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S T Y R P U L P E T E N

En allvarsam inledning ...
Vi lever i en värld med tilltagande oro. Konflikten i Ukraina och den säkerhetspolitiska
osäkerheten runt Östersjön har i både medvetande och media trängts undan av flyktingströmmar och terrorattentat. Behovet av åtgärder mot klimatförändringar bli alltmer akut. Problemlistan kan göras längre.

F

ör den allvarligt sinnade kan måhända tillståndet i världen upplevas
som en broms när det gäller att leva
som vanligt, koppla av och ha trevligt i
goda vänners lag.
Kan vi med gott samvete roa oss inom
PB när det ser ut som det gör i omvärlden?
Jag vill nog hävda att vi inte bara kan det,
vi behöver det i ännu större utsträckning
i orostider. Det innebär naturligtvis inte
att vi tar lättare på det som sker runtikring
oss men det ger en nödvändig mental balans och hjälper oss därmed att konfrontera de existentiella frågorna.

Barbara, vilken fest!
Med denna allvarsmättade inledning vill
jag gå över till vår senaste begivenhet –
Barbarahögtiden. Vilken fest! Jag kan bara
konstatera att den markant bryter mot
matematikens regler. Helheten är betydligt större än summan av de enskilda delarna.. Visst glänste kören, musiken, ämbetsmännen och alla inblandade men det
är vad vi åstadkommer tillsammans som
ger de bestående intrycken. Och här gjorde alla verkligen sitt yttersta för att helhetsintrycket skulle bli bra.
Som Styrande Mästare kan man bara
njuta och vara stolt över allas samlade prestationer. Jag har fått mängder av positiva
kommentarer efteråt. Tack alla för fantastiskt fina insatser!

mycket tuffare politik när det gäller medlemmar som inte betalar sina årsavgifter.
En annan sak som talar emot att vi program- eller genomförandemässigt skulle
ligga fel är att de nya medlemmar vi tagit
in på senare tid också stannar kvar och engagerar sig i verksamheten. Men nästa år
får vi sätta fokus på rekryteringsarbetet.

Har det redan gått ett år?

Ett ökat engagemeng
Vidgar man perspektivet lite så är det precis så här jag vill att PB ska fungera. Ämbetsmän, talanggrupper, intendenter och
alla andra inblandade agerar självständigt
och med pondus, tar för sig och växer i sina
roller. Jag upplever ett ökande engagemang från medlemmarna överlag. Vi är
inne i en väldigt fin utveckling!

Medlemsantalet
Antalet medlemmar har dock gått ned de
senaste åren, så mycket att det är dags att
fundera lite extra över orsakerna till detta.
Det är i och för sig inget självändamål att
ha ett visst antal medlemmar men en nedgång skulle kunna vara en signal om att
verksamhetens inriktning inte är den rätta.
Mot bakgrund av vad jag nyss sa så tror jag
inte det och vi har ju börjat tillämpa en

Nästa år, ja. Nu har snart ett år gått igen.
Jag vill å de Styrandes vägnar tacka alla för
fina insatser och trivsam samvaro under
2015 samt önska er Ett Gott Nytt PB-år
2016!

Gunnar Gotte
Er Styrande Mästare

Kom på Smålandskalas i april!
Den 16 april genomför Jönköping Par
Bricole det första Smålandskalaset.
Kalaset planeras till frimurarlokalen
och vi planerar även att bjuda in respektive. Vi utlovar småländska smaker och
småländsk underhållning! Separat inbjudan kommer.

är en regelbundet återkommande publikation från:
Det Lysande Sällskapet Jönköping Par Bricole, Östra Storgatan 6, 553 21 Jönköping, tel 036-16 21 31, e-post: jonkoping@parbricole.se
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Bellman, nykterhetens apostel
Jag kan inte låta bli att delge Avisans läsare vad språkvetare Catharina Grunbaum berättar
i september månads medlemsblad för Alf Henriksons sällskap. Hon skriver att Carl Michael
Bellmans verk har utsatts för mångahanda tolkningar i över två sekler, men att den märkligaste är nog den av socialistagitatorn och nykterhetsivraren Einar ”Texas” Ljungberg.

H

on konstaterar att den 11 januari
1930 hade IOGT-logen Frihetskämpen en Bellmanafton i
Stockholms Folkets Hus. Ämnet var ”Bellmans intresse för nykterhetens sak”. (Men
handen på hjärtat – finns det verkligen så
mycket att språka om när det gäller nykterhet och Bellman, att det kan räcka i flera
timmar?) Ja, på den tiden ansåg man det i
alla fall och nyktra logebröder slöt mangrant upp kring kvällens kittlande ämne.
Föredraget utlovade även underhållning av
sång till luta och ett Bellman-potpurri till
fiol och piano. Inbjudna till diskussionen
var också sällskapet Par Bricole, Bellmansällskapet och sällskapet Bellmans minne.
Evenemanget annonserades på Dagens
Nyheters Namn och Nytt-sida och ett referat från mötet fanns i tidningen dagen
därpå. Texten är osignerad men det rår
inget tvivel om vem som höll i pennan; Alf
Henrikson från Huskvarna, då en ung
DN-journalist.
Alf skev bland annat: ”Författaren Einar
Ljungberg inledde och sade en hel del som
inte lät så dumt och ännu mer som inte
hade det minsta med saken att göra”. Självklart infann sig de inbjudna sällskapen till
Bellman minne och anmälde avvikande
meningar. Oenigheten om diktaren som
nykterhetsapostel tycks ha varit stor.
Ännu en dag senare, den 13 januari, publiceras på Namn och Nytt-sidan ett sensationellt brev till föredragshållaren från
skalden själv, Carl Michael Bellman, där
han tackade för att äntligen blivit rätt tolkad och förstådd. Att brevets till synes
autentiska 1700-tals text, med sina ålderdomliga språkformer och parodiskt många
särskrivningar samt därtill grafiska marke-

ringar av franska låneord, är rätt avskrivet
intygas av ”Henrik” (en av Alf Henriksons
många signaturer).
Vem var då denne Einar ”Texas” Ljungberg, som han kallades efter en USA-resa?
Han beskrivs som en aktiv politiker, som
var med och bildade hundratals socialdemokratiska ungdomsklubbar runt om i
landet, när han inte satt av ett fängelsestraff för smädande av kungahuset. Vid
sidan av sitt politiska engagemang hyste
han ett brinnande intresse för Bellman. År
1927 gav han ut boken ”Carl Michael Bellman som nykterhetsvän och skönhetsapostel”, vilken väckte stor uppmärksamhet. Där förfäktar han åsikten att Bellmans
hela avsikt med sin backanaliska diktning
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var att visa på och varna för drickandets
ödesdigra följder, (känns det igen). Nykterhetsrörelsen tog naturligtvis författaren
i sin famn. Övriga tog sig för pannan.
Christina Grunbaum slutar sin artikel
med att tacka Einar Ljungberg, som på ett
välgörande sätt – trots sitt felslut - gjorde
upp med 1800-talstraditionens vulgärförhärligande av superiet i Bellmans diktning.

