
   • Manskörens uppkomst & historia 

• Men vi har ju ingen lokal!
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•  Sköldar
• Den stora nyttan av faddrar
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Vi har ju ingen egen lokal! 

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

En del ser säkert med 
avund på syskon som 
är mer stadda vid kassa 

än oss själva och visst är ett 
kapital att förvalta en garant 
för att vårt vackra bricoleri ska 
fortleva. Jag ser själv detta som 
en viktig komponent i mitt 
eget arbete för Jönköping Par 
Bricole och kommer att disku-
tera detta med Drätselnämn-
den liksom vi förstås diskute-
rar det i det Styrande 
Guvernementet.  
 Lokalfrågan har varit uppe 
åtskilliga gånger i Jönköping 
Par Bricole och möjligheter 
att köpa lokaler har diskute-
rats och förkastats. Efter den 
varma och syrefattiga tredje 
graden i Frimurarnas lokaler väcks frågan 
naturligt igen, vi har ju ingen egen lokal. 
Lokalfrågan är viktig och det Styrande 
Guvernementet arbetar med frågan inte 
minns mot bakgrund av våra erfarenheter 
från Tredje Graden. 
 Låt oss dock slå fast att även om lokaler 
är viktiga så är det inte där kärnan i brico-
leriet ligger. Kärnan i bricolieriet är sna-
rare att under ”muntra och anständiga 
former” umgås Bröder emellan och att 
under sammankomster få njuta av våra 
olika talanger. Här har vi inget att klaga 
på. Jönköping PB har ett bricoleri att vara 

Den reflektionen har många bröder inklusive undertecknad gjort upprepade gånger. 
Jönköping Par Bricole har ju som bekant inga egna ordenslokaler. Göta PB har Valand, 
Moderlogen äger Stamhuset, Borås PB hyr Parkhallen på 20 år och Malmö PB hyr in sig 
hos Sirius, för att bara nämna några bra lokallösningar. 

stolta över. Styrkan i att samtliga talang-
grupper och övriga grupper i Jönköping 
Par Bricole samtidigt håller så hög klass är 
enorm. Men vi har ju ingen egen lokal sä-
ger då någon. 
 I Jönköping har avsaknaden av egna 
ordenslokaler inneburit, förutom många 
grader i Spegelsalen på Stora Hotellet, att 
vi skapat nya vackra traditioner då vi flyttat 
grader från Jönköping. Betänk bara vår 
vackra Sjunde grad ute i Alvastra kloster-
ruin, eller vår Nionde grad som nu genom-
förts flera gånger ute på Hooks herrgård. 
Underbara grader i underbar miljö. Vidare 

Jönköping Par Bricole avisa 3/2014

har vi av tradition dubbat nya 
Riddare av Gyllene Korset på 
Västanå slott. Fantastiska grader 
i historiska miljöer som extra för-
gyller våra tillställningar. Allt 
detta i lokaler som inte är våra 
men där vi genom tradition kan 
göra dem till våra för dessa sam-
mankomster. 
 För att trygga framtiden för 
Jönköping Par Bricole behöver vi 
bygga upp ett större kapital än 
vad sällskapet förfogar över idag. 
En idé har varit att skapa en fast-
ighetsfond. Kanske bör vi hellre 
kalla det en framtidsfond. En 
fond som bröder som har möjlig-
het kan stödja och därigenom 
låta sällskapet få en stabilare 
grund för framtiden. Sen får 

framtiden utvisa om Jönköping Par Bri-
cole kommer att fortsätta bygga traditio-
ner i hyrda lokaler eller inte. 
 Det viktigaste för Jönköping Par Bri-
cole idag är att bygga vidare på den grund 
som våra talanger ger och som säkerställer 
att nya medlemmar strömmar till och att 
Bröderna vill vara kvar i vårt Lysande Säll-
skap. Här kan alla bröder bidra, som 
faddrar, deltagande i talanggrupper med 
mera. 

Johan Larsson
Styrande Kanslär
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Tredje graden var stekhet!

