
   • Par Bricole i den digitala världen 
– integrerad eller alienerad?  

• Ordning i ledet, sa glädjedödaren
•”Körslaget”

• Vi träffas på lagret
• En Annan Sida

Snart är det dags för vårbal ...

   Jönköping Par Bricole #1/2015

Kontakta Jacob Sandwall, 

Lennart Wass & Anders Schönborg 

om du känner för att dra 

ditt strå till stacken inför denna vårbal.



2 
                            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
ANSVARIG UTGIVARE: GUNNAR GOT TE  REDAKTION: DAN EKSTRÖM & HANNES LOKKO  REDAKTIONSSEKRETERARE: HELGE GRANQUIST  TRYCK: Tryckopia
OMSLAGSBILD: Balbilder från förr

Par Bricole i den digitala världen – 
integrerad eller alienerad?

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

Ett område där alla tydligt märker 
hur rasande snabbt den tekniska 
utvecklingen går är IT. Det är även 

för den kunnige svårt att hänga med i 
svängarna. Vi som ingår i den stora mas-
san av tämligen oinitierade får försöka 
hänga med så gott det går, uppdatera våra 
datorer och läsplattor, skaffa nya versioner 
av smartphones och fortsätta att använda 
bara en bråkdel av programmens allt stör-
re möjligheter. Och det är nog ganska 
många som känner att det är lätt att tappa 
fotfästet i denna utvecklingskarusell. Be-
hövs verkligen all ny teknologi? Och be-
höver vi i Par Bricole ta till oss och ut-
nyttja alla nya möjligheter, inte minst när 
det gäller information? 

Var det bättre förr?
Man stöter på olika förhållningssätt hos 
våra medlemmar till denna utveckling. 
Många är positiva och bejakar den men det 
finns de som är skeptiska eller rent av nega-
tiva och som ibland intar en ”det var bättre 
förr”-hållning. Jag har mött alla varianter i 
våra diskussioner om hur Par Bricole ska 
förhålla sig till den digitala utvecklingen.
En sund skepticism är naturligtvis bra när 

Samhällsutvecklingen går fort, ja faktiskt fortare och fortare. Allt blir inte till det bättre 
men på det stora hela taget innebär nya tekniska och andra landvinningar förbättrade 
förutsättningar för människan. Och oavsett om vi vill eller inte så är vi alla deltagare i 
utvecklingsprocessen – aktivt eller passivt.

det gäller all utveckling. Man behöver inte 
vara först med allt. Och man behöver inte 
allt. Men vi måste nog inse och acceptera 
att alla som verkar i samhället – alltså även 
Par Bricole – gör det på samhällets villkor. 
Det går inte att ställa sig vid sidan av ut-
vecklingen. Nu har digitala former utveck-
lats och införts för spridning av informa-
tion. De innebär ett enormt lyft vad gäller 
både spridningshastighet och kvalitet. 
Och de är kostnadseffektiva. 

Par Bricole - digitalt?
Självklart ska Par Bricole använda sig av 
den digitala tekniken – men med utgångs-
punkt från våra behov och från vad vi 
själva anser att vi har nytta av. Vår nya 
hemsida är ett strålande exempel på för-
bättrad snabbhet, aktualitet och kvalitet i 
vår informationsspridning. Men det krävs 
omdöme, sunt förnuft och en viss självcen-
sur när vi publicerar oss digitalt, det är en 
fråga som vi ämnar återkomma till. När 
det gäller vår interna administration skul-
le vi i dag inte klara oss utan vårt kanslisys-
tem.
 Frågan har också ställts om vi inte lika 
gärna kan lägga ned pappersupplagan av 

avisa nu när den också läggs ut på nätet. 
Men där är i varje fall jag, som älskar att 
sätta mig i läsfåtöljen med ord och bild i 
pappersutförande – det må gälla avisa såväl 
som andra tidskrifter, dagstidningar eller 
böcker – lite gammaldags. En dator eller 
en läsplatta har inte samma mysfaktor som 
en bok eller en tidning. Och jag tror att 
den uppfattningen i varje fall för närva-
rande delas av så många att vi fortsätter att 
producera avisa i pappersform ett bra tag 
till.