Bernt Lindqvist
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A K T E R S P E G L I N G

Gustav III En man med många ansikten

Dan Ekström

Det är lätt att gå vilse i Gustav III:s 1700-tal, där årtalen, händelserna och teaterföreställningarna blir till bitar i ett gigantiskt pussel. Ett pussel där bitarna inte sällan passerat genom propagandans filter, vilket gjort dem svåra att lägga. I denna artikel tar
jag upp några av de sidor som förmodligen ledde till att Gustav III mördades. Jag har
tidigare skrivit och talat om kulturfursten och hans oerhörda förmåga att skapa kultur
av bestående värden och till det tänker jag återkomma. Vilket omdöme vi än ger konungen så kan vi ändå enas om att han var en människa av kött och blod och som ägde
förmågan att tänka, känna och drömma och vem vågar påstå sig äga hela sanningen
om åren mellan födelsen den 24 januari 1746 och dödsdagen den 29 mars 1792.

K

arl XII låg den 30 november 1718
död i snön vid Fredrikstens fästning i Norge. Skjuten av en kula i
tinningen. I spåren av det stora nordiska
kriget hade runt 200 000 svenskar förlorat
livet och de överlevande hade fått nog av
det kungliga enväldet. Nya vindar blåste
och det som kom att att kallas frihetstiden
gjorde entré. Landet skulle styras enligt ny
modell; ett slags tidigt försök till demokrati. Partierna Hattarna och Mössorna
dök upp på den politiska arenan. Trots
goda uppsåt fick den rika adeln allt större
makt med politiskt massmissbruk och korruption i släptåg. Gustav III kände sig
tvingad att förändra situationen och i
hemlighet förde han samtal med kungavänliga trupper i Skåne och på Sveaborgs
fästning i det svenska Finland, som båda
lovade att gå mot Stockholm för en beväpnad stadskupp. Trupprörelserna avslöjades
och man förstod att Gustav III hade ett
finger med i spelet. Nu var det bråttom och
Gustav III satsade allt på ett kort och han
samlade ett antal officerare i högvaktssalen
på slottet. Med risk för sitt eget liv höll han
ett brandtal med innebörden; det är jag
som står bakom revolutionsplanerna - är
ni för eller emot mig? Detta skedde den 19

augusti 1772. Han fick som han ville och
revolutionen blev helt blodlös.

Kung Adolf Fredrik
Gustavs far, kung Adolf Fredrik hade
dött gammal och trött på slottet den 12
februari 1771. Gustav fick vetskap om
detta först några veckor senare, när ett
sändebud hittade honom på en opera i
Paris. Han lämnade sorgsen salongen och
planerade för sin hemresa samtidigt som
han smidda djärva planer för Sveriges
framtid. Inget skulle bli sig likt igen, vare
sig för Gustav eller för det Sverige han
nu skulle återse. Han hade lämnat landet
som kronprins och återvände som dess
kung. Kungatiteln fick han bära i 21 år.
1792 avled han efter sviterna från ett pistolskott som hade avlossats från nära håll
på operamaskeraden den 16 mars 1792.

Statskuppen
Genom sin statskupp 1772 hade Gustav III återtagit mycket av den makt de
svenska monarkerna hade förlorat under
frihetstiden. Rätten att starta anfallskrig
hade han dock inte utan regeringens
tillstånd. Ryssland låg i krig med Turkiet och var försvagat. Gustav III ville
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utnyttja situationen och gå till anfall för
att vinna tillbaka förlorade landområden
i det svenska Finland. Mycket tyder på att
han lät arrangera ett fingerat anfall med
svenska soldater utklädda till ryssar som
fick beskjuta en svensk postering vid den
finsk-ryska gränsen. I och med detta var
det Ryssland som startat kriget och det
var fritt fram för Gustav III att försvara
sig. Det var den 28 juni 1788 som skotten ekade över Puumala sund och det krig
kungen önskat sig var därmed igång. Ett
krig som på sätt och vis skulle bli hans
egen död.

Anckarström
Jacob Johan Anckarström hyste sen länge
ett hat mot Gustav III, som han ansåg
hade startat ett olagligt krig mot Ryssland
med oerhörda förluster i form av såväl
människoliv som pengar. Ingen vet exakt hur många, både soldater och civila,
som stupade eller gick under av sjukdom
i krigets spår, men siffror mellan 20 000
- 100 000 har nämnts. Det är svårt att
föreställa sig det oerhörda lidande som
kriget förde med sig, inte minst för de
stupades familjer. Det jäste kring kretsen
av Anckarström. Dessutom hade kungen
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Anckarströms mask som han bar på maskeraden då han sköt Gustav III den 16 mars 1792. Dessutom hans kniv
med den slipade hullingen, samt de filar han använde till detta. På bilden syns även Anckarströms bägge pistoler,
varav han sköt kungen med den ena. På bilden ser man öven litet av de nubb och kulor varmed pistolerna var laddade. Ingår i Livrustkammarens samlingar.

kastat Anckarström och resten av adeln ur
riksdagen 1789 och därmed gjort sig till
enväldig härskare. Till råga på allt väntade
ett eventuellt åtal mot Anckarström efter
att han förtalat den svenska monarken
under en resa till Gotland. Anckarström
var långt ifrån ensam i sin kritik mot
kungen och under möten med likasinnade inom den hårt åtgångna adeln kom
man att diskutera om det var möjligt att
mörda Gustav III för att sedan reformera
den militära och politiska makten. Anckarström ansåg att det skulle gå och erbjöd
sig att själv avlossa det dödliga skottet.

