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Tankar från styrpulpeten:

l

toLta sta().
Hejsan, det var länge sent Var bor du
nu för tiden? Han tittade lite skamset
mot marken och sa: "Du förstår jag
bor i Kattarp just nu, men det är bara
tillfälligt." Egentligen vill vi ju bo i Dogarp, men,ja du vet, barnen måste ju gå
färdigt skofan och min hustru har ju
inte så lätt att få arbete så vi bor väl
kvar i Kattarp till det öppnar sig nåt
annat.

"

ner du igen samraler? Mängder
v mänruskorsom man cräffurskäms
vcr sin bygd. Jag rycker der är rorfiirligr. Man ska vara stolt över sin bygd.
l Jönköping har vi inger att skämmas
över. Vi känner vår historia väl och vi är
stolta över der som hänt i vår vackra Vårterbygd sen urminnes rid. Redan for 500
miljoner år sen, innan Alperna hade biJdars fanns den djupa ravin som idag är
fylld med Värterns friska och kalla vatten.
Under miljoner år har jordskorpans skiftningar Hyrtar denna stora forkastningsspricka till den plats där den finns idag och
som ger vår byggd sitt unika ljus vid dess
djupa vanen. Vår historia är magnifik och
många undrar kanske varfor det blev ett
Junakoping (tidjgr namn på Jönköping)
vid Våtteros södra spers?
Den omskakande tidiga medelriden var
en tid av blodig maktkamp mellan ätter
och kungar. Detta ledde små småningom
fram till att Sverige blev ett enat rike. Under dryge l 00 år styrdes dåvarande "Svea
rike" från kungaborgen Näs på Visingsö.
J unakoping var en strategisk plats eftersom
kungar hade ridit genom vår bygd från
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Ösrergöcland rill Våsrergöcland på sin Eriksgatan sen l 000-raJet. Vid Junabäcken
(TaJavidskolan) lämnade Östgörarna över
ansvaret till Västgötarna, förmodligen för
att Junabäckens plats var en självskriven
knutpunkt på medeltiden. Österifrån kom
vägarna från Västervik och Växjö. Lagastigen och Nissastigen var urgamla kommunikationsleder från det danska kusclanskaper. Alla viktiga leder knörs samman på
den plats vid Vätterns södra spets där nu
en vacker staty står strax nedanfor Viktor
Rydbergsmuseet på väster. Vägmöter blev
en handelsknut och ur derra växte vår
vackra stad Jönköping fram.
Där folk samlas brukar det uppstå handel och man kan förmoda arr der v:u- detta
som så småningom blev den folkaktivitet
som Magnus Ladulås gav handelsrämgherer 1284. Detta brev undertecknat av Konungen är landers äldsta bevarade sradsprivilegiebrev. Jönköping är inte bara en
fanrasrisk stad/kommun, vi är också unika
ur en historiskt perspektiv.
Vet vad vi tror på

Der sägs arr vi tror mycket i Jönköping. Det
må så vara, men till skillnad från många
andra så vet vi vad vi tror på. I Stockholm
tror man att staden grundades 1252 men
man vet inte riktigt säkert. Man tror att det
var rikers Jarl som hette Birger som grundade staden, men man vet inre. IJönköping
vet vi vem som grundade staden eftersom
papperen på grundaodet fortfarande finns
kvar. I Jönköping tror vi, men vi vet vad vi
tror och visst är det bättre art veta att man
har en tro än arr tro att man ver.
Moderlogen och alla BeJlmanvänner må
ursäkta, men for mig är Stolta Srad Faktiskt
Jönköping! När EvertTaube (medlem i PB)
skrev sin sista sång Änglamark rillforde han
err nytt begrepp i det svenska ordforrådet
och han inrymde i der begrepper der finaste som kan sägas om en bygd och err innanhav. Änglama.rk! Even Taube dog 1976. E4
längs Våttern invigdes den 13 december
1960. I 16 år hade aJJrsåTaube möjlighet att
tardas på "Sveriges vackraste" mororled och

nog måste han ha ragir intryck från vår
vackra Våtterbygd när han skrev Änglamark
(det är min ovetenskapliga tolkning). Taube
var i alla fall medveten om att det fanns ett
Lysande Sällskap i Jönköping och även om
PB bildades på östra sidan om kanaJen (tyvärr måsre jag erkänna detta) så är Jönköpings äldsta historia ändå forknippad med
väster (därav bilden på forsta sidan) for det
var här allting började. Det var Gustaf II
Adolf som bestämde arr staden efter branden "av roilirära själ" skulle forflyrras till
"sanden" öster om Vindbron.
1473 gav riksforesråndare Stcn Srure
d.ä. Borgerskapet i Jönköping tillsrån d arr
hålla torgdag och vi lär ha hållir på sen dess.
Tån k på detta när ni går till Våstra Torget
nästa lördag. Så har vi gått och handlar i
535 år.
Två steg tillbaka

