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

Kan lagom bli för mycket?
I Sverige är vi stolta över att ha det unika begreppet ”lagom”. Inga andra verkar ha en
exakt motsvarighet i sitt språk. Varje gång detta påpekas, reser sig den storsvenska
tuppkammen lite högre. Hur kan man egentligen göra sig förstådd i resten av världen?
De har inga lagom bra ord för att beskriva det ideala tillbakalutade tillstånd som den
svenska själen är uppfödd med.

Å

andra sidan kanske vi borde fundera på om det faktiskt finns något
som kan vara lagom. Personligen
har jag alltid förfäktat att lagom är en
punkt på vägen från ”för lite” till ”för
mycket”. Ofta kan det vara svårt att hinna
uppfatta att detta lagomtillstånd har inträffat. Kanhända börjar man göra något
nytt, trivas med det och se till att det blir
lite mer av samma vara och kanske ytterligare lite, ända tills det har blivit för
mycket. När passerade man lagom?

För 25 år sedan
Jag blev bricolist 1993. Gick genast in i
Teatern och blev ganska snabbt dess Directeur, mest beroende på ett akut manfall
och att jag skrev spexet samma år. Med
minimala kunskaper om hur man snickrar
hemsidor blev jag samtidigt sällskapets
förste webbmästare. Eftersom det var en
väldigt aktiv tid, även i privatliv och arbete, tog jag till slut en s.k. timeout från
PB. Det blev helt enkelt för mycket.

Nytändning
För några år sedan började jag åter bli intresserad av bricoleriet, gick in i Kören och
blev till slut dess ordförande. Telefonen

ringde igen och det var Johan Larsson som
undrade om jag kunde tänka mig att bli en
av De Styrande, siktet inställt på min nuvarande post som Deputerad. Eftersom jag
åter hade gott om tid och trivdes utmärkt
inom sällskapet, tackade jag omedelbart ja,
vilket jag ännu inte ångrat. Det svåra nu är
förstås att se till att hålla engagemanget på
en lagom nivå.

”Lagom” många talanggrupper

dito, golfare, punschbröder och flera andra aktiva grupper man kan vara med i.
Glöm inte heller de oundgängliga talanggrupperna; kören, musiken, teatern och
akademin. Alla Bröder är välkomna överallt. Det är egentligen bara att säga till om
du inte redan är inbjuden att prova på.
Utöver detta har vi förstås grabbarna på
kansliet, drätselnämnd, sköldmakare,
marknadsgruppen och intendenturen.
Alla behövs och i alla grupper läggs det ner
ett fantastiskt arbete, såväl för det egna
nöjet som för övriga Bröders skull.

Medverka
Gå gärna med i en eller flera av de olika
grupper och möjligheter som erbjuds. Det
berikar både dig själv och hela sällskapet.
Framför allt: Gradgivningarna är det som
är själva Par Bricole. Gå dit så ofta du kan
och har tillträde!
Men betänk att ”Lagom är bäst”.

Ni vet hur det är. Vi har mängder med
aktiva sidogrenar utanför det väsentligaste
som förstås är Gradgivningarna med måltidskalasen. Luculli Gille har 17 olika
grupper, det finns två vinakademier, malt-
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Stormästare och dryckesvisor vid
Akademins Högtidssammanträde
Bacchanaliska Akademin inom Jönköpings Par Bricole höll sitt traditionella högtidssammanträde med PB-bröder, systrar och andra gäster på Restaurant Stugan den 19 april.
Anstormningen var god och det var nära ”lapp på luckan”. Mötet inleddes av de tvenne
hornen Erik Nilsson och Henrik Kullberg.
Inledningstal vid Bacchanaliska
Akademins i Jönköping
högtidsmöte år 2018

Vem skall jag tala till? Vännerna? Våren?
Spelar det, tycker ni, alls någon roll?
Vänner är trogna och dom förstår en
lägger åt sidan allt gammalt groll.
Våren är otrogen, ofta försmår den
oss som har längtat
oss som har trängtat.
Temperaturen ligger kring noll

A

kademins nyvalde Preses Göran
Wahlgren betonade i sin välkomsthälsning att ”Jönköpings Bacchanaliska Akademi ” inte på något sätt kunde
jämföras med Svenska Akademin, vars anseende sista veckorna varit i fritt fall.” Därefter
presenterade han våra orubbliga Hederspallar och Pallar och deras möbelhistoriska ursprung med hjälp av moderna ljusbilder.
Ordens Talare och Skald tillika Förste
Koralintendenten Krister Wallin framförde
ett kväde till Våren, Vännerna och Par Bricole. Den Bacchanaliska kören ledda av Andre Koralintendenten Gunnar Kitréus gjorde därefter närvarokontroll med Fredmans
Epistel No.3 :”Nå är nu alla församlade här”.
Anders Lindell och Stig Skoglund medaljerades för sina stora och mångåriga insatser i
Akademins anda.