Gunnar Gotte
Er Styrande Mästare
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PB-
Stjärnan

På initiativ av Göta har Par Bricole tagit 
fram en gemensam pin, PB-Stjärnan. 
Stjärnan är guldfärgad och har sju stycken 
spröt som symboliserar moderlogen och de 
sex dotterlogerna. PB-Stjärna kan tilldelas 
bröder som har besökt samtliga loger i lan-
det. På vår hemsida finns, efter medlemsin-
loggning, en särskild länk PB-Stjärnan där 
besöken kan registreras. 
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Ordning i ledet, sa glädjedödaren

Nyfikenheten är ett redskap man 
använder för att bättre förstå det 
som händer och det är detta si-

dan Akterspegling är till för. Kunskapen är 
inte detsamma som sanning vilket en del 
hävdar, det finns faktiskt flera sanningar i 
nyfikenhetens kunskapssökande. 
 Vid ett kapitel under 2014 framförde en 
gästande broder kritik och menade att vi i 
Jönköping hade gått för långt och att vi 
slarvade med ordningen som ju är en av 
våra fyra grundpelare.  För att veta vad som 
är sant och om Jönköping Par Bricole ur-
artat måste man därför akterspegla. Vi 
måste titta bakåt för att se om kursen är 
den rätta. 

Vår förste redaktör satte nivån 
Jag gick 67 år tillbaka och bläddrade i för-
sta numret av Avisa. Vår förste redaktör 
hette Ernst Greén och han hade skrivit 
en artikel som gav Akterspeglingen en in-
tressant dimension i ämnet om ordning 
och munterhet. Greén var journalist till 
yrket och jag förmodar att journalistiken 
stod sanningen ganska nära på den tiden. 

 Så här skriver Ernst Greén 1948:
Sällskapets historia har inte behövts 
skrivas med tungsinta ord utan tvärtom 
med muntra och livsglada. Dess öden 
har inte alltid varit underbara men för 
det mesta präglade av ljust lynne för 
dagen och tilltro till framtiden. Glädje 
och gamman har ofta blomstrat i dess 
sal och gör så alltjämt. Kring den stora, 
blänkande silverbålen samlas bröderna 
som förr i de gångna decennierna på 
Barbaradagen och hyllar sina ideal.

 Om Jönköpings P.B:s öden har skri-
vits vid skilda tillfällen. Till 50-årsju-
bileet 1929 utgavs i tryck en historisk 
bokform. Avisa gör här ett par utdrag, 
belysande det skämtlynne, som en gång 
flödade i P.B. Under sällskapets första 
decennier regerade som teaterdirektör 
den store skämtaren Olle Blank som 
utvecklade en burlesk humor. Han var 
också en reklamens mästare. ”I Tenhult 
var publiken så begeistrad, att den kas-
tade sten i stället för blommor” lät 
Blank trycka på sin affisch för en P.B.-
kväll, till vilken bröderna strömmade i 
massor.
 På 20-talet ägnade sig P.B.-teatern i 
Jönköping åt spex. En dåtida teaterdi-
rektörs uppmaning till bröderna på 
spexaffischen att ”inte gråta på fru Pers-
sons parkettgolv” var tämligen onödig. 
Aldrig har ens Dramatiska teaterns upp-
levt en sådan braksuccés och bifallsstorm 
som utbröt, när i slutscenen till ett av 
dessa spex premiäraktören, ceremoni-
mästaren och apotekaren Roos af Hjelm-
säter räckte över en korg med 10 liter 
egenhändigt hembrygd punsch. Detta 
hände i den värsta restriktionstiden och 
det berättas att den nyss nämnda fru 
Persson som då ägde Stora hotellet var 
orolig för att det kolossala bifallet skulle 
komma hotellbyggnaden att rasa. 
 Jönköpings P.B. har ett par gånger 
gripits av en bellmansk lust att vila vid 
någon källa i den stundom vildroman-
tiska småländska naturen. En skön 
augustidag för några år sedan företog 
ett stort antal bröder en färd till skogs-
gården Trollebo för att provisoriskt 

