, Lennart Stridh, framförde de underdagen tilllO:e graden uppflyttades tack. Dagens Ordförande, Sune Winald, höll tal till 3-orna
samt exekverade annat välljud från strupen i form av sång.
Bengt Ekö, som till vardags är kronofogde, framförde recepiendernas i 3:e
graden tack till De Styrande. I detta hann han få in en betraktelse om Carl
Michael Bellmans ekonomi sedd ur en kronofogdes ögon samt en bitsk kommentar till statsverket, som inte låter dc sina avancera i graderna lika snabbt
som inom Bricoleriet. Det var visst lönegraderna han syftade på?

J~_1ARKNADS RE SULTAT

Konsulter

i företagsledning
och marknadsföring
Laduglrdegatan 4
552 66 Jönköpins, tel 036-12 50 50, 12 56 I l

T.f. Theaterdirektören, Ingemar Florberger, talade om "stora barns lek
under Pompa och Ståt". Praeses i Luculli Gille, Ingemar Boman, berättade
om att PB-Bröderna inom Gillet tillhopa spenderar 130 kvällar per år i köket
på PB:s kansli - ett kök som inom kort står färdigt efter sommarens totalrenovering. Vår gäst från Sundsvall , Claes Breitholtz, tackade med en fyndigt
ihopkommen citatsamling av den svenska litteraturens mästare, ett i sanning
Bricolistiskt grepp inom det retoriska området.

PoK
Till O.S.B. befordrades:
Ulf Axelsson
Bengt Å. Bengtsson
Magnus Christersson
Nils-Göran Dahlquist
Roland Ekenberg
DanEkström
BengtEkö
Christer E ng
Torsten Olsson

Lars-Göran Hessmark
Bernt Johansson
Leif Johansson
Lars Jönsson
Esra Matthiasson
Kjell Nordin
Bengt Nyberg
EskoOisson
Claes G. Hansson

BRUNNSGATAN
Vår nya bagerianläggning har gett oss ökade
resurser och vi kan nu
hålla ännu bättre service
på våra olika konditorier i stan.

HAMNPARKEN

LASARffiET

Pröva våra läckra

Vi har många aktiviteter
- så håll ögonen öppna
och ta vara på våra
erbjudanden. Ett tips
redan nu - Pröva vårt
stenugnsbakade matbröd - bakat på gammaldags vis.

Pajer ocb SaUader
Dageos Husmanskost
inkl smör, bröt!, kaffe m kaka.

Brunnsaatan 18
Tel. 036-1605 20
HUlllipariten
Tei.036-114111

cfj
cifi,

Lasarettet
.....__Te_•.o_36-_u_u_zs_ _

.

Tommy Rydberg
Ove Sandberg
Bo E . Sjöberg
RonnySteen
Lars-Göran Thorman
Jan Lundegard
BoWelander
Lennart Grann
Görgen Peterson

V..111"nfl0
1~ ~·

Och sl liMs vi
förståss bos ICA
Plus i Buskvarna
och B&W p6 Nya
A6•
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6:eGRADEN
31 oktober 1987
I denna grad upptogs Bröderna:
Per Appert
Birger Axelsson
Leon Bener
Pehr Ejmefors
Göte Hellberg
Josef Helperin
Per-Anders Johansson

Olle Kindberg
Ulf Liljedahl
Ingemar Malmqvist
Richard Mattus
Charles Petruson
Tore Tiger

Minneshögtid
På traditionellt vis avhölls på Alla Helgons Dag en Minneshögtid med Parentation över under tiden sedan förra Alla Helgons Dag avlidna Bröder. För
andra året skedde detta i Hakarps kyrka. Vår Riddareprelat , Per-Axel Jonzon, kontraktsprost i Ha karps församling, svarade för betraktelse och parentation.
Styrande Mästaren, Jan-Erik Berggren, assisterad av Riddarceremonimästaren G unnar Eriksson uppkallade vid en sköldceremoni minnet av de
hädangångna Bröderna - Arne Linnarsson, Harry Lundin, Einar Nilsson
samt Jack Oltmans. Klockkläppen slog ett slag för envar av de hädangångna.
l betraktelsen uppehöll sig Riddareprelaten vid valda delar ur Pär Lagerqvists diktning liksom Biskop Nils Bolanders dikt "Mor".
Den Bacchanaliska Kören, under ledning av C las Olof Lindqvist, sjöng fyra för tillfället valda sångstycken . Noteras bör att kyrkan var i det närmaste
fullsatt. Minneshögtiden avslutades med bön, psalm 297, varefter Lampan
släcktes. Under orgelmusik uttågade Bröderna ur kyrkan och bildade häck
vid utgången när de anhöriga gick ut.
PoK

Par Bricoles
fasta punkt
i tillvaron

Stora Hotellet
Jonkoping. Telefon 036-11 93 00.