En lysande exposé
Årets gästföreläsare var Stormästaren Henrik
Mickos från Moderlogen i Stockholm. Han
höll en lysande exposé över Dryckesvanor
och Dryckesvisornas historia i Sverige från

vikingatid till nutid. Henrik illustrerade sig
själv med utmärkt sång och tog understundom hjälp av kören och det övriga auditoriet.
Allt detta var mycket uppskattat och föredraget fortsatte styckevis under hela måltiden.

Guldmedalj
Vår Preses tackade Stormästaren för hans
strålande insatser och överlämnade Akademins Guldmedalj och en Bellmaniansk
grafik utförd av vår Pall Charles Petruson.
Gäster och värdar kunde avnjuta en utmärkt
buffet och stämningen var hela tiden hög.
Kvällen avslutades med den traditionella hyllningen till vår Akademis grundare och Förste Preses Jan-Erik Berggren
och hans Förste efterträdare Gunnar Åkerskog. Carl Michael Bellmans Kor ur Bacchi tempel: ”Hvem är som ej vår Broder
minns” klingade ut i kvällen.
Ragnar Jonsell
Ständig Sekreterare
Jönköpings Bacchanaliska Akademi
för Skalde- och Talekonst.

3

Helyra lärkor som oblyga slår en
drill mot oss alla, fastän på håll.
Odlaren fröjdas, fröerna sår men
har ändå inte fullständig koll.
Frostiga nätter - Alles Verloren
Regnskurar piska.
Vårvindar friska
Vem kan på sådant ha nån kontroll?
Mestadels är det rätt risigt i snåren.
Vårsånger klingar rätt dåligt i moll.
Nä. Talet skall inte handla om våren
hellre om vänner, är min paroll.
Med er i sällskap vet jag vi får en
till vår förtjusning
med lätt berusning
mästerlig afton i Par Bricole!

Men först ska vi göra en närvarokoll:
(Sång) Nå är nu alla församlade här?

Krister Wallin
Tidigare Preses i
Jönköpings Bacchanaliska Akademi
Ordens Talare och Skald.
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A K T E R S P E G L I N G

Jönköping Nöjesstaden

SOCIETETSHUSET

TEATERHUSET

STORA HOTELLET

LIMUGNEN

Louise de ge Geer var Sveriges första statsminister. Under några år på 1850-talet var
han Hovrättspresident och bodde i Jönköping. de Geer klagade på att Jönköping var en
tråkig stad och eftersom han tillhörde de högst ansedda ämbetsmännen i staden, hade
han förmodligen en ganska snäv umgängeskrets som seden var på den tiden.

Å

r 1860 bodde det ca 8000 personer
i Jönköping. 20 år senare,1880,
bodde det 17000 i staden, alltså
mer än en fördubbling. Det är den kraftigaste folkökningen någonsin i Jönköping
och den skedde vid tiden för vårt sällskaps
bildande. Det säger en hel del om stadens
liv och rörelse.

Societetshuset
Bakom gamla rådhuset där Åhlens nu
ligger fanns på den tiden en träbyggnad
som inrymde ett värdshus och där borgerskapet samlades till baler, konserter och
till goda middagar. Huset var något av
en medelpunkt i Jönköping och det var i
detta ”nöjeshus” som ett 50-tal av stadens
ledande män samlades den 2 februari
1879 och beslöt att skriva till Moderlogen med en ansökan om att få tända det
bricolistiska ljuset i Jönköping.
Den kvällen skänkte 29 av de församlade herrarna 25 kronor var till en garantifond, en summa som på den tiden
mot-svarade en dryg månadslön för en
tjänsteman idag. Omräknat i löner skulle
det enligt myntverkets beräkningsmall,
motsvara över en miljson kronor i dagens
valutakurs.
Skrivelsen till De Högsta Styresmännen besvarades redan samma månad och
resten vet vi. Jönköping Par Bricole har
blomstrat i 139 år. Det var i Stadshuset/
Societetshuset det startade och man kan
förmoda att det var långt ifrån tråkigt i
nöjesstaden vid den tiden.

Teaterhuset

Limugnen

Mitt emot rådhuset, på andra sidan Hovrättstorget, låg teatern som på den tiden
var mer än dubbelt så stor som den teater
som ligger vid Hovrättstorget idag. Där
uppförde resande teatersällskapet föreställningar av enkla lustspel och komedier och som en av stadens tidningar skrev
”det fanns ofantligt mycket att skratta åt.”
Teater som underhållning fanns redan på
de Geers tid i nöjesstaden.