”recipiera” dåvarande Deputerad Sty-
rande Mästare och länsjägmästare        

Som många Bröder har märkt, så är jag oerhört intresserad av historia. 
Jag anser till och med att det är en nödvändighet att känna till vad som 
hänt för att kunna utvecklas och gå framåt. Detta intresse bygger för-
modligen på den mänskliga egenskapen som kallas nyfikenhet och 
som på min sköld fått det latinska namnet Veritas (kunskap). 

W. Lothigius som residerade på Trollebo. 
Skämtet lyste igenom i de förberedande 
rådslagen om att Riddare-Prelaten 
skulle komma infarande till receptionen 
på en 8 hästkrafters Husqvarna motor-
cykel  vilket dock avstyrdes eftersom det 
fanns risk för att hans improviserade 
ämbetsdräkt skulle trassla in sig i hjulen. 
Det berättas att lantbefolkningen på 
avstånd betraktade processionen med 
storögd undran. 
 Efter ceremonin i lunden uppkom 
måltidskalas. Det var rödkokta kräftor, 
fångade i Trollebosjön, jämte traditio-
nella tillbehör och det var inget fel på 
munterheten i detta pastorala brikolleri. 
 Påföljande dag ägnades åt filminspel-
ning. Man fick bl.a. skåda Styrande 
Mästaren Henrik Karnell i frack, ej 
obetydligt dekorerad, i cylinderhatt, 
mjölka ett för ändamålet framfört bång-
styrigt kokreatur. I protokollet uppgavs 
att ”skummjölken gick till de högre gra-
derna men grädden till dibröderna.
 Så spelade skämtlynnet förr i Jönkö-
pings P.B. men det har visst inte tappat 
sugen utan lever friskt kvar fast i nya 
former och aspekter.”

 
 Jag kan bara tillägga efter att ha tittat i 
vår historiska backspegel:  
 – ”Munterheten är det unika med Par 
Bricole och om vi tappar den förlorar Säll-
skapet sitt ursprung och sin själ. Nyfiken-
heten hittar sanningen och sanningen ger 
ny kunskap”. 
 Nyfikenheten hittade en viktig sanning 
och gav oss kunskap om att vi är på rätt 
väg!

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

Dan Ekström
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Mängder med dekorationer, en 
tunna till Bacchus, en byst av 
Bellman eller annan anfader, ett 

par hundra sköldar som minner om sak-
nade bröder, lysare, lagerkransar, peruker, 
utstyrslar av alla de slag, försvunna kleno-
dier, återfunna klenodier och därutöver allt 
annat du ser passera revy. Det har samlats 
en hel del sedan 1879 och då är dessutom 
mången rensning genomförd. Nu är det 
dock mer ordning och reda än på mången 
god dag i Jönköping Par Bricoles lager och 
magasin. Detta tack vare träget arbete av 
intendentur och teater.

Flytt av lokaler
I samband med att vårt samlade förråd av 
utrustning evakuerades från Stora Hotellets 
vind skedde en välbehövlig sortering. Det 
som flyttade in i de nya lagerlokalerna på 
Norra Strandgatan (Frimurlokalerna) var 
genomgånget, besiktigat och delades upp 
inom respektive ansvarsområde; intenden-
turens och teaterns.

 Många bröder i respektive grupp har lagt 
ned mycken tid på att fixa till lokalerna som 
idag är både funktionella och uppskattade.
–”Visst skulle vi gärna ha en större lokal där 
vi även kan repetera, men det känns fint att 
ha ordning på grejorna”, säger teaterdirec-
teuren Mats Anderson.

