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Konung Gustav Vasas Riddarekapitel 
arrangerades den här gången gemen-
samt av Borås och Jönköping Par 

Bricole i ett slott från Gustav Vasas tid, Tor-
pa Stenhus. Ett slott med tre meter tjocka 
väggar som genom århundraden stått emot 
det mesta och icke minst danskarnas härj-
ningar med Kristian tyrann på topp. 

Gustav Vasa
Men där hände även andra saker. En äldre 
och tämligen skröplig Gustav Vasa var fak-
tiskt där och friade till den då 16-åriga Ka-
tarina Stenbock. Jorå, de gifte sig efter att 
de hade letat reda på den tilltänkta som 
sprungit och gömt sig när hon fick veta 
Gustavs avsikter. 

Torpa Stenhus
Torpa Stenhus stod också emot Bröderna i 
PB och dess Riddarekapitel som genomför-
des på ett mycket värdigt sätt i en av Sveriges 
bäst bevarade medeltidsborgar från 
1400-talet. Det efterföljande måltidskalaset 
intogs dock i den intilliggande ladugården, 
ja en mycket tilltalande sådan. Där fick brö-
derna uppleva en livs levande riddare i full 
rustning stappla in och överraska under mid-
dagen. Hans besök var dock angeläget och 
han medförde en depesch. 

En tre-rätters middag
Bröderna kunde dock konstatera att det inte 
var helt enkelt att promenera i en dylik rust-
ning och att ta sig fram i smygande över-

raskningsstil var inte att tänka på. Då var det 
betydligt enklare för Bröderna att inmun-
diga en tre rätter värdig middag med nyskju-
tet hjortkött, med tillbehör och dessert och 
så ett passande fluidum. Nöjda och stolta var 
också de fem Bröder som vände hem som 
nydubbade och värdige Riddare av Gyllene 
Korset. 

Vid en mycket annorlunda och fantastiskt spännande gradgivning, i en mer än väl pas-
sande miljö på Torpa Stenhus, dubbades fem Bröder, Carl-Gustaf Atterdahl, Lennart 
Boestad, Ulf Gustavsson, Hans Järeby och Carl Ritzén till Riddare av Gyllene Korset.

Tionde graden

Hans Järeby

Carl Ritzén, Carl-Gustaf Atterdahl, Hans Järeby, Ulf Gustafsson & Lennart Boestad



Man ramlar i alla fall inte av stolen 
när man hör namn som kött-, 
spenat- eller tomatsoppa. Inte 

ens bouillabaisse eller borsjtj tycks väcka 
några välljud från lyckliga och harmoniska 
matvänner och få ungkarlar väljer sin livs-
ledsagare efter dennes färdighet i soppkok-
ningens ädla konst (se franskt ordspråk). 
Jag undrar vad doktor Hagdahl hade tyckt 
om denna sopplösa tid. Det var nämligen 
denne bricolist som en gång myntade ut-
trycket ”Soppan är mänsklighetens tröst.”

C E Hagdahl
Doktor Charles Emil Hagdahl föddes i 
Linköping 1809, han var läkare men ock-
så en aktiv skribent och författare till den 
oerhört populära och inflytelserika kokbo-
ken ”Kok-konsten som vetenskap och 
konst” en bok som gavs ut 1879, samma 
år som Jönköping Par Bricole instiftades.  
Hagdahl blev medlem i Par Bricole som 
29-åring och 1888 blev han utnämnd till 
Jubelkommendör. Han verkar alltså ha 
trivts i  Sällskapet Par Bricole där Bellmans 
parodi stod i centrum och där sång, tal, 
musik och skådespeleri frodades i hu-
morns tecken. Här hade han nytta av sin 
sångröst, sitt gitarr- och lutaspelande och 
sin studentikosa erfarenhet från uppsalati-
den där han studerade medicin och där 
han blev medicine doktor 1841. 
 Hagdahl levde och verkade i Stockholm 
och man kan förmoda att ett och annat 
sopprecept förmedlades till krögarna i huf-
vudstaden på den tidens bricolerikalas.

Avsevärd förmögenhet
Hagdahl ägde vid sin död en avsevärd för-
mögenhet och testamenterade sin omfat-
tande konstsamling till Linköpings stad 
och la därmed grunden till Linköpings 

stads museum som numera ingår i Öster-
götlands museum. Hagdahl var en duktig 
amatörkonstnär.  Som kuriosa kan nämnas 
att Hagdahl var morfar till bröderna Jacob 
och Marcus Wallenberg.