Centrum för Jönköpings nöjesliv under
sommaren (maj-september) var värdshuset Limugnen som låg där vid Munksjöns
västra strand, ungefär där Hälsohögskolans parkering och Högskolans Arena nu
ligger.
På tiden för vårt sällskaps bildande såg
Jönköping helt annorlunda ut och området kring Limugnen var en lantlig idyll
som låg en bra bit från stadskärnan.
Det är svårt att tänka sig med vår tids
fortskaffningsmedel men då tog man sig
dit med häst och vagn eller med en liten
ångbåt som gick från kajen vid Vindbron
över Munksjön. På Limugnen åt och
drack man gott och man spelade t.o.m.
bowling, fast på den tiden hette det ”spela
klot på kägelbanan.”
Jag har tecknat några av stadens begivenheter som var uppskattade etablissemang för de välbeställda och för stadens
borgerlighet. Historiskt bör vi påminnas
om, till skillnad från idag, att det var enbart i dessa miljöer som våra första medlemmar träffades och roade sig, alla utom
Sveriges förste statsminister de Geer, som
klagade över hur tråkig staden var.
Tiderna förändras och vi
med den på gott
och ont, men tråkigt är det inte.

Jönköpings hotel (Stora Hotellet)
I mitten av 1860-talet uppmärksammas
Jönköping i hela landet, vilket berodde på
att staden blivit en viktig medelpunkt i det
järnvägsnät som höll på att ta form. Det
var under den tiden som Teodor Blanch
var källarmästare på hotellet och det var
han och i Jönköping som restaurangmusiken ”infördes” i Sverige.
Men det var inte bara restaurangmusik,
baler och dans, där gavs också konserter
där flera av landets framstående musiker
spelade musik av bl.a. List, Bach, Chopin
och Beethoven.
På sommaren flyttade underhållningen
från Spegelsalen till hotellets trädgård som
låg där den vita hotellbyggnaden nu ligger.
Fontäner, statyer och en paviljong hade
givits en praktfull utstyrsel i hotellets vackra trädgård.
Jönköping var i sanning en nöjesstad.

Dan Ekström
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Ett hejdundrande
Smålandskalas!
Lördagen den 5 maj brakade det loss. Årets hittills varmaste och soligaste dag avslutades för ett 60-tal Bröder med respektive genom det Smålandskalas som numera traditionellt (det var andra gången) går av stapeln de år vi inte har vårbal. Antalet deltagare
var alldeles lagom för att fylla Frimurarnas lokaler högst upp i deras hus.

E

fter en välkomstdrink på gården i
strålande solsken bänkade sig sällskapet för intagande av en särdeles
delikat delikatesstallrik, levererad av vår
egen krögarbroder Johnny Lundberg. Vi
fick klart för oss att isterband inte behöver
se ut som isterband att krösamos är en utmärkt ingrediens i en dessert och att det
finns ett stort antal lokala råvaror – från
rökt röding till lammrostbiff – som platsar
alldeles utmärkt på en smålandstallrik.

”Nationalsången”
Maten hjälptes ned med – förutom vin –
allehanda märkliga allsångstexter. Om de
var särskilt småländska vet jag inte men
kvällens sånganförare Arne Levén, som
gjorde en riktig kämpainsats, är i alla fall
bosatt i Hok, vilket klart framgick under
kvällen då ett antal närvarande infödingar
från denna ort på eget bevåg exekverade

den Hokska ”nationalsången”, som inte
ens är en avlägsen släkting till ”Flickorna
i Småland” eller andra smålandssånger.

Storbandstrio
Efter maten, medan solen sakta försvann
och gradvis släckte ned den hänförande
vätterutsikten, tråddes dansen. ”Surprize
Brotherz” hette kvällens lilla storband
på tre personer, innehållande Arne samt
Egon Larsson och ytterligare en person
av kalmuckisk härkomst med hemvist i
Hok. Den lät riktigt bra och framförde
med stor bravur musik som passade väl
ihop med orkestermedlemmarnas ålder
– 50- och 60-talslåtar alltså. Andrebasen
Arne visade sig kunna fungera även som
smörtenor med god assistans av Egon.
Dansgolvet fylldes snabbt och var väl bemannat hela den resterande kvällen, ett
betyg så gott som något till orkestern.
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Eloger, eloger, eloger ..
Kvällens konferencier och tf. ordningsman Jakob Sandwall höll oss alla i ett
tillräckligt stadigt/ostadigt grepp på
sitt mycket trevliga och personliga sätt,
traktörerna ska ha en stor eloge för sitt
professionella uppträdande och överhuvudtaget kan vi nöjt notera ytterligare
en mycket lyckad kväll i PB:s regi som
betydligt fler än de närvarande hade förtjänat att få uppleva. Och nu är som sagt
traditionen Smålandskalaset ett faktum.
Fortsättning lär följa om två år igen.

Gunnar Gotte
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I Alvastra klosterruin gavs
Grad VII i slutet av maj
Grad VII heter officiellt Konung Sverkers Riddaregrad och är den andra Riddaregraden.
Vad som händer under våra gradgivningsceremonier har vi inte rätt att förtälja för bröder av lägre grader, ej heller för eventuellt avisa-läsande kalmucker.

