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Se framåt med ...
Vädret ha svårt att bestämma sig för om det ska vara höstrusk eller ett mera med almanackan förenligt vinterväder. Och almanackan är omutlig. Den drar obönhörligt mot
jul. Jag har också svårt att bestämma mig. Ska jag i denna Styrpulpet med tillfredsställelse se tillbaka på ännu ett gott PB-år eller ska jag med förväntan blicka fram både mot
stundande jul- och nyårshelger och ett nytt verksamhetsår därefter. Fast varför välja
det ena när man kan göra både och.

Å

r 2018 har varit ett mycket bra år
sett till vår verksamhet. Vi har lyckats behålla den trend vi sett de senaste åren att få in nya medlemmar och de
nya har dessutom i mycket stor utsträckning involverats i talanggrupper och andra
verksamheter. Våra satsningar på ”grad en
och en halv” och nu senast på kick off har
burit frukt. Det bådar gott för framtiden.
Och verksamheten i alla våra talanggrupper och övriga grupper blomstrar.
Det flödar av engagemang, idéer, spiritualism och aktiviteter. Jag vet för tillfället
ingenting i PB-motorn som hackar. Visst
är det härligt!

Ekonomi på fötter
i har också ekonomin under god kontroll.
Vår nya satsning på att få sponsorer till vår
verksamhet har gått över förväntan. Vi
klarar våra driftskostnader och kan också
främst med hjälp av framtidsfonden bygga på vårt egna kapital.

Uppdaterat
bildgalleri

Samverkan
Det finns som jag ser det en avgörande
orsak till att verksamheten löper så bra:
samverkan och lagarbete i en organisation
med delegerat ansvar. Vad många det är
som vuxit i sina roller de senaste åren!

Utveckling
Om vi tittar framåt då? Ja, framtiden kan
man ofta studera bra med hjälp av backspegeln. Om det nu är så att utvecklingen
varit god det senaste året så har vi ju också
bra utgångspunkter för det fortsatta arbetet.
Men det innebär inte att vi kan slå oss till
ro och bara göra som vi gjort tidigare. All
verksamhet måste utvecklas och förnyas.

Och å det nuvarande Guvernementets
vägnar vill jag tacka er alla för goda insatser
under 2018 och önska er En God Jul och
Ett Gott Nytt År

Förnyelse
En del i denna förnyelse är det nya Guvernement som tillträder i februari. Jag är
övertygad om att detta innebär en kick för
Jönköping Par Bricole och jag önskar dem
verkligen all lycka i sina nya roller.

Är du nyfiken på eller vill uppdatera dig
eller minnas hur det var på någon eller
några av våra gradgivningar, Barbarahögtider eller vårbaler så finns en hel del dokumenterat i vårt bildgalleri.

Gunnar Gotte
Er Styrande Mästare (än så länge)

Gå in på vår hemsida:
https://jonkoping.parbricole.se/medlemssidor/bildgalleri/
och klicka dig fram och njut av bilderna.

är en regelbundet återkommande publikation från:
Det Lysande Sällskapet Jönköping Par Bricole, Östra Storgatan 6, 553 21 Jönköping, tel 036-16 21 31, e-post: jonkoping@parbricole.se
ANSVARIG UTGIVARE: GUNNAR GOTTE REDAKTION: HANS JÄREBY & HANNES LOKKO REDAKTIONSSEKRETERARE: HELGE GRANQUIST TRYCK: Tryckopia
OMSLAGSBILD: Gunnar Gotte läser avisa no 1, foto Georg Kindbom
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Eldsjälen bakom vårt föreningsblad Avisa var chefredaktören vid Smålands Allehanda, Ernst Green. Han blev
medlem i Par Bricole den 8 december 1917 och var en
mycket flitig Broder och Ämbetsman. Som journalist,
akademiker och tidningsman medverkande Ernst Green
med otaliga artiklar som varit till stor hjälp vid dokumentationen av Jönköping Par Bricoles historia.

F

örmodligen mötte Jönköping en
hel del motstånd från andra Loger
vid utgivandet, vi var ju först med
ett medlemsblad och det skulle dröja nästan 50 år innan någon annan gav ut en
föreningstidning. Man märker nästan hur
Green mellan raderna försöker ”två sina
händer” när han avslutar sin inledande
artikel om AVISA:s MENING med orden;
”Flyg så ut Avisa, till dem som har det rätta
sinnelaget.”

Livets håvor
Greens förklaring och mening är intressant
att läsa, vilken skrevs bara tre år efter andra
världskrigets slut. Han skriver: ”Att undan vardagslivets besvär rädda några glada
ögonblick i vänskapens famn - så angavs i
Par Bricoles ungdom, sällskapets syfte.
Denna brikollistiska livsvisdomen behövs
än idag, när riken och stora herrar står i så
att gamla Europa blivit ganska darrigt att
leva i. Ro och glädje i en krets av goda
vänner, vem vill inte njuta av dessa livets
håvor?

Glimt i ögat
Omkring Bricolls hus stryker kalmuckerna,
ett vrångt släkte med ful uppsyn och utan
förmåga till glädje i sina hjärtan. Till dem
har detta blad inget ärende, de kan inte be-

gripa dess mening. Det vänder sig i stället
till kalmuckernas motsats brikollisterna, till
det ljuslynta brödraskapet självt. Och även
till dem, som äger sinnen mottagliga för
Bricolls goda håvor - ja just till dem, som
har lust att tillsammans med oss rädda
några glada ögonblick i vänskapens famn
på brikollistiskt vis och med den glimt i
ögat, som är ett återsken av ett broderligt
hjärtelag.