V     isst blev graden stekhet! Först för 
att ventilationssystemet inte rik-
tigt klarade av att byta och svalka 

luften i gradlokalen. När sedan kören 
fyllde på med en nyskriven Sileniopera 
höjdes temperaturen ytterligare, både i 
salen och inombords. Hela kören agerade 
i operan som både skådespelare, sångare 
och levande kulisser. Det var en nyhet som 
gav mersmak. Repris nästa år har begärts 
och kommer säkert att verkställas.

Jönköping Par Bricole avisa 3/2014

I matsalen ovanpå ordenslokalen servera-
des en trerättersmeny av högsta klass. Stor 
eloge till Traktörerna som genomförde ett 
perfekt måltidskalas under ledning av Carl 
Ritzén och Fredrik Brännström. 
 På grund av det stora antalet deltagare 
tvingades CM Brännström att sitta till-
sammans med ett dussin andra bröder en 
halvtrappa lägre än huvudmatsalen. Detta 
blev en tuff utmaning i hans samarbete 
med Ordförande Ritzén. Just den detaljen 

Det här var första gången som Frimurarnas nya hus öpp-
nades för hela arbetsgraderna. Tidigare i år har en hand-
full bröder upphöjts till Tionde graden i samma lokaler. 
Vid Grad III var det så många som ville vara med, att det 
behövdes en kölista innan vi kunde släppa in dryga hund-
ratalet till Tredje graden.

Jim Andersson
Ola Berggren
Ulf Brettstam
Patrik Forss
Michael Grahn

Mats Gustafsson
Karl Hammar
Joakim Hellström
Torbjörn Holm
Emil Ilvered

Stefan Isaksson
Börre Johansen
Hannes Lokko
Dan Nordlöf
Marcus Rylner

David Svartz
Peter Wiik
Klas Åkerskog

Recipiender Grad III 140920

Recipiender Grad IX 141011

Kaj Andersson,
Fredrik Asp
Carl-Gustaf Atterdal
Fredrik Brännström
Ola Carlstein
Mats Eriksson

Sten Hermansson
Carl-Olof Johansson
Calle Jörninge
Magnus Jönsson
Ivan Letterfors
Carl-Johan Lindell

Mauro Nicoletti
Sven-Åke Nilsson
Bert Norlin
Tomas Quennerstedt
Håkan Sandgren
Anders Schönborg

Klaus Timman
Magnus Törnvall
Göran Wahlgren
Lennart Wass
Bertil Österberg

behöver lösas på ett bättre sätt nästa grad-
givning som samlar så många bröder.
 Sammantaget var hela dagen mycket 
lyckad även om en av våra upphöjda gäster, 
i sitt tal, tyckte att vi kanske varit lite för 
spontana under gradgivningen.  
 Munterhet är ett ord vi skall värna och 
vårda eftersom det är bricoleriets hjärta 
och själ. Ordning, styrka och förtrolighet 
är en självklarhet. Våra grundpelare fung-
erar i Jönköping och vi är stolta över det 
sätt på vilket vi genomförde Tredje Graden 
även om den husliga faktorn som benämns 
ventilation bidrog mycket till att det blev 
stekhett.

Arne Levén

Ordförande Carl Ritzén håller ordning.

Förväntansfulla II-gradsinnehavare väntar med stor spänning på sin kommande III-grad.  

Jubilarer
95år   Claus Markus           10 okt                                
75år   Charles Petruson       5 okt             
75år   Torsten Olsson        11 nov                   
75år   Ulf Davidsson          11 nov                             
70år    Torkel Fagerlund      18 okt                          
70år   Ingemar Legrell       23 nov                          
60år   Jerry Lundqvist        10 okt                            
60år    Anders Johansson   23 nov                      
50år    Michael Sterndahlen 17 okt                     
50 år   Hans Warén             29 nov          
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I en bok om körsången i Sverige, utgi-
ven 1946, finns ett förord av Hugo 
Alfvén. Han jämför manskören med 

den blandade kören och skriver bland an-
nat att ”manskören i vissa fall kan åstad-
komma verkningar, som den blandade 
kören inte kan nå. Det gäller då oftast äm-
nen av rent viril art, såsom stridssånger och 
andra sånger av heroisk karaktär, festliga 
eller vilda backanaliska sånger, serenader 
osv. Och manskören har dessutom i sin 
första tenorstämma ett instrument med 
vilket den blandade körens sopranstämma 
i vissa fall inte med framgång kan tävla. 