Recipienderna var (i bokstavsordning): Jim Andersson, Kenth Andersson, Tony Beiving, Ulf Bergman (Moderlogen), Peter Billsten, Fredrik Burman, Per Ekholm, Rune
Engström, Daniel Ericsson, Magnus Ferlander, Anders Fransson, Jan Holmgren, Kjell Jansson, Rolf Johansson, Göran Kohl, Hannes Lokko, Christer Melin, Marcus Rylner,
Magnus G Rönnberg, Per Skrealid , Christian Svartz, Mats Wiberg, Klas Åkerskog

G

rad VII är en av våra mest spektakulära och vackraste gradgivningar i en passande historiskt riktig
miljö i Alvastra klosterruin. Var vore då
mest lämpligt att åter fira gradgivningen i
år om inte här igen.

Klostret
Cistercienklostret grundades 1143 av
munkar från det franska klostret Clairvaux. Det var konung Sverker den äldre
och hans maka Ulvhild Håkansdotters idé
att låta munkar bygga klostret. Att sitta
längst in i koret och känna historiens vingslag och sjunga i vår kör och se en mängd
sittande bröder ... man kunde nästan ana
de munkar som bodde här en gång strosa
runt i ruinen. Det kan få vem som helst att
drömma sig tillbaka i tiden.

Svävande ande
Man kunde nästan känna dofterna från
örtagården och samtidigt uppleva det högtidliga när nitton bröder upplyftes i den
andra riddaregraden, Konungs Sverkers
Riddaregrad, känns priviligierat. Konung
Sverkers ande svävade över de 130 bröder
som valt att vara med. Den här graden
lockar alltid många bröder från våra andra
loger. Det underbara sommarvädret och
akustiken ger en värdig inramning till körens sånger och den musik som våra blåsande bröder framförde under gradgivningsceremonin.

En sjusärdeles kväll
Efter gradgivningen i Alvastra styrdes färden till Gyllene Uttern från vars terrass
man kan skåda ut över annan historisk
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mark i Brahetriangeln. Här bjöds på svalkande dryck på terrassen där bröderna
kunde både mingla och njuta av den bedårande utsikten. Sedan bjöds så småningom
till bord och ett alldeles utmärkt bricolistiskt gästabud avnjöts i den förtjusande
moderna och ljusa matsalen. Detta i en
byggnad som ger sken av att vara från medeltiden, men som byggdes på 1930-talet av
Ryttmästare Gyllensvaan på Västanå slott,
ett av de tre Braheslotten i triangeln. Moderlogens talare och skald Conny Roth
höll tacktal för en utomordentligt trevlig
grad med tillhörande måltidskalas. Per Ekholm höll recipiendernas tacktal.
När skymningen redan börjat övergå i
natt skjutsades bröderna belåtna tillbaka
till Jönköping.

Jönköping Par Bricole # 2/2018

Hans Järeby
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Spillångan 2018
Lördag 24 mars samlades ett antal kockbröder för att genomföra årets prestigefulla
matlagningstävling Spillångan.

D

e tre tävlande lagen var Lag 1, Jönköping PB, Leif T Larsson, Tomas
Müllern, Bengt Ekö, Johan Sjögren. Lag 2, Göta PB, Robert Hörnqvist,
Göran Höglund, Timmy Liu, Johan Jerneborn och Lag 3, från Göta PB, Ulf Wolgast,
Nils Erik Nilsson, Stefan Andreasson, Stefan Bednarek.

Förberedelser
Förmiddagen användes till genomgång av
tävlingsupplägg samt att förbereda råvaror
och skriva recept. Alla recept lämnades sedan till juryn som bestod av, StM Gunnar
Gotte, Johnny Lundberg, Jacob Sandwall
och Leonce Lafourcade.

MATador

Bubbel

Juryn fick en extra genomgång av tävlingsledaren MATador Fredrik Brännström och
började sedan sin bedömning enligt ett
noggrant framtaget protokoll.
Efter en snabb lunch började lagen presentera sina olika rätter. 4 portioner förrätt,
varmrätt och efterrätt skulle lagas i ett högt
tempo ställas framför juryn. Ingen kan avundas juryn för den grannlaga uppgift de
hade framför sig. De tävlande lagen var synnerligen kompetenta och otroligt ambitiösa
med proffsiga presentationer. Vilka fantastiska kockar vi har inom Par Bricole konstaterade juryn och lät sig väl smaka av de
olika rätterna.