Sprid vår avisa
Denna Avisa vill vara en sådan hälsning på
samma gång som ett föreningsband inom
sällskapet. Den vill då och då ge nyttiga
besked, glimtar om sällskapets liv, växt och
glada stunder. Med andra ord en nyttig
och bra ”avis”. Stick den gärna i handen
på någon bekant eller vän, som kan antagas ha lust att dela våra mödor och nöjen.
Men låt kalmuckerna gå förbi tomhänta.
Trots att PB är ett uteslutande maskulint
sällskap, må avisan gärna läsas av damerna
- de skall därav finna, att brikolleriet är en
hemvist för idealitet, humanitet och vidsynthet.”

också en recension av installationen av
Styrande Mästaren Anders Graab, lite om
Barbaradagen, nya recipiender, en intendentartikel och en teaterspalt och på sista
sida har De Styrande något viktigt att säga.
Man kan säga att AVISA 1948 och avisa
2018 har ungefär upplägg. Avisas mening
och mål har bevarats väl under 70 år.
Samtliga utgiva Avisa finns att läsa på
vår hemsida:
https://jonkoping.parbricole.se/
medlemssidor/avisa/
Chefredaktörer
Ernst Green 1948-1953.
Knut-Erik Jahnke 1953-1991.
Dan Ekström 1996-2002.
Bo Fjaestad 2002-2005.
Lars-Göran Åkerberg 2005-2011.
Dan Ekström 2011-2015.
Hans Järeby 2016Tryckning och utformning
Inge Nyström, Tryckopia, 1980-1994.
Peter Hult, Kreativ Reklam, 1996-2005.
Layout
Mats Anderson 2005-2014.
Hannes Lokko 2014-

Välbevarad 70-åring
Innehållet i första AVISA är en kort och
roligt skriven tillbakablick på Jönköping
Par Bricoles första 50 år. Den innehåller

Läs mer i artikeln om Ernst Green på nästa uppslag

Dan Ekström
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Ernst Grèen – mannen
som skapade avisa.
Chefredaktören för Smålands Allehanda, Ernst Grèen var en mäktig man i Jönköping
en gång. Han tog debatten med Hallpressen och tidningskungen Hamrin och han gick
ofta segrande därur, oftast genom humor och ironi och han fick folket med sig. Han
skrädde inte orden när han gisslade dumheterna i vår stad, men han var också en noggrann iakttagare och dokumenterade både stadens och Par Bricoles historia på ett
utmärkt vis. Hans namn skymtar ofta i våra skrifter både som namn och med olika signaturer. Men vem var han egentligen, denna begåvade Hallänning som blev Jönköping
och Par Bricole trogen till sin död 1953. Vem han var är förmodligen omöjligt att svara
på. Men vi kan teckna en hel del av vad han åstadkom vilket indirekt berättar en del om
människan bakom namnet.

E

speglar tiden mellan 1879-1949 ur ett
journalistiskt perspektiv. I krönikans form
behandlade han dagens aktualiteter på ett
sätt, som väckte läsekretsens stora intresse
och förtjusning.

rnst Green föddes i Halmstad
1882. Efter studenten fortsatte han
sina studier vid Lunds universitet.
Han var anställd på Lunds Dagblad 190506, på Kristianstads Läns Tidning 190613, han var chefredaktör för Eksjö Tidningen1913-15 och därefter blev han
redaktör på Smålands Allehanda 1915-20,
där han senare tillträdda som chefredaktör
den 1 september 1920, en tjänst han innehade till 1 mars 1944. Detta finns att läsa
i Publicistklubbens matrikel.

Blick på förhållandena

Minnesnummer
I ett minnesnummer av Smålands Allehanda 1945 skrev tidningen om honom:
”Det var en kunnig tidningsman, självständig personlighet och en god skribent.
Den akademiska bildningen har satt spår
efter sig i hans skriftställarskap. Egentligen
var det inte partipolitiken, som främst intresserade honom. Det var mera kulturpolitiken.

i år (1945) fira både 25- och 30-årsjubileum för tidningen. Han anställdes samma
år som tidningen omlades till morgontidning och har under två världskrig i rikt
mått fått pröva nattarbetets besvärligheter.”

Långt redaktörskap

Författare

Ernst Green har genom sin långa redaktörstid på Smålands Allehanda varit längst
i tjänst av tidningens redaktörer. Han kan

Ernst Green var också författare. Han gav
ut boken ”En Jönköpingskrönika” vilken
är en mycket intressant läsning och som

Ernst Grèen 1882-1953
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Som tidningsman var Ernst Green inte
bara flitig och uppmärksam på tidens skeende. Han var också ganska hård i sina
omdöme och skrädde inte orden om hur
stadens politiker planerade. En ofta citerad
spalt hette ”Blick på förhållandena” som
var en ständigt återkommande lördagskrönika. Lördagskrönikan skrev han under
med signaturen Pang.
Man kan förstå varför, efter att ha läst
hans ”råsopar” mot många beslut som enligt honom var ganska korkade. Jönköpingskonstnären G. Fogelström var en
duktig karikatyrtecknare och gjorde en
ganska grym karikatyr av signaturen Pang.
(se bild)