Rynkande näsor
Men så var de det där med mänsklighetens 
tröst som på något vis inte riktigt är på 
modet längre.  Den rykande sopptterrinen 
är inte längre måltidens naturliga medel-
punkt. Consomméer för en tynande till-
varo.  Nämner man ordet fransk löksoppa 
så rynkas det på både en och två näsor och 
ändå är detta en av de riktigt stora klassi-
kerna. Från början var löksoppan förmod-
ligen en maträtt för fattiga, gjord på bröd, 
buljong och lök. men det finns andra upp-
fattningar. ”Soupe á lòignon” är enligt le-
genden upprättad i en restaurang nära en 
marknad där löken var prisvärd, gav en-
ergi och samtidigt dödade bakterier.  En 
annan historia berättar att löksoppan upp-
fanns av Ludvig XIV efter att han spende-
rat en natt i en jaktstuga där det endast 

fanns lök, olja och champagne vilket så 
småningom blev någon form av löksoppa.
 
Geografisk soppa
Ett annat exempel är den fantastiska fisk-
soppan bouillabaisse som doftar så förfö-
riskt av saffran och fänkål och där Medel-
havets läckerheter fyller skålarna med 
hummer, languster och krabbor. I England 

har vi oxsvanssoppan och i Skottland den 
exotiska kryddoftande mulligatawny som 
för övrigt en gång i tiden var en traditionell 
middagsentré på den engelska officersmäs-
sen i Indien. Italien har sin minestrone, 
Kina kör med svalbosoppa och i USA äter 
man clam-chowder.  Mänsklighetens tröst, 
vart tog du vägen?
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– ”Mitt land är en enda stor soppterrin”, skrev en gång musketörernas matglade fader 
Alexander Dumas. Idag är soppan inte på modet. 

Mänsklighetens tröst 
- Vilken Soppa! 

Doktor Charles Emil Hagdahl

 Omslaget till boken från 1879
”Kokkonsten som vetenskap och konst”

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



Bonaparts kökschef
Napoleons kökschef Carème, hade fler än 
500 olika soppor på sin lista och en recept-
samling på alla världens soppor skulle för-
modligen rymma ett helt bibliotek.
 
Erik Lallerstetdt
Världens soppor kan klassificeras på flera 
sätt, två exempel är aptitretaren och sop-
pan som är en hel måltid. Crème Ninon är 
en personlig favorit i den första gruppen 
och ärtor med fläsk i den sistnämnda. Det 
finns säkert olika uppfattningar om ärt-
soppa och hur den skall serveras. Erik Lal-
lerstedt satt i juryn för några år sen när det 
skulle lagas ärtor i ”Årets kock.” Lallerstedt 
beskrev med upprörd fasa hur vissa soppor 
var så tjocka att man kunde använda dem 
”som stridsvagnshinder.”  Ärtsoppa skall 
med andra ord vara en soppa på buljong 
med hela ärtor i. Dessutom skall man 
lägga den goda senapen på tallrikens kant 
och inte röra ner den i soppan fick vi höra.

Bättre förr?
Det kanske inte var bättre förr, men det 
serverades i alla fall ätbara soppor förr i 
tiden vilket man inte kan säga om alla de 
”soppor” vi matas med idag.

Om du träffar en flicka som kan koka en god 
soppa så gift dig med henne!

FRANSKT ORDSPRÅK.
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Han kallades för Hötorgskungen, där han under decen-
nier bodde med utsikt över torgets salustånd och torg-
madameri i huvudstaden. Han betraktade haren som de 
öppna fältens fyrbente filosof. 

Ny utgåva av Hagdahls 
bok gavs ut 2015

Dan Ekström Dan Ekström

Han visste hur en grävling skulle 
tillagas och han uppskattade högt 
den smakeliga kalkonen. 

 
Charles Emil Hagdahl (1809 - 1897) var 
och har förblivit ett kunskapsorakel och en 
föregångare genom sitt verk ”Kokkonsten 
som vetenskap och konst”. Efter tio års 
möda utkom första upplagan av denna tu-
sensidiga klassiker 1879, med 3 000 recept, 
350 illustrationer och minisessäer om föda, 
drycker, bordsskick, redskap, kostsamman-
sättning, djurhållning och allt annat som 
har att göra med vår mat. 

Renlighet
Hans credo var ”renlighet, renlighet”. Allt 
kryddat med försvarliga nypor av bildning 
och humor, skrivet av en världsman som 
ville skapa en motsvarighet till de stora 
franska matskribenternas verk Carême, 
Brillat Savarin, Dumas. 

Matforskare & Preses
I denna nya utgåva får läsaren en initierad 
och fyllig bakgrund till Hagdahl och hans 
matuniversum liksom till de många uppla-
gornas historia. Matforskaren, tillika preses 
i måltidsakademien, Håkan Jönson skriver 
i sin inledande text: 
– ”Hans kokbok har det som mycket av mål-
tidslitteraturen saknar, nämligen ett innehåll 
som tilltalar intellektet och inte bara tillhan-
dahåller manualer att kopiera”.