Efter avslutad tävling var det dags för prisutdelning med Bubbel på Stora hotellet.
Vinsten består av en Spillångatavla och Diplom och inte minst Äran av att vara Par
Bricoles bästa kockar. Samtliga inblandade
fick även den exklusiva och speciellt framtagna Spillångan medaljen.
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Bubbel
Vinnarna av årets Spillångatävling blev Lag
2 från Göta Par Bricole, Robert Hörnqvist,
Göran Höglund, Timmy Liu och Johan
Jerneborn!
Stort grattis till vinnarna och ett stort
tack till alla tävlande Bröder, Juryn, Matadoren samt övriga inblandade
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Lag 2 från Göta Par Bricole, Robert Hörnqvist, Göran Höglund,
Timmy Liu och Johan Jerneborn!

Calle Atterdal

Praeses och St Kansler electus.
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En annan sida:

Den flitige
Bricollisten
Han har bättre närvaro på våra gradgivningar än många av bröderna i vår loge
och tillför alltid något och ändå är han
inte medlem i Jönköping Par Bricole.

M

en det är inte nog för denna PBbroder han är lika flitig i sin
egen loge och dessutom är han
flitig besökare i alla landets loger.

Han har valt horn
Den här artikeln visar en annan sida av en
PB-broder som få bröder i landet kan kopiera. Det handlar så klart om Bengt Wiberg i Göta PB, bricolisternas bricolist.
Han sitter alltid i orkesterns bakre led med
sitt valthorn, Bengts trogne reskamrat,
med vilket han förgyller sin närvaro med
toner som gläder på gradgivningar runt
om i landet.

Sanlöst flit
Han är lika flitig i sin egen loge i den Den
Bacchanaliska Musiken, där han är orkesterns intendent, vilket innebär att administrera och hålla ordning på noter och allt
annat. Även i Bacchi Spelemän har han
samma uppgift.

Fotboll eller musik
Bengt växte upp i Jonsered ett bruksamhälle och i brukssamhälle finns det alltid
en bruksorkester. För unge Bengt kom
valet att stå mellan fotboll eller musik. När
valet kom var Bengt sugen på att lära sig
spela saxofon så det blev bruksorkestern.
Men musikläraren tyckte att althorn var

mer passande och så fick det bli. Senare
bytte dock Bengt till valthorn och på den
vägen är det och Bengt är en trogen typ och
han är fortfarande efter 50 år trogen bruksorkestern i Jonsered. När det gäller musik
så finns det de som inte får nog med att
spela i en orkester. Som ni redan förstått
tillhör Bengt den skaran, en tämligen stor
sådan, även Polisens musikkår och flera andra orkestrar har fått glädje av Bengts spel.

Studier i Göteborg
När det gällde bruket, så valde Bengt bort
det och föredrog studier i Göteborg och
det resulterade senare i en pol.mag inriktad
på företagsekonomi, det är kanske därför
han inte spelar fler toner än han ska i Bacchanaliska musiken, (skojar bara).

musicerande besök 28 gånger so far och
det lär bli fler och han är välkommen. Han
är ett utmärkt bra exempel på att det berikar att besöka även andra loger och inte
bara den egna och det är många som gör
det i vår loge också.

Dra till skogs
Men Bengt har också en annan sida av intresse, skogsgården i Landvetter kräver sin
tid med röjning och nyplantering, men så
är han tillbaka i musiken igen. Ett besök
på bluesfestivalen i Åmål är en årlig höjdpunkt för Bengt och särbon Birgit. Då tar
han fram HD:n och tutar i väg mot mål i
Åmål. Då blir det garanterat utan frack och
valthorn.

Trycker till
Tillsammans med några vänner startade
Bengt ett tryckeri som han drev fram till
pensioneringen. Trots eget företag och det
ansvar det kräver så har musiken funnits
där och fått ta plats i Bengts liv och gör
fortfarande och det är vi i PB glada för.

Många besök
Bengt har hittills besökt Moder- och systerloger ett 100-tal gånger och det syns
icke minst på hans medaljhängda frack.
Jönköpings PB har fått ta del av Bengts
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DBT i förändring
Den Bacchanaliska Teatern har under det senaste året tagit en ny form. Den har varken
blivit slankare eller kraftigare utan istället mer innehållsrik. Precis som alla andra talanggrupper lämnar vissa bröder och nya tillkommer. Men i DBT tycks det vara så att
även de som tagit steget åt sidan för andra uppgifter i sällskapet, ställt sig bakom de
nya medlemmarna och fortsatt bistå med historier, idéer och annat spektakel. Ibland
på plats och ibland på distans. Kärnan finns med andra ord kvar. Nu med en ny form
och konstellation.