Den officiella manskören
En jubileumsskrift vid Svenska Sångar-
förbundets 100-årsjubileum anger ett 
exakt datum för när den offentliga man-
skörssången började i Sverige, nämligen 
den 24 oktober 1808.  Det startade i 
Uppsala. Den gången var Sverige i krig 
med Ryssland, det olyckliga krig, som 
slutade 1809 med att vi förlorade Fin-
land till Ryssland. Den 24 oktober var 
det dock fortfarande ett ovisst läge och 
Uppsalastudenterna marscherade upp till 
slottet för att hylla fältmarskalken Klings-
por. Då sjöng man, som marschmusik, en 
fyrstämmig manskörssång: Under Svea 

Banér, komponerad av Johann Christoph 
Friedrich Haeffner. Man hade upptäckt 
manskörsklangens tjuskraft vid utomhus-
sång och det var grunden till en ny sång-
tradition i Sverige.

Tidiga manskörer i Sverige
Inom Par Bricole i Stockholm och Gö-
teborg fanns det tidigt manskörer och 
när Jönköping Par Bricole bildades 1879 
tillkom också den Bacchanaliska kören. 
1829 avtäcktes bysten av Bellman på 
Djurgården och då var det en kör från 
Par Bricole som sjöng till skaldens ära. 
Det hade då länge sjungits flerstämmigt 
i Par Bricole, men någon välorganiserad 
körverksamhet var det inte fråga om.
  Vid invigningen av Bellmansbysten 
leddes PB-kören av Frans Preumayr, 
musikdirektör vid Svea Livgarde. Det är 
Preumayr som anses ha lagt grunden till 
organiserad körsång inom Par Bricole. 
Stommen i kören utgjordes av ett antal 
sångare ur Harmoniska Sällskapet som 
nyligen hade recipierat i Par Bricole.

Bellmanssångerna
Bellmanssångerna är än i dag, så att säga, 
själva ryggraden i vår repertoar. På Bell-
mans tid sjöng man inte i manskör. Bell-
mans sånger framfördes i regel av skalden 

själv till eget ackompanjemang och visor-
na fördes vidare på samma sätt under bör-
jan av 1800-talet. Hans sånger hade länge 
omhuldats bland studenterna vid univer-
siteten, men då mer som solosånger vid 
allehanda tillställningar och fester. Som 
kör eller kvartett i studentsångsamman-
hang hade faktiskt Bellmanssångerna en 
undanskymd plats under hela 1800-talet. 
Inte ens OD, som hämtat sitt namn från 
Fredmans epistel nr 14, Hör i Orphei 
Drängar, sjöng Bellman på sina konserter. 
Så även på det här området framstår Par 
Bricole som ett föredöme. Här stod alltid 
Bellman i centrum!

Nedkortade sånger
Folke Bohlin, som lett både OD och LSS, 
har forskat om Bellmanssången och han 
tar upp det faktum att medan Bellmans 
sånger i original ofta omfattar många 
strofer, så har de i regel kortats drastiskt 
när de har arrangerats för fyra stämmor. 
I körsångerna är texten underordnad 
musiken. Bohlin konstaterar att: ”genom 
att musikarrangörer och körledare för-
kortade texten behövde man inte heller 
förhålla sig till de moraliskt mer dubiösa 
textställena i Bellmans sånger. De vågade 
passagerna förekommer sällan i sångernas 
början, snarare i slutet”.

När Par Bricole bildades i Jönköping 1879 var sången en av ”grundpelarna” för Sällska-
pets fortsatta existens och Bellmansången var ett måste.  I dag framträder kören också 
utanför Sällskapets sammankomster t.ex. vid Valborg och/eller andra privata eller of-
fentliga arrangemang. Repertoaren är bred och även om Bellman är grunden, så sjung-
er kören gärna sånger av andra upphovsmän. 

Manskörernas uppkomst 
och lite av deras historia.  