LUCULLI GILLE
- En ovanligt vital jubilar.
FEM ÅR gårväldigt fort - särskilt om man har roligt och trivs med samvaron.
Iden med Luculli Gille har verkligen visat sig vara en riktig satsning. Ordet
succe kan med rätta användas i sammanhanget. Vi är idag nittiotvå synnerligen aktiva Gilles-Bröder fördelade på 11 grupper, varav en är lunchgrupp för
senioraktiva. Det finns ytte rligare c:a 25 B ricolister som står på "väntelista".
Vi gör allt för att de snarast skall komma in i den härliga gemenskapen i vårt
nya kök och får avnjuta luculliska måltider i den vackra Bellmansalen. Problemet är att almanackan inte har tillräckligt många kvällar för bokning. Vi
hoppas dock, att genom effektivare bokning, annan förläggning av "visitationsaftnar", bildandet av ytterligare en lunchgrupp och en kvällsgrupp samt
införande av "stand-in-gäster" , se till så att alla får del av samhörigheten.
Ekonomin blir allt bättre. Vi har- som sagt - inrett ett helt nytt kök, skaffat utrustning för över tiotusen kronor samt försett alla medlemmarna med
"Kokkonsten från A till Ö", en guldgruva för den matgirige. Traditionsenlig
avslutning av vårteminen sker i år för femte gången med lunchkorg och hela
familjen ute på Ingermarsgården i Bun n- då vi har medaljutdelning och tävlar om inteckning i Mat-adorens vandringspris. Gåsablotet på Idas skola har
också blivit en efterlängtad begivenhet- inte minst nu när skolan fått en verkligt proffsig och smakfull restaurang. I höstas var vi 37 kockar i köket- trots
det var allt superbt och till anrättningen bjöds på välljudande specialkomponerad gluntsång.
Tack idegivare Knut-Erik (KEJ) och De Styrande för att vi fick Luculli
Gille. -På Barbaradagen firar vi vårt femårsjubileum.

~~~:t::--1
Praeses

Luculli Gille på grönbete

Br. Lars Boll erövrade "Vandringspriset" för bästa pannkaka.

Praeses, Ingemar Boman, häLfar alla välkomna.

En tkl av de församlade följer med spänning de fyra utvalda kockar.nas tillredning av
"llJckerheten".

Utdrag ur protokoll för

Barbaradagen 1987
lördagen den 5 december
Tiil GUVERNÖRER upphöjdes:
Lars Arfalk
Nils Höök
Sven Bergman
Clenn Junefelt
Ingvar Emanuelsson
Lars Kjällström
Holger Engström
Harald Lang
George Estlander
Ingvar Larsson
Ingemar Florberger
RolfLarsson
Anders Hegethorn
UlfLarsson
Jerry Lundqvist
Ingemar Hellman
Bengt-Olof Hemichsen Ingvar Marklund
Benno Holm
Per-Olof Norlander
Einar Huttio

Inge Nyström
Anders Olsson
LarsOrdeli
Johan L. Sandström
Allan segerberg
Jan Siljedahl
Stig Skoglund
Lucas Stahre
Sven-Åke Suhr
Gunnar Westher

Till vice GUVERNÖRER utnämndes:
Tomas Arvidsson
Bo Hansson
Lasse Bengtsson
UlfHedberg
Anders Bernbardsson
Benny Hjalmarsson
Pelle Höglund
Niels Brandt-Möller
Kjell Israelsson
Mats Claesson
HansLebert
Bengt Dahlqvist
Berndt Lindblad
Fredrik von Essen
Björn Linden
Bror Gustavsson
Lennart Hallman

Clas OlofLindqvist
Alf Lundqvist
Kjell Nordin
Johan Stenberg
Hans Strandberg
UnoSöremo
Hans Wennberg
Bertil Zetterlund

Sedan Ordf. Br. Sune Winald hälsat gästerna från Göta P.B. Brr. AlvarLublin och Lennart Johansson och övriga Bröder välkomna och ritualenligt öppnat sammanträdet infördes recipienderna i l:a graden. Vid gradgivningen assisterade D.f.B.T. , Charles Petruson samt Bröder urTheaterensemblen.
I FÖRSTA GRADEN intogs:
Bengt Alden
Christer Holmberg
Matias Bener
Benny H unemark
U lfBergner
OstenJohansson
Jan Bäckström
AndersJonsson
Mats Larson
Mats Christensson
Hans Fagerlund
Rolf Lennings
Jan Frick
Thomas Lindblom
Nielas Granquist
Ingebert Magnusson

Per-Arne Magnusson
Adrian MeNamara
OveNyström
AndersOdin
MagnusRydh
Johan Stahre
Djordano V itulic
Kent Ydhe

Barbarahögtiden inleddes med att Styrande Mästaren övertog Högsätet
och Stora Processionen intågade.
Enär St.M. tydligen ansett att den av De Styrande författade berättelsen
för det gångna verksamhetsåret var alltför torr och obricolistisk hade han i
tillämpliga delar försett den med versfötter. Efter St. M. :s föredragning och
på revisorernas förslag fick De Styrande full och tacksam ansvarsfrihet förtiden tn 1986-30/6 1987.
Vad vore väl en BARBARADAG utan dekoreringar. Så skedde även
denna dag:
JUBELKOMMENDÖR:
Åke Wennerberg. Ej närvarande att bekransas till JubK var Einar LindwalL
Båda medlemmar i 50 år.
HEDERSKOMMENDÖR: Axel Lind och Per-Åke Löf. Förhindrade att
mottaga 25-årskorset var Erik Liljegrahn och Karl-Oskar Svensson.
MODERLOGENs FÖRTJÄNSTMEDALJ i silver:
Sten-Erik Henriksson.
LUNDSTRÖMSKA MEDALJEN:
Berno Wessman.
SÖDERBERGSKA MEDALJEN:
Sven Bener och Erik Rigemar. Den till Sven Bener överlämnade medaljen
hade på sin tid burits av hans fader, Georg Ben er.
JÖNKÖPING$ PB:s SEKULARMEDALJ:
Ingemar Boman.
JKPGS PB:s FÖRTJÄNSTKORS:
Ulf Larsson, Rolf Moberg och Jan Svefors.
JKPGS PB:s FÖRTJÄNSTIECKEN:
Robert Arrhenius, Bo Hansson, Christer Holmdahl , Wilhelm Zackrisson,