16 mars 1792
På operan väntar en samling nervösa, adliga konspiratörer på att få syn på Gustav
III. Samtliga var klädda i svarta dominos
och bar vita masker framför ansiktet.
Anckarström hade laddat sina båda flintlåspistoler med hagel, blykulor och tapetnubb. I bältet hade han gömt en kniv där
spetsen var filad till en hulling för att göra
så stor skada som möjligt om han behövde
använda den. Strax före midnatt den 16
mars 1792 hade konspiratörerna lokaliserat kungen och omringat honom. Någon
säger orden ”Bonsoir beau masque”…

Pistolsmeden
I jakten på gärningsmannen låter polismästare Liljensparre visa upp de på
brottsplatsen kvarlämnade pistolerna för
stadens samtliga vapensmeder. Snart kan
pistolsmeden Kauffman peka ut Anckarström som ägaren till de nyrenoverade
vapnen.

Mannen bakom
Hjärnan bakom sammansvärjningen verkar vara den gamle militären och politiske
kappvändaren Carl Fredric Pechlin. Han
hade rykte om sig att fram och tillbaka
ha bytt partitillhörighet mellan Hattarna
och Mössorna, något man vid denna tiden bara inte gjorde. Pechlin var känd för
sin vassa tunga och det blev inte lätt för
polismästaren att analysera Pechlins flyktiga och ironiska svar. Man lyckades aldrig bevisa Pechlins delaktighet men satte
honom trots detta på Varbergs fästning
som bekännelsefånge. General Pechlin
avled på Varbergs fästning efter fyra år
och tog sanningen med sig i graven.

I sviterna efter attentatet
Den 29 mars 1792 avled Gustav III i sviterna efter skottet på operan. Han käm-

REKLAM FÖR NY CD –Visdiktaren Stefan Andersson vänder upp och ner på alla begrepp om hur en visskiva
ska göras. Vill du följa Gustav III och göra det med nyskriven mycket bra musik och en förnämlig berättare inom
viskonsten så skaffa Stefan Anderssons CD - TEATERKUNGEN.
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Dräkten Gustav III bar på maskeradbalen, utställd i det rum på Operan som kungen togs till
efter attentatet, vilket kallades det lilla kabinettet. Detta rum finns återskapat i dagens operahus. Dräkten är idag utställd på Livrustkammaren i Stockholm.

pade i 13 dagar innan han fick ge efter
för den blodförgiftning och lunginflammation som skottsåret orsakat.
Anckarström halshöggs på en galgbacke utanför Skanstull den 27 april
1792. Polisens utredning omfattade då
över 200 namn över misstänkta konspiratörer. Då beslöt kungens bror, Hertig
Karl att undersökningen skulle avslutas,
förmodligen för att namnen på listan
började komma farligt nära honom själv.
Det är därför jag alltid brukar spotta på
marken när jag passerar honom där han
står staty i Kungsträdgården och mumla
för mig själv ”kungamördare.”
Man må ha åsikter om sättet att styra
och/eller vad som är rätt eller fel, men
mord och våld har aldrig varit en bra och
långsiktig lösning till förändring.
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S L A G S I D A N

Min far skulle
ha blivit en
sann bricolist
Hade han fått leva lite längre hade jag introducerat honom för vårt lysande sällskap, övertalat en broder att bli
fadder åt honom. Men han gick bort strax före det att jag
blev invald. Vad var det då för sidor hos faderskapet som
gjorde honom så lämpad för just vår gemenskap?

H

an älskade människor och att
sjunga för dem… . var generös,
samtidigt fåfäng.
Och så var han polis. Visst. Kallades
”Den sjungande polisen” till och med. En
del av er äldre bröder kanske kommer ihåg
honom från Jönköpings gator och torg:
Eifod Berlstedt.
Hur som helst. Det finns en talande historia om hans gärning som jag med jämna
mellanrum gärna delar med mig av. Den
är värd att plocka fram igen. I dessa mörka
tider…

Lägenhetsbråk
En natt för längesen blev far utkommenderad till ett lägenhetsbråk någonstans i
Jönköping. Med sig hade han en ung, övernitisk aspirant som tyckte ”nu jäklar ska vi
ta dem i örat en gång för alla”. Vi kallar
honom Bernt.
Senior bara suckade. Väl innanför dörren
möttes de av det gamla vanliga; blåtiror,
skrik och hot. ”Bryt, du stannar där och du
där”, röt Bernt.
Samtidigt som min far hade fått syn på
något helt annat: en gammal tramporgel i
ett hörn. Sagt och gjort; han satte sig vid
klaviaturen och började spela och sjunga
”Man ska leva, för varandra, och ta vara på,
den tid man har...”.

Det hela slutar med att paret i centrum för
bråket sitter och kelar på sängkanten, ber
varandra om förlåtelse och knappt märker
när poliserna stänger om sig och går.
Detta återberättat av Bernt på min fars
begravning, ”Den händelsen har format
mig som yrkesman för resten av mitt liv”,
avslutade kollegan.

Eftertanke
Tanken med denna kärleksfulla anekdot,
utöver att rädda berättelsen från glömskans valv, är att en gång för alla påminna
oss om att livet passerar så kusligt snabbt,
och att det ibland kan släckas utan förvarning.

Fadderskap
Därför. Vet ni någon ni tror skulle uppskatta Par Bricole, passa in i vårt brödraskap? Erbjud honom medlemskap och ditt
fadderskap idag. Tveka inte. Snart kan det
vara för sent.

Torbjörn Berlstedt
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Bröder som
uppnår viss ålder
under 2016
50 år
29 januari

Peter Sjöström

12 april

Anders Schönborg

23 april

Torbjörn Holm

3 maj

Lars Renström

20 juli

Per Gemheden

27 juli

Göran Forsberg

17 september Mats Pilqvist
6 december

Ulf Danielsson

60 år
18 mars

Dan Jonsson

25 mars

Håkan Björkman

21 april

Mats Thilen

10 maj

Stefan Klingberg

11 maj

Erik Wellander

6 oktober

Jacob de Verdier

16 november Jan-Erik Franzén
70 år
8 februari

Per-Anders Johansson

20 februari

Hans Bergelin

19 mars

Leif Wiberg

27 mars

Helge Grahnquist

27 april

Björn Engberg

11 maj

Jan-Bertil Holm

24 maj

Andreas Brun Hansen

27 maj

Håkan Sandgren

28 maj

Rune Petersson

14 juni

Jonas Ågren

9 juli

Bo E Karlsson

1 augusti

Inge Nyström

7 oktober

Pär Malmvall

30 november Bo Andersson
31 december Ola Berggren
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En annan sida:
Bricolisten som försvann
Han är en sann entreprenör och krögare, en auktoritet i köket med glimten i ögat och
ett face som utstrålar vilja och älskar nya utmaningar. Också en generös sällskapsmänniska som inte missar ett tillfälle att njuta av livet i glada vänners lag. Han gör det gärna
med en äkta Havanna och ett glas Calvados. Han har därför också funnit sig väl tillrätta
i Par Bricole och strålar nu även som bricolist och som utmärkt ordningsman i arbetsgraderna.
Men så har det inte alltid varit för Johnny Lundberg.