After Work 24 april ...
Intendenternas del av lokalerna är av natur-
liga skäl något större och erbjuder såväl la-
gerutrymme som möjlighet till social sam-
varo. Den 24 april blir det t ex After Work 
för hugade bröder av alla grader. 
 När Avisan besöker teaterns lokaliteter 
pågår uppladdning inför årets spex. Det 
märks att känslan av att ha en egen hemvist 
påverkar bröderna på ett positivt sätt. En 
skön stämning av kamratlighet präglar dis-
kussionen:
–”Ja, intendenterna är ett gott gäng att dela 
hus med. De har ju kylskåp…” säger en av 
kommentarerna.
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Sjömansspråket är kärnfullt och mustigt. Det är ett yrkesspråk, som har sitt ursprung i 
olika tidsskeden och kulturer. Detta rika kulturarv har också blivit väldigt populärt på 
landbacken, fast där tänker man nog inte så mycket på uttryckens maritima ursprung. 

”Här har vi gott ombord”, 
sa kypar’n

Jönköping Par Bricole # 1/2015

Har du tänkt på, käre broder, hur mycket utrustning,  prylar, dekorer, 
kläder och annat som krävs vid varje gradgivning?

Vi träffas på lagret

Numera har man vind i seglen även 
på torra land och den som seglar i 
motvind åtnjuter god styrfart, där 

han eller hon står vid rodret. Den som har 
ebb i kassan, gör allt för att hålla sig flytande, 
fast det senare uttrycket syftar ju egentligen 
på ett nödställt fartyg.

Den försmådde friaren får på båten. Möj-
ligen går han i däck, när han blir lämnad 
vind för våg och uppmanas lägga av.
 Kanske hamnar man i någons kölvatten 
och bakvatten. Man vad gör väl det, vi sit-
ter ju alla i samma båt, vare sig det är ett 
flaggskepp eller ej.

Förhandlingsspråk 
I en förhandlingssituation är det inte all-
tid så, att förväntningarna håller streck. 
Förhandlingarna strandar och en konflikt 
är under uppsegling. Parterna avfyrar bred-
sidor mot varandra och försöker skjuta 
varandra i sank. Det gäller att …

... fortsättning på sid 5

Ulf linnman
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”Här har vi gott ombord”, 
sa kypar’n
... fortsättning från sid 4

Jönköping Par Bricole # 1/2015

S L A G S I D A N

… ta loven av motparten, kanske rentav 
ge ett avgörande grundskott, under förut-
sättning att kusten är klar. Sedan får en 
medlare försöka gjuta olja på vågorna, så 
att man tillsammans med honom kan 
rida ut stormen. Om det inte är helt vat-
tentäta skott mellan parterna, så kan han 
gå i land med uppgiften.
 Man kan också gå på en mina, kanske 
stryka flagg. Om förhandlaren inte är en 
ren galjonsfigur, frigör han sig från onödig 
barlast och förankrar medlarnas slutbud. 
Därefter manövrerar han sig förbi alla 
blindskär, så att han på rätt köl kan ro det 
hela i hamn.
 Man måste pejla stämningarna och ha 
dem som ledfyr, hur tungrott den än må 
kännas. Annars kan man anklagas för att 
segla under falsk flagg och i det läget duger 
det inte att ha några lik i lasten.
 I landkrabbornas måleriska sjöspråk 
kan vad som helst utom fartyg gå av sta-
peln. Man kapar förtöjningarna och sätter 
till alla klutar, kanske efter att ha sjösatt 
en ny verksamhetsidé, som kan vara stick 
i stäv mot dem, som motsätter sig föränd-
ringar. Sedan gäller det att trimma organi-
sationen, lägga om kursen och gå vidare för 
fulla segel eller full maskin, det vill säga med 
ångan i topp. Det gäller att inte sacka efter 
i konkurrensen. Annars löper man risk att 
segla i kvav, kanske rentav lida skeppsbrott 
eller haverera. Det sista är ett av sjösprå-
kens många arabiska inslag.
 Om det vill sig illa hamnar den enskil-
de på fallrepet och löper risk att bli ak-
terseglad av utvecklingen. Han kanske får 
fullborda sina dagar som ett redlöst vrak. 
Ibland frestas man tala om missbruk av 
sjömansspråket. Numera har allt möjligt 
bäring på precis vad som helst.