V

i tar ett steg bakåt i tiden och ser
ett härligt gäng bröder sittandes i
två skinnsoffor i ett garage på
Norra Strandgatan 40. Det är onsdag och
klockan är strax över 18. Någon klampar
in och hälsar glatt. Medlemmar trängs i
soffan och kaffebryggaren står på. Då var
det dags för spexet igen, en av DBTs stora
nöjen under PB-året. Direktören och Ordföranden informerar en stund och sedan
börjar det hagla idéer. Allt från storbystade
vikingakvinnor sjungandes opera till munkar i svarta kåpor dansandes discodans till
låten YMCA. Även detta år såg det ungefär
likadant ut, men med viss modifikation.
Vi har under året bytt ut valet av plats från
“teatergaraget” till Bishops. Vi har bytt ut
kaffet mot en öl och vi har blivit något fler
under årets möten.

se rummet igen? Men det fick vi. En uppmärksam broder såg vid ett tillfälle numret “209” på en av dörrarna till Bishops
entré. DBTs närvarande bröder svävade då
ut i glädjedans, hand-i-hand ner på Östra
Storgatan. Vi hade hittat hem. Det var
skrivet i stjärnorna. Därmed var det klart.
Spexet skulle handla om 209:an och “teaterlogen” fanns kvar, fast i ny form.

“Rum 209”
Efter lite genomgång och repetitioner i
Ryhovs aula såg det mörkt ut ett tag. Replikerna satt inte. Manus skrevs om och
nervositeten steg. Men så var det dags för
Grad II och som alltid var samtliga bröder

på muntert humör, och som i ren magi
satt alla repliker och scener som handen i
balettmästarens handske. Vi lyckades förmedla den känsla och den glädje vi funnit
i 209:an så här långt.
DStM Arne Levén levererade en whiskey enligt tradition och teaterbröderna
brast ut i DBTs sedvanliga sång. En lyckad
afton.
Vi har nu återigen samlat vår kreativitet och sått ett frö. Men blomman, mine
bröder, den får ni se nästa år.
Klang, klang Bacchibarn!
Christian Svartz

Ett frö är sått
Att komma på en bra idé till ett spex är
helst något som ska ske i god tid innan
själva utförandet. Men denna gång fanns
det redan ett litet frö. Vi visste nämligen
att samtliga bröder i vårt sällskap alltid
undrat vad som försigår bakom 209:an
dörr. Bröder har tjuvlyssnat med allt från
stetoskop till avancerad signalspaning
från luften. Men förgäves. What happens
in 209:an, stays in 209:an. Idén handlade
givetvis om att under ordnade former få
bjuda på ett axplock av händelser, konversationer, tankar och annat smått och
gott som bara DBT-medlemmar fått se
och höra. Att Stora Hotellet passade på
att renovera vår älskade “teaterloge” stärkte idén ytterligare. Tänk om vi aldrig får

Recipienderna grad II var (i bokstavsordning): Georg Almlöf, Peter Andersson, Per-Anders Bengtsson, Lars
Bäckesjö, Johan Cyrén (Göta PB), Per Hallerstig, Rolf Hellemarck (tillika recipiendernas tacktalare), Johan
Hofverberg, Emil Ingebrigtsen, Martin Jakobsson, Mikael Jepson, Henrik Karlsson, Peter Koski, Peter Liliegård,
Magnus Lorentsson, Torbjörn Månefjord, Christer Nordberg, Tobias Palmberg, Erik Runemo, Josef Slättman,
Joakim Wahlquist, Bo Wallin, Magnus Wetterö, Anders Pettersson, Lars Ödén
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Jönköping Par Bricoles
Minnesfonds seminarium

I samarbete med Jönköping Par Bricoles Akademi inbjöd Par Bricoles Minnesfond
onsdagen den 21 mars 2018 till ett seminarium kring de Gyllene Böckerna.

S

yftet med seminariet var att presentera
delar av de Gyllene Böckerna (GB) och
diskutera böckernas roll som kulturbärare för Jönköping Par Bricole och härtill
hörande frågor.
Seminariet inleddes med att Minnesfondens ordförande Gert Karlsson beskrev
Minnesfondens syfte som bland annat omfattar finansiering av de Gyllene böckerna.
Närvarande vid seminariet var bl a de
Styrande.

De gyllene böckerna
Därefter presenterade Akademiledamöterna Krister Wallin, Ragnar Jonsell, Erik
Haglund och Göran Wahlgren intressanta
delar av de Gyllene Böckerna.
Under ledning av Anders Hugoson påbörjades därefter en livlig diskussion om
de Gyllene böckerna men även närliggande frågor kring PB:s kulturarv. Som
utgångspunkt för diskussionen lämnade
Anders ut en beskrivning av begreppet kulturarv och 3 frågor att diskutera kring de
Gyllene böckerna enligt nedan.

Kulturarv
Kulturarvet utgöres av vad tidigare generationer skapat och hur vi idag uppfattar,
tolkar och för det vidare.
Kulturarv används inte bara för t.ex föremål , byggnader osv utan omfattar även
berättelser och traditioner som övertagits
från tidigare generationer.
Det finns ett ansvar att bevara och berika kulturarvets mångfald och lämna det
vidare till nästa generation.
Kulturarvet bevaras i institutioner som
arkiv, bibliotek, museer och utvalda kulturmiljöer.
Det framhölls ett flertal gånger att material/underlag som beskriver PB’s olika
verksamheter är oerhört viktigt och helt
avgörande för en berättelse om PB inför
kommande generationer.
”Att känna sin historia hjälper oss att förstå
vår samtid”.