H

an flyttade till Jönköping
1991och träffade genom, sitt
jobb som krögare, Jan-Erik Franzén som tyckte att Johnny var ett ämne för
Par Bricole i Jönköping. Johnny blev nyfiken och fick sin första grad på Barbara
1992.
– ”Jag var med på grader och fester upp
till grad tre, men tyckte inte det var särdeles roligt. Jag kände inte många bricolister
och kände mig lite utanför medan andra
klappade varandra på ryggen och umgicks,” säger Johnny.
I början på 90- talet kände man sig rätt
vilsen om man inte kände så många från
staden och inte lärde man känna så många
i Par Bricole heller så Johnny tog en time
out från PB.

Vad gjorde faddrarna?
Åren gick, men 2009 hände något som fick

Johnny att ge PB en ny chans. Johnny var
krögare på A 6 Golfklubb och på Valborgsmäss kom Par Bricoles kör på besök för att
som vanligt sjunga in våren.
– ”Efter att ha hört kören sjunga in våren, väcktes mitt intresse att ta tag i mitt
gamla medlemskap i Par Bricole, (fick god
hjälp av den skönsjungande Bo Berntsson)”, säger Johnny.
Mycket riktigt fanns bricolisten med i
de gamla rullarna med grad 3. Han gick på
Barbarakalaset 2010 och fann att det var
fantastiskt roligt. Hittade snabbt en plats i
Par Bricole, som medlem i Luculli Gille
grupp 11. Tack Fredrik Brännström för
knuffen.

Grupp 11
Grupp 11 är ett glatt gäng som inte träffas
varje månad, men när de träffas är det roligt
och högt i tak. Har man trevligt tillsammans
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kan man nå oanade höjder som att vinna
matlagningstävlingen ”Spillångan” som är
en tävling inom det samlade bricoleriet.
–”I år har vi ett nytt tema, historisk matlagning med Hitlers sista måltid, Stalins
favoritsill och Oscar den II kröningsmåltid. Gemenskapen i dagens PB är hög och
det är fantastiskt roligt att gå på gradgivningarna, men även att besöka systerloger”.
– ”Idag, när varje ny Bricolist är viktig
för sällskapet, så ställs det självklart högre
krav på faddrarna och så att de nyinvalda
kommer in direkt
och trivs i Jönköpings Par Bricole”,
menar Johnny, bricolisten som kom
tillbaka.
Hans Järeby
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Par Bricole på nätet
Vi och de flesta övriga logerna i Par Bricole har egna offentliga hemsidor. Det enda som
vi försöker hålla hemligt för kalmuckerna är våra ceremonier och gradgivningar. Resten
är öppet för vem som helst att beskåda och läsa om.

T

anken är att intresserade blivande
Bröder kan få en uppfattning om
oss och vår verksamhet. Det viktigaste är ändå att vi själva kan hålla oss
informerade om vad som har hänt i stort
och smått, hur vi har sett ut genom tiderna
och hur man kommer i kontakt med kansli, talanggrupper och alla andra grupperingar som berikar Bröderna i fest och
vardag.
Hur fungerar hemsidan? Här kommer en
liten genomgång av väsentliga delar av
http://jonkoping.parbricole.se/

Talang
Vi har fem talanggrupper och därutöver ett
stort antal andra grupper från ”Bacchi Plåtare” till ”Vinkademin”. Alla dessa grupper
beskrivs och har uppgifter om kontaktpersoner. Många söker nya medlemmar medan andra är mer strikta och bara kan förändras i enlighet med gruppens stadgar.

Den senast tillkomna är Jan-Erik Berggren
som många av oss kände. Vi tackar Dan
Ekström för alla dessa beskrivningar.

Bildarkiv

Förstasidan har en meny i överkanten som
leder er i informationssökandet. En räcka
med rullande välkomstbilder och därunder de tre senaste inläggen om stort och
smått som hänt nyligen. Nedersta två rutorna handlar om kommande evenemang
och senaste större festligheten. Alla artiklar
är ”klickbara” och leder till lite utförligare
texter med fler foton.
Alla systerloger har en egen länk till sina
respektive hemsidor. De är uppräknade i
den ordning logerna bildades. Några loger
saknar vår typ av hemsida, men istället
kommer man till den centrala hemsida där
våra grunduppgifter finns.

Det finns ett omfattande bildarkiv på
hemsidan. De flesta av våra större tillställningar senaste året finns publicerade.
Klicka på en valfri bild, så visas den i rätt
storlek och perspektiv. Än så länge är inte
bilderna så taggade att ni kan söka via

Läs och ta gärna kontakt med grupper som
kan intressera er.

Historia
Under rubriken ”Om PB” döljer sig hela
vår historia om när och hur Jönköping Par
Bricole bildades, men där finns också ett
tiotal korta biografier över våra mest betydande historiska personer inom sällskapet.
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namn på personer, men det kanske kommer i framtiden.
Vill ni veta mer detaljer om er själva eller
era bekanta? Vilka medaljer har ni enligt
de officiella listorna? Har ni rätt telefon
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Fler bröder som
uppnår viss ålder
under 2016

och mailadress i den interna matrikeln?
Logga in via Medlemsinloggning. Om ni
glömt namn och lösenord, klicka på ”Logga in” utan att skriva något namn och lösenord. Ni omdirigeras då till den centrala
inloggningen, varefter ni klickar på

75 år
28 februari		
7 maj		
19 juni		
16 oktober		
1 november		
9 november		
18 november		
3 december		
16 december		

”Glömt inloggning”, så kommer uppgifterna att mailas till den adress ni angett till
kansliet tidigare. Det kan ta några sekunder innan de här knapparna reagerar, men
vänta gärna en liten stund.