Hård ton
Tonen mellan Jönköpings-Posten och
Smålands Allehanda var bitvis ganska hård.
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Ironin flödade och kanske bör man ha kännedom om bakgrund och den tidens moral
för att förstå ironin fullt ut. Jönköping som
kulturstad var ett ständigt återkommande
tema och Pang var ofta på bettet, som t.ex.
den lilla elakheten som var föranledd av
Hallpressens chef Hamrin, som hade skrivit
en rytande artikel om vandringsutställningen i Valhallasalen i Stockholm. Där fanns
ett par damfigurer i paradisdräkt av Anders
Zorn varpå Hamrin skrev ”De äro ju konstverk för all del, men de ha intet att göra på
en offentlig utställning, utan borde helst hänvisats till ett mycket privat ställe och borde ha
försetts med svarta förhängen, så den intresserade kunde lyfta på duken och ej behövt
genera övriga.”

Signaturen Pang
Den i många år av signaturen Pang brukade lördagskåserirubriken ”Blick på förhållandena”

Viktiga historiska dokument

Grym karikatyr av signaturen Pang, ritad av
konstnären G. Fogelberg i Jönköping

Vid ett sådant uttalande kunde naturligtvis signaturen Pang inte låta bli att ironisera, varpå han skrev (1925): ”Jag vill minnas att jag någon gång föreslagit att den så
kallade vattenkonsten på Hovrättstorget,
även pipen kallad, borde kompletteras med
en bronsfigur à la Zorns ”Morgonbad. Men
jag tar tillbaka. En vacker dag finge man väl
se Hr Hamrin komma och sätta svarta byxor
på bronsmamsellen”.

Ernst Green var en journalist med en otrolig förmåga att fånga sina läsare vilket vi är
tacksamma för i Par Bricole. Green har
betytt oerhört mycket för vår historiska
dokumentation. Boken ”En Jönköpingskrönika” är dessutom en både roande och
nyttig historiebok för de som vill veta mer
om vår bygd kring tiden från 1879-1949.
Det är slående att det redan på denna tid
talades om dubbelspår för järnväg, kallbadhus och nedläggning av busstrafiken
mellan Jönköping-Huskvarna.

och blev Ordens Talare & Skald 1936. Tidigare hade han tjänstgjort som RiddarePrelat ett ämne som han innehade i två
omgångar, dels från1926 och dels från
1937. Dessutom var det Ernst Green som
författade boken ”Jönköpings Par Brikoll
1879-1929,” som är en mycket underhållande krönika över Jönköping Par Bricoles
första 50 år.
Ernst Gréen avled 1953 och ligger begravd på Östra kyrkogården i Jönköping.
Hans skapelse Avisa, lever dock och mår
bättre än någonsin.

Åren i Par Bricole
Ernst Rudolf Greén blev medlem i Par Bricole den 8/12 1917 med medlemsnummer
775. Han blev Riddare av Gyllene Korset
den 27/4 1929. Utöver sin skrivargärning
i Sällskapet var han också en uppskatt talare
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Ett enda ord ...
UNDERBART
Årets Barbarafestligheter beskrives med ett enda ord – ”Underbart”. Det räcker.
Så lyckad var nämligen årets sista träff med bröderna i den med vapensköldar
smyckade och unika spegelsalen på Stora Hotellet. Drygt 200 bröder var helt överens om detta och samtliga var på topphumör. En bra start för nya bröder som
hälsades välkomna i logen.

D

rygt 200 bröder, inklusive gästande bröder från andra loger
träffades, trivdes, underhölls av
alla våra talanger, njöt och åt av en utmärkt
supé av röra på rökt lax, mör och fin entrecote och crème brulé uppiffad med blåbär.
Barbarahögtiden avslutades med en festmåltid. På gradgivning, Barbarhögtid och
festmåltid underhöll kören på bästa tänkbara sätt. Detta matchades av PB-Musiquen
och teatern gav en passande föreställning
med politiskt innehåll och allt inramat av
en alldeles unik Spegelsal som vi i Jönköping kan vara stolta över att vi har som festlokal. Att den blir väl smyckad och iordningställd för gradgivning, ser våra
proffsiga intendenter till, de vet hur man
smyckar spegelsalen vid en Barbarahögtid.

Nye bröder välkomnades
Men före det väntande festmåltidskalaset
inleddes dagen med traditionell gradgivning i den välsmyckade spegelsalen. De 16
recipienderna och blivande nye bröder fick
uppleva något som det knappast kunna
tänka sig. De fick en omtumlande avfärd
från sin kalmuckiska tillvaro och in till sin
första Grad I, Nitiske Och I Vingården Arbetsamme Kommendörer.

Många medaljeringar
Bröder providörer ser som vanligt till att
middagen blir av allra högsta kvalitet. Kö-

ren var näst intill fulltalig och lät bättre än
någonsin, kanske påverkade möjligheter att
få en och annan medalj i det förväntade
medaljregnet. Så blev det också. Många
körbröder medaljerades för sina insatser
liksom övriga bröder, bland annat i PB Musiquen.