Vad har då detta med Par Bricole att göra?
Våldigr mycket faktiskt för utan vår historia och vår kunskap om Stolta Stad så fö r
lorar vi visionerna om art två sreg tillbaka
är aJlrid ett sreg framåt for Par Bricole.
Detta kan bäst belysas genom berättelsen
om Astrid som var änka. När hon fyllt 80
Ayttade hon tiiJ ett gruppboende på väster
och hennes vänner överraskade henne med
en fest. Hon satt länge och tittade på en
man som satt längst ner och när kvällen
började gå mor sitt slut reste hon sig ocb
gick fran1 till honom och sa: Ursäkta om
jag stirrat på dig under hela kvällen, men
du ser precis ut som min femte man. Mannen svarade: hur många gånger har du
varit gift egentligen? Fyra, svarade Aserid
med err srort leende på läpparna. Dom
gifte sig strax därefter.
Positivt tänkande är Livslust. Var därror
stolt över den du är och
över den srad du bor i och
der Sällskap du tillhör och
nästa gång någon frågar
dig var du bor så
svarar du självkJan:
l Stolta Stad, i Jönköping, där Der
Lysande Sällskapet
Par Bricole lyser
upp min tillvaro
i vintermörkret!
DAN EKSTRÖM

Styrande Miistar(
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Il, Årsmöte
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Sammanträden

et ...
Du har säkert varit med om det. Ett bekant
ansikte dyker upp i vimlet på stan och när era
ögon möts hejar du utan att reflektera. sekunden senare frågar du dig själv eller någon i ditt
sällskap: Vem var det?

bland kanske dec till och med går så
långt an du växlar några snabba ord,
det kan vara i kön på Hemköp eller i
en paus på någon av HY? l :s hemmamatcher, med någon vars identitet du inte är
riktigt säker på. Var har jag träffat honom?
Avisaredaktör Åkerberg gjorde mig
uppmärksam på frågan om hälsandecs betydelse vid vårt forra redakrionsmöre. Frågan definierades: Ska man hälsa på bröderna i Par Bricole, även om man kanske
bara känner igen ansiktet?
Mitt sponrana svar var naturligtvis ja
och frågan är berättigad eftersom der är
svårt att hålla hela Par Bricoles medlemsmatrikel i huvudet.
Sedan fu nderade jag över mina egna riUkorrakommanden när der gäller arr minnas
namn och ansikten samt framforalle arr
koppla ihop dessa på ett korrekt säre. Der är
inre uran viss ångest och avundsjuka som
jag lyssnar rill historier om människor som
kommer ihågpersoner med rätt namn efter
att bara ha träffårs i en hiss. Amerikanarna
sägs vara extrem r bra på det här och jag har
mer än en gång kallat avlägsna amerikanska
kollegor for" my friend" efter att de hurtigt
hälsac mig med mitt namn.
Egentligen tror jag der hela utgår från
inläraodets konst. Vi är olika när dec gäller
an ra till oss information. Vissa ränker i
bilder, andra i ord. Der vi ser med ögonen
(bilden) sägs scanna i minnet mer effektivt
än der som går in via öronen (order). Mor-

I

satsen råder for arr formedla känslor. (För
an forhöja dramatiken i en scen arbetar
man därfor oerhört mycket med ljud och
musik inom filmen. En käftsmäll i filmerna om boxaren Rocky vaJ t ex sammansatt
av fyrtio olika ljudkällor. Den kändes med
andra ord inte bara hos boxaren själv.)
Med detta vill jag påstå an vi män n is kor
har olika fallenhet att lägga namn och ansikten på minnet. Någon kanske invänder
att nog minns man den man viU minnas,
att det rör sig om personens egen prioritering av vem som ska hamna på hjärnans
hårddisk. Jag kan, årminscone for min
egen del, avwda denna invändning och
meddela art någon prioritering inte sker.
Däremot kan jag se ett mönster. Efter
eec ensraka korr möre uppstår sällan någon
komplen registrering, oftast bara en bild
(ansiktet). Efter två möten har arbetsminnet aktiverats och ansiktet har etablerats.
Efter Sera möten än två öppnas en mapp
och regisueringav såväl ansikte som namn
sker. Gemensamt for alla registreringar är
att ansiktet, bilden, ko mmer först. l bästa
fall följer namnet, order, snarr efteJ. Dessvärre finns det på min personliga hå rddisk
en rad registreringar med ansikten som
saknar namn. Men jagjobbar hårt på uppdateringar och kompletteringar.
Jag vågar påstå att der är något av en
medfödd talang att komma ihåg nam n och
ansikten redan efter en kort möte. Säkerr
kan denna talang, precis som andra talanger, även tränas upp ytterligare. Min
egen talang inom området är som sagt
brisrfållig men medan jag arbetar på den
kommer jag arr forrsärra med art heja en
gång for mycket i forhoppning om art inre
uppfartas som arrogant eller introvert...
ULFLINNMAN
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Samtelige Bröder- Faddrar!