En viktig fråga
Bland alla frågor som diskuterades framkom en fråga som särskilt viktig nämligen
att kunskapen om PB’s kulturarv är be-
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gränsat till allt för få av PBs medlemmar.
Som följd av detta konstaterande följde
en lång diskussion med många aktiva deltagare och förslag på hur en förbättring i
detta avseende skulle kunna ske.
Flera intressanta förslag fördes fram som
i detalj skall bearbetas. Dessa jämte hela
det övriga innehållet i seminariet presenteras i den sammanfattning av Minnesfondens seminarium som framtagits och kan
erhållas genom att vända sig till Minnesfondens ordförande:
(gk.burken@telia.com).
Denna första kväll i Minnesfondens regi
befanns av de närvarande innehållsrik och
ansvarsfullt engagerande, så man såg fram
emot en fortsättning.
Anders Hugoson,
Gert Karlsson
& Leif Thor
Jönköping Par Bricoles Minnesfond,
Östra Storgatan 6, 553 21 Jönköping
Bankgiro 162-8262

Besök i Sundsvall 23/2 2018

E

n tidig fredagsmorgon i ett isande
kallt Jönköping avreste 18 Bröder
för att bege sig till Par Bricole
Sundsvall. Ett vackert Sundsvall som om
möjligt var ännu mer snötungt och kallt.
Vi var speciellt inbjudna till samkväm av
OBS Arne Backlund och O Anders Segebo
innan gradgivning med förtäring på Källaren ”De Tre Förgyllda Svinen”. Här mottogs vi av b.la StM Hans Gillgren som
berättade initierat om Granvinsdalens
mysterier och delade ut besöksmedaljer

Gradgivningen
Sedan tog gradgivningen vid. En synnerligen trevlig och lite annorlunda grad II som
var rolig att få bevista. Mängder av medaljer delades ut och även det var ett trevligt
inslag under muntra former.

En rolig kalmuck!?
Vid måltidskalaset besöktes vi av en kalmuck som skojade friskt med besökande
Bröder från Jönköping, ett oväntat och
mycket roligt inslag. Måltidskalaset var
fantastiskt trevligt och talen ”städades” av
i rask takt vilket uppskattades av alla.

Nachspiel
Nachspiel i Källaren De Tre Förgyllda Svinen var förstås ett måste och även där fanns
en överraskning i form av ett vedermäle
med knorr. Nöjda och belåtna vandrade vi
hem i vinternatten och konstaterade att PB
Sundsvall vill vi gärna besöka igen.

Calle Atterdal

Praeses och St Kansler electus.
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Höger eller vänster
– sanningen ligger inte
alltid i betraktarens ögon
Frågan om höger eller vänster kan i vissa sammanhang missuppfattas. Ska någon eller
något placeras till höger eller till vänster, sett från vem och varför är frågor som jag ska
försöka besvara. Jag tar min utgångspunkt från höger.

D

en högra handen anses vara den
fina handen och det är därför den
vi använder när vi hälsar. Att höger anses mer korrekt än vänster kan vi
även se i andra språk som exempelvis engelskan där höger översätts med right (som
även kan översättas till riktig eller korrekt).
Att den högra sidan anses vara finast får
ytterligare belägg från Nya Testamentet där
formulering ”sittande på allsmäktig Gud
Faders högra sida” återfinns. Höger blir
då en hedersplats. Vi får ibland frågor om
placering på podiet, flaggning med mera
där den som frågar ser att DStM sitter till
vänster om StM. Detta är förstås en riktig

iakttagelse om man utgår på betraktaren.
Utgångspunkten vid placering utgår dock
från StM och det är på hans högra sida
som DStM ska sitta. Vid flaggning utgår
man från byggnaden som man flaggar
utanför och placerar då flaggan till höger
sätt från byggnaden. Detta kallas heraldiskt höger och är även den logik man
använder när man benämner höger och
vänster på en sköld. Heraldiskt höger förklaras då med orden fältet du ser på vänster sida av skölden.
Nu undrar förstås vän av ordning varför
medaljer och ordnar oftast (undantag finnes) bärs på vänster sida om höger är finast.
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Förklaringen är att de flesta medaljer ska
bäras närmast hjärtat och då hamnar de förstås på vänster sida. En utförligare beskrivning över hur du bör bära dina medaljer
hittar du i avisa nr 4 från förra året. Har du
inte kvar tidningen rekommenderar jag ett
besök på vår eminenta hemsida.