Lars-Göran Tormner.

SE FILM Pl RÄTTA SÄTTET - Pl BIO.

~rkitekten
Kungsgatan 230,561 31 Huskvama.
Tel. 036/142325
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Ingemar Liabäck
Alf Pernstedt
Lennart Wennerholm

För generösa gåvor och fantastiskt nedlagt arbete med att helt modernisera köket i kanslilokalerna överlämnades. med kommentarer av Praeses Ingemar Boman av vederbörandesolika insatser, TACK och LOV-MEDAUEN
till Brr.: Lars Boll. Kent Käll, Rolf Nilsson. Joseph Strub, Gerhard Mattus.
Sven-Åke Suhr, Torsten Welander. Jan Siljedahl. Lennart Grann, Claus
Markus, Bertil Palme-Johnsson. Göran Jonsson. Björn Timen. Lars Kjällström, Perolof Kallings. Jan Svefors. Esko Olsson, Sven Lekander, Lars
Lundqvist, Jerry Lundqvist. Johan L. Sandström. Sven-Olof Malmberg.
Ingemar Boman. Lars Oscarsson och Knut-Erik Jahnke.
Nya Riddarsköldar överlämnades från Brr. Yngve Lovrin. Ingvar Marklund och Rolf Nyström.
HÖGTIDsTALET hölls av Br. Charles Petruson. som för sitt förtjänst fullt korta (7 min.) och intressanta tal dekorerades med TACK och LOVMEDAUEN.
Bacchus på tunnan (Anders Ruberg) gjorde entre och sjöng med mäktig
stämma "Bacchanalen" varefter BÅLEN inmundigades och befanns god.
MÅLTIDSKALASET föregicks av ett kalmuckiskt skämt. Av sekretessskäl kan detta icke här avslöjas (Red:s anmärkning).
Ingemar Boman, Praeses i Luculli Gille. talade initierat om när brännvinet
kom till Sverige och spritens krångliga vandringar genom vårt byråkratiska
land. Som avslutning sjöngs unisont "När skämtet tar ordet. .. "
Br. Lennart Hallman. i det civila glasmästare. överlämnade en av honom
vackert inramad - bland gamla handlingar på kansliet funnen affisch från
1888 innehållande "Varningsord mot brännvinsbruk och dryckenskap" som
han ansåg lämplig upphängas på synbar plats på Kansliet.
För gästerna från Göta P.B. tackade Br. Lennart Johansson för all vänlighet varmed de blivit mottagna och utbringade en skål för hela Det Lysande
Sällskapet Par Bricole.
D.St.M. , Torsten Welander, talade till JubK och HedK:r, recipiender i
VIII och V graderna samt till dekorerade Bröder. För dessa tackade nyupphöjde Guvernören Per-Åke Löf, som för 25 år sedan gick in i Sällskapet på
anmodan av sin fader , R .P. och R.S.K. kyrkoherde Tage Löf och Per-Åkes
dåvarande chef Knut-Erik Jahnke. Ett inträde som han aldrig ångrat. Till yttermera visso var hans svärfar , Sigvard Attevik, då även medlem i P.B.
Med egen författad text till en av Cornelis Vrceswijks visor hälsade (sjöng)
Ordf. Sune Winald , de till NOlVAK intagna Bröderna välkomna och fortsatte med att framföra Kommendörsvisan. För l:a gradens recipiender tackade Mats Larson mycket roligt och välfunnit.
St.K., Gerhard Mattus, tackade till slut kanslipersonalen, alla ämbetsmän, musikanter, sångare med speciellt tack till Br. Clas O lof Lindqvist
samt bålbryggarna Yngve Lovrin och Derno Wessman, vilka samtliga med
idogt arbete medverkat till en välbesökt och fint genomförd BARBARADAG. Visan till Täcka Könet sjöngs med stor bravur av Bo Berntsson, som
också hade en varm hälsning att framföra till Bröderna från Br. Helge Ottosson.
H.Lj.

4:eGRADEN
Lördagen den 23 januari 1988 samlades 104 Bröder i den vackra Spegelsalen
för att övervara denna Ljusskimrande grad.
Ordföranden, Sune Winald, hälsade Bröderna varmt välkomna. I skepnad
av "Den Gamle B ricolisten" uppträdde - med sedvanlig värdighet - än en
gång Br. Karl-Eric Gemfeldt.
MÅLTJDSKALASET blev synnerligen muntert och minnesvärt. Styrande Mästaren fick tillfälle att till Br. Miles von Strokirch, som i dagarna fyllt
90 år och tidigare varit Ordens Talare och Skald, överlämna vårt Förtjänsttecken. Sångkören bringade honom sin hedersbevisning.
Efter hyllningen till Konungen vände sig Ordf. till dagens Recipiender och
hälsade dem välkomna. Br. Ulf Månsson höll ett lagom kort och spirituellt
tacktal.
Sune Winald exekverade
med den äran Kommendörsvisan, varefter vår sångarnestor, Helge Ottosson, sjöng visan till Det Täcka Könet. En
ritualenlig symbolisk insamling företogs och inbringade
kronor 516:20.
Den Bacchanaliska Kören,
som i denna grad har många
framträdanden, var som vanligt vältrimmade under ledning av Br. Clas Olof Lindqvist.
Sammanfattningsvis
kan nämnas, att en sprudlanSt.M. dekorerar vdr förre OToS.
de och lyckad kväll var till ända.

4:e GRADENS recipiender:
Bengt-Åke Bengtsson
AlfHannerz
Magnus Carl qvist
Claes Hansson
Magnus Christersson
Kenneth Hellman
Gunnar Dahlgren
Lars-Göran H essmark
Nils Dahlquist
BerntJohansson
Roland Ekenberg
Leif Johansson
Dan Ekström
Sten Josefsson
Bengt E kö
Lars Jönsson
Christer Eng
Esra Matthiasson
Lennart Grann
UlfMånsson

Esko Olsson
Torsten Olsson
Peter Rudenstam
Tommy Rydberg
Görgen Peterson
Bo E. Sjöberg
UlfSnygg
RonnySteen
Lars-Göran Thorman