Nya Bricolister!
Ute i den mörka viiriden vandmr
idag omkring ett stort antal vilsna
men sliker/igen nek så talmzgfulln
kalmucke1; r•illlll skall kumw
sökrt iutriide uti PB.
Inträdesansökan skickas
till Kansl iet.

RIDDARE UTAN SKÖLD
Sacchi Penselriddare hjälper Dig
från ide till färdig Sköld.

Tag koutakt med
Bmno Holm 036-13 05 25
Lars Norrlqvist 036-16 57 84 el/u
Allan Paolainen 036-344 04

SEB

Ordforande Arbttsgradema
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Köpmannastaden
önk~p~nf/
ett verk av maJestater
Då det hos bröderna i Det Lysande Sällskapet Par Bricole i Jönköping uppenbarligen finns ett dolt intresse för Jönköpings Historia,
följer här något av ett förenklat korn därav. Många av bröderna av
idag har eller har haft sin verksamhet ur en eller annan köpmannanäring, varför det möjligen skulle vara av intresse att ta del av
hur kanske Jönköping blev just en Köpmannastad.
Jönköpings stads sigill
från 1620.

edan i privilegiebreven 1284 skrev
Magnus Ladulås in att Jönköping
kall bli en betydande marknadsstad. En köpmannasrad placerad i hjärtat
av Göraland. H an beordrade rvå
marknader om året, en i januari och en i
oktober. Båda dagarna skulle sammanfaUa
med krisrna mässor. Handel och religion
skulle med andra ord gå hand i hand.
Detta på gott och ont, som allt annat i
denna historiska tid, fö r Jönköping som
drabbades av mycket elände. Allt från
bränder till sjukdomar som i olika
omgångar hotade staden.

Nya privilegiebrev
Efter branden som ödelade gamla staden
Jönköping 1612, var det dags for nya privilegiebrev och då från Gustav 11 Adolf. J
dessa beordrades bland an nar alla kringboende smeder och övriga banrverkare, sam r
köpmän arr flyna tiiJ Jönköping för arr
bygga upp staden med handel och hantverk. De flesta skulle komma att bo centralt i den nya staden och då företrädesvis
på Smedjegatan.
- Der finns väl inget art köpa uppe på
väster, brukade m in morfar alltid säga när
1950-raler var ungt i Jö nköping.
Han var en person sprungen ur det nya
Jönköping och då det östra Jönköping
med centrum for handel och hanrverk.
Vad han inte tänkte på, var forstås att uppe
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på väster hade tidigare det gamla och enda Jönköping en gång
funnirs.
Den gamla staden hade sitt centrum i kvarteren väster om Rådhus- och
Läroverksparken idag. Här fanns i knutarna marknadsplatser kända över hela der
dåtida Sverige. Idag brukar Avisans redaktionsmöten hållas där och då på Bernards
kondirori.
Kri gstider
Men viktiga centrum har alltid råkat iiJa
ut i krigstider. Jönköpings blev inget undanrag därvidlag. De ihållande krigen mot
Danmark, med början på Gustav Vasas tid ,
skulle visa sig bli ödesdigra för der gamla
Jönköping som brann
1612.
Den starka slottsbefasrningen gick ur tiden delvis med hjälp
av stadens egna borgare, som valde att
själva bränna ned marken i Jönköping. ]önköpingsborna ville således inte förtryckas av
krafter de inte kunde
behärska. Om der var
denna beslutsamher
från Jönköpingsborna
som ti1Jslut6ckdanskc
kung Kristian arr åter
vända söderut efter
sina härjningar, är
emellertid inte historiskt belagt.
Att bygga upp det

nya Jönköping skulle ta gorr och väl 200
år. Och gnmden var med hjälp av handel
och hanrverk och inte minst med den tidens återvinning.
Det som blev kvar av bland annat Slottet
byggdes både hamnkanalinlopp och järnvägsvall vid Våtteros södra srrand. Senare i
tiden skulle Huskvaroas egen nationalskald
Alf Henrikson betrakta jönköpingsborna
som ert tämligen driftigt folk.
- De lämnar nämligen ingenting efter
sig... Hamnstaden
Men åter till uppbyggnadstiden under
Sveriges srormakrsrid mellan 1621- 1721.
Under den rid urvecklades Jönköpi ng