Språkbruket idag 
Språkbruket sker ofta på lösa boliner – 
vilket just det uttrycket är ett talande ex-
empel på. Boliner är tåg, som är fästa vid 
råseglet och att kasta loss dem lär vara en 
normal sjömansmässig åtgärd, när vinden 
ligger på låringen eller tvärs.
 Kanske finns det tendenser till att yr-
kessjömännens levande språk sakta tynar 
bort. Men stopp och belägg, om det skulle 
försvinna för gott, måste det åtminstone 
ske med flaggan i topp!
 Förr kunde en motorcykel kallas knarr. 
Knarren var egentligen en gammal träbåt, 
som kanske knarrade vid sjöhävning. Hoj 
är också ett sjöord – egentligen ett mindre 
fraktfartyg på Nordsjön. Så småningom 
blev det ett öknamn på ett fartyg i dåligt 
skick samt på olika tvåhjulingar på land-
backen.
 Att baxa något, det vill säga förflytta 
ett tungt föremål, är också en ett sjöord. 
Det är även langa eller langa över något. 
Och att slopa något syftade ursprungligen 
på att demolera ett träfartyg.

Göteborgshumor
Vägg i vägg med Svenska Mässan i 
Göteborg reser sig två skyskrapor, 
som Göteborgshumorn har döpt till 
”Fönsterskraporna” eller ”Storglas” och 
”Lillglas”. Skyskrapa eller skyscraper är 
egentligen ett litet segel, som satt över 
råseglen.  
 Den, som tafsar på en landarbetsplats, 
får snabbt skamfilat rykte, men till sjöss 
går det för sig. Att tafsa är att lösa upp 
garnen i ett tåg eller skrapa dem, så att 
de blir tunnare ut mot ändarna. Och att 
häckla någon syftar egentligen på att av-
skilja blånor från tågvirket.

Därmed har jag löpt linan ut och det är 
dags att lätta ankar. 
Tack ska ni ha och 
ta det vackert –     
renaste sjösvenska 
med betydelsen 
minska takten vid 
halning av tåg och 
liknande. HannEs lokko
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L unchen blev en veritabel succé, spe-
ciellt med tanke på avslutningen i 
form av ett mindre medaljregn från 

Styrande Mästaren Gunnar Gotte och kö-
rens ordförande, Arne Levén.  Alla, 
utom De Styrande, övergick däref-
ter till en två timmar lång repeti-
tion inför kvällens begivenheter i 
samband med gradgivning, spex 
och måltidskalas. Hela övningen 
leddes av vår choralintendent, 
Mauro Nicoletti, som nu har satt sin prägel 
även på Boråsarnas körsångare. 
 I en håltimme mellan repetition och 
gradgivning promenerade hela sällskapet 
till kansliet. Där bjöds på avkoppling, 
mingel och mousserande viner. Mycket 
populärt bland alla sångarna.

Andra gradgivningen
Graden var ovanligt välbesökt med fler än 
140 Bröder i Spegelsalen. Ena halvan av 
salen besattes av den väl uppblandade kö-
ren. Sången har nog aldrig tidigare låtit så 
mäktig som i just detta kapitel. Gradgiv-

ningen gick elegant och på rekordtid. En 
hel halvtimme snabbare än beräknat! Ty-
värr försvann besparingen i en oplanerat 
lång paus innan Måltidskalaset. Men, vad 

har man två körer till, om inte för att un-
derlätta och försköna väntan på maten. 
”Dåne liksom åskan” dånade i trapphuset 
plus ett antal vårsånger som uppenbarligen 
satt i ryggraden på sångarna.
 Vid den fantastiskt välsmakande målti-
den fylldes atmosfären i Spegelsalen av ett 
dussin bordsvisor och andra tillhörande 
sånger. ”Min stamfar” lyfte taket en halv-
meter över normal nivå. 