Willy Neumann
Sven Ebbesson
Håkan Kinnerberg
Kent Kieninger
Harald Lang
Bernt Lindqvist
Ingvar Selse
Claes Göpert
Krister Wallin

80 år

Arkivspalten
Varje gång ni klickar på en artikel eller Talanggrupp öppnas en arkivspalt till höger
på skärmen. Där finns, förutom de senaste
inläggen och kommentarerna, även ett
komplett arkiv med samtliga inlägg sedan
hemsidans tillkomst. De är sorterade månadsvis med text och bilder precis som när
de låg öppet på förstasidan.
Besök hemsidan! Det är där ni får veta
det först. I Avisan kommer rapporterna
senare, men då mycket utförligare och med
mer djup.
Adressen till hemsidan igen?
http://jonkoping.parbricole.se/
Arne Levén
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17 februari		
24 februari		
29 februari		
12 maj		
3 juni		
8 juli		
10 juli		
29 juli		
10 september		
17 september		
17 september		
3 oktober		
23 december		
30 december		

Bertil Zetterlund
Sven-Erik Brauer
Per-Åke Löf
Göran Koch
Lars-Olov Johansson
Robert Arrhenius
Roland Ivarsson
Raine Borg
Nils Norrsell
Rolf Wanselius
Harald Wigstrand
Ulf Ahlström
Curt Setterberg
Rune Carlsson

90 år
12 mars		
12 maj		
5 september		
18 juli		

Sven-Robert Ahlin
Gösta Lindholm
Leif Peterson
Joseph Strub
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Makalöst Barbarafirande i
speglande musikalisk munterhet
Med ögon som glödde, ansikten som utstrålade glädje, munterhet och lust, intog 200
bröder Spegelsalen. Ingen tvekan om att de sett fram mot den här kvällen för att tillsammans fira vår kära moster Barbara. Det skulle senare visa sig att dessa strålande
bröder skulle bjuda på en underhållning av sällan skådat slag. Den ena överraskningen
efter den andra bjöds i spegelsalen i sann Par Bricole-anda.

M

en först fick vi välkomna tio
nya bröder. Må vi nu alla ta
hand om dessa på bästa möjliga sätt som broder ordförande Calle Ritzén
och vice ceremonimästare Jonas Ekström
lotsade in i vår gemenskap. Låt oss göra
detsamma i fortsättningen och med värme så att de känner sig lika hemma som
vi övrige bröder. Då ger det utan tvekan
utdelning på många sätt, i talanggrupper
eller som viktig publik på våra Gradgivningar.

50 års medlemskap!!!
Den här kvällen bjöd dock på stor utdelningen till övrige bröder och som gjort sig
förtjänta därav. Medaljer i stor mängd fick
ny placering på frackbröst hos glada mottagare.Vi fick dock först glädjen att fira
Olle Björklund som ny Jubelkommendör
(50 års medlemskap). Grattis Olle!

Talanggrupperna
Men det skulle hända andra överraskande
saker och spektakel den här kvällen av
samtliga talanggrupper. Det var som om
Ordens Talare o Skald, Krister Wallins
uppmaning i sitt välkomsttal skulle visa sig
utlösa de lågor och viljor som redan tidigt
denna kväll lyste hos många bröder.

”Ge rum i Spegelsalen! Undan kalmucker, profitörer, provokatörer, posörer och
intrigörer! Ge plats åt ”Bacchi barn!”

Ack denna vår kör ...
Kören var på ett strålande humör och koralintendenten Mauro Nicoletti ledde körens
ystra sångare som en domptör styr sina
ostyriga lejon. Och se kören visade sig från
sin allra bästa sida och bjöd på utomordentlig sång i så gott som samtliga sånger
utom någon punschig sådan. Måhända
den tidigare häftiga explosionen och glädjeyttringen gjort en del halsar för torra.
Helheten var helt enkelt lysande. Musiken
som ständigt växer i både kvantitet och
kvalitet bjöd på ett fullkomligt strålande
fyrverkeri av svängig musik och traditionell sådan. Det fanns helt enkelt ingen
hejd på härlig musikalisk PB-anda.

Casinorevyn?!
En kvartett bröder, Arne Levén, Bernt
Lindkvist, Krister Wallin och ytterligare en
i scensammanhang någorlunda känd figur,
äntrade överraskande plötsligt scenen och
bjöd på ett framträdande i sann Casinorevyanda. Ett strålande musikaliskt och
koreografiskt nummer som fick stående
ovationer. Det var inledningen på ett
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musikaliskt sjok av musiken och kören.
Mauro Nicoletti sjöng ”Funicoli, Funicola”
så sköldarna på väggarna med Klang vibrerade i takt.
Undertecknad bjöd på en Sinatralåt där
titeln, ” I ve got you under my skin” syftar
på dennes känsla för Par Bricole. Musiken
bjöd avslutningsvis på ett rockigt svängigt
nummer med Stephan Möller som sångsolist. Redan innan hade hans broder
Christer kompat både kvartett och solister
på ett föredömligt sätt och med gradvis
stegring. Som sagt den här Barbarakvällen
går till historien som den absolut bästa undertecknad upplevt.
Helt makalöst bra. Till detta bidrog
utan tvekan den utsökta maten med förrätt
och varmrätt som traktörerna sett till och
hjort. Ej att förglömma den söta efterrätten och ett ljuveligt fluidum. Intendenterna hade som vanligt skött om att spegelsalen strålade i takt med bröderna och över
alla styrde Gunnar Gotte med fast hand.

Hans Järeby

Jönköping Par Bricole # 4/2015
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Lundströms medalj
Par Bricole delar då och då ut medaljer som belöning till förtjänta medlemmar. Medaljfloran är riklig och har vuxit avsevärt under de fem senaste decennierna. Många av
medaljerna har instiftats av Moderlogen i Stockholm och är gemensamma för samtliga
loger. Utöver de gemensamma utmärkelserna har varje Loge sina egna, som även kan
ges till besökande Bröder. Den Lundströmska medaljen är Sällskapets äldsta och tilldelas Bröder: ”för hög lyskraft som talang och administratör”.