Gamla hamnbilder från Jönköping.
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som hamnstad. Hamnen betydde väldigt
mycket for Jönköping långt in på 1900ralet. Det var platsen där varor bytte ägare.
Dir kom importen och därifrån skulle exporren ur i världen starta.
Allt detta är noga bokfort och redovisat
i Hamnbolagers böcker som idag finns
bevarade hos Jönköpings Stadsarkiv. Lasrer av mjöl, bleck, porslin, olja, vanen och
armamr, liksom kaffeoch blomsterkrukor.
Godser varierade som sig bör i en hamnsrad av betydande mått. Tiden fram till
1850 skulle bli den ridsepok som gjorde
Jönköping till var den är idag. Det var då

Trots arr horeller änn u inte var riktigt klan,
kunde man inhysa en sror delegation av

i den stora världen. Somliga kastade ett
mynt över axeln ner i Munksjön, for arr på

lantmän som böll mässa i balvfårdiga Spegelsalen.
Få anade väl då vilka måltidskalas skulle

så sätt önska sig ert lyckligt öde någonstans
där ute i världen. Men vägen dit hade varit
svår for deras forfåder. En väg kantat med

hållas där genom åren fram mot ert 2000ral som ingen talade om, ty detta hände ju
sig i en rid lån gr fore både Par Bricole och
El mi a.

hårt arbete inom handel och hantverk.
Dagens köpmän kan säkert också i
dessa rider av kamp om kunder forstå dilemmat. Inre minst när den moderna staden vid tiden runt slutet av 1900-raler
envisades med att bygga ännu ett köpman-

Götalands kärnpunkt

staden forst ansåg sigkunna utvecklas med
modernare perspektiv.

Arer till 1850-taler då Jönköping var Götalands kärnpunkt. Strategiskr beläger
inom Götalandslänen. Så är dec än idag.
Den nya köpmannastadens centrum
låg forstås utmed hamnen vid dåvarande

Från 1850 och framåt byggdes Järnvägen, Rådhuset och Läroverket. Nu hade
handelsstaden Jönköping blivit en riktig
stad. Staden skulle också ett horell där
köpmän och i övrigt då betydande män
skulle kunna represemera och fl sig en

Södra Strandgatan med Smedjegatan parallellt aningen norrut. Köpmän och hantverkare kunde vid lediga stunder kosta på
sig arr ta sig ner från der hektiska och intensiva liver vid Smedjegatan, via Hoppers
Gränd, idag Hoppers Torg, for arr känna

tillfållig fristad. Srora Hotellet.
Också Srora Hotellets focsca gäster är

på magin från de många båtarna som lade
till och ur.

ridsrypiskr for Jönköping under denna rid.

