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Vandrande tankar

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

EUnder våren har andra trevliga sa-
ker hänt där vi Bröder träffats utan-
för ritualerna. Traktörernas inbju-

dan till en afton efter jobbet var en sådan 
fullträff till kväll med grill, samvaro, sång, 
roliga historier och allt annat som hör ett 
samkväm till. Fler av våra talanggrupper 
borde fundera på att ordna sådana träffar, 
i all enkelhet. Förbrödringen blir djupare 
och sträcker sig tvärs över våra olika ta-
langgrupper. 

Sköldkommittén
En något undanskymd grupp är förmod-
ligen Sköldkommittén, som sliter med 
frågan om utformning av Brödernas sköl-
dar. Bröder i Jönköping Par Bricole som 
har Nionde Graden kan låta göra sig en 
sköld. I Jönköping har vi beslutat att Rid-
dare av Gyllene Korset skall ha en sköld 
och våra Statuter säger att samtliga Rid-
dare av Svarta Korset skall ha en sköld som 
skall godkännas av De Högste Styresmän-
nen, det vill säga av Stormästarämbetet. 
Tyvärr slarvas det en hel del med detta i 
Jönköping Par Bricole. 

Utseende
Det är ett tålmodigt arbete och föga gla-
moröst som vår sköldkommitté arbetar 
med och frågan om utseendet på en per-

Under förra hösten drogs jag in i Par Bricoles Vandringsmän, en grupp som varje mån-
dag träffas vid Stora Hotellet och tar en promenad i Jönköping med omgivning. Vi går 
i omkring en timma och avlutar på kansliet med kaffe och fralla. Ciceron då och då är 
Bo E Karlsson, som disputerat om Jönköpings bebyggelse och kunnigt pekar ut och 
berättar om den del av staden och dess environger som vi traskar igenom. Mycket hin-
ner avhandlas under en lång promenad och många skratt blir det. 

sonlig sköld sitter djupt i Bröderna. Hur 
skall den se ut och varför? Svaret söker man 
ofta ensam på kammaren. Och där blir 
många beslut vilande i väntan på den Lid-
nerska knäppen, som sällan eller aldrig 
hörs av. 
 Därför tog Sköldkommittén initiativ 
till att bjuda in en grupp Bröder till ett 
möte där vi tillsammans resonerade ige-
nom deras tankar om utseende och färg. 
Resultatet blev kreativt och intressant. Brö-
derna kunde på det viset reda ut begreppen 
och Sköldkommitténs ”målare” kunde 
sätta igång med att skissa på de olika försla-
gen. Tillsammans kunde vi penetrera idé-
erna och styra upp dem till beslut. 

Förevigande
Frågan dök också upp om hur vi på olika 
sätt skall kunna visa Par Bricoles vackra 
och intressanta sköldar?  Avisan är ju ett 
forum där vi visar upp våra nya sköldar. 
Samtliga sköldar är fotograferade och do-
kumenterade och under hösten kommer 
förhoppningsvis en förteckning att finnas 
tillgänglig på kansliet där samtliga sköldar 
är avbildade med namn och Grad. Arbetet 
pågår. En sköld är en personlig egendom 
och kan också erbjudas de efterlevande om 
så önskas. 

Initiativet att bjuda in Bröder för ett sam-
tal kring den personliga skölden var alltså 
lyckat. Som vi ser det kan ett fortsatt så-
dant arbetssätt skynda på framväxten av 
sköldar och lätta bördan på de sköldlösas 
axlar. 

Med detta önskar jag alla Bröder en härlig 
sommar och lagom med sol! Vi har ett 
spännande och underbart Par Bricole här 
i Jönköping! 

Vi ses i höst

Klang från
DStM Bernt Lindqvist
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En trotjänare med glimten i ögat, 
barnasinnet kvar och nybliven 
Riddare av Svarta Korset.

Jag föddes i maj 1938 i Stockholm, be-
rättar Ragnar. Pappa var röntgenlä-
kare och vi flyttade till Nyköping när 

jag var 6 år. Där bodde vi hela min skoltid. 
I kommunala musikskolan lärde jag mig 
spela ventilbasun. Under studenttiden i 
Uppsala kom jag med i Hornboskapen, en 
härlig blåsorkester på Södermanlands-
Nerikes nation.1960 fortsatte jag att läsa i 
Umeå. Där startade vi studentorkestern 
Renhornen, som fortfarande finns kvar. I 
Studentkåren fanns även manskör och 
blandad kör. I manskören mötte jag teno-
ren Tommy Palmquist och i Renhornen 
trumpetaren Martti Helkimo, som nu är 
våra grannar och aktiva i Par Bricoles kör. 