CARL
MICHAEL
BELLMAN

På Carl Michaels Bellmans och Ulla Winblads tid utövades i Sverige mycken
förnäm diktning av akademiska skalder som litteraturälskaren ännu läser
med förtjusning. Dessa dikter ha likväl aldrig nått folkets öra.
Men den storsvenska karolinervisan, dryckesballaden, dansvisan och den
fromma sången om dygd och salighet, de levde på folkets läppar.
Där gick morgonsupen in och morgonpsalmen ut!
Bellman som i snille stod skyhögt över alla samtida poeter var inte endast
en lysande naturbegåvning. Han var också en fullfjädrad poetiker och en raffinerad artist. Bland samtida kan endast bildhuggaren T obi as Sergel i storhet
mäta sig med Bellman. Och det var tur för dem båda att de kunde umgås som
vänner. På sådana herrars våglängd är det ju aldrig någon trängsel.
Bellman tillhörde en familj av lärde och präster. Han var lyhörd för suset
av den stora vingen.
Med en konstnärlig lidelse och skicklighet som ingen i världen överträffat
utförde han sitt underverk.
I ord och toner förmälde han de stockholmska grändernas, krogarnas och
kåkarnas finkelbetonade förlustelser med det skönaste som Europa ägde av
poetisk och musikantisk kultur på klassisk grund.
Bellman var i sanning fenomenal.
Allt han rörde vid i sin väldiga arsenal av förebilder och iakttagelser, minnen och lidelser, blev till guld i hans spelande händer och detta guld strödde
han omkring sig i hänförelse och yra och med suverän frikostighet var han
gick och stod.
Konungens tron och krögarens disk - det var hugget som stucket för Bellman.

\' .,1 "~" a~t·n
'l' t' a n~ p u l' t
med törttAnst.

ATTEVIKS
Odengatan. JOnkOplng. tel. 036116 91 00
Filialer; Granna. to l. 03901105 00 . Skltlongaryd, to l. 03701706 30

I fattigdom, vemod och hänförelse skapade Bellman med utomordentlig
säkerhet och precision en folkpoesi till vilken intet land ägt eller ännu äger
maken.
Detta jättedåd av en lättsinnig, njutningslysten och skuldsatt kunglig sekreterare öppnade portarna till antikens skönhetsvärld för svenska folket.
På bellmansvisans vingar flög Europas skönaste musik från Operan i Paris
och Stockholmsoperan till Haga och Gröna Lund och på snabba vingar flög
gatvisan från gränden till Kungl. Slottet.
Bellman sammanförde grevar och baroner, ståndsdrabanter, nymfer och
kupidoner med sotare, raddarmadammer, matroser, dödgrävare och
fattighushjon till fest och dans i en folkpoesi där den svenska naturkänslan
fick sitt skönaste uttryck.
Horatius, Cervantes och Shakespeare är väl hans likar i humor och naturlyrik, men Bellmans sångmö har ett raskare och lättare steg, hon är mera retande och söt i all sin slarvighet, med puder i håret, sönderrivet förklä' , tallstrunt på kjolen, tårade ögon och våfflor i mun. Hon är nordisk . Hon är odygdig. Hon är naiv. Hon är snäll och kavat, syndig och from på en gång, och ha r
en känsla för naturen, finare än någonsin Hellas', Toscanas eller det ljuva
Frankrikes nymfer.
Som skald ä r Carl Michael Bellman alla tiders störste demokrat. Bellmanssången sjunges i Sverige av konungen och av grovarbetarnas fackföreningars
sångkörer med samma inlevelser och med samma känsla.
Ä ven om man i vår tid med dess renare seder föredrar av den bellmanska
musan naturlyrikens målningar och vemod framför Sacchi härolders rusiga
charm, så är Bellman dock den enda skald som kan ena oss alla svenskar i en
gemensam och lika glädje. Och en större insats för social gemenskap i själ och
hjärta hos Sveriges folk - nej, det har ingen gjort!
Må vara att den nya folkliga diktning i ord och ton som nu synes blomma
upp i vårt land är ursprunglig och äkta, i sitt slag. Må vara att en ny tid med
nya seder och språkliga vändningar ger e n poet i Bellmans anda möjlighe t att
komma med något nytt och eget. Bellmanstraditionen bör ju efter hundrafemtio år ha blivit klangbotten för nyskapande.
Men liksom skräddarmästare Palm är den svenska demokratins profet före
Hjalmar Branting och August Strindberg skärgårdens diktare före Albert
Engström, så är Carl r Michael Bellman Den Svenska Visans Mästare före nå-

gon annan och oöverträfft;g; s;n kon~/~1
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GlASOGOn-lAGEA ~ SYnSAm
V. Storgatan 2, Jönköping, telefon 036-12 7139.
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Balladen om Bellman
Bellman .l där din sdng förklungit
dröjer rymdens genljud har,
den natur som du besjungit
än din dikmings prägel har.
Hör jag Solna klockor runga
i en sommarmorgons kvalm,
»Be/lam, Bellman», hörs de sjunga.
Dina visors ekon gunga
frdn Norrtull till Södermalm.

Men du skildrar också sorgen.
dngesren. när öder slår.
Hjärtats nöd i kungaborgen
eller fattighusers 1·rdr
är 1·äl föga hjälpt med S(7ngen.
men i dina dikters \'al
blir \'arr ord om undergången
balsam som har tröstar mången
inför själl·a dödens hal.