Jubel- och hederskommendörer
En kvartett bröder, Sune Axelsson, Leif
Hammarkrantz, Torbjörn Siöö, Berno
Wessman hyllades lite extra, bekransades
och utsågs till jubelkommendörer för sina
50 år i Jönköping Par Bricole. För sina 25
år i PB utsågs Arne Levén och Hans Warén
till hederskommendörer. Fem bröder utsågs till Vice Guvernörer/Grad V, Per Andrén, Thomas Bäuml, Björn Engberg, Olle
Granath, Sune Liffner och Thomas Markusson. Tre bröder Georg Andersson, Michael Grahn och Lars Johansson upphöjdes
till Guvernörer/grad 8.
Barbaratalet hölls i år av ordens prelat,
Thomas Arvidsson.
Ett dussin bröder fick ta emot framtidsfondskraschanen i emalj för sina givmilda
bidrag till fonden à minimum 5 000 kronor.

Avslutning på kansliet
En mycket lyckad Barbarahögtid avslutades
för en del bröder på kansliet med sedvanligt
efterföljande nachspiel.

Hans Järeby
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En annan sida:
En kille från Sörping ...

D

et visste ni inte om vår Styrande
Mästare GUNNAR GOTTE,
inte undertecknad heller. Men
det kan vara så att vi har något gemensamt
förutom att vi båda är Östgötar gudskelov.
Det här med anfall mot markmål kräver
en förklaring. Inte många av oss har fått
möjlighet att flyga stridsflygplan och av
fullt naturliga skäl. Men det kan vara så att
just A 32 Lansen är en gemensam nämnare. Det kan vara så att den Lansen Gunnar flög med var delvis hopnitad av undertecknad då jag gick flygplanmontörlinjen
på Industriskolan på SAAB. I så fall var det
den sist tillverkade A 32:an. Det var en
spännande tid. Men upplevelsen för Gunnar i en A 32 var inte så angenäm.

”Nära-döden-upplevelse”
- ”Jag fick möjligheten att vid ett studiebesök
på Kallinge flygflottilj åka med i en A 32
Lansen. Kanske inte är så lämpligt att öva
attack mot markmål med en civilist i cockpit.
Det var en hisnande och alls inte någon angenäm upplevelse, min första nära dödenupplevelse, den andra blev med ”Wildfire” i
Kolmården”, berättar Gunnar.

Uppväxt
Gunnar växte upp i idylliska Söderköping
och tog så småningom studentexamen vid
dåvarande Högre Allmänna Läroverket i
Norrköping 1964 (nuvarande de-Geer-

gymnasiet). Militärtjänstgöring med reservofficersutbildning på S 1 i Uppsala i två
år, men någon militärbana blev det aldrig.
Gunnar hade nog redan bestämt sig för
juridikstudier på universitetet i Uppsala.
Jur, kand. togs 1971 och följdes upp med
Notariemeritering vid tingsrätten och han
lämnade Uppsala.

Kärleken
Styrde kosan mot Värmland. Ofta är det
kärleken som gör att vi flyttar på oss och
mycket riktigt blev det så för Gunnar. Han
träffade kärleken, Elisabeth, på Lorry Linköping, men det tände till först vid andra
mötet på Baldakinen i Norrköping. Elisabeth var Värmländska och påverkade säkert flytten till Värmland och Gunnars
anställning som länsnotarie på Länsstyrelsen i Värmlands län. Värmlänningar sägs
ha det svårt att lämna Värmland, men Elisabeth följde med Gunnar till Småland
och Jönköping. Gunnar började som länsassessor på Länsstyrelsen och handlade
överklaganden i bygglovsfrågor, naturvårdsärenden och jaktfrågor.

De sista 30 åren i arbetslivet
Flyttade så småningom över som vikarierande chef för skogsstyrelsens juridiska
enhet 1979 och blev kvar där i 30 år som
personalchef, administrativ chef, senare
överdirektör.
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Han har övat anfall mot markmål med en A 32 Lansen,
han har jobbat som ordningsvakt på berömda ”Hyllan”
på centralstation i Stockholm, på Gröna Lund och ett par
ölschapp på Söder, han har haft nära döden-upplevelse,
som när sonen lurade upp honom i världens största bergoch dalbana i trä, ”Wildfire” i Kolmårdens djurpark.
- Jag avslutade med att vara personaldirektör
de sista åren. Jobbade med arbetsgivarfrågor
och förhandlingar och hade även uppdrag
inom Arbetsgivarverket och gick i pension
2009.

Par Bricole
Gunnar gick med i PB 1980 och Eric Haglund och Berno Wessman var hans faddrar.
Han anser själv att han hade en tämligen
anonym tillvaro de första åren, men blev
så småningom Riddarhärold och därefter
Riddarordningsman.
- När Lars Oscarsson slutade som Styrande
Kansler fick Dan Ekström mig att gå in som
Lars efterträdare. När Dan själv lämnade
Styrande Mästarposten 2014 blev jag utsedd
att efterträda honom.
Nu lämnar Gunnar snart själv Styrande
Mästarposten, den 9 februari. Han erkänner att det varit mycket jobb, men också
fantastiskt roligt att vara Styrande i PB:
-”Vilken fantastisk lagmaskin det är och vilket kamratskap man möter. Men var sak har
sin tid och jag tror att alldeles oavsett tidsålder så ska man inte sitta som styrande längre
än ungefär tio år”.

Nya krafter
Gunnars inställning är att nya krafter, nya
intryck och idéer måste till med jämna
mellanrum: ”– det är så utvecklingen förs
framåt.”