Hur gick det med studierna? 
Jo då, jag blev legitimerad läkare 1964 och 
senare specialist i barnmedicin.  Först var 
jag på Barnkliniken i Umeå och från 1976 
i Vänersborg-Trollhättan. 1989 flyttade 
jag till Jönköping.

Du blir 77 år i maj. 
Arbetar du fortfarande?
Fram till 74 års ålder var jag samordnare 
och författare i en ny Rikshandbok om 
Barnhälsovård på Internet. En dag i veck-
an var jag läkare på Barnavårdcentraler i 
länet.

Men nu är det hobbyverksamhet som gäl-
ler: Släktforskning, och medicinhistoria, 
där det blivit några publikationer. Andra 
intressen är gamla järnvägar och nygamla 
fåglar. De fem barnbarnen har prioriterad 
tid.

När kom du först i kontakt med or-
densväsendet?
I Umeå kom jag med i ett illustert Sällskap 
som hette ”Muntra gubbar”. Men jag var 
varken munter eller gubbe. I Vänersborg 
var jag tveksam när vår granne Gilbert 
Sundberg föreslog Par Bricole. Men jag 
följde med till Första Graden och det har 
jag aldrig ångrat.  Sången, musiken, tea-
tern och att aktivt uppleva Bellman och 
hans tid tilltalade mig. Jag kom med i kö-
ren, där jag så småningom blev ordförande. 
Dessutom var jag med i den livaktiga tea-
tern i olika spex och andra sceniska krum-
bukter.

Hur var det att komma in i Jönkö-
ping Par Bricole?
Även här upplevde jag en härlig stämning 
såväl i kören som i hela Par Bricole. I vår 
kör har jag också varit ordförande och det 
har varit många härliga upplevelser och 
utbyten med andra körer. Vi har haft 
mycket engagerade och skickliga dirigen-
ter: Clas-Olof Lindqvist och nu Mauro 

En eftermiddag i slutet av mars kommer jag hem till    
RAGNAR JONSELL för att få veta lite mer om den sjung-
ande barnläkaren som också är ständig sekreterare i Jön-
köpings Bacchanaliska Akademi. Han, och hustru Anna, 
bor på Norra Strandgatan, på tredje våningen, i en stor 
och ljus lägenhet med utsikt över Vättern. Vi slår oss ner 
i köket och pratar PB över en kopp kaffe. 

Nicoletti, Krister Wallin och Gunnar 
Kitreus. Några  spex och en del galna tal 
har också stått på agendan. Och vilka bra 
kompisar det finns i Par Bricole. När Jön-
köpings Bacchanaliska Akademi bildades 
1994 blev jag dess Ständige sekreterare. 
 En rolig och viktig uppgift 2003-2004  
var arbetet med Jönköping Par Bricoles 
jubileumsbok. Gunnar Åkerskog, Harald 
Wigstrand, Eric Haglund utgjorde var dri-
vande i arbetet. I samband därvid organi-
serade vi gamla handlingar som placerades 
i Folkrörelsearkivet. Samma glada herrar 
fortsatte med den nya serie årsböcker som 
nu är inne på tionde året.

Finns det någon framtid för Par 
Bricole?
Det tror jag verkligen. Jag gillar den sub-
tila balansen i Par Bricole mellan lek och 
allvar. Vi har gott om engagerade Bröder 
och skickliga profiler. Dagens jäktade ar-
betsmyror behöver en oas, där man kan 
leka och lära och få goda kontakter och 
kamrater. Då orkar man bättre både hem-
ma och på jobbet. För rätt person kan Par 
Bricole och dess talanggrupper vara en 
nyckel till en bra 
balans i tillvaron. 
Framtiden är ljus 
för den som vill 
och vågar satsa!

Jönköping Par Bricole # 2/2015

annanEn annan sida:

Arne Levén



Han visar inte utan förtjusning att 
han kan vara glad som en lärka 
och klok som en pudel, är tvek-

löst mer försiktig med att visa upp hur han 
emellanåt kan vara både envis som en åsna 
och listig som en räv, stolt som en tupp, ja, 
till och med vid högst enstaka tillfällen il-
sken som ett bi.