Själva körslaget då?
Körslaget då? Det var nog mycket mer för-
brödring än ett slag. Körerna hade dock 

utmanat varandra med varsin snapsvisa, 
som hemlighölls till premiären vid bordet. 
Jönköping inledde med Eric Haglunds nya 
text till ”Källan” med koreografi och 

dryckesavbrott. Från Borås kom en 
helt egen variant av ”Kvarten”, som 
vår kör gärna tagit till sig, om det 
inte var för att den var förbjuden att 
nedteckna.
 Ur körernas, och förhoppningsvis 
övriga Bröders, synvinkel var det en 

fantastisk kväll som gav så mycket mers-
mak att konceptet med flera körer, säkert 
kommer att upprepas på andra platser.

Redan vid 12-tiden anlände kören från Borås Par Bricole till Stora Hotellet. De välkom-
nades av vår kör samt av De Styrande och Arbetsgradernas Ordförande. Därefter intog 
de 60 frackklädda Bröderna en välsmakande lunch på Le Trottoir i Stora Hotellet.

”Körslaget”
vid den andra gradgivningen

Arne Levén

Kim Andersen
Magnus Engström
Magnus Ferlander
Anders Fransson
Jan Gullberg
Thomas Hall
Johan Hallström
Jörgen Hansson

Henning Karlsson
Tomas Lundqvist
Lars Renström
Peter Sandberg
Roger Sandberg
Ludvig Svartz
Leif Wiberg

Recipiender 
Grad II 150321
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En helg i januari 1982 svängde Carl Ritzén och hans nya 
arbetskamrat Björn av riksväg 40 in mot Jönköping. Han 
visste det inte då, men det var platsen som skulle bli hans 
nya hemstad under många år framöver.

Carl Ritzén

Det var kanske inte riktigt det som 
jag hade tänkt mig”, säger han. 
Tur för Jönköping Par Bricole att 

han svängde av, säger vi. Många av oss har 
hört den tydligt klingande göteborgskan 
som förkunnar att graden är öppnad, mål-
tidskalasen likaså. Arbetsgradernas ordfö-
rande sedan förra året, men vem är han, 
egentligen?
 Carl Ritzén, eller ”Calle” som han mest 
kallas, arbetar som säljare på Hultafors. 
Men det var under hans sju år som säljare 
på Tibnor-stålgrossist som ett viktigt möte 
skedde.
–”Vi skulle piffa till kontoret vid Hoppets 
torg. Jag beställde växter hos en blomster-
handlare som hette Anders Ruberg. Senare 
skulle han försöka värva mig till Par Bri-
cole. Då visste jag inte vad det innebar och 
sa att det kanske vi tar längre fram.”
 Som säljare tillbringade Calle många 
kvällar på bland annat Baldakinen där en 
stor del av representationen skedde. En 
vårnatt 1982 dök en annan viktig person i 
Calles liv upp i nöjesdimman, och som 
betytt mycket för honom genom åren. Det 
var en stockholmare. Väst mötte öst i en 
nattlig kamp om samma kvinna. Det hela 
slutade med att hon försvann utan att vi 
märkte det. Vi var väl helt upptagna med 
att tävla om vilken stad som var bäst. Tyck-
te han verkade trevlig och vi bestämde att 
fortsätta vår bekantskap. ”Ring mig. Jag 
heter Michael Von Agerbring”.
 Det gjorde han, även om det där ”von” 
ställde till det lite i letandet efter telefon-
numret. De har förblivit vänner sedan dess 
och haft många roliga upplevelser tillsam-
mans.
 Med tiden träffade Calle en kvinna, 
gifte sig och fick två barn, Rebecca och 
Marcus. De köpte hus på Klintvägen 8 där 
han fortfarande bor. Dock idag med sin 
nya kärlek, Anette. Då, i början på 