Der var i dessa fartyg man såg vägen ut

ra

~~~Ja

Vad gör Stora Rådet?

nacentrum österut då stadens arrilleriregemenre skulle ersättas med ny marknadsplats.
Köpmännen i staden med anor från
1200-taler srod pall.

Nu återstår en ny utmaning. Detta an
forma framridens Jönköping. Framridens
köpmannastad.
L-G ÅKERBERG

AviJaredaktör,
Sankt Sigfrids
Riddare

skap som vårt bygger ju på medlemmarna

och om det inte ständigt tillförs nya bröder
tynar sällskapet sakta men säkert bort. Hos
logerna i Göteborg, Stockholm och Borås
Ett sällskap som vilar på månghundraåriga traditioner och förekommer på ett
står de sökande i kö f'or arr komma in i
flertal platser i vårt avlånga land kräver vissa ramar och strukturer för a tt fungera. värmen. Här måste vi alla se oss omkring
Par Bricole har en organisationsform som med ursprung i 1700-talets grundide
och identifiera lämpliga blivande bröder.
formats till ett raffinerat nät av kopplingar mellan olika råd, nämnder, kommitteer
Börja idag!
och grupper.

l

ag tänker inte ens forsöka beskriva hur

Dagordningen

innehöll

sedvanliga

dessa kopplingar hänger ihop. Däremot kan jag rapportera från en av alla
essa instanser och dess årliga möte, Stora
Rådet i Sällskapet Jönköping Par Bricole.
Srora Råder besrår av De styrande, Rid-

punkter som resultatredovisning 2007,
forsJag dU budger 2008 och olika informarionspunkrer. Der rapporterades från
Srora Konseljen hos Moderlogen, diverse
installationer hos systrarna och lite om

darofficianterna samt SälJskapers övriga
Riddare av Svarta Korset och Riddare av
Gyllene Korser. Der är med and ra ord mest
bröder i de övre conåren som ingår i denna

planeringen infår årets sjunde grad. Den
senare emotses med mycket stora forvänrningar eftersom avgående Stormästaren
Forselius utnämnt den till något av det

forsamling.
Råders uppgift är arr forbereda Sällska-

finaste som hela det forsamJade bricolleriet
kan uppvisa. Styrande och andra bröder

pers årsmöte, behandla frågor av större berydelse for Sällskapet, välja nya styrande och
forrätta val av nya Riddare av Gyllene Korset. TiJJ årers möre den 7 januari hade inte
mindre än 40-talet bröder tagit sig till SEBs
lokaler på Östra Storgaran i Jönköping.

från moderloge och sysredoger forväntas
vallfårda dJJ vår sjunde grad i maj. Anmäl
dig i tid när det blir dags!
Diskussionen handlade också om hur
vi samtelige bröder måste arbeta för att
rekrytera Aer blivande bricoJister. Ert säll-

Slucligen kan konstateras arr SälJskapet
Jönköping Par Bricole står på en sund ekonomisk plattform, styrs med fäst men ändå
känslig hand av De Styrande och har rack
vare den sinnrikt konstruerade organisationsformen ett kompetent, erfaret och
ambitiöse skyddsnär av bröder i alla grader.
ULFUNNMAN

Samtetige Bröder!
PUNSCH-

BRÖD ERNA
Kl./2. 00 sista umdagm
v111je måruuf i BeU.man.salm.
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NYE DIREKTÖREN·

&/;LLa väLkomna tiLL teatern/
-Vi behöver fler talanger till teatern.
Och du behöver Inte stå på scen om
du känner dig blyg. Vi tar gärna emot
PB-medlemmar som kan hjälpa till
med dekor, rekvisita, dräkter eller peruker. Kanske har du en vass penna
och kan bidra med texter, kanske kan
du hjälpa oss med ekonomin - det
finns en plats för alla, säger Jakob
Sandwa/1, ny teaterdirektör sedan årsmötet l januari.

T

eatern har alltid varit ett
betydelsefullt inslag i Par Bricales
verksamhet.. Verksamh eten har
under årens lopp hafr såväl upp- som
nedgångar. För närvarande består Teatern
enhan av en en riotal aktiva som ska dela
på alla arbetsuppgifter.

Nye teaterdirektören Jakob Sandwall.

- Vi behöver bli fler för art göra bra
framträdanden. Vi vill också utöka
sarnarbeter med Musiken och Kören och
återuppväcka Baletten som nu är en
slumrande talanggrupp inom PB i
Jönköping. Vi har en balettmästare som vi
hoppas kommer arr överraska oss i
samband med And ra graden.

8

Framträder sex-åtta gånger per år
- Teatern framträder sex-årta gånger om
årer. Vi har åraganden i alla fyra arbetsgraderna, på Barbara och vid traktörernas
julfest. Ibland framträder Teatern också på
Bellmandagen och på Vårbale n. Dessutom
har vi någon gång gjorr err spex därutöver.
Så det finns mycket att bita i.
Jakob Sandwall har själv varit med i
Teatern sedan 2003. Gruppen träffas varje
onsdagskväll på Lilla Scenen inne på
Tändsticksområdet för planering eller repetitioner.