Jönköping Par Bricole # 4/2018

– ”Nu kommer Johan Larsson att ta över
efter mig och han kommer att att göra det
med den äran. Själv kommer jag naturligtvis
att fortsätta att njuta av tillvaron i PB, men
under lite lugnare former”, säger Gunnar
Gotte.

Resor
Utanför PB tar utlandsresor en stor och
nyfiken plats. Gunnar och Elisabeth har
vid det här laget besökt upp mot 50-talet
länder från Kina i öster till Brasilien i väster. Det har blivit ett antal resor i Sydostasien och flera till Västindien och Mexico.
Men kom nyligen hem från en safariresa
till Tanzania tillsammans med son, sonhustru och barnbarn.
- ”Det är mycket berikande att utvidga sina
referensramar genom möten med andra kulturer. Det fina med resor är att man får
många minnen och man kan njuta av sina
reser även på hemmaplan”, avslutar Gunnar
Gotte.

Välkommen till
Win-Ullorna!
För fyra år sedan bildades nätverket Win-Ullorna! Vi beskriver oss själva som ”En spirande, spirituell och inspirerande grupp för nätverkande mellan kvinnor och män
som inte är medlemmar i men är partner med en medlem
i Par Bricole i Sverige.”

F
Hans Järeby

Fakta A32 Lansen: Källa SAAB

Saab A 32 flögs för första gången den 3 november
1952. Provflygningen genomfördes av Saabs chefsprovflygare Bengt Olow och skedde helt utan
missöden. Nästan ett år senare, den 26 oktober
1953, sprängde Lansen ljudvallen som det första
svenskbyggda flygplanet. Det var också det plan
som gjorde att SAAB tog steget in i elektronikåldern. Men vart tredje flygplan kraschade – och
bara under 1960 dog 27 flygare.

ör fyra år sedan bildades nätverket
Win-Ullorna! Vi beskriver oss själva
som ”En spirande, spirituell och inspirerande grupp för nätverkande mellan
kvinnor och män som inte är medlemmar
i men är partner med en medlem i Par Bricole i Sverige.” Vi träffas regelbundet på
UWAW (Ulla Winblad After Work) och
har under åren hunnit träffas 16 gånger!
Vårt nätverk består nu av 82 medlemmar
och vi har tagit fram ett alldeles eget
smycke och en egen dryck, ”Ullas Elixir”.
I mars 2018 gjorde vi en fantastisk och
minnesvärd resa till Stockholm i Ulla Winblads fotspår. Vi mötte då vår systerorganisation ”De Bacchanaliska Lyrorna” på
Stamhuset och fick njuta både av kultur-
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historisk guidning, en enastående lunch
och avslutande middag på Wärdshuset
Ulla Winbladh. I samband med Vårbalen
den 25 maj har vi bjudit hit De Bacchanaliska Lyrorna och de män som tog så väl
hand om oss i Stockholm på lunch.
Vår nästa UWAW hålls den 18 januari
2019. Känner du någon som du tror skulle
vilja vara med så är hen varmt välkommen
till oss! Be hen ansöka om medlemsskap i vår
FB-grupp eller kontakta:
anna.uk.martensson@gmail.com

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

Brännvin vid
sidan om
Snapsen har anor från 1200-talet och dess ursprung grundar sig på omtanken om vår
hälsa och var från början en form av medicin, eftersom man ganska snabbt upplevde
alkoholens läkande förmåga. Man blandade helt enkelt spriten med örter som ansågs
ge läkande effekter på olika sjukdomar. Sen dröjde det dock inte länge förrän det börjades dricka kryddat brännvin utan tanke på medicinska effekter.
Redan på 1300-talet insåg man att det gick att ha kul med läkarsprit.

D

et var munkarna i Italien och
forskarna vid universitetet i franska Montpellier som började
bränna vin för att få alkohol. Detta hände
redan på 1200-talet. Man drog slutsatsen
att den nya medicinen var bra för hjärtat,
den förlängde livet, dämpade dåligt humör
och botade bland annat kolik. ”Ont ska
med ont fördrivas” var parollen och malörten (bäsk) var redan då en flitigt använd
krydda.

Bedövande örter
Destillerings-tekniken var ju ganska ny
och även om örterna hade en medicinsk
verkan, var de inte dummare än de begrep
att finkel kan dämpas med smak av örter.
Vad vi vet så skedde detta i Sverige så sent
som på 1700-talet. Årstafrun (Märta
Reenstierna född 1753) gästades ofta av
C.M.Bellman och enligt hennes recept var
det pomeranser och citron som var den
bästa kryddan i brännvin. Årsta brännvin
finns på systemet och ger en aning om Bellmans tid. Det gäller också brännvinet från
Rånäs bruk.

ligare att experimentera med kryddor och
frukter eftersom hembränning blev alltmer vanlig igen.
Det känns märkligt att skriva, men idag
har maten tagit över och snapsen är på sin
höjd en sak vid sidan om. Om det var
bättre förr är upp till var och en, men en
gång i tiden var brännvinet och snapsen
den dominerande ingrediensen vid festliga
tillfällen.
Det är kanske därför det lyckligtvis finns
mindre dokumenterat av det som hände
under själva festen.