L

undströms medalj instiftades redan
år 1800, samma år som Lundström
avled och den utdelades första gången året därpå 1801.
Medaljens framsida (avers) bär bilden av
Carl Jacob Lundström och frånsidan har
texten ”Sällskapet Par Bricole, Stockholm”. Medaljen slogs efter en medaljong
utförd av Johan Tobias Sergels elev Samuel Hoffmeister och hade då på frånsidan
texten: ”Länge prövad, saknad begråten.
Af vänner och Bröder”. Den vackra guldmedaljen i rött band, bärs till frack på vänster sida av bröstet.

Vem var då Carl Jacob Lundström?
Han föddes i Falun den15 januari 1756.
Efter studentexamen vid ”Falu elementarläroverk”, och juridikstudier i Uppsala,
flyttade han på 1770-talet till Stockholm
och fick anställning som notarie vid
”Bergs-collegium”, ett statligt ämbetsverk
med ansvar för gruvhantering och järntillverkning och som samtidigt var en domstol för denna viktiga närings gren.

Claes på hörnet
1790 blev han assessor vid densamma. Jacob Lundström blev tidigt medlem i Par
Bricole, redan 1780, han var även medlem
i Sällskapet ”Utile Dulci” och den mer informella ”Södra Bataljonen”, som träffades
på värdshuset ”Claes på Hörnet” där han
blev bekant med Bellman. I Par Bricole var
han vice Ceremonimästare och GeneralProtonotarie. Han var en ivrig deltagare i
det Gustavianska Stockholms nöjesliv.
Han var musikalisk och hade en ovanligt

vacker sångröst, som han gärna bjöd på vid
olika sammankomster. Han har ibland
kommit att kallas ”den svenska dryckessångens skapare”.

Beundrade Bellman
Jacob Lundström var en stor beundrare av
Bellman, som dedicerade Fredmans Epistel Nr 71 daterad 1790, ”Ulla, min Ulla,
säg får jag dig bjuda…” Episteln var inspirerad av Bellmans och Lundströms umgänge med Helena Quiding på hennes
sommarställe Heleneberg (Lilla Skuggan)
i trakten av Fiskartorpet.
Genom sina många kontakter hjälpte
Lundström till med att skaffa prenumeranter till den första utgåvan av ”Epistlarna”.
Efter Par Bricoles grundare, Olof Kexéls
död 1796, blev Jacob Lundström hans efterträdare som General-Ceremonimästare
och primus motor. I februari 1800 blev
han Riddare av Svarta Korset, och hans
vapensköld, som finns i vårt stamhus i
Stockholm, har en stiliserad bild av ”Stora
Kopparberget” i Falun. Den 18 oktober
1800 avled Carl Jacob Lundström av ett
slaganfall. En sann Bricolist uppriktigt
sörjd och saknad av Bröderna.
Carl Iacob Lundström, som förnöjde Bröderna med många glada sällskapsvisor.
Hans röst prisades mycket av samtiden och
han hedrades 1795 med inval till ledamot
i Musikaliska akademien.
Jonas Folcker
RSK Jonas Folcker var tidigare Ordens redaktör i Göta PB. Han
är ledamot i Den Bacchanaliska Akademin. I Götavisan nr 1
2015 skriver han om Sällskapets äldsta medalj och med hans
tillåtelse har artikeln publicerats i avisa.
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(Lundströmska medaljens frånsida)
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Ämbetsmännen som får saker
gjorda
När du sätter dig tillrätta för gradgivning, måltidskalas eller något annat festligt
tillfälle i vårt kära sällskap så har arbetet med att göra upplevelsen fullständig
redan pågått länge. Ibland flera år, oftast i månader.

H

ur du känner igen en ämbetsman?

Ordförande (O) – Sjuuddig silverstjärna

Arbetsgraderna är sällskapets äldsta grader
och finns med i de första statuterna från
1799. På ett sätt kan man säga att arbetsgraderna är grunden för Par Bricoles fortlevnad.

Ceremonimästare (CM) – En stav i

Ordföranden
1866 instiftades ämbetet Ordförande men
tillsattes i Jönköping först1925. Tidigare
hade Styrande Mästaren lett arbetsgraderna.
Ordförande ska ansvara för arbetsgradernas verksamhet och se till att genomföra arbetsgraderna på ett muntert och
humoristiskt vis inom ramarna för arbetsgradernas ritualer. För att bli ordförande
krävs minst Nionde graden.

Och de andra?
Övriga ordinarie ämbetsmän i arbetsgraderna ska ha lägst femte graden medan vice
och konstituerade ämbetsmän ska ha lägst
den fjärde graden.
Du känner igen ämbetsmännen i arbetsgraderna på ett blått, silvergalonerat, halsband som bärs vid ämbetsutövande. I bandet hänger insignier som symboliserar
ämbetet:

prydd med öga i mitten

silver (i förekommande fall även en blå stav
med silverknopp att hålla i handen).

Ordningsmän (OM) – En stav i silver

(i förekommande fall även en blå stav med
silverknopp att hålla i handen).

Skattmästaren (SkM) – En nyckel i
silver.

Protonotarien (PN) – En penna i silver.
Providören (Prov) – En flaska i silver
där man kan läsa ordet ”Ratafia”.

Förutom dessa ordinarie ämbetsmän kan
följande agera som konstituerade ämbetsmän under arbetsgraderna:
Intendent (AI)
Ordens Ackompanjatör (OA)
Ordens banérförare (OBF)

Vem är vem idag?
Ämbetsmännen i arbetsgraderna innehar
sina roller utan tidsbestämda ramar. Den
enda övre gräns som finns är 75 år, då går
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man i pension. Den aspirerar på att ämbete är alltid välkommen att uppge sin
röst, antingen till de styrande, eller till någon i den befintliga ämbetsmannakåren.
De ordinarie ämbetsmannarollerna i Jönköping Par Bricole innehas för närvarande
enligt följande:
O – Carl Ritzén
CM – Fredrik Brännström
vCM – Jonas Ekström
Förste OM – Anders Mårtensson
Andre OM – Magnus Werner
Tredje OM – Johnny Lundberg
SkM – Berth Norlin
PN – Sven-Åke Nilsson
P-d-r – Tillsätts för varje måltidskalas
ur Traktörsgruppen
Självklart arbetar flera funktioner vid arbetsgradernas aktiviteter, t ex intendenter,
årgångsbroder, fotograf och medlemmar
ur samtliga talanggrupper men om vi
ska hålla oss till ordinarie ämbetsmän
så är det ovanstående förteckning som
gäller.
Ulf Linnman
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Varför är Bellmanhistorierna
roliga?