En flerdubbel natur
Ärligheten själv medger han förstås, Jan-
Erik Berggren, att han är en flerdubbel 
natur, en sådan som egentligen bara trivs 
i hetluften där idéerna får flöda fritt och 
där kontakten med allt levande är ett 
måste, denne mångsysslande son av den 
vätterbygd han förblivit trogen trots alla 
internationella kontakter.

Allt detta ska förstås bevisas. 
Pappa doktorn, öron-, näsa-, hals, vid 
centrallasarettet i Jönköping hade natu-
ren som sin högst privata passion. Inför-
skaffade alltså marker, och goda sådana, 
på reseavstånd. Det fick bli Haurida där 
grusvägar snirklade sig fram åt Tranås-
hållet till, kulturbygd men ändå vid sidan 
av allfartsvägen. Där fick Jan-Erik lära sig 
umgås med naturen, med fjärilar och fåg-
lar, med knotiga tallar och yviga granar.

Faderns fotspår
Han travade på i pappas fotspår genom 
markerna och kunde till slut skriva skogs-
mästare på sitt visitkort.
 Men en titel försörjer ingen människa, 
långt mindre den som bildar familj och 

plötsligt står med 800 hektar skog. Det 
kräver sin man. Både ladugård och loge 
(Par Bricole) skall ha sitt. 
 En annan av skogens och virkets gent-
leman var Berggrens företrädare som 
Styrande Mästare i Par Bricole, Carl Wil-
helm Lothigius. Det fanns många bind-
ningar mellan dem. Lothigius var en av 
hjärnorna bakom ELMIA och det var 
han som lockade Berggren till företaget. 
Lothigius var också riksdagskandidat 
och Berggren bidrog med sitt namn på 
riksdagslistan, lagom högt på listan för 
att locka röster och lagom lågt för att 
inte riskera någonting så obehagligt som 
månaders travande i maktens korridorer. 
Lothigius blev en framgångsrik riksdags-
man och förmodligen den enda från en 
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S L A G S I D A N

Istadig som en unghäst hemma i stallet sitter fd Styrande Mästare Jan-Erik Berggren 
inte många minuter i sträck på kontorsstolen i ELMIA-högkvarteret. Flitig som de myror 
som i miljarder översvämmar hans minutiöst välskötta skogar får han i alla fall uträttat 
det han tänkt sig – och lite till.  
 Snabb som de allt fåtaligare vesslorna byter han skepnad som en äkta kameleont 
mellan Stora Hotellets frackkrävande elegans till blåställ och stövlar när det varit lamm-
ningsdags i ladugården.

Från frack till blåställ

Den kära pipan slänger han inte, Berggren.
Välkommen till ELMIA WOOD önskar projektchefen.

Jan-Erik Berggren har börjat sin långa karriär vid ELMIA. 

Han står beredd att öppna portarna till skogsutställningen 

1962.
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Dotterloge som fått hålla högtidstalet vid 
det årliga firandet vid Bellmanbysten på 
Djurgården (sen 1829).

Första skogsmässan
När ELMIA första gången kallade sko-
gens folk till en mässa brummade en och 
annan maskin lite försiktigt i dungen. 
Idag är det världens största skogsmässa. 
Jan-Erik har ett motto för sitt ELMIA-
engagemang: Vi ska inte styra utan visa.

Att inte kunna sitta still
Och han har ett råd: Sitt inte på sista bän-
ken utan på första - Du lär dig mer då!
 Att ELMIA genom åren alltmer lärt 
sig visa att pedagogiskt undervisa ligger 
i den vågskål som lett till framgång. Att 
Jan-Erik Berggren de få minuter av livet 

han unnat sig att sitta stilla städse placerat 
sig på första bänken är det heller ingen 
som betvivlar. Det är så de fem extra 
minuterna räckt till för uppgifter som 
kommunfullmäktiges ordförande, som 
nämndeman i hovrätten, som ordförande 
i kyrkoråd och kyrkstämma, som talskri-
vare åt konung och andra invigningstala-
re, som jaktvårdsdomare, som ordförande 
i hembygdsföreningen och på sistone 
också som tysk honorärkonsul.

Strukna ord
Lugn och ro är de två ord som är över-
strukna i det exemplar av akademins 
ordlista som lär finnas gömt under pap-
pershögarna i tjänsterummet. För säker-
hets skull hänger fracken lätt åtkomlig 
för Styrande Mästaren i Det Lysande 

Sällskapet Par Bricole, där ledamöterna 
har en hövding som i oratorisk vältalighet 
och majestätiskt klubbschwung bara har 
en enda jordisk jämlike, mannen som drar 
in i våra vardagsrum när TV sänder Good 
Old Days.