-Vi brukar ha väldigt kul under våra möten och det är högt i tak när vi diskurerar
ideer eller övar. Jag tycker onsdagskvällarna känns härliga. Då kan man verkligen

spela ut sina tearerralangcr!
Tradition och förnyelse
Den nya reaterdirektören håller med om
att Teatern kanske gjort några mindre
lyckade framträdanden under 2007.
-Vi måste lära oss art bli tydligare i vår
inrerna kommunikation, säger ban självkritiskt. Nu ser vi framåt och när du läser
detta, har du kanske noterat att vi gjorr en
del varsamma förändringar av fram förandet under Fjärde graden. Det är ett av våra
dilemman, hur mycket ska vi behålla av
den ursprungliga rexren? Balansen mellan
tradition och förnyelse är en srändig diskussionsfråga inom gruppen. Många äldre
har ju hört samma rexter 10-15 gånger
under arbetsgraderna och det är viktigt att
behålla ramarna. Men samtidigt kan det
krävas en språklig förnyelse ibland, så act
bröderna får en delvis ny upplevelse av de
stycken vi framfö r.
På papperet har Teatern ett 40-ral medlemmar men mån ga av dessa har sin rea-

terkarriär bakom sig. Till senaste årsmötet,
kallar Kryddhyllan (vilket Styrande Mästaren berärrar mer om här intill) kom 20
medlemmar.
Jakob Sandwall som själv kan skriva den
smått osannolika yrkestiteln journalisr-barrender-ubåtskock-säljkoordinawr på sitt
visitkort, hoppas nu på en verklig nysrart

for Teatern. Och han avslöjar också planer
på ett riktigt store kommande projekt.
Funderar på nytt spex
- Vi funderar på ett spex om Bellman i sanlarbete med Musiken och Kören. Sikret är
inställt på premiär under2009, kanske till
Vårbalen, kanske till Barbara. Vi har lärt
oss att det inre går att forcera fram ett bra
spex uran det måste få ra sin tid. Men samtidigt ver vi art der finns massor av lysande
talanger inom PB i Jönköping och vi hoppas vi kan inreessera några av dessa att
börja i Teatern. O ch som sagt: alla sorters
talanger är hjärtligt välkomna!
CHRJSTllR WALUNO.ER

Guv~mör

GJ?,ecipien'i)et
Grad V den 26 november 2007

!Vlj Andmson, um "Lisa" Andersson,
Martin Clitmou. Goran Elmtr,
Carl-0/ofjohansson, Lars Knz~rfltlrk,
S~piJan Möller.

Robert Stmvtdi

Grad Vlli den 26 november 2007

Lemltlrt Boesu1d, Ake Lamon,
Torsten Hedlund, Gunnar Hjertqvist.
Johan Larsson, Urban Lindström.
Erik Nilsson, Esku Olsson,
Per-OlofRingquist, Greger Supesvori,
John n Wahigmn. Christer Wollindn
Stefim Wiberg
Grad IV den 26 januari. 2 008

Cilri-Gu.stofAtterdttL Göran Kttrlsson,

Sven Ake Nilsson. jan Westberg,
Kent Frrtnsson, Andrens Brun Hansen,

Cuzes - Göran Axt lsson. Ptr-Olit Wennefors.
Krisur ]otlsson, Sven Hall, CilUe}örningt,

Hans Hedström. Michnel Smke,
Htikan Arthursson. Raine Borg.
Peter Nelshl, Göran Fransso11

Kryddhyllan blev tjt:ä88hyLLan
när nye teaterdirektören Jakob Sandwall bjöd på tre rätters meny
Varför kallas teaterns årsmöte för
"Kryddhyllan". Det var en av frågorna
på dagordningen när DBT hade årsmöte den 4 januari 2008.

T

eaterdirektör emeritus Dan Ekström var inbjuden for au reda ur
frågan och svaret blev korcfarrar.
Teaterns årsmöte heter inre "Kryddhyllan"! Dec blev långa ansikten och stor forvåning i Barbarasalongen. Tearerdirekrör
emeritus Christer "Krydda" Eng såg sig
uppgiver omkring... ruskade på huvudet
lire besvärar och lårsades säga. .. Der är Ni
som trott art jag gett namn år Kryddhyllan,
inre jag! Dessuroro var Charles Perruson
direktör för rearem 1988 och verksamhersåret var brutet vilket gjorde att vi hade
årsmöre i augusti. Teorin om Krydda Eng
föll alltså på sin egen orimlighet.
Hängbuksvinet Alf

Der måste 6nnas en trovärdigare bakgrund.
Jodå, så här var det: 1987 besökte dåvarande
reaterdirektören C harles Pettusan den hjsroriska platsen Edeskvarna norr om Huskvarna där Dan Ekström bodde med sin
hw1d och si tr Vietnamesiskahängbuks-svin
Alf. Perruson imponerades av den välplanerade kryddträdgården vars växter tillsacres
tiU det rena brännvin som producerades
"nånstans" i närheten. Han såg också sal r sill
i fat från Göteborg och bjöds på en antal
läckerbitar från der Edeskvarnska köket.
Pettusan befann sig helt enkelt min i ert
kryddparadis. Sill och brännvin!!!

"Det är inte jag som gett namn åt Kryddhyllan", försäkrar Christer "Krydda" Eng.
Bredvid ser vi Bo Bemtsson.

Nostalgikerna
Dan Ekström
och Benno Holm.

Här måste bli fest sa Perruson men eftersom vägen till Edcskvarna var mörk, sllngrig