- En textanalys av Bellmanhistorier bland svenska skolbarn av folklivsforskaren Bengt af Klintberg.

Dan Ekström

Carl Michael Bellman är en av Sveriges mest älskade diktare. Hans sånger hade från
början syftet att förströ en borgerlig publik i 1700-talets Stockholm. I vår tid lär alla
svenska skolbarn känna Bellmans diktning genom skolundervisningen. Men redan
innan dess har de mött Bellman i en helt annan gestalt: som huvudpersonen i historier
av fekal eller sexuell karaktär. Jag vikarierade för många år sedan som svensklärare i en
sjundeklass och berättade vid ett tillfälle att dagens lektion skulle handla om Bellman.
Reaktionen bland eleverna blev ett gapskratt. De kände till Bellmanhistorierna men
inte diktaren Bellman.

I

na hitta på en historia om en brun ledstång
mellan jorden och månen.

nledningsvis vill jag ge två exempel på
Bellmanhistorier som jag själv har hört
och lagt på minnet. De avviker båda
från den gängse traditionen, men just avvikelserna kan lära oss något om barns
humor och deras förhållningssätt till de
Bellmanhistorier, som de kommer i kontakt med.

Mitt andra exempel

Nummer ett
Den första historien är en variation av den
Bellmanhistoria, som var den allra vanligaste, när Karlsson och Nilsson gjorde sin
insamling. Normalformen berättar att
Bellman är hård i magen och går på apotek
för att köpa laxerpiller. Apotekaren säger
att han ska ta ett piller om dagen, men
Bellman häller i sig alla pillren på en gång
så snart han kommer ut på gatan. Sedan
möter han en person som frågar efter vägen
till apoteket. – ”Följ den bruna randen”,
säger Bellman.
När min son var i 7-8-årsåldern kom
han hem från fritidsgården och berättade
historien så här:
– Bellman är hård i magen. Han går in
på apoteket och köper piller, och ute på
gatan häller han i sig alla pillren på en gång.
BOM PANG så står han på månen. En
mångubbe kommer fram och frågar: Hur
ska man gå för att komma till apoteket?
– ”Åk ner för den bruna ledstången”, säger
Bellman.

Exemplet belyser inte bara Bellmanhistoriernas fekala humor, det ger också - särskilt i variantformen - en föreställning om
vilka hisnande komiska överdrifter vi kan
finna i dem. Också det är ett karakteristiskt
drag, som jag ska gå närmare in på i förbindelse med historier om en tävling mellan tre nationaliteter. Vi kan vara säkra på
att iden om Bellman som far ända upp till
månen när han tömmer pillerburken inte
har runnit upp i en vuxen berättares hjärna. De vuxnas större kunskap innebär att
deras fantasi blockeras: de skulle inte kun-
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Detta är också det en variation på en mycket välkänd Bellmanhistoria.
Jag var hemma hos ett par vänner, och
då berättade den 4-årige sonen så här:
– Jo, det var tysken, fransken och Bellman. Dom skulle se efter vem som kunde
vara längst inne på en toalett. Det luktade
så äckligt där. Först gick tysken in, men
han kom ut efter tio minuter. Sen gick
fransken in. Han kom ut efter tjugo minuter. Sen gick Bellman in. Då kom TOALETTEN ut!
Jag skulle tro att de flesta av oss känner
igen historien, men i en något annorlunda
form. Det brukar vara en svinstia som är
platsen för händelserna. När Bellman som
den tredje i raden kliver in, så kommer
grisen ut. Det troligaste är att 4-åringen
har hört historien i just den formen.
Men i den åldern är en svinstia ett begrepp utan konkretion, åtminstone om
man är uppvuxen i stadsmiljö. Han minns
bara att det var något ställe där det luktade
illa, och han låter det bli den lokal som
ligger närmast till hands för honom: toaletten. Följden blir att historien får en helt
surrealistisk upplösning. Man ser framför
sig hur den vita porslinspjäsen traskar ut
med två små kängor!
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Aktuellt från talanggrupperna
Talanggruppernas verksamhet inom Jönköping Par Bricole spirar och fler och fler hittar
till dem, och finner en plats. För dem som inte har möjlighet att vara med i alla, eller ta
del av det som händer där, får du här en liten genomgång.

D

en Bacchanaliska Teatern
Det är ett gott, nytt gäng med
såväl gamla som nya medlemmar
som är entusiastiska och som tycker det är
kul med teater säger Mats Anderson som
är Direktörför DBT. Vi går absolut åt rätt
håll i vår talanggrupp.
Just nu är det stor entusiasm inom teatern. Det har naturligtvis med det stundande spexet i samband med andra graden
i mars att göra.
Annars tittar teatern på idéer för att utveckla sina framträdanden under graderna
för att göra det hela till en finare upplevelse.
Teatern håller årsmöte den 28 januari
och det finns ett flertal nya medlemmar
som kommer att presenteras och väljas in.
Teatern repeterar också inför fjärde graden som ges i slutet på januari, då man
kryddar denna vackra grad med ett mindre
skådespel. Nya medlemmar är alltid välkomna och ni behövs eftersom teatern
ständigt utvecklas. Välkomna till våra onsdagskvällar som innehåller bland annat
improvisationsteater och andra teaterlekar.

D

en Bacchanaliska Musiken
Den består i dagsläget av tolv
skickliga spelemän.
Anders Lindell är ordförande i DBM och
han pratar gärna om musikens utveckling,
som har varit mycket positiv. På gradrivningarna har vi kunnat njuta av fantastiska
prestationer, från hela orkestern, och dess
solister. Efter vår senaste Barbara haglade
lovorden, och besökande broder Mikael
Ekström från Malmö, med mångårig erfarenhet av bläckblås, var mäkta imponerad
säger Anders.
Vår uppgift är glädja Bröderna under
våra grader med musik av alla slag. Och
även att medverka med andra talanggrupper, som teatern och kören. Och det har
blivit allt vanligare på senare tid, vilket är
en väldigt rolig utveckling.
Trumpetaren Erik Nilsson är Direktör
för musiken, som träffas på måndagar och
övar. Just nu övas det inför vårens stora
händelse för musiken, den Fjärde Graden,
som också kallas ”musikens grad.”