”Kok-konsten som vetenskap och konst”
av Charles Emil Hagdahl, Elisabeth 
Nilsson & Håkan Jönsson.
Inbunden upplaga, Svenska 2015 

345 SEK

A K T E R S P E G L I N G
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Grad III, ett underbart samarbete 
mellan Talanggrupperna!

Spegelsalen var vackert smyckat med 
alla dessa attribut som är nödvändiga 
för skådespelet och symboliken i en 

gradgivning inom Par Bricole. Trots an-
nalkande höstväder och älgjakt samlades 
närmare hundratalet Bröder för att av-
njuta Silenusoperan och ledsaga våra nya-
re Bröder vidare mot Ljuset.

Kören 
I Grad III är det Kören som står i centrum, 
men samarbetet med både Teatern och 
Musiken är det som fulländar just den här 
graden. Vår version av Silenusoperan är 
numera något som närmast kan likna en 
dansbandsopera, men definitivt med bibe-
hållet budskap om den romerske senatorn 
Silenus. Kören har numera infört att ope-
ran skall ha nya aktörer varje år och i år föll 
lotten på Mats Thilén, Stefan Klingberg, 
CM Jonas Ekström och Alan Perolainen. 

Det gjorde de på ett bra sätt och med glada 
överraskningar. Även i andra akten finns 
delvis nya aktörer från Teatern i form av 
Pelle Sandberg, Per Andrén och Christian 
Svartz. Årets skådespel var av yppersta 
klass och kommer att minnas långt framö-
ver. Choralintendent Krister Wallin mar-
scherade sedan sina sångare över golvet för 
att ta fäste i Musikens blåsare. De fram-
förde tillsammans en underbar bricolistisk 
version av Fångarnas Kör.

Den ”längsta” middagen
På grund av ombyggnation kring Spegel-
salen hölls måltidskalaset i Ole Bull. Trots 
en del farhågor och lite trängsel kring lång-
borden, blev hela måltiden fantastisk 
lyckad. Ordförande Carl Ritzén och CM 
Jonas Ekström höll samman festen över-
bryggandes ett osedvanligt långt fysiskt 
avstånd dem emellan. Vår ende gäst, 

Lördagen 7 september var det dags för höstens första Gradgivning. Nio Bröder 
utnämndes till Oförgängligt Skinande, dvs att de fick Grad III. 

Moderlogens Mikael Berglöf, höll ett 
varmt tacktal där han framhöll den intima 
och gemytliga stämningen i Jönköping. 
Efter denna osedvanligt lyckade, långsma-
la festmåltid begav sig många Bröder till 
Kansliet för det traditionsenliga och popu-
lära Nachspielet. En riktigt lyckad dag 
som visserligen kunde samlat ännu fler 
Bröder, men de som var där kan vittna om 
en alldeles underbar dag.

G R A D G I V N I N G

Arne Levén
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Det är en kille vars drivkraft utan 
tvekan är att hjälpa allt och alla 
och han ser en ära i att leta reda 

på klenoder med anknytning till Bricole-
riet och skänka dessa till Jönköping Par 
Bricole.
 Hans huvudsakliga sysselsättning är att 
hjälpa sjuka bilar att må bättre. Han är 
bilmekaniker i egen bilverkstad sedan 
1984 verkstaden tog han över efter sin far, 
som i sin tur tog över efter Uffes morfar. 
Företaget fyller nästa år 100 verksamma år. 
Bilar har för Ulf blivit både hans levebröd 
och hobby och i garaget, som han kallar sin 
lekstuga, har han tio veteranbilar från tret-
tiotalet av märket Buick. Bilar är dock inte 
det enda han har i garaget.

Samlare
– ”Jag samlar även på emaljskyltar och an-
nan kuriosa från den tidsepoken”.
 En Jukebox från fyrtiotalet för 78 varvs-
skivor ur vilken strömmar tidstypisk mu-
sik förgyller Uffes tillvaro lite extra när han 
mekar med bilarna. Han är också med i 
Sjuhäradsbygdens motorhistoriker där 
han är besiktningsman av gamla veteran-
bilar. 

Men att bara meka med bilar räcker inte 
för Uffe. Han har även några fastigheter. 
Ett gammalt Gästgiveri från 1700 talet där 
han hyr ut lägenheter och det vet ju alla 
som haft hus att de behöver renoveras 
ibland. Det gör Uffe själv när han inte är 
på möte i kyrkorådet eller kyrkofullmäk-
tige. Det går väl numera på rutin eftersom 
han varit med där i 35 år. Varken kom-
munfullmäktige, tekniska nämnden och 
Tranemo sjuk- och understödsfond har 
klarat sig från Uffes deltagande som leda-
mot.
 Det är på hemmaplan det. Han har 
också verksamheter utomlands och även 
det i hjälpande syfte.