Det är i Par Bricole Jan-Erik Berggren 
under lättsamma men värdiga former för 
gamla traditioner vidare. Det är i ELMIA 
han istadigt som en unghäst, flitig som en 
myra, skapar nya.

JAN-ERIK BERGGREN var 
Styrande Mästare 1983-1993 
och Styrande Kansler 1970-
1983. Han var alltså styrande i 
23 år. Många känner honom 
som eleganten och ordkonstnä-
ren men hans betydelse för 
Sveriges tredje största mässtad 
skall heller inte glömmas bort 
och att han var en av dem som 
skapade världens största 
skogsmässa. ELMIA WOOD. När 
ELMIA fyllde 25 år skrev 
bricolisten och journalisten 
Lennart ”Bissen” Halldorf en 
artikel om ”Jeje” som Dan 
Ekström saxat i och lagt till ny 
kunskap med tanke på att det 
är 30 år sen artikeln skrevs. 
Tack också till bricolisten Harald 
Lang, tidigare vd på ELMIA som 
bidragit med material och som 
stod J-E Berggren mycket nära 
både privat och genom arbetet 
på ELMIA.

Dan Ekström

Hemma i skogarna kring 
Haurida känner Jan-Erik 

Berggren de flesta grenarna
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G rader, ritualer och traditioner är 
grunden i vår verksamhet, men 
det är inte fel att träffas under 

vänskapliga former utan ordnar och grad-
band i kretsen man lärt sig uppskatta och 
leva med under många år. 
 Sången, musiken, teatern och talekon-
sten har under stora delar av Sällskapets 
historia varit en självklarhet, men numera 
träffas vi också för att dela kulinariska upp-
levelser, prova vin och maltsmaker, vi in-
bjuder icke medlemmar till vårbaler och 
andra offentliga tillställningar och vi trivs, 
vi trängs, vi ler och vi mår bra och vi åker 

till och med på gemensamma utlandsresor. 
Det är så en modern människa i ett urgam-
malt sällskap kan ha det om sinnet är öppet.
 Sporten har också tagit plats i vår ge-
menskap och under många år har det täv-
lats i golf inom det samlade bricoleriet. Nu 
kör vi därför igång Bacchi Svingare på skoj.

Golfmatrikel
Som utsedd lagledare inom Jönköping Par 
Bricole vill jag att samtliga intresserade 
golfare skickar ett mail till mig för att jag 
på detta vis ska kunna få en väl fungerande 
sändlista och inte behöva skriva artiklar el-

ler dylikt i t.ex. avisa till dem som är oin-
tresserade av golf. Det enda jag ber är att 
du som är golfare skickar ett mail till:
            danekstrom@me.com 
och skriver in ordet ”Golf” under rubriken 
ämne.

Par Bricole har utvecklat många talanger och olika typer av verksamhet och egentligen 
är väl allt bra som kan leda till att gemensamma intressen stärker vänskapen i brödrala-
get. Förhoppningsvis är den tiden förbi då man rynkade åt näsan åt nya grepp utanför 
det traditionella ordenslivet.
Allt som leder till förbrödring delat med glädje och vänskap är ju en del i den verksam-
het som vi sysslar med i vårt Lysande Sällskap även de dagar vi inte samlas till kapitel.

Bacchi Svingare

Dan Ekström
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När andra graden hölls den 21 mars bjöd Thes Bacchanaliska Theater traditionsenligt 
på spex. Spexet, skrivet av theaterdirecteur Mats Andersson tillsammans med Ulf Linn-
man och Per Sandberg, skulle visa sig vara väl genomarbetat  och ovanligt. 
 De senaste årens nummerrevyer hade ersatts av en historia i tiotalet scener då hjärt-
ligt skrattande bröder fick följa med Calle, eller Carl-Michael som han egentligen hette, 
spelad av Klas Åkerskog, på hans resa till att bli bricolist.

Ett spex av sällan skådat slag

Vi fick uppleva den upprörde arbe-
tarklassfadern, lysande gestaltad av 
Carl-Olof Johansson, som mer el-

ler mindre anklagde sonen för klassförrä-
deri, trots ganska uppenbara historiska och 
namnmässiga kopplingar inom släkten till 
sällskapet. För visst var det farfadern som 
hade gått iväg en och annan lördag iklädd 
frack, trots sitt fackliga engagemang?!