Srdndsdrabamer och dragoner,
sotarmurre och kopra/,
krogmamseller och baroner
vimla i din arsenal,
rivna förklän, strunt pd kjolen.
allring ser din snabba blick.
hur en spelman damp av stolen,
hur vdrt Srockholm ler i solen
och hur Amor skjuter prick.

Än pd läua fjärilsl·ingar ,
än ur storm och böljors larm.
än där ,·inpokalen klingar
och man dansar, yr och I'Grm
når till örar som en susning
och rill hjärtat som eu s1·al/:
»Bellman. Bellman!» Med förtjusning
11juter man din sångs berusning.
dina !'althorns dterska/1.

Alltid välkommen till
Tel. 036-1967 00.
HOPPETS TORG - HOVRÄTISTORGET
BARNARPSGATAN 7

Andra tider- andra vanor.'
Klädsel, konst och industriallt blir nytt - men gamla banor
följer glädjens poesi:
gröna ängar, solens strtllar,
böljans glitter, bäckens sprtlng,
gyllne bin och vrenska ftllar,
allt som glimmar, ler och prtllar
i din underbara sdng.

Men invid din grav i Klara
under Sergels medaljong
klingar nu den underbara
Bellmans Minnes' hyllningssdng.
Ja, nu kan ditt öde gripa!
Allt du rört blir idealt!
Leva fick du jämt i knipa,
för din dödsmask och din pipa
ger man desto mer betalt.

Som en mtllare du ställer
just det synligt sköna fram,
seglet pd din höbdt svliller,
svliller gör din krogmadam.
Om dt Ulla, bland buteljer,
Venus' form av naturen gav
är det detta du förtäljerom hon sen sin skönhet säljer
fläckas ej din konst därav.

Bellman! Där din stlng förklungit
dröjer rymdens genljud kvar,
den natur som du besjungit
än din diktnings prägel har.
Hör jag Solna klockor runga
i en sommarmorgons kvalm,
»Bellman, Bellman», hörs de sjunga.
Dina visors ekon gunga
frdn Norrtull till Södermalm.

Och pd M ölardalsnaturen
i din dikt, din melodi,
du, den svenska trubaduren,
ödslade ett världsgeni.
Vilket slarv! Du kom i häkte.'
Makan, barnen frös och svalt,
och när lungsoten dig knäckte
tog den stad vars sdng du väckte
sdngarns öde lugnt och kallt.

EVERTTAUBE

IIBASKARP
56600 Habo. Tel. 036-43150.

om Du har höga krav på

KVALITET och SERVICE!

HAR HAN ÖRA FöR LJUDET,
ÖGA FÖR BILDEN,
NÄSA FÖR KVALilE
OCH SERVICE - VÄLJER HAN •

VID!O
AAOIOTV

Barnarpagaten 1!5. Box 567

551 17 JöNKöPING
Tel. 035·1111 52

Har hjärta för Bellman
Bellmanssällskapet hyllar och minns den folklige skalden/tonsättaren genom att forska om
honom, ge ut litteratur om honom och över huvud taget hålla liv i traditionerna kring Carl
Michael Bellman (1740-95).
Nyligen har Bellmanssällskapet till ny
ordförande valt professor Magnus von Platen.
Ny i styrelsen är också fil dr Sven Thoren i Jönköping. Sven Thoren administrerade under
lång tid vår kommuns skolarbete från skoldirektörens arbetsrum i Huskvarna stadshus.
Som pensionär bodde ban några år i hemland.
skapet H allan d och passade då p å att f ors k a stg
till filosofie doktorsgraden. Med just Bellman
som objekt för sin forskning.

Sven Thoren -fil dr och tidigare skol·
d.~rekr"
~ Bellmansor 1. H usk varna - ur
forskare och nyvald sryrtlseltdamot i
Bellmansällskapet.

III
MI LÄNSFÖRSÅKRINGAR
IJÖNKOPING

BARNARPSGATAN 22
Kontakta Roland Isaksson, tel. 036/199000.
Bast. 911 79.

VARFÖR FLmAR
INTE DU OCKSA?
Som landets största. mäklare har vi goda möjligheter att göra dina bostadsdrömmar sanna.
Ring eller kom och berätta hur du vill ha det.

036-11 99 60

ö. Storgatan 21. Jönköping

SPAR8ANKERNAS
fA~IIGH11~8~u

Visste du att ...
När detta skrives är frågan helt öppen huruvida Gränna skall få ett systemholag eller inte. Det är en händelse som ser ut som en tanke att Styrande Kanslern just studerat "Fredmans Handskrifter" av Carl Michael Bellman. Dessa
samlade skrifter med dikter som inte är så väl kända, gavs ut första gången i
Uppsala år 1813 av tvenne studerande vid universitetet.
En av dikterna har rubriken "Det står illa till ner i landsorterna" och den
sorgliga handlingen är förlagd till Gränna stad! Där omtalas att en man vid
namn Markalphus blivit bankrutt (fallid) och detta sedan han råkat i klorna
på en procentare vid namn Delen.
Denne var "en på sin tid beryktad procenteric-kommissionär, enligt sägen
lika ful till sitt inre som yttre". I samma diktsamling förekommer en dikt om
krögaren Markalphus som är skriven 1768. Dikten om Gränna är visserligen
inte daterad men torde härröra sig från perioden 1765-70.
Om denne krögare funnits i Gränna eller ej har inte kunnat utredas. Olle
Fong, som är Grännas allvetare, har inte funnit namnet Markalphus bland de
många kroghusvärdar som haft sin näring där. Olle Fong omtalar att det funnits 18 krogar i Gränna stad som på greve Per Brahes tid var en mycket betydande ort i grevskapet. Någon uppgift om att Bellman skulle varit i Gränna
står inte att få. Gränna borde emellertid vara väl känt i hela Sverige kanske
främst därav att Per Brahe d.y. hade en så betydande ställning i landet.
gm.