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

Texten är utdraget ur talet av Krister 
Wallin, Preases, vid Jönköpings 
Bacchanaliska Akademiens högtids-
sammanträde. 
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Glad såsom fågeln ...
Prins Gustaf, född 1827, var son till Os-
car I. Han har ju kallats Sångarprinsen, 
och han är troligen den hittills största 
musikbegåvningen inom ätten Berna-
dotte. 
 Han skrev under sin korta levnad (han 
dog 1852, bara 25 år gammal) ett stort 
antal kompositioner, oftast under pseu-
donymen ”G*****”, och mer än 50 av 
hans kompositioner finns bevarade. 
 Två av hans sånger för manskör sjungs 
ofta än i dag. Den ena är Studentsången. 
Den hör vi ju varje år i de mest skilda 
tonarter och ser det som en hyllning till 
ungdomen och livsglädjen.  
 Den andra sången som nästan alla kö-

rer sjunger heter Vårsång och börjar med 
de kända orden ”Glad såsom fågeln i 
morgonstunden”. 

Många strängar på sin lyra
Gunnar Wennerberg, född 1817, var en 
man med många strängar på sin lyra. De 
flesta känner nog till honom som upp-
hovsman till Gluntarne, men vi är mer 
intresserade av honom som kompositör 
av manskörssånger. De kunde vara myck-
et lyriska och vackra, men mest känd är 
han nog för sina fosterländska sånger som 
idag känns svåra att ta till sig rent text-
mässigt. 1848, när det blåstes till krig i 
Danmark, skrev Wennerberg en kvartett-
sång med följande text:

Hur länge skall i Norden 
den döda frid bestå?
Må snart ej höras orden: 
“Framåt, I gossar blå!“
Det ärfda vikingssinne 
till ledungs trår igen,
Och hämndens trogna minne, 
nabo, lefver än.

Den texten är det ingen som sjunger 
längre, men väl en travesti som man bör-
jade sjunga redan några få år efter det att 
originalet skrivits, nämligen: ”Hur länge 
skall på bordet, den lilla halvan stå?”

Våra goda förvaltare av manskörernas fortatta existens;0 PB-kören

Par Bricole gratulerar i efterskott!
September månad har varit en riktig födelsedagsmånad för några av våra ämbetsmän.

• Vår styrande mästare Gunnar Gotte fyllde 70 år den 8 september
• Lars-Göran Hessmark, Ordens lagman, fyllde 70 år den 17 september
• Carl-Gustaf Atterdal, Orden Intendent, fyllde 60 år den 16 september
• Roger Pantzar Blomquist, Ordförande i den Bacchanaliska teatern, fyllde 50 år den 18 september
• Thomas Candemar, Consigliere i Traktörerna fyllde 50 år den 18 september
• Tomas Arvidsson, Riddare Prelat, fyllde 50 år den 23 september

- Jönköping Par Bricole gratulerar alla dessa våra jubilarer!
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Detta är inte en text där jag vill uppmana bröderna att beväpna sig, utan med vapen 
avses här förstås ett heraldiskt vapen i form av en vapensköld. Heraldiken är en viktig 
del i många ordenssällskap. 

Om rätten att föra 
vapen och heraldik.

Följande sköldar presenterades i samband med Barbarahögtiden 2013

Bruket av vapensköldar har sitt ur-
sprung från 1100-talet då det fanns 
behov av tecken och symboler som 

hjälpte de stridande att identifiera vän och 
fiende på slagfältet. Ofta bar man då dessa 
symboler på sin vapensköld. Utformandet 
av dessa sköldar har under åren vuxit fram 
inom det vi kallar heraldik och ett annat 
namn för skölden är heraldiskt vapen. Rätt-
en att bära vapen har dock inte varit öppen 
för vem som helst. 
 Historiker berättar om att förandet av ett 
heraldiskt vapen var ett krav för att få del-
taga i 1300-talets ofta förekommande tor-
nerspel, vilket effektivt begränsade delta-
garna till de som var adelsmän. Man var 
alltså tvungen att vara riddare för att få vara 