Såld på fracken
Calles shoppingtur på den lokala finbuti-
ken var en minnesvärd scen. Där fick han 
ta sig an den ytterst säljsugna butiksägaren 
Raymond Smith, spelad av nämnde Sand-

berg, som sålde på honom frack och myck-
et mer, av sällan skådad kvalitet, ja, Calle 
fick vittja plånboken så till den milda grad 
att han snällt fick komma hem och för-
klara för sin hustru varför de måste ställa 
in den sedan länge planerade Thailandre-
san.

Påstrukna Gubbar
På väg till Stora Hotellet den stora dagen, 
träffar han två lagom påstrukna gubbar på 
en parkbänk, som är sugna på att få följa 
med på festen, han möter sina faddrar, 
men verkar inte kunna få ut något vettigt 
ur dessa. Här fanns en liten passus med 

allvarlig touch; faddrar bör ta ett större 
ansvar för sina adepter, något som vi alla 
kan ta till oss.

Rum 209
Allt som allt var det ett mycket välskrivet 
och välspelat spex, som bjöd på många 
härliga skrattsalvor i salen. Publiken var 
nöjd, och lovorden haglade över teatern 
från såväl lokala gäster som från mer lång-
väga. Den traditionsenliga whiskyflaskan 
var välförtjänt och det skålades nöjt på rum 
209 efteråt. Det är inte utan att man läng-
tar till nästa år, för att få se vad teatern 
hittar på då.

Jönköping Par Bricole # 2/2015

rED.



8

Jönköping Par Bricole # 2/2015

T rots den kalla och blöta våren fyll-
des hotellet av stiliga par med 
höga förväntningar. Efter väl-

komstdrinken ledsagade General-Cere-
monimästare Jakob Sandwall damerna 
upp till Röda Salongen. De hade en tradi-
tionell ceremoni under en timmes tid. Det 
exakta innehållet i ceremonin kan dock 
inte avslöjas i denna publikation. De Brö-
der som inte hade någon uppgift under 
ceremonin fick trösta sig med varandras 
sällskap på Le Trottoir.

”Dåne liksom åskan”
De gemensamma festligheterna startade 
när kören stämde upp i den traditionella 
”Dåne liksom åskan”. Tillbaka i Röda Sa-
longen, nu med hela sällskapet, avnjöts en 
lättsam vårkonsert med text och sånger 
som hyllade våra kärälskelige likaväl som 
vårens sena ankomst.

I Spegelsalen
Där dukades det upp till middag kring 
runda bord med vacker dukning. En het 

härlig sallad följdes av den bästa varmrätt 
man kunde påminna sig någonsin ha av-
njutit i denna vackra kulturminnesskyd-
dade festsal. Före marängdesserten fick vi 
njuta av skönsång från Anna-Carin Ranelf, 
ackompanjerad av Gittan Glans. De gene-
rösa damerna lät även hela salen stämma 
in i både ”Sjösala vals” och ”Mamma Mia”.
”Talet till mannen” hölls av Johanna Sand-
wall. Det var en anpassad och kanske en 
lite förskönande mansbeskrivning med 
grunden i Hasse & Tages ”Att angöra en 
brygga”.  

En Styrande Mästare i högform
Styrande Mästare Gunnar Gotte välkom-
nade och talade till damerna och alla de 
som gjort festen möjlig. Dessutom förä-
rade han Diana-medaljen till Johanna 
Sandwall, Elisabeth Lejon och Carina 
Pantzar Blomqvist. Medaljen är Par Brico-
les enda och officiella medalj för damer.  
Ett inspirerat tacktal kom från Moderlo-
gens Stor-Ordningsman, RSK Sven-Åke 
Bergkvist.

Den förträffliga orkestern
Det svängiga dansbandet, för aftonen döpt 
till ”Lennart Wass Orkester”, startade upp 
med ett par lugna valser. Ju längre kvällen 
skred, desto snabbare och högljudda ton-
gångar kunde både avnjutas och dansas 
till. När klockan närmade sig tolvslaget 
hittade vi inga tappade glasskor i trappan, 
men väl väganvisningen till efterfesten på 
kansliet. En fantastisk dag gled vidare mot 
ett härligt slut. För er som missade tillfäl-
let, kan vi trösta med att det kommer en 
ännu underbarare bal 2017.

”Vad är väl en bal på slottet… om inte helt underbar?” Sista lördagen i maj insåg vi att 
det går precis lika bra med Stora Hotellet och Spegelsalen. Allt var uppdukat till fest. 
Vartannat år bjuder vi till bal med våra kärälskeliga i vackra kreationer och oss själva i 
galamundering med band, ordnar och vit högtidsväst..