Men hur vad det då med snapsbordet vid sidan om?
Den engelska lorden Bloomfield gästade

Drottningholms slott 1723 och fick stifta
bekantskap med ett litet bord vid sidan av
middagsbordet i ett rum bredvid. Han var
dock inte den första att njuta denna läckra
tilldragelse.
Redan i slutet av 1500-talet kunde påvens utsände till Sverige berätta om det
lilla bordet i rummet bredvid, som innehöll snaps, smör och bröd. Snapsbordet var
dock inte för gemene man.
Eftersom 90 procent av Sveriges befolkning bodde på landet vid denna tid kan man
ju ana att böndernas fester handlade om
speciella högtider, medan adeln och prästerskapet vid varje middag njöt av de rätter
som serverades vid snapsbordet innan middagen serverades. Olika falla ödets lotter.

Hembränning
Man ska heller inte glömma att lagen om
hembränning luckrades upp i slutet av
1700-talet vilket gjorde det lättare och bil-

Slottet ”Tre Kronor” i Stockholm, där det första apoteket var inrymt med dess brännvinslaboratorium.
(Teckning från 1540-tal. Kungl. Bibl.)
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Dignande snapsbord

Vad är ett riktigt julbord

Frosseri har använts som ett citat från Bibeln, ett ord som inte finns där, men om
det hade funnits så skulle nog folket reagerat när Biskopen Hans Brask åt en julaftonsmiddag på 1520-talet. Han skulle
samtidigt iaktta fastan, varför kött och ägg
var uteslutet.
Biskopen fick nöja sig med följande meny
på snapsbordet: spicken lax, stekt sill, senapsål, lutfisk, skånsk sill, kokt småsill, färsk
kokt fisk, långa med olja, saltvattenfisk, finska gäddor, stekt fisk, lax från Norrbotten,
samt avslutningsvis äpplen och nötter. En
sillbord i stil med dagens julbord.

Vilka rätter hör till ett riktigt julbord. Ja
där har vi nog olika uppfattningar. Julskinka, kalvsylta och julkorv tillhör de
äldsta ingredienserna på julbordet. Sen
dök det upp prinskorv, gravlax, rödkålssallad och olika sillar. Den numera populära
köttbullen hamnade på julbordet så sent
som 1970.
Man kan säga att dagens julbord består av
rätter som dels har anknytning till medeltidens fasteregler, dels är förknippad med den
traditionella slakten av julgrisen och dessutom
är en kvarleva från dåtidens konserveringsmetoder som till exempel inlagd sill.

En hela, en halva och en klack
Till detta dracks det brännvin från brännvinsbordet, där man vanligtvis tog en hela,
en halva och så småningom en klack av
olika slags brännvin. De kryddade snapsarna hälldes upp på flaskor och maten åts
med händerna. Så gick det till på de fina
kalasen under 1500-talet.
I de flesta fall var detta en manlig företeelse, men i vissa familjer serverades damerna ett separat snapsbord och vid vissa
tillfällen enligt bildbevis åt/drack man
tillsammans.
Jämställdheten kring snapsen hade tydligen nått längre än kvinnofrågorna i allmänhet.

Fruktansvärd sedvänja
Året när Bellman flyttade från Urvädersgränd, år 1774, (Sällskapets Stamhus)
skrev en engelsman en dyster runa över det
svenska snapsbordet. ”Innan svenskarna
sätter sig ned till middagen äter sällskapet
bröd och smör som de sköljer ner med två glas
brännvin och denna fruktansvärda sedvänja
uppehålls inte endast av gentlemännen utan
sträcker sig också till kvinnorna.”
1800-talet innebar snapsbordets slutliga
fall.

Brännvinsflaska och glas från Gustaf III:s tid
(Nord. Museets saml.)

känner igen som ett smörgåsbord. Det avnjöts dock fortfarande i ett rum vid sidan
av själva middagsbordet och bjöd på
mängder av kulinariska rätter. Dock hade
snapsens betydelse tonats ned.
Kort kan sägas att under 1800-talets
slut växte nya samhällsklasser fram och
med det försvann också snapsbordet och
intogs av smörgåsbordet.
Idag serveras smörgåsbord som kan ha
upp till 200 olika rätter. Kanske är det dags
att återgå till det kulturhistoriskt intressantare snapsbordet?

Julbordet
Julbordet är en tradition som följts oss sen
vikingatiden. Uttrycket ”dricka jul” kommer från denna tid. Traditionen bygger på
en romersk-katolsk sed där man fastade
under advent. Det innebär lutfisk och gröt
eftersom kött var förbjudet. Fastan bröts
på juldagen och då började man frossa i
kött.
Runt sekelskiftet 1900 förstärktes hemtrevnaden och önskan om den perfekta
julen.

Julbord contra snapsbord
Det kommersiella julbordet började serveras på restauranger efter första världskriget,
en eller ett par söndagar före jul, men det
är en annan historia och om det kan man
tycka mycket, men i jämförelse med snapsbordets historia är det ändå ganska fantasilöst, åtminstone om man längtansfullt
blickar tillbaka på 1700-talet och de snapsbord som då serverades, som den engelska
lorden Bloomfield uttryckte det år 1723
”ett litet bord anordnat i ett annat rum försett med bröd, ost, korv, holländsk sill, sardiner, rökt gåsbröst, etc., brännvin, whisky och
rom, av vilka herrarna taga för sig kopiöst för
att reta aptiten och sedan inställer man sig
vid middagen.”