med i torneringar. Länge var rätten av ett 
heraldiskt vapen begrän-sat till de som var 
adelsmän. Detta har dock förändrats och i 
Sverige har idag alla möjligheten att skaffa 
sig och registrera ett släktvapen. 
 Funktionen för heraldiska vapen har för-
ändrats över tiden och det är tydligt att he-
raldiska vapen idag har en mer representativ 
funktion än de hade på 1100-talet. Vapnet 
kan exempelvis användas i högtidliga sam-
manhang, på officiella dokument, exlibris 
etc. I Sverige har kommuner, stift, regemen-
ten mm egna vapen. 
 Sedan ett par år tillbaka är sköldceremo-
nin i samband med Barbarahögtiden ett 
bland många Bröder ett uppskattat inslag 
och vi avser att i fortsättningen presentera 

sköldar i samband med sammankomster i 
sällskapet. Här visas vi nu de sköldar som 
presenterades i samband med Barbarahög-
tiden 2013. Vi kommer i kommande num-
mer av avisa att visa fler exempel på sköldar 
från historien. Är du intresserad av att 
skapa en sköld kan du kontakta sköldgrup-
pens samordnare: 
         Anders Svartz, anders@svartz.se

 Det lysande sällskapet Jönköping Par 
Bricole har en fin historia och våra sköldar 
är en viktig del av vårt historiska arv. Ta 
chansen och bli en del av vår heraldiska his-
toria och skapa dig en sköld!

Johan Larsson
Styrande Kanslär

RGK
ANDERS
SWARTZ

RGK
MIKAEL
SWARTZ

RSK
GUNNAR

ÅKERSKOG

RGK
JOHAN

LARSSON

RGK
MAGNUS 
ILVERED

RGK
ROBERT

ARRHENIUS

RGK
ALF

WALLIN
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annanEn annan sida:

De flesta av oss i PB träffas iklädda 
frack och umgås på gradgivningar 
och vid andra festligheter, men 
vad vet vi om bröderna i övrigt. 
Förmodligen inte särskilt mycket.

Jönköping Par Bricole avisa 3/2014

Musiken är dock så viktig att Erik 
skaffade sig en hustru som 
också spelar och för säkerhets 

skull också trumpet. 
 Mycket klokt, för en som inte spelar 
något instrument kan det bli jobbigt med 
alla övningar i hemmet. 

Hur ser han på sig själv?
”Jag är nog en trevlig ung man i sina bästa 
år, med ambitionen att bli bättre” säger 
Erik och ler.
 Musiken tar alltså en stor del av fritiden 
och Erik är en disciplinerad kille som har 
ett fast uppvärmningspass med spel på läp-
parna som han följer till punkt och pricka. 
När han är uppvärmd sätter han i sordinen 
och övar och senare blir det ofta en duett 
med hustru Anna.  
 Erik är nyfiken på det mesta, elektronik-
ingenjör och började på Saab Combitech 
1995, sedermera Kitron och nu på Kapsch. 
Företaget tillverkar system för automatisk 
identifiering och debitering av vägtullar. 
Erik jobbar med konstruktion och system-
teknik. Det är den yrkesverksamma delen 
av Eriks liv. 

Fritiden
Fritiden för den nyfikne Erik är fylld av 
verksamhet och man kan fråga sig hur han 
hinner med allt, hustru och två döttrar, 
villa och trädgård på Ekorrvägen i Norra-
hammar. Jodå, det fungerar för en discipli-
nerad kille även om intresset är brett. Boll-
intresserad som han är, där även puck ingår, 
så är han HV-fantast med signerad SM-
guldtröja och går på is själv och spelar 
hockey-bockey med polarna. Han har ett 
hjärta i J-södra också. 
 På senare tid har nu även fastnat för golf 
och är nere på 25,6 i handikapp. Vad han 
däremot kanske inte räknat med, är att han 
som pappa skulle behöva ägna sig åt hästar, 
men så är det sedan tioåriga dottern Ylva 
börjat rida. Hästar har inte funnits i hans 
intressevärd förrän nu.

Att koppla av
Fritiden handlar alltså mycket om aktivi-
teter, övning både i det ena och det andra, 
men hur kopplar han av då. Jo, med roll-
spel på data och med spagettiwestern på tv 
samtidigt som han håller igång trumpet-
läpparna. 