1990-talet arbetade han som säljare på 
ESSVE Produkter där han stannade i hela 
21 år. Han tycker att den tiden gav honom 
den grund och styrka med allt från utbild-
ningar till mental styrka och gott kamrat-
skap som gör en duktig säljare och affärs-
man. Men efter 21 år tog han steget och 
bytte arbetsgivare till Hultafors Group AB.
 – ”Det var jättespännande och jag trivs 
som fisken i vattnet idag. Jag reser ju en hel 
del men jag trivs i min bil, att åka runt och 
”tjöta” och kränga grejer. Det är ju lite av 
teater det där med försäljning.”
 Ja, för det var ju det där med mötena. 
När Calles barn växte upp fick han mer tid 
att göra andra saker i livet. Michael Ager-
bring välkomnade Calle till Par Bricole, 
där han återigen skulle springa på Anders 
Ruberg igen efter många år. Här upptäck-
te han också många andra bekanta ansik-
ten som han stött på under åren i staden. 
Efter åren i sökandet efter ljuset fick han 
frågan av dåvarande Styrande Mästaren, 
Dan Ekström, om han ville bli General-
ceremonimästare. 
 –”Nervöst sa jag ja och det ångrar jag 
inte.  Det gav mig än mer inblick i vårt 
lysande sällskap.” Högst erfarne broder 
Carl Ritzén är idag Ordförande i arbetsgra-
derna.
 –”Utmaningar och tävlandet som jag 
alltid haft med mig genom mina år som 
säljare, kanske är det som gör att jag gillar 
uppdraget att sitta där framme som Ord-
förande. Jag vill ju inte bara läsa en text 
rakt upp och ner. Jag tycker att det ska ske 
med lite finess. Det gör att jag pluggar en 
hel del innan en gradgivning och läser tex-
terna framför min stora tavla i vardags-
rummet, en stor vacker gammal tavla med 
Prinsessan Eugenie´af Savoigen. Den är 
målad så att ögonen alltid följer en var du 
än står i rummet, klart inspirerande att läsa 
inför henne.”

Visste du detta om Calle?
SERIETIDNINGAR: 

–”Då framförallt Modesty Blaise och givetvis 
Fantomen som nummer 1. Följer självklart 
Fantomen i JP varje dag.”

LIVETS GODA:
–”Både jag och Anette tycker det är kul med 
fester och att laga god mat. Så Luculli Gille, 
Traktörerna, Maltakademien och Vingrup-
pen är andra naturliga intressen i Par Brico-
le.”

ÅKER SKIDOR: 
–”Framförallt utför är och har alltid varit en 
stor hobby. Jag har varit i alperna och i svens-
ka och norsk fjällen många gånger.”

SEGLAREN:
–”Jag har en båt tillsammans med Anette, en 
Albin Ballad 30ft, med 4-5 kojplatser. Pap-
pa och mamma hade en sådan när vi var 
små, så lite uppfödd i båt är jag sedan tioårs-
åldern.”

VINTERSEMESTER: 
– ”Många har sommarstuga, men vi kopplar 
av i vår lägenhet i Göteborg. Tvärs över gatan 
ligger Trägår´n, eller Yaki Da som det hette 
förr, och det var där jag och Anette träffades. 
Vi ska inte flytta dit, det är bara en mysfaktor 
i vintermörkret.”

KURIOSA:
–”Farfar var medlem i Göta PB och jag har 
kvar farfars hatt och handskar och en fin, 
mjuk näsduk. Pappa har berättat om när 
farfar gick bort i frack på något som hette Par 
Bricole. Det var inget för pappa men jag för 
detta arv vidare inom familjen Ritzén.”
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annanEn annan sida:

Jonas Ekström



50 år
2 januari  Ulf Gustavsson
3 januari  Klaus Timmann
2 februari  Petter Larsson
15 mars  Mats Eriksson
19 juni   Ola Carlstein
22 juni  Roger Heikenström
11 juli  Fredrik Björkbäck
25 juli  Per Sandberg
26 juli  Johan Sparre
28 juli  Anders Olsson
7 augusti  Fredrik Plannthin
11 september  Christoph Siebmanns
11 oktober  Patrik Forss