Inte kanske längre vid sidan om ...
Den medicinska aspekten på brännvin har
förmodligen omvärderats av nutidens expertis, men frågan är om inte snapsbordet
i all sin sociala enkelhet skulle vara värt ett
försök igen. Kanske lite mindre av det som
då bjöds, men ändå ett litet hörn att umgås
vid, sida vid sida, tillsammans. Fukta strupan och med ett leende låta bäsken rinna
ner…

Snapsbordet blir smörgåsbord
Göteborgaren Oscar Dickson var av skotsk
börd, adlad 1880. Dickson var en av de
stora donatorerna till Nordiska museet och
det är Dickson som i historieskrivningen
har förvandlat snapsbordet till något vi

Så kallad tablett med brännvinsflaskor.
(Göteborgs Museum, Allmogeavd.)

11

Dan Ekström

Jönköping Par Bricole # 4/2018

PB:s Festliga
Julgransplundring!

Varmt välkomna!
Det Styrande Guvernementet

V

i välkomnar nya Bröder som delar
lare som mer komplicerad matlagning, i
vårt intresse för att laga och äta
kombination med under städade former
god mat. Det är ett utmärkt sätt
intagna måltiders estetiska företräden samt
FRÅGA
OM
ETT PROV
att komma in i Par Bricole, s fantastiska
med beaktande
av det MIG
ljuvliga
fluidets
gemenskap. Vi har ett antal lediga platser
gynnsamma inverkan påDin
denPersonliga
totala kuli- Wellne
i de 17 grupper som regelbundet träffas i
nariska upplevelsen.
Leon Benér, 070
vårt kök på kansliet.
UPPNÅKontakta
PÅ vår Gillespräntare tillika pågå-www.din
I Luculli Gille samlas bröderna i matlag
3 DAGAR?
kring grytor och pannor. Gillets huvudende Praeses Anders Fransson för mer inuppgift är att bland Gillets medlemmar
formation. Han nås på mail :
sprida kunskaper och färdigheter inom
anders.c.fransson@telia.com
den ädla matlagningskonsten.
Genom praktiska och teoretiska övningar
Välkommen!
skall man förkovra sig för att nå luculliska
Carl-Gustaf Atterdal
och gastronomiska höjder inom såväl enkPraeses
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V

älkommen till julgransplundring
i Spegelsalen på Stora Hotellet
den 6/1-19 kl 15.00 – 17.00. Ta
med dina nära och kära, barn och barnbarn till en trevlig eftermiddag med dans
och överraskningar.
Vi kommer förutom dans, musik och div
överraskningar servera go fika för 60 kr till
alla vuxna. Barnens fika bjuder vi på. Kanske kommer Tomten med något till barnen.

Luculli Gille

FRÅGA MIG OM ETT PROVPAKET!
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Din Personliga Wellness Coach
Leon Benér, 0708774689
www.dinlivsstil.se
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VAD KAN

DU

Syns du
inte,
så finns du
inte!
Det gäller också ditt företag.
Det finns knappast bättre
annonsforum änPar Bricoles egen
hemsida, Årsbok eller avisa. Du väljer
själv annonspaket till nytta för ditt företag samt att du
gynnar vårt Sällskap.

UPPNÅ PÅ

3 DAGAR?

För mer information från Marknadsgruppen, kontakta:
Jim Andersson, mobil 0761- 77 69 00

12

Jönköping Par Bricole # 4/2018

Recipiender under 2018
Grad VI 181028

Grad I 181117

Grad V 181117

Magnus Engström
Michael Gutegård
Jörgen Hansson
Torbjörn Holm
Sebastian Littorin
Tomas Lundqvist
Fredrik Palmqvist
Anders Roman
Peter Sandberg
David Svartz
Ludvig Svartz
Peter Wiik

Daniel Andersson
Björn Eklund
Thomas Ericsson
Oskar Feltenstedt
Fredrik Fors
Torbjörn Gustafsson
Benny Hald
Daniel Karlsson
Risto Kesti (recipiendernas tacktalare)
Björn Kjellander
Johan Kuhlau
Filip Lönnqvist
Mikael Mattsson
Mats Oskarsson
Wictor Pansar
Per Wågström

Per Andrén
Thomas Bäuml
Björn Engberg
Olle Granath
Sune Liffner
Thomas Markusson

Grad VIII 181117
George Andersson
Michael Grahn
Lars Johansson

Jubilarer under 2019
50 år
8 januari		
2 februari		
22 februari		
26 februari		
9 mars		
19 mars 		
3 april		
12 april		
7 maj		
17 maj		
25 maj		
24 september		
7 november		

70 år
Henrik Haglund
Risto Kesti
Roger Pettersson
Marcus Larsson
Jörgen Hansson
Lars Bäckesjö
Roger Sandberg
Henrik Måhlberg
Olof Nylander
Per Lindström
Per-Anders Bengtsson
Magnus Engström
Sanjay Joshi

60 år
14 mars 		
2 april		
21 april		
26 april		
14 augusti		
26 augusti		
1 september		
27 september		
29 september		
6 december		

Tomas Lundqvist
Mats Christensson
Mikael Björklund
Greger Szepesvari
Göran Sandberg
Tomas Quennerstedt
Håkan Stennert
Per Ekholm
Christian Fogler
Mikael Torndahl

12 februari		
19 februari		
24 februari 		
28 mars		
10 maj		
17 september		
13 november		