Vårbal i Spegelsalen

Arne Levén
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Taggade och med fokus på meto-
disk och noggrann planering, bar 
det ända fram till seger. Det var 

den noggranna planeringen, genomföran-
det under ordning och reda och god anda 
i köket som grabbarna tog guld. Nu är 
Spillångan hemförd till Jönköping igen 
och om två år Luculli Gille i Jönköping 
arrangera en ny tävling.     

Aptitretande hobby
Matlagningen är för krögaren Johnny 
Lundberg, så kallad, vardagsmat. Men för 
snickaren Michael Gundstedt och säljaren 
Fredrik Lundberg en är det en kul och ap-
titretande hobby. Det var ändå med en viss 
bävan trion åkte till Borås Par Bricole och 
dess fjärde grad. Jönköpingslaget var det 
enda deltagande laget utan lagledare, men 
med Johnny Lundberg i laget behövdes 
ingen lagledare. När man tillsammans satt 
ihop det som skulle bli en vinnarmeny, tog 
han kommandot i köket och styrde upp 
tävlingsmomentet och resultatet blev en 
segermeny.

 Varukorgen
Lagen fick inför genomförandet en råvaru-
korg med tillhörande lista på det som 
måste användas i den tre-rätters-meny som 
skulle tillagas. I korgen låg en fiskbas, med 
fjärsing, sejrygg, pilgrimsmusslor i skal och 
havskräftor, grönsaker/ grön och vit spar-
ris, sockerärtor, jordärtskocka, chilli, lak-
ritsrot och andra basprodukter.
  – Vi fick ihop en bra meny, med lite nya 
idéer och smaker och som vi hoppades 
skulle ta oss högst upp på pallen, säger 
Johnny, med år av erfarenhet som kock.
 – Jag satte Mats på att snickra till alla 
grönsaker och Fredrik till att röka fjärsing-

en, öppna pilgrimsmusslorna och skala 
havskräftorna.
 Det rådde en god anda med ordning 
och reda i köket, där var och en visste vad 
de skulle göra och trion arbetade meto-
diskt för att få fram sina tre rätter och med 
en touch av nytt och fräscht som skulle 
kittla smaknerverna på juryn. Johnny fick 
en idé att göra en annorlunda hummersås 
smaksatt med lakritsstång. Som många 
anser är ju såsen oerhört viktig och våra 
bröder fick fram två bra såser, en hummer-
sås och en vitvinssmörsås som bas till en 
vitvinscreme.
 Fyra portioner av varje rätt skulle tilla-
gas, en visningstallrik och en till varje ju-
rymedlem och detta inom en förutbe-
stämd tid.

Ordning och reda
Den meny våra bröder presterade föll ju-
ryn på läppen. Det var dock inte bara kom-
positionen av menyn som tilltalade. Juryn 
var imponerad av den ordning och reda 
och goda disciplinerade anda som rådde i 
Jönköpingsköket. 

Spillångan där den hör hemma
Nu är Spillångan hemförd till Jönköping 
och det innebär att en ny tävling skall ar-
rangeras i Luculli Gille 2017. Enligt John-
ny är det mycket jobb med ett dylikt ar-
rangemang, men det bör inte vara något 
problem.
 – Vi är så många bröder i Par Bricole så 
det bör inte vara något problem. En jury 
av världsklass kan vi sätta ihop med Myl-
lymäki som överdomare. Ska bli kul och vi 
ska självklart försvara och se till att Spill-
ångan stannar i Jönköping, säger Johnny 
leende.
 
Den vinnande tre-rätters-meny.
•  Pocherad grön- och vit sparris med syrad 

vitvinscrème samt halstrade havskräftor 
och pilgrimsmussla

•  Halstrad loin av sejrygg med jordärt-
skockspuré, lättrökt fjärsing, smörsaute-
rade julienne av sockerärta samt hum-
mersås smaksatt med lakritsrot

•  Chili- och chokladglass med coulis av 
hallon. 

Vad har tre killar, en snickare, en säljare och en krögare i Jönköping gemensamt?
Jo, Jönköping Par Bricole och matlagning i Luculli Gille. Matlagningen har av trion tagits 
till en hög nivå. I början på året tog det dem till en tävling med målet att vinna, den 
inom Bricoleriet synnerligen prestigefyllda gastronomiska, tävlingen Spillångan och 
förpassa den till Jönköping. För grabbarna fanns det inget annat än att jobba för seger.