60 år
7 februari  Sotiris Delis
18 februari  Peter Hallqvist
26 februari  Staffan Schygge
8 mars  Christer Eng
23 april  Kenneth Hellman
4 maj  Kent Fransson
12 maj  Mats Andersson
28 maj  Per Frejinger

70 år
29 januari  Claes Tollin
6 mars  Lennart Boestad
5 april  Lars Cederström
9 april  Sten Hermansson
3 juni  Ronny Steen
27 juni  Rolf Engdahl
3 juli  Björn Hellquist
9 juli  Lars Arfalk
20 juli  Anders Jonsson

1 augusti  Arne Thorfinn
14 augusti  Anders Ström
3 september  Göran Kastman
19 september  Elwyn Mandley
30 september  Gunnar Westher
15 oktober  Ingemar Liabäck
1 november  Egon Larsson
11 november  Mats Lindman
14 november  Bertil Österberg

75 år 
12 februari  Martti Helkimo
18 februari  Agne Ströberg
2 mars  Berno Wessman
12 mars  Lars-Erik Liljegrahn
21 mars  Göran Fransson
22 mars  Lars Oscarsson
5 april  Christer Lundin
27 april  Anders Höök
11 augusti  Kjell Olsson
19 augusti  Roland Gustafsson
10 september  Rolf Johansson
13 september  Kent Käll
22 september  Jan-Eric Andersson
31 oktober  Tommy Palmqvist
21 november  Esko Olsson

80 år
10 maj    Lars-Olof Sundell
29 juni  Erik Persson
7 oktober  Uno Löwinger

90 år
20 februari  Sven Sandell

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

I N  M E M O R I A M

30/5, 2015 Vårbal
19/9, 2015 Grad III
7/11, 2015 Grad VI
28/11, 2015 Grad I, V, VIII &
  Barbarahögtid

Följande Bröder har lämnat Brödra-
kedjan och kommer att parenteras 
under hösten 2015.

Lars Erik Stridh 27/10 2014 
Stellan Sandberg   8/11 2014
Anders Ström 18/12 2014
Åke Edlund 15/12 2014

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

Nytt för i år är möjligheten för en-
skilda Bröder att stödja framtag-
ningen av vår eminenta årsbok. 

Efter modell från vår Moderloge och flera 
av våra Systerloger inför vi i år det som kall-
las Årsbokens vänner. För det facila (och 
högst frivilliga) beloppet av 150 kronor 
stödjer man årsboken och får då sitt namn 

upptaget i årsboken under rubriken Årsbo-
kens vänner. 
 På årsmötet beslutades även om inrät-
tande av Framtidsfonden med tillhörande 
kraschan. Fonden och tecknet kommer att 
presenteras närmare i avisa nr 2, 2015.

Johan Larsson
Styrande Kanslär Jönköping Par Bricole 

Ytterligare ett framgångsrikt år med Jönköping Par Bri-
cole kan läggas till handlingarna. Våra olika grupper 
blomstrar och talenterna är i högform. Ekonomin är i ba-
lans och årsmötet har beslutat om oförändrade avgifter 
för 2015.

Ännu ett framgångsrikt år
till handlingarna

K A N S L Ä R E N
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Jubilarer 2015

Grattis i efterskott!
Tyvärr missade vi att skriva om ett par bröder som fyllde jämt under 2014.
Brodern och tillika Bacciplåtaren Mats Wykman fyllde 60 år den 11 augusti och Brodern 
Lars Pålle Paulsson fyllde 80 år den 7 december. 
 Ibland hamnar Bröder i en skarv mellan två nummer av avisa och det åtgärdar vi genom 
att i detta nummer presentera samtliga Bröder som fyller jämnt under år 2015. 
För 2016 är tanken att placera motsvarande lista i det sista numret för 2015. 