Johan Larsson

Ny Kick-Off 16 Augusti

V

i fick ett fantastiskt resultat när vi
förra året testade en s.k. Kick-off.
Tanken var att presentera hela PB
för alla intresserade.
Vi hade tre målgrupper:
1. Bröder av lite nyare och lägre
grader.
2. Intresserade herrar som möjligen
funderade på ett blivande medlem
skap.
3. Bröder som ville veta mer om
möjligheterna i våra verksamheter
utanför gradgivningarna.
Under kvällen presenterades hela 17 olika
grupperingar och verksamheter inom logen. Det var allt från beskrivning av hela
Par Bricole ner till golfare, fotografer, vinoch maltakademier via alla talanggrupper
och kansliets personal och verksamhet.
Lokalen var helt fullsatt. Bland annat
bjöd maltakademin på en miniprovning
för alla intresserade. Många grupper vär-

vade nya medlemmar och senare visade
det sig att vi fick rekordartade 25 nya Bröder under efterföljande gradgivningar.
Boka redan nu in torsdag 16 augusti i
kalendern, för då kör vi konceptet för intresserade Bröder igen. Det kommer mer
information via mail och hemsidan. Redan nu kan det vara idé att fundera över
era bekantskaper som ännu lever i den
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kalmuckiska världen. De kan vara våra
Bröder efter Barbara i november.

Arne Levén
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K A N S L Ä R E N

Nytt från Kansliet
Vi närmar oss nu sommaren med stormsteg och meteorologiskt har vi faktiskt redan sommar även om det för
hårt arbetande Bröder inte har gått att njuta fullt ut av
den.

J

ag kan se tillbaka på en fin termin
inom Par Bricole med vackra grader,
installation i Malmö med mera. Vi har
under våren haft många gäster på våra grader och lovorden över våra talanger och
ämbetsmän har varit många. Välförtjänta
dessutom! Tack till er alla som förgyller våra
sammankomster.

Jag önskar alla Bröder en skön sommar med
många härliga stunder tillsammans med
vänner och familj!

Tips om Beatles-konsert i
Parkhallen, Borås 29 september
En unik musikföreställning med Beatlescovers i Parkhallen- Ett gästspel av Moderlogens stora Teaterorkester. Efter framträdanden på Nalen i Stockholm och Valand i
Göteborg är nu turen kommen till Borås.
Du, min Bror, med respektive, barn, föräldrar, grannar, kamrater m.m. inbjuds
härmed.
Orkestern består av 10 Musiker och 3
solo-sångare och dom bjuder på ett 30-tal
låtar. I pausen är baren öppen. Möjlighet
att köpa pytt, öl, snaps, vin eller vad du
önskar.

Showtime blir lördagen den 29 september
kl19.00 i Parkhallen då Bröderna och Systrarna får chansen att låta nostalgin flöda
och sjunga med i låtarna.
Extra festligt blir det av att vi just den
dagen (nästan exakt på dagen) kan fira
55-årsdagen av Beatles spelning i Boråshallen den 28 oktober 1963. Det var deras
första utlandsturné´ och då som förband
till ”Trio me Bumba”!
Kostnaden för konserten är 150 kr och
Du anmäler Dig/ betalar på bankgiro
448-4507. Absolut sista dag för betalning
är 1 augusti-obs! Ange ”Beatles”.

Framtidsfondskraschanen
Jönköping Par Bricole har tagit fram en ny
valör av framtidsfondskraschanen benämnd Framtidsfondskraschanen med
emalj. De kommer vara numrerade och i
första vändan är det 50 st som är beställda.
Kraschanen tilldelas Bröder som ger större
bidrag till Framtidsfonden. Sällskapet vill
även uppmärksamma och tacka de fem
första innehavarna av kraschanen.

... eller bli Stjärnsponsor Ultra
Vår nya Kraschan ingår i vårt Sponsorpaket ”Stjärnsponsor
Ultra”.
Där ingår Kraschan, medlemsavgift
och fyra måltidsavgifter. Totalt för detta paket är 12 000 kr.
Kraschanen kan alternativt köpas för 5000 kr.

1.Lennart Boestad 4.Peter Ahlsén
2.Ulf Gustavsson 5.Magnus Werner
3.Jim Andersson

Johan Larsson

Styrande Kanslär Jönköping Par Bricole

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 TIDNINGAR
Nu kan medlemmar i Par Bricole
prenumerera på samtliga 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 intresse får en faktura.
Du som är intresserad mailar till
jonkoping@parbricole.se och anger
prenumeration samt ditt namn och
din postadress.

GRADKALENDARIUM
2018/2019
Kick-Off
Grad III
Grad IX
Grad VI
Grad I, V, VIII och
Barbara högtid
Grad II
Installation
Grad IV och årsmöte
Vårbal
Grad III
Grad VI och parentation
Grad I, VI, VIII
och Barbara

180816
180915
181012
181028
181117
190206
190209
190323
190525
190921
191103
191123

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/