D

en Bacchanaliska Kören
Under ledning av Mauro Niccoletti har man tagit stora kliv
framåt och åtnjuter, helt rättvist många
bröders uppskattning.
Det stämmer, säger körens ordförande
Arne Levén, som också har en stor del i den
positiva utvecklingen. Vi har en ny typ av
samarbete mellan ordförande och choralintendenten. Vi jobbar mer intimt och tar
beslut tillsammans, sägar Arne.
Kören kommer att engagera nya medlemmarna mer och mer framöver. Arne ser
detta somen viktig del för att få dem att
känna sig delaktiga och ta ansvar.
Dirigenten Mauro blir allt mer varm i
körledarkläderna, och utvecklar kören i
det som den redan är känd för och som den
kan sedan tidigare.
Mer kommer det att bli under nästa år,
det kan du vara säker på, säger Arne, och
låter förväntansfull. Men tillägger snabbt
att: –”Bellman kommer vi aldrig att släppa
taget om, det kan
du vara säker på.”

Jonas Ekström

Egenarten i den här varianten beror på att
berättaren egentligen är för ung för att helt
behärska vitsberättandets konst. Ändå berättar han. Flera av oss har säkert haft tillfälle att höra 4-5-åringar berätta förvrängda, missförstådda historier, där det tydligt
framgår att barnen själva inte begriper vad
som är poängen.

Barns humor
För oss som diskuterar barns humor är det
viktigt att lägga märke till detta. För barn
finns det andra skäl att berätta vitsar än att

de tycker att vitsen är rolig. Det ligger prestige i vitsberättandet, det är en färdighet
bland många andra som barn i slutet av
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förskoleåldern medvetet strävar efter att
tillägna sig. När de berättar kommer de i
centrum för uppmärksamheten, och de kan
demonstrera att de har blivit invigda. i en
kunskap som delas av deras något äldre
kamrater.
Ja, det finns många anledningar varför
barn berättar vitsar.
I nästa nummer av avisa skall jag kortfattat beskriva den utveckling som har lett till
att svenska barn berättar historier om Bellman.
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K A N S L Ä R E N

Tack för ett fint PB år!
Ännu ett bra Par Bricole-år närmar sig sitt slut. Talenterna
fortsätter att blomstra och Bröder ämbetsmän går från
klarhet till klarhet.

D

et är glädjande att vi nu har bildat
vår framtidsfond som jag tidigare
skrivit och pratat om. Till fonden
hör även en kraschan (mer om det längst
ner på sidan). Förhoppningen är att många
Bröder vill stödja sällskapet och att vi med
fonden skapar en stabil grund för Sällskapets framtida fortlevnad.

Jag gläds åt det arbete som läggs ner för vårt
Sällskap och vill tacka alla Bröder för ett fint
PB år 2015.

Johan Larsson

Styrande Kanslär Jönköping Par Bricole

Win-Ullorna
Hört talas om Win-Ullorna? Nähä, tänkte väl det. Men det kommer du kanske att göra
förr eller senare. Ett gäng av våra respektive, för närvarande ett 25-tal, har – på initiativ
av Anna Mårtensson – startat en Facebookgrupp under det namnet. Gruppen beskrivs
som ”en spännande, spirituell och inspirerande grupp för nätverkande mellan kvinnor
med koppling till medlemmar i Par Bricole”.
Gruppen har hittills haft en Afterwork-samling i oktober. Avsikten är inte att starta
någon förening utan att träffas just i nätverksform. Win-Ullorna har bl.a. börjat att lite
närmare studera verklighetsbakgrunden till den Ulla Winblad som Bellman besjunger
och som också inspirerat till nätverkets namn.
Ett intressant och spännande initiativ. Om ”den till dig kopplade kvinnan” är intresserad av att delta kan hon gå in på Facebook, leta upp ”Win-Ullorna” och anmäla sig där.

P R E N U M E R E R A PÅ
A L L A P B’S M E D L E M S TIDNINGAR
Med start 2015 kan medlemmar i
Par Bricole prenumerera på samtliga medlemstidningar som ges ut i
bricoleriet. Genom detta får du del
av vad som händer i hela bricoleriet
och ett tjugotal nummer att läsa om
året.
Prenumerationsavgiften är 400
kronor och du som anmäler intresse får en faktura.
Du som är intresserad mailar till
jonkoping@parbricole.se och anger
prenumeration samt ditt namn och
din postadress.

GRADKALENDARIUM
2016

Framtidsfondskraschanen
I samband med Barbara delade vi återigen ut ett
antal Framtidsfondskraschaner. Ett antal värdige
Bröder bär nu vår vackra kraschan högt upp på höger sida av fracken. Visst är den väl vacker!
Berättigad att bära kraschanen är den som skänker minst 500 kronor till Framtidsfonden. Detta
sker lättast genom insättning på vårt Bankgiro 5171962. Märk din betalning med namn och framtidsfonden.

Grad IV
Grad II
Smålandskalas
Grad VII
Grad III
Grad IX
Grad VI
Barbarakalas
med grad I, V
och VIII

30/1
19/3
16/4
28/5
17/9
14/10
13/11
19/11

Grad II och Installation 4/2 2017

Recipiender
grad I

Recipiender
grad V

Recipiender
grad VIII

Per Andrén
Ulf Danielsson
Jens Einarsson
Björn Engberg
Robert Gurbin
Tobias Gustafsson
Ulf Johansson
Sune Liffner
Thomas Markusson
Peder Nodmar

Pär Andersson
Sebastian Littorin
Hannes Lokko
Marcus Rylner
Christian Svartz
Klas Åkerskog

Christer Ackeby
Andreas Brun Hansen
Göran Lindberg
Anders Mårtensson
Peter Nelzén

avisaredaktionen passar på att önska alla bröder

en God Jul och ett Gott Nytt År!

Kansliets expeditionstider:
måndagar 18–20,
torsdagar 9–12
Kansliet mottager tacksamt Brödernas
eventuellt ändrade adress-uppgifter, både
vanlig och e-post.
Östra Storgatan 6, 553 21 Jönköping,
tel 036/16 21 31,
e-post: jonkoping@parbricole.se
Bankgiro 517-1962, Plusgiro 385629-1
http://jonkoping.parbricole.se/