... och givetvis musiken
Hela tiden finns musiken där, den kräver 
det. Norrahammars Musikkår, sextetten, 
inhopp i Jönköping storband med mera. 
Undrar om inte musiken, näst efter famil-
jen, ger de största kickarna för Erik. Plane-
ringen för den Bacchanaliska musiken 
inför nästa kapitel för att roa bröderna ger 
en särskild känsla.

”När allt klaffar, kryper det bak i ryggen 
och raggen reser sig, en härlig känsla”.
Det sammanfattar nog allt i Erik Nilssons 
liv.   

Hans Järeby

”Att vara musikdirektör i PB kräver ansvar och måste 
göra det”, det är Eriks inställning, en sann PB-broder.  
Hos Erik finns mycket nyfikenhet, en bred sådan och 
musiken är bara en stor och viktig del av fritiden, en 
fritid som också upptas av mycket annat.

”Helbild” av Erik Nilssson  



Inträde i Par Bricole beviljas efter 
skriftlig ansökan jämte rekommenda-
tion av två faddrar, varav den ene skall 

ha lägst den sjätte graden. 

Första Graden
Reception i första graden äger i regel rum 
i anslutning till det årliga Barbarafirandet, 
som i år äger rum den 22 november. Minst 
en fadder skall ledsaga sin recipiend inte 
bara under gradgivningen utan också vid 
det alltid lika välbesökta som högtidliga 
Barbarakalaset. Ansökan om medlemskap 
ska ske på en särskild blankett, som bifo-
gas detta nummer av avisa. 
Blanketten ska efter ifyllandet insändas 
till:
          Jönköping Par Bricole, 
          Östra Storgatan 6, 
          553 21 Jönköping. 
Den skall vara inkommen senast den 8 
november.

Att vara fadder/faddrar
Att vara fadder innebär inte endast att 
man genom att sätta sitt namn på ansök-
ningsblanketten rekommenderar att en 
ny talang vinner inträde. 
 Fadderskapet innebär också en förplik-
telse att se till så att den nye bricolisten 
känner sig väl omhändertagen och inlem-
mas i vår gemenskap. Särskilt under det 

första året är detta viktigt. De två faddrar-
na förväntas sinsemellan göra upp om hur 
detta i praktiken ska gå till.

Rekryteringsarbetet
Vi har för närvarande knappt 500 med-
lemmar. Antalet har varit tämligen stabilt 
under senare år. För att hålla den nivån 
krävs det påfyllning med 20-30 nya med-
lemmar per år. Och vi ser gärna att med-
lemsantalet ökar. Vårt rekryteringsarbete 
är således viktigt och det är helt beroende 
av att många enskilda bröder är aktiva. 

Säger någon upp medlemskapet?
Ibland händer det faktiskt att medlemmar 
säger upp sitt medlemskap. Det handlar 
främst om medlemmar i de lägre graderna. 
En trolig i varje fall bidragande orsak till 
detta är att de inte känt sig riktigt hemma 
i vår verksamhet. 
 Med ett väl fungerande fadderskap kan 
vi reducera risken för att nya medlemmar 
slutar av den anledningen.

Gör din plikt
Så gör din plikt, utnyttja dina möjligheter, 
hjälp till att bygga ett stabilt underlag för 
vår framtida verksamhet. 
Bli en aktiv fadder!

Gunnar Gotte
StM

För att vårt Lysande Sällskap skall behålla sin lyskraft behövs en successiv påfyllnad av 
nya talanger. Det är därför både en plikt och en förmån för alla bröder att föra kultur-
arvet från Bellmans tid vidare genom att till vårt Sällskap föra nya bröder/talanger som 
äger de egenskaper som sällskapet kräver. 

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

S L A G S I D A N

G R A D K A L E N D A R I U M

T A C K !

8/11  Grad VI med parentation i     
 Ljungarums kyrka 9/11
22/11  Grad V & VIII
22/11  Barbara & grad I

Tack till broder Göran Kohl som 
bistått kansliet med en ny kopiator

Jönköping Par Bricole avisa 3/2014

Det så viktiga 
fadderskapet 
för nya medlemmar 
i Jönköping Par Bricole.

Nils Wendel, Göta PB, 
Gunnar Gotte StM, 

världsomseglare Hans 
Palmberg & Ulf Snygg 

i samtal om det viktiga 
fadderskapet.