och svår så beslöts att kryddkalaser skulle hållas hemma hos Anders Ruberg på Brunnsgatan i Jönköping (Odd Fellowhuser). Direktöm skickade brev med frimärke på och
inbjöd till fest furteaterbröder i januari 1988.
Vålkommen till "Kryddhyllan" skrev han
och det blev en fest som vi som var med förmodligen alruig kommer an glömma.
Klang och Gutår

Alla hade Lammännens gröna kepsar på
sig och varje gång direktören fällde skärmen uppåt betydde der klang och gutår.
Den som glömde fålla skärmen 6ck böra
en tia. Der lär ha blivit mycket pengar i
potten och vart dom rog vägen är der forrfarande ingen som vet. Året därpå blev det
så stor uppslutning att man var rvungen
att forlägga Kryddhyllan till reaterlokalen
Lilla Scenen. Fortfarande med Eksuöms
Salinläggnjngar och kryddade brännvLn.
Över 30 bröder närvarade.
1990/91 skrev nye teaterdirektör Ekström
i sin verksamhetsberättelse följande som
faktiskt publicerades i Avisa nr 16 på Styrande Kanslern Gerhard Marrus initiativ.

"Kryddhyllan blev i år helt Lutande Mästarens kväll (Sune Winald, red.anm) Påverkad av Lutande Mästarens (in)jlytande forstodjag av min hustrus min vidJmkostbordet
att jag haft fruktansvärt roligt. D~.St.M
emeritus, Torsten Wtlantkr gick omkring och

delade ut idiotiska huvudbonader, motkl
Indianluva i stickad bast, höjd 40 cm. Bo
Spång fick en och grät i sin. Charles fick
ingen men hade ändå en, Bmno Holm drack
ur sin, nya bröderna Anden fonzon och Mikael Poss stodpå sina och sjöng konstigasaker
om såm som Fwrberger alLtid vill berätta om.
Fwrberger tyckte detvar bättreforr. Lutantk
Mästaren !utllde värre iin vanligt (utan sin
Luta} och gav oss nytt ljw över begreppet Lt~
tande Mästare. Vi åt också gott säg.r det. jag
ringde Sune Winald och frågade vad vi åt
men han kom inte heller ihåg. Jag läste ett
PB-protokollfrån 1800-talet häromdagen.
Kryddhyllan J991 låg lmsligt nära. "
Kryddhyllan fortsatte under direktörerna Sten Janer, Arne Janson-Leven, Christer "Krydda" Eng, Leif Thor, Janne Franzen och Helge Granquist. Så småningom
blev årsmötet inledningen till årsfesren
"Kryddhyllan" som från och med 2009 forhoppningsvis kommer att heta Gräddhyllan eftersom nye reaterdirektören bjöd på
rre rätters meny med vin i Bellmansalen på
kanslier. Vackert, smakrikt och med stil och
elegans. En person ska nämnas i sammanhanger som bidragit med smakfullt kryddar öl sen starren. Tack Jan-Erik franz.c!n
som förgyllt över 20 års reaterverksamhet
med skwnmandc välsmakat öl från Abro.
Derra måsre förmodligen vara unikt i
sponsorsammanhang. Heder år Långfot!
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"Visst har vi minutschema''
- Det finns ett schema minut för minut
En oas i en hektisk tid

för vad som ska ske under en arbets- .
grad. Men i sann brico/isfisk anda, brukar det vara lite svårt att få alla bröder
att följa det schemat...

Urban Lindström gick in i Par Bricole i
början av 2000-taler efter stor rvekan.
- Jag hade då återvänt till Jönköping
efter att ha arbetat ert decem1iurn i Stockholm. Med tre yngre barn i familjen ryckre jag inre att det då fanns tid för PB. Men
vår ceremonimästare Hans Palmberg fick
mig i alla fall att pröva på någon gång och
det ångrar jag inre. Nu ser jag Par Bricole
od1 våra ceremonier som en oas j en hektisk rid.

U

rban Limiström är numera Förste
Ordningsman j Arbetsgraderna
efter att ha praktiserat några år
tillsammans med Lars Jönsson, numera
upphöjd till Riddare-Banerförare. Han
rycker arbetsuppgiften är intressant och
rolig och skapar en namrlig konrakryta
med bröder som man inte tidigare pratat
med. Men uppdrager kan ibland ha sina
sidor...
Respektera givna tider

- Vårt största problem är att fa bröderna
an: lämna baren i rid när vi ska äca middag,
säger Urban. Och der är ju lite nonchalant
mot alla andra som vänrar och mor de som
jobbar i köket, arr struma i de tidsramar
som finns.
- Vi forsöker som ordningsmän att ha
glimten i ögat när vi manar på folkmen då
måste också bröderna visa oss den respekt
som faktiskt ligger i ämbetet. Förr använde
ordningsmännen sina käppar för att bokstavligen driva folk till bords.
-Numera forsöker vi använda klockan
i puben för att ra aUa att forstå att dec är
dags for återsamling.
I rollen ligger att ordningsmännen själva
är påpassade.
-Vi far alltid höra om vi gjort något fel.
Och der är klart att ibland händer oväntade saker under en kväll men dec är bara
roligt. Sällskapet heter ju ime för inre Par
Bricole, vilket som bekant beryder "av en