Guldbröderna / Spillångan

Hans Järeby

Johnny Lundberg håller med van hand koll på läget
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Vi som har förmånen att få vara med i ”Kulturmorgon” 
kan varje år berika kunnandet om vårt vackra land vid 
den gemensamma utflykt vi företar oss. 
Årets resa företogs den 6 – 7 maj ”i hjärtat av Kinds hä-
rad”, dvs. i Tranemo och Limmared med omnejd.

Visst lever landsbygden!

Broder Ulf Gustafsson, nyutnämnd 
Hederskommendör, stod tillsam-
mans med Broder Jörgen Hansson 

för värdskapet. Och eftersom båda är föd-
da och uppvuxna i dessa trakter var det en 
synnerligen sakkunnig guidning vi fick del 
av, både direkt av dem båda och genom 
professionella lokalguider.
 Vi kastades rakt in i 1700-talet när vi 
anlände till Mossebo, som ligger inte långt 
från Tranemo. Till förmiddagskaffet fick vi 
oss också till livs historien om bonden och 
sedermera talmannen i Sveriges riksdag 
Josef Hansson, som genom mycket list och 
taktiserande lyckades skaffa sig en position 
med goda kontakter med konung Gustaf 
III. Så goda att han fick kungen att två 
gånger utlysa rikskollekt i Sveriges kyrkor 
för att få medel till att uppföra Mossebo 
kyrka. 
 I Fagerås kan man så här års uppleva 
något tämligen osannolikt, en skogster-
räng som är alldeles översållad med blom-
mande liljor. Ägaren av fastigheten har 
sedan 1978 planterat över en miljon lökar 
och det är helt fantastiskt att se dessa blom-
ma överallt. Vi lät oss vederbörligen impo-

neras av den allestädes blommande ter-
rängen.
 Resan innefattade två industribesök, 
dels på APT i Tranemo, som tillverkar hy-
draulpressar, häftiga monster på c:a 80 ton 
och med 1 500 tons tryck i pressarna, dels 
på Limmareds Glasbruk, som framförallt 
tillverkar glasemballage, bl.a. flaskorna till 
Absolut vodka. 
 Glasets Hus i Limmared, ett glasmuse-
um med utställningshallar, restaurang och 
järnvägsstation (!) är ett fint bevis på vad 
ett lokalt engagemang kan åstadkomma. 
Byggnaden är uppförd och drivs till stor 
del med hjälp av ideella krafter. Den har 
blivit ortens hjärtpunkt.
 Vi hann också med ett besök på Torpa 
Stenhus väster om Åsunden. Ägaren själv, 
Pehr Zethelius, som är sonsons sonsons 
sonsons dotterdotters sonsons sondotters 
dottersons son till husets byggherre Arvid 
Knutsson, visade oss runt.
 Men frågan är om inte den middag vi 
intog på kvällen den 6 maj upplevelsemäs-
sigt slår det mesta. Broder Ulf, som är hän-
given veteranbilsentusiast med Buick som 
specialitet, hade i sitt veteranbilsgarage 
dukat upp en delikat måltid. De Limma-

redstillverkade flaskor som förekom där 
var också – åtminstone till en början – för-
sedda med adekvat innehåll. 
 Att sedan morgonen därpå bli hämtad 
med en Rolls Royce av 50-talsmodell var 
verkligen som lök på laxen. Ulf och Jörgen 
ska ha ett stort tack för sitt engagerade och 
framgångsrika arbete för att göra vår ut-
flykt till en minnesvärd upplevelse.

 Gunnar Gotte

Jönköping Par Bricole # 2/2015

Gert ”Burken” Karlsson viftar förgäves med plånboken. 
Rollsen är inte till salu. Den stolte ägaren Ulf  Gustafs-
son bara ler förnöjt medan Bertil Österberg och Inge 
Nyström njutningsfullt smeker det välpolrade ekipaget.

Påskliljorna i Fagerås – en osannolik upplevelse

Golf och fest. Stor premiär!!!
Lördagen den 22 augusti är det pre-

miär för Jönköping Par Bricoles all-
deles egna golfmästerskap. Tävling-

en, som är öppen för golfspelande 
medlemmar i Jönköping Par Bricole, avgörs 
på Kättilstorps vackra golfbana. Spelfor-
men är naturligtvis PB (PoängBogey) och 
första start sker klockan 11:30.