Krögaren Markolphus (1768)
Fader Markalphus dJmsa p/J krogen
Med glas och fiol;
V/Jr Bacchus trogen,
Gammal och mogen
Slog han med knogen
l bänkar och bol,
Och tuppen han gol.
Fader Markalphus han dundra och skrek,
Ogonen röda och näsan var blek,
Hufvut var bldtt,
Skägget var grdtt,
Halsen var brun
Som en kapun.
Innan han dödde, hin håle han tog' en.

Carl Michael Bellmans dolda sida:

Översatte böneböcker
och diktade psalmer
"Korsets tyngd din skuldra pryder.
Tårar gör din nmdrings prakt.
Men 1·et mrje tår betyder...
Mer än t11sen l'ärldars prakt.'

Fjärran verkar väl tanken att Carl Michael Bellman- dryckesvisomas 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 sellmanbiografierna i allmänhet förbigl'lr 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. Dc
första exemplen på hans religiösa diktning hör till de tidiga tonåren. År t 755
översätter han ett antal tyska psalmer. Två år senare kommer en för en tonåring
märklig bok, en översättning av den tyske författaren D. von Schwcidnitz.
Typisk för dåtiden är den långa och invecklade titeln: ..Evangeliska dödstankar bestående uti anderika betraktelser över Kristi lidande.liimpade 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 mänskor pryda
Aft vörda Skaparnas högste so.n
An kristligt nyrrja ridens /dn
All allvishetens lagar tyda
J lugn och stormar lika nöjd
Som andlig hjälte döden bida.
Och under livsens furste strida
Mot avgrund, värld och lustars fröjd.

SKÅNSKA BANKEN
- en bank for Oog
V. S1orga1an 2, Jönkopmg ilr adressen -

(l)

välkommen

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 1745-73 och redigerades av e n herre vid namn Salvius. Riktigast kan den betecknas som en litterär
tidskrift.
Carl Michaels dikt var e n 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).

VI KAN GLASÖGON
OCH KONTAKTLINSER
vi har
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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 'Jl. GRÄNNA, tel. 0390 · 100 86

Hos oss bor du i en lugn och vänlig atmosfär
med en utmärkt personlig service.
Radio, TV, telefon, dusch eller bad finns
l de flesta rummen.
Frukost ingår i priserna · Närbilsparkering.

Hovrättstorget · 036-11 96 00
Jönköping.

Hotellet nyrenoverat 8384.
Inom fastigheten restaurang med
underhållning och dans!

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 t.ex. från 1759 en
psalm om Kristi uppståndelse, som visar att ännu var inte det fromma arvet förspillt.
Vistelsen i Uppsala blev inte långvarig. Året därefter, 1760, är han åter i
Stockholm som e o tjänsteman i Riksbanken. Härfortsätter han sin Bacchusdyrkan på stans krogar, men skriver samtidigt religiösa dikter. Men nu finns härvissa drag som visar att han tydligen upplever ånger och kluvenhet. Så skriver han
t.cx. 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 få i Jesu blod."
Bildspråket är starkt präglat av herrnhutismens känslornättade uttryckssätt, särskilt den sista raden, "Att läskas få i Jesu blod."

FLYKTEN TILL NORGE
Vid 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
återvänder 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 sku/dra pryder
Tårar gör din vandrings prakt
Men vet varje tår betyder
Men än tusen världars prakt."

Till den psalmbokskommission 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 bako m 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.

Viger mer.
ÖPPETTIDER:
10.0(}-24.00
Fred-lörd
10.0(}-()3.00
Sön~torsd

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

LÄ TISINNETS SÅNGARE
Från 1765 blir Bellman på allvar rusets och lättsinnets sangare. 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 två
samlingar: "Betraktelser över åtskilliga evangeliska texte r" och "Zions högtid." Och nog är det anmärkningsvärt att av samme Bellman som besjungit
ruset och sinnligheten läsa en dikt som denna:
"Märk i stjärnor, som och l'atten
1•ad för teckm förestdr.1
Mdnen slockar, böljan s/dr.
V äktare. l'ad lider natten?
Lyfter edert hul'lld upp!
Snart förlossningsklockan ljuder
jorden darrar, m·grund sjuder...
Väktare, märk ridens lopp!
Hjälp, o Gud, den dyra dagen,
när allt till förvandling gdr!
Jag i Kedars hyddor stdr
som en främling ömt beragm.
giv förtröstan i ditt namn,
lär mig bedja, sucka, vaka.
Hjälp, när avgrundseldar spraka.
arr 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 ... inte sämre och i nera 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 JO Wallin. JA Eklund
och Anders Frostensson.
BIRGER OHLSSON
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2:aGRADEN
Vår Protonotarie, Herbert Ljungdahl har till RECEPTION i 2:a GRADEN,
lördagen den19mars 1988 kallat Bröderna:
Bengt Al den
Thomas Lindblom
Anders Hjelmare
Matias Bener
Ingebert Magnusson
Stig Karlsson
Ulf Bergner
Per-Arne Magnusson
Per Knutsson
Jan Bäckström
Adrian MeNamara