Tjernobyl
– ”Ett av de mer spännande och intres-
santa engagemangen har varit i Tjernobyl 
barnens oas, där är min far också är enga-
gerad. Under ca 20 års tid har vi varje år 
bjudit in ca 5-6 grupper med ungdomar 
från Ukraina och Vitryssland. De kommer 
alla från området kring Tjernobyl och 
varje grupp består av ca 40 barn ungdo-
mar”, säger Uffe.

Ulf och hans fru tog hand om en flicka från 
Tjernobylområdet under ett år. När hon 
var i Sverige fick hon möjlighet att lära sig 
svenska, vilket hon hade väldigt lätt för. 
Hon läste in A, B, C och D svenska med 
VG. 
 – ”Min rotaryklubb hjälpte henne att 
studera på universitet i Ukraina så nu är 
hon lärare i sin hemby. I hennes grannby 
var jag med och byggde en ny skola där det 
går cirka 140 barn”.
 – ”Det var en spännande intressant och 
lärorik erfarenhet att frakta ner 900 m² skol-
byggnad och sedan vara med och bygga.”
 Vilken kille och inte nog med det, han 
har också en fantastisk familj, fru Annelie 
och barnen Elin och Alfred. 

Uffe är född 2 januari 1965 och han säger 
att han är hälften smålänning och hälften 
västgöte. Men smålänningar är snåla och 
västgötar frågar alltid ”kostar de nåt”, så 
med tanke på Uffes generositet så måste 
det finnas någon mer inblandning, troli-
gen östgöte om undertecknad får gissa. 
Och det har jag ju redan gjort. Tack Ulf för 
din generositet från oss övriga Bröder.

Ulf Gustafsson född och trogen Tranemo, broder i PB se-
dan 1989 och nydubbad Riddare av Gyllene Korset på 
Torpa stenhus och hederskommendör, är verkligen en rid-
dare i ordets rätta bemärkelse.  

Hans Järeby

annanEn annan sida:

En Tranemobo med 
många sidor.



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
http://jonkoping.parbricole.se/

Barbarakalas
med Grad I 17 11 25

Grad IV  18 01 27
Grad IV  18 01 27
Grad II  18 03 24 
Grad VII  18 05 26 
Grad III  18 09 15
Grad IX  18 10 12 
Grad VI  18 10 28 
Grad I, V, VIII och 
Barbara högtid  18 11 17

Grad II och Installation 19 02 09

Med start 2015 kan medlemmar i 
Par Bricole prenumerera på samt-
liga 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 intres-
se får en faktura.

Du som är intresserad mailar till 
jonkoping@parbricole.se och anger 
prenumeration samt ditt namn och 
din postadress. 

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

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 -
T I D N I N G A R
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Par Bricoles årsmöte har efter moget övervägande beslutat att årsavgiften för Jönköpings 
Par Bricole skall vara oförändrad under 2018. Inbetalningskort bilägges Avisa nummer 
fyra och årsavgiften och skall betalas in så fort som möjligt.

 
PÅMINNELSE: 

Logen i Örebro har invigning den 18 november!!!
Kontakta kansliet för mer information.

Recipiender

Grad X 17 09 23

Carl-Gustaf Atterdal
Lennart Boestad
Ulf Gustavsson
Hans Järeby
Carl Ritzen

Grad III 17 10 07

Stefan Fredriksson
Kjell Jewander
Anders Josefsson 
Per Lindström
Björn Ljungstrand 
Peter Ottosson 
Esbjörn Peterson
Björn Strandberg 
Michael Torndahl

Hjälp oss hylla våra sponsorer som speciellt stöder ”avisa” och mer därtill
Tack vare våra sponsorer så får vi hjälp med att bl a uppprätthålla utgivningen av vår
informations- och nyhetsbärare - avisa. Vi är säkra på att det inom vårt brödraskap 
finns ännu fler som gärna också vill bidraga till vårt brödraskap och dess fortlevnad.
Hör av er till: DStM Arne Levén så kan han berätta mer.

• Comfort You
• GeoPro
• Gundstedt Bygg & Montage
• Livsstilskonsulten
• Pagero

• Per Ekholm Management
• Trejni
• Vätterstaden Revisionsbyrå
• Wetterhälsan A6

Oförändrad årsavgift!

Vi lyfter på 
hatten för 
våra 
sponsorer!

K A N S L Ä R E N