händelse"!
Ordningsmännen har stora befogenheter och kan rill och med skicka hem bröder
som blivitväl "glada i hatten" ellersom inre
sköter sig.
- Det har väl skett någon enstaka gång
att vi fart sätra en broder i taxi och skicka
hem honom men det är verkligen undantag. I stort sett rycker jag alla sköter sig
mycketväl ochstämningen är alltidgod på
våra möten.

Urban Undström i välkänd Jönköpingsmiljö.
Han är nu Förste Ordningsman i arbetsgradema.

-Jag rycker en P B-kväll ger så mycket,
samvaro, sång, tal och många givande
samtal. Och jag rycker det är viktigt att vi
håller på strukturen och foljer PB:s motto
med ''ordning, styrka, munterher och fortrolighet."
Den riciigare ämnesläraren för matte
och fYsik Urban Lindström arbetar numera som !T-strateg i Jönköpings kommun.
- Via personalutbildning och projektledning inom Stockholms stad kom jag
tidigr in i datavädden. Det är så länge sedan
att inte ens Internet fanns som begrepp for
gemene man. Sedan har jagjobbar mycket
med IT-projekr av olika slag och är i dagsläget bland annat involverad i ledningen for
ett e-program for lönköpings kommun.
CHIUSTER WALLIND ER

Guvernör
Ordningsmännen i en paus under fjärde graden. Fr v Andre Ordningsman Richard Prahl,
Förste Ordningsman Urban Lindström och
Biträdande O rdningsman Bert Norlin.

7heaterspexarna ställer frågan:

" GÅ I KLOSTER eller GÅ PÅ MUNKEN?"
Den Bacchanaliska Theatern exekverar vid II:a oraden,
enligt den mångårig traditionen etr rykande tarskt spex.
Ett spetsigt spektakel- numera en revenue- en numrerad revy.

Missa nu inte denna "IV-såpa':
den sänds endast direktftån munkens kåpa.
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Hänned kallas till ÅRSMÖTE uti
Det Lysande Sällskapet Jönköping Par Bricole
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Tid: Lördagen den l mars 2008 k115.00
Plars: Konferensrummer Ole Bull, Srora Horeller
Dagordning: Enl. srarurer. Finnes på plats.
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----- - .
DET STYRANDE GUVERNEMENTET

Deloitte.
70år

J

!!Jratuierat.

50 år
12/5 Lennart Ackzell
60år
9/4 Ivan Letterfors
29/5 Jan Magnusson
23/6 UlfJohansson
24/6 Karl-Gusrav Andersson

3/4 Charles Sundqvist
7/4 Björn Linden

med efterföljande måltidskalas a300 kronor kontant

29/4 Anders Hugoson
3/5 Bo S Hedström
27/5 Ragnar Jonseli
29/5 Fredrik von Essen

Spegdsalen Srora Hordler klockan 17.00 om eftermiddagen

75år
11/4 Bo Fjaesrad
21/4 OlofBjörklund
4/5 Eric Skoglund
5/6 Ingemar Boman
BO år
13/5 Sven-Åke Suhr

Missa inre denna afton, då vi fira vårr "munrersorgsna" gravöl och få folja
forrjänre Bröder arr upptagas i denna grad och således blifva
ÖVerkommendörer.
Njut aftonens tonaltt flöde ftån Den Bacchanaliska Kören &
Den Bacchanaliska Musiken och låt oss alldeles särskilt underhållas av
Baletten.

Käre bröder,
Möt våren och recipienderna i Andra graden.
Just när vårens nyanlända faglar börjar rensa struparna for att anlägga
de rätta tonerna och de manliga tamkartema vässar klorna för an göra
upp om kvarterers honor, då mörs vi bröder i Jönköpings Par Bricole för
an inviga etr antal vakna bröder i den Andra graden.

ST ORA
HOTELLET

F.t.n'E HOTF.LES
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KANS LIET ÄR ÖPPET

GRAFISK FORMGIVNINGi

"nästan" varje förmiddag

TEXT · FOTO
ILLUSTRATIONER

JÖNKÖPING PAR BRICOLE
Östra storgalan 6, 553 21 Jönköping
Tel 036/16 21 31, Fax 036/16 21 01

Recipiendsamling: klockan 16.30.

OSA: SentUt måndagm den 25 februari knnslit!t tillhanda
på bifogat svarskorte/krjfiX 036116 21 01.

l~l
Kansliråd: Tore E. Meijer
Registrator: Ingvar Larsson
Kansliintendent Janeric Andersson
Mejl: jonkoping@parbricole.se

Lördagen den l mars 2008

Klädsel: Snmulige brötkr frack mt!d svart viist.
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Dec Lysande Sällskapetjönköping Par Bricole giver

~n8ra !Jra8en

Audit• Tax • Consulling • Financial Advisory

~·~

INBJUDAN

~

036- 12 12 26

www.tango.se

Du som redan passerar derra nålsöga ska givervis ära oss och recipienderna med din närvaro, om inte annat så för an delta i den varma
gemenskapen och ära en utsökt middag. Vi inleder med sällskapers
årsmöte redan klockan 15.00 om eftermiddagen.
Der bär är dessutom vårterminens andra och sista arbersgrad, så ta
tillf'åller i akt!
Klang och Välkommen!
UlfLinnmnn
Ordforande

Notera an inbjudan sker endast pli detta vis.