UlfLam by
Mats Christensson
Claes No hl berg
Johan Leander
Hans Fagerlund
Ove Nyström
Stig Lindell
J an Frick
Anders Odin
Roland Malmqvist
Nielas Granquist
Magnus Rydh
Thomas Mäller
Per Stahm
Christer Holmberg
Arne Pettersson
Benny H unemark
Johan Stahre
Bengt-Göran Rundqvist
OstenJohansson
Djordano Vitulic
Anders segerberg
Anders Jonsson
Kent Y dhe
Anders Svensson
Bo E. Karlsson
Göran Björndal
Jörgen Uno
Mats Larson
Per-Anders Falk
Hans Welander
Johan Wik
Rolf Lennings
Jonas Hemmingsson

5KAN5KA BANKEN
- en ben k för O.g
V. Storgatan 2, Jönköping är adressen -
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valkommen

REKLAMTRYCK · REPROFOTO
LJUSKOPIERING

JÖ~KÖPI~GS

KOPIERI\GS CE\TR.\L

KLOSTERGATAN 33

TEL : 036 / 11 95 95

KANALGATAN 11

TEL : 036 /1 1 95 95

AKTIEBOLAGET

TB..AN"SITO

Mobil

AGENTURER
Telefoner

036· 11 4603. 124603

Bacchanaliska Theatern
i Teaterkikaren
Som tidigare nämnts har teatern gjort ett gästspel i Göteborg den 16 oktober
1987. Detta i anledning av Göta PB:s återinvigning av de vackra lokalerna på
Valand. Vi gästade Göteborg med ULLA III och förmodligen på grund av
vår närvaro slog Valand den kvällen ett rekord med frackklädda bröder. Göta PB:s varma mottagande av vår ensemble visste knappt några gränser. Mat
och dryck flödade och när föreställningen var över var applådåskorna tunga.
1988 har inletts med skriv- och repetitionsarbete för Andra Gradens spex
samt en tredagarsturne tillsammans med kören till Danmark, med mycket
sång och musik.
Ytterligare turneer planeras, men är ännu inte fastlagda.
För hösten -88 planeras en tvåtimmarsföreställning med helt nyskrivet material, dit våra vänner kan inbjudas. Samarbetet med övriga loger är gott.
l planerna ingår också att under innevarande år utöka ensemblen med musik. Spelar Du något instrument är Du välkommen till våra repetitioner på
torsdagar.
Nya "stjärnor" behövs också i ensemblen.
Hör av Dig.

Din teaters direktör

CHARLES PETRUSON

Det står illa till ner i landsorterna
Lagfarne herrar, välaktade män
l Grenna stad!
Markolphus är pank och har inte igen:
Läs detta blad.
För kreditorernas frågor och svar,
Den ringaste frihet jag aldrig mer har:
Aj, aj, aj, Delen! man nu ser alla dar
Peruken i Grenna, när luften är klar,
Lagfarne go herrar, välaktade män,
Jag är fal/id.
l tunnan är inte och flaskan är all
Och krogen ren.
H var rådman i Grenna är lång som en tall
Med smala ben.
Den rödesta byggning går bort för en plåt,
Och taket på kyrkan det smälter af gråt.
Den fetesta fänta i ögat är våt,
l dag ålla dagar se'n Praeses han dt.
/tunnan är inte och flaskan är all.
Jag är fal/id!
Lagfarne go herrar, jag står nu mitt kast,
Min conjunctur;
Tag allt h vad jag äger i löst och i fast,
Af h vad natur.
Tag tappen ur tunnan och spik utur vägg,
Pankakan i skåpet och hönan på ägg;
Min randiga tröja i solskenet/ägg,
Markolphus är gammal med hängande skägg.
Lagfarne go herrar, jag står nu mitt kast,
Jag är fal/id.

NAGON MASTE SÄLJA DEN EXKLUSIVA GARDEROBEN
DET GÖR VI.

ERIC SKOGLUND
Ö. Storgalan 12. Jönköping. Tel. Olh/ 11 96 30.

MEDDELANDEN
Vid dragning i PB:s Sångkörs lotteri Barbaradagen den 5 december 1987 utföll vinst på lottnr. 35. Vinsten blev ej avhämtad. Ring Br. Claus Markus, te!.
164040 eller kansliet, tel. 162131.

RÄITELSE
l Broder Martin Stugarts artikel under rubriken "Visste Du att" i A VISA nr.
11 stod det... Gustaf lli blodiga statsvälvning. Det skall givetvis vara oblodiga. Så kan det bli när korrekturläsaren- alltså ego- slarvat vid genomläsningen.
RED.

JÄMMER & ELÄNDE
Anmälan till våra måltidskalas är bindande! Dessvärre händer det att några
Bröder struntar i detta och uteblir eller går hem före måltiden. Detta ställer
till problem för både oss och krögaren.
Om Du anmält Dig, men av någon anledning inte kan närvara vid maten,
ber vi Dig anmäla detta till kansliet, te l. 036-16 2131 eller 16 57 79 senast dagen innan.
Placeringskortet på det oanvända glaset avslöjar vem Du är!!!
gm.
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INSTRUMENTVÄGEN 6
5-5 52 71 JÖNKÖPING

Våra kanslilokaler är till för alla PB-Bröder
Kansliet är vanligtvis bemannat måndag-fredag mellan klockan 14.00-16.00
(ej under sommaren). Adress: Östra Storgatan 6, 4 vån. Porttelefon och hiss.
Tel. 16 2131.
Du har möjlighet att konsultera i Bricoleriet väl bevandrade "experter".
Ett besök kan vara intressant och lärorikt.

Du kan:
Bläddra i över 100 år gamla handlingar.
Titta i gamla och nya fotoalbum.
Bese våra samlingar.
Informeras om Kör, Musik, Theater och Luculli Gille.
Bese vårt toppmoderna nya kök.
Dricka en eller flera koppar kaffe
eller en kylskåpskall ÅBRO-OL, PREMIUM. " PUB BRICOLE".
Medhava eget kaffebröd (event. punsch).
Komma med goda förslag till PB :s bästa.
Framföra önskemål, kritik och lovord.