 Specialregel: Den som spelar i frack (val-
fria västar och skor) erhåller 3 extra poäng!!!
 Tävling i all ära, men sen blir det fest! Vi 
börjar med drinkar vid 19-tiden och tar oss 
sen an en underbar trerätters måltid som ack-
ompanjeras av ädla drycker och en prisutdel-
ning som heter duga. Lägg till lite sång och 
musik så har vi en helkväll i sann PB-anda.

 Allt detta till det facila priset av 700 riks-
daler som inkluderar greenfee, mat och 
dryck (medlemmar i Jönköpimg GK betalar 
500:-). Anmälan sker till:
              danekstrom@me.com 
senast den 1 augusti. Missa inte detta. 
 Må bäste Bricolist vinna men alla må 
unna sig en riktigt festlig lördag!



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

19/9, 2015 Grad III
8/11, 2015 Grad VI
21/11, 2015 Grad I, V, VIII &
  Barbarahögtid
13/2, 2016 Grad IV
19/3, 2016 Grad II
16/4, 2016 Smålandskalas
28/5, 2016 Grad VII

Drätselnämnden har beslutat att 
avsluta vårt plusgirokonto. 
Betalningar till sällskapet ska ske 
genom vårt bankgiro 517-1962

För jubilarer 2015 hänvisar vi till 
avisa nr 1. Du vet väl förresten att 
du även kan läsa avisa på vår hem-
sida: jonkoping.parbricole.se? 

Den nya gruppen Bacci Plåtare sö-
ker fler fotografer. Är du intresserad 
av att vara en av våra officiella fo-
tografer (de enda som får ta kort 
under våra sammankomster)? 
Maila i så fall till: 
jonkoping@parbricole.se, 
så tar vi kontakt med dig. 

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

P L U S G I R O T  A V S L U TA S

J U B I L A R E R

F O T O G R A F E R  S Ö K E S

Vår ekonomi är i balans och vi har 
även kunnat genomföra några 
satsningar såsom kompletterande 

inköp till vår ljudanläggning och nya dräk-
ter till teatern. Satsningar som alla Bröder 
får ta del av.

Kraschanen
I min förra spalt berättade 
jag om årsmötet som beslu-
tade om inrättande av Fram-
tidsfonden med tillhörande 
kraschan. Kraschanen är nu 
framtagen och vi kommer 
att kunna börja dela ut den i 
samband med gradgivningar 
efter sommaruppehållet. Visst blev den 
vacker! 

Fonden
Vi fick ett par synpunkter på statuterna 
för fonden i samband med årsmötet som 
vi har tagit fasta på. Framförallt gäller det 
att fonden inte ska användas för löpande 
verksamhet utan till större satsningar som 

gagnar sällskapet och ger stabilitet för 
framtiden. 

Riddargraden
Jag vill även passa på att marknadsföra vår 

första Riddaregrad (PB*) som 
i år äger rum den 8 november 
med såväl gradgivning i Fri-
murarhuset som efterföljande 
parentation i Ljungarums 
kyrka samma dag. Gradgiv-
ningen är förstås öppen en-
dast för bröder som har grad 
VI och uppåt men parenta-
tionen är öppen för alla. Det 
brukar vara stämningsfullt 

och vackert och är ett fint sätt för oss i Par 
Bricole att visa uppskattning och minnas. 
I år blir det ingen gåsamiddag men våren 
2016 planerar vi istället att genomföra en 
Smålandsfest med damer. 

Johan Larsson
Styrande Kanslär Jönköping Par Bricole 

Nils Rensfeld och Bertil Österberg har nu fått sällskap på 
kansliet. Det är Broder Elwyn Mandley som anslutit till 
såväl kansli som kulturmorgon. Vi är glada för förstärk-
ningen och hälsar Elwyn varmt välkommen. 

Nytt om kansli 
& ekonomi mm

Tack Mats 
Anderson!

K A N S L Ä R E N

Jönköping Par Bricole # 1/2015

Mats Anderson har under många 
år troget arbetat med vår avisa 
och stått för den vackra utform-

ningen av densamma. Det Styrande Guver-
nementet är mycket tacksamma för alla de 
nummer som Mats medverkat till under sin 
tid som ansvarig för layout mm och vill med 
dessa rader tacka för det ovärderliga arbete 
som nedlagts. Vid lämpligt tillfälle avser vi 
även lämna ett synligt tack att bära till fracken.

Tack Mats!
Det Styrande Guvernement