Ifylla anmälningssedlar med förslag till nya medlemmar.
Skriva Din autograf i vår gästbok.
ALLA ÄREN I HJÄRT- OCH BRODERLIGEN
VÄLKOMNE!

I detta jämlikhetens tidevarv kan väl- för en gångs skull
-även en kvinna få komma till tals i A VISA.

Kunglis visdom
När man förlåtit en oförrätt måste man utplåna
den ur sitt sinne.
Drottning Kristina

~

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

1988
MARS
8 John Kvist
20 Sven Malmborg
21 Roland Malmqvist
2S Hugo Wallin

80 år
70 år
SO år
70 år

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

50 år
60 år
60 år
50 år

MAJ
11 Holger Johnsson
13 Sven-Åke Suhr
19 Lennart Fornaoder
19 Sturc Johansson (Åmål)
21 Lennart Johansson (Särö)
25 Anders Dahlgren

80 år
60år
75 år
7S år
50 år
80 år

JUNI
8 Jan Graab
22 Jan Forssell

60 år
50 år

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

60år
60 år
70 år
70 år
70 år
60 år
70 år

SEPTEMBER
4 Carl-Axel Pearsson
(Åhus)
5 Berndt Lindblad
7 Sune Axelsson
9 Nils Höök (Göteborg)
lO Sven Axelsson
15 Herbert Ljungdahl
18 Stieg-Erland Dagman
18 Alvar Näslund
22 Bror Nätt
24 Bertil Larsson
25 Gerhard Claesson
(Segelt.)
OKTOBER
28 Bengt Johansson
NOVEMBER
l Erik Gustafsson
l Erik Niskanen (Uppsala)
4 Willhjalmur J o hannsson
5 Olof Palm (Växjö)
lO Ernst Hartman
(Göteborg)
11 Gunnar Gullberg
17 Bernt Reinmyr
20 Lars Lenfeldt
30 Eine Pehrsson
DECEMBER
7 Bo Grahn
10 Mae Mattus
14 Carl Ljungbergh
14 Rolf Nyström

70 år
60 år
50 år
80 år

60 år
50 år
50 år
SO år
75 år
70 år
60 år
85 år
70 år
7S år
70 år

50 år

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

60 år
75 år
80 år
75 år

DET L YSANDE SÄLLSKAPET JÖNKÖPINGS
PAR BRICOLE

SAMMANKOMSTER
1988
19 mars
7 maj

l oktober

5 november
3 december

2:agraden
7:egraden
SOMMARUPPEHÅLL
9:egraden
3:egraden
6:egraden
Minneshögtid
l :a graden
Högtidsdag
Barbaradag

Var vänlig notera dagarna i Ditt kalendarium.
Njut och_gläds av vår Bacchanaliska

SANGKOR- MUSIK - THEATER

När Du har stressat Dig igenom denna upphetsande A VISA. Koppla av och
känn Dig kolugn igen och återgå till det normala sinneslugnet.

VÄLKOMMEN!
och 1•1 mig hilll>' era löttar bli
Sk6na FOlier.

SKÖNA FÖTTER
F~l

MMil IWieeon

Södra Strandgatan 21. JOnkop•ng
Tel 036111 03 03

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

VALD TILL ÅRETS BIL
•
l EUROPA!

PEUGEOT405
~

Iiijedahi bil ab ~
Bakom Suxe, tel. 036-142380.
\Il\ l 1"1 l K 11 1d. H•t'~

:
.11
~

:

-

Jbnkbpings Pa r Bricole har genom Brodern Sven Ahlslrbm (TINTO AB)
tagit fram en eqen TÄNDARF. . Pris kronor 10: - . Finns alt köpa vid
våra samma11komsler .
NYHET nr . 2 .

-----------

Söndaqen den 27 Nnvember (Ju l skyltninqssöndagen) kl . ]4 . 00-16 . 00
träffas vi pn PB:s kansli , östra Slorgalan 6, 3 vän. (Porttelefon , hiss) .
Kaffe och kakor , qlögg, glass serveras till självkostnadspris . HP.la
familjen och Dina

v~nner

äro

välkorr~u!

Carl-Wilhelm LoLilHJlUs signerar sin nyutkoruna bok : "JASA- sådant år
Uvet" . Bo k prise~ iir kr. 79:- VCJfHV en del går till Pll: s "allmi::inkassa".
Uitti!..Jl iy uLil v8Jkururm::!ll Julklapp . Of3~! !nyet köplvång .
VÄL

t~ÖTT ~

~y~~I_or~_2_{I~Y~rr_o~g§iiY2·

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

Luculli Gi lle, som Pnligt planerna skulle kommit igång i Oktober , har
ty värr fäll

starlsv~righeter .

Detta beror

p~

alt köksinredning och övrig

renovering av lokaliteterna av olika anledningar blivit avsevärt försenade .
Ni 50, på ideen "ti:inda" Bröder, kommer att kallas så snart alla arrangemang

äro klara . Misstrasten icke! Den som vrinlar p5 n~got qotl, t8r i allmänhel
vänta ganska län ~e , men säJlan förqäves . Ni kallas d8rför till start- och
informalionssammanll'fide tisdagen den 22 November- 03, kl . 18 . 00 .
NYllET nr . 4.

-----------

AVISA : s Sänq- och Visbok ligger i det

n~rmaste

klar . lryckeriet (TRYCKMAN)

säller al l a klutar till för atl fi den klar lill GarbaradagPn . Boken är
un ik och kommer öl l 11Uil1reras . Priset är ännu unikare, endast kr . 30:- .

-----------'J.

NYllET nr.

MAGASTN ri"ili SVrNSKA HfM, S\llrDTSH DcSlGN, /1 <1rs 1'-lnlrlPnströrn/

ananinar Vlsnlng och den1onstraUon av det nyA jnom möbelbranchen. Detta sker nAgon

g~nq J

bMrjan av 1984. Lämpliqen

en söndcHJscfl errnlddar_] .

Lars har l ovat berätta om hur det är alt 1nreda shejkpalats
och att iiverhiJVIJd bHJet nrbPtrJ med oC'h i Mf'llcm Östern.

Del låter väl

spännande~

Närmare uppqifter om lid och adress kornmer ett ulsÄnrlas sPn8rP .

1983.

DlC.

3

Harbaradag
P8 l:a qroden

Allmanl
Hö<]tidsrl8q

1984.

r fRR .
MARS

t-1AJ

PB 4 : e qradPn
24 PB Z: a lJrat.len
5 PB 7:e qrarlen
4

Solllmaruppel JDll .

OKT .

6

PB 9:e graden
PR >:e q raden

NOV .

3

PG 6:e graden
Minneshögtid
Parenlatian

DEC .

l

PB I:a graden
Allmänt.
lJöglidsdag

Harbaradag

(spex )