80 år
Gunnar Hjertquist
Anders Ruberg
Björn Timén
Anders Svartz
Bengt Ekö
Mats Claesson
Stephan Möller

75 år
7 april		
14 maj		
22 juni		
24 juni		
12 juli		
23 juli		
2 september		
8 september		
13 september		
17 september 		
23 november		
6 december		
16 december		
19 december		

Bertil Nilsson
Lars-Göran Åkerberg
Ulf Snygg
Gert Karlsson
Ulf Karlsson
Per Leijonberg
Dag Thulin
Gunnar Gotte
Hans Järeby
Lars-Göran Hessmark
Ingemar Legrell
Bo Wallin
Bengt Dahlqvist
Gunnar Kitréus

13

12 mars		
26 mars		
13 maj		
29 juni		
10 juli		
12 juli		
29 juli		
31 augusti		
5 oktober		
3 november		
11 november		
16 december		

Eric Haglund
Ingemar Fall
Torvald Henja
Göran Jalkander
Göran Melander
Åke Widh
Torbjörn Siöö
Bo Berntsson
Charles Petruson
Torsten Olsson
Ulf Davidsson
Allan Perolainen

85 år
23 mars		
7 december		

Birger Yttermyr
Lars-Erik Paulsson

90 år
15 augusti		

Per Richardsson

95 år
9 februari		

Nisse Lilja
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Intendenturen?
Intendenturen, denna mytomspunna grupp. Vilka är de,
vad gör de, är det bara fester och hur kan jag bli medlem?

M

yterna är många kring Jönköping
Par Bricole Intendentur och vi
gör självklart vårt bästa för att
odla dem. I själva verket är det inte någon
hemlig grupp inom PB, utan ett antal hårt
arbetande Bröder.

Huvuduppgiften
Vår huvuduppgift är att vårda vårt kulturarv, vår rekvisita, samt iordningställa Kapitelsalen vid gradgivningar. Intendenturen
är den servicefunktion som ser till att underlätta för Talanggrupper och Ämbetsmän
vid våra olika sammankomster. Mycket av
arbetet utförs i det tysta och det bästa betyget är egentligen att ingen märker oss. Fast
det är klart att en och annan medalj alltid
uppskattas av Bröderna.

I perioderna mellan gradgivningar är det
fokus på olika sociala sammankomster som
golfturnering, AW, studiebesök och resor
till andra loger.

Kom med
Vi ser gärna att fler Bröder kommer till oss
och vill bli medlemmar i den kanske snabbast växande gruppen inom Jönköping Par
Bricole. Hör av dig till oss oavsett vilken
grad du har, kom och ta en fika på något
arbetsmöte så berättar vi mer.
Kontaktuppgifter finns på PB:s hemsida
eller haffa någon av oss på en gradgivning.
Klang!

/Carl-Gustaf Atterdal

Gynna våra sponsorer

www.dinlivsstil.se
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Fatets betydelse för whiskyn
Ekfatens ursprung och storlek har mycket stor betydelse för whiskyns smak & karaktär.
Amerikans ek är tätare och hårdare än europeisk och även därför mindre porös.
Detta innebär att ett amerikanska ekfat generellt ger mindre påverkan från träet,
så att spritens karaktär därför blir mer framträdande i dessa fat.
Dubbel fatlagring
På sina håll har man även infört processen med dubbel fatlagring, finishing, som
tillför ytterligare smak och doft under
mognadens slutfas. Efter de vanliga 1016 åren på konventionella fat tappas
whiskyn äver på nyare fat som specialbehandlats med starkvin som sherry och
portvin, eller sprit, som cognac eller calvados. Detta har införts delvis på grund
av den minskade tillgången på sherryfat
och används då sparsamt under de sista
9-12 lagringsmånaderna.
Dessa specialvarianter ger också nya
möjligheter att marknadsföra sig mot vinoch cognacsälskare.
Vill du lära dig ännu mer om whisky
finns ett otal böcker att läsa (innehållet i
denna artikel har hämtats från ”Single malt
whisky” av David Wishart).
Eller ännu hellre, så kontaktar du:
Roger som håller i Maltakademin här på
Jönköping Par Bricole:
roger.pantzar@gmail.com, 0708 99 87 50

Karaktärer från Amerikansk Ek

Text & foto Hannes Lokko

E

k från Spanien växer snabbare, och
därför blir träet därifrån mer poröst.
De spanska ekfat som väljs ut till
whiskylagring har oftast innehållit sherry
eller portvin vilket Oloroso (torr sherry) är
ett exempel på. Vinets smakämnen kombineras med whiskyn, vilket ger en större
komplexitet. I en del fall har fatet istället
innehållit Pedro Ximenez-sherry, som är
mörk och söt, vilket ger whiskyn en djup
gyllene färg och söta sherrytoner. I vissa
ytterst sällsynta fall har whiskyn lagrats på
de båda olika faten då kombinationen ger
en ytterst delikat och komplex smakbild.
Whisky som lagras på sherryfat påverkas tidigt av sherryn som absorberats av
träet, och först efter flera år börjar själva
ekkaraktären göra sig gällande.
Då ett fat fylls med whisky för tredje
eller fjärde gången har emellertid det
mesta av både sherry- och ekkaraktären
försvunnit, och då påverkas inte whiskyns
doft eller smak i någon större utsträckning. Sådana återfyllningsfat, ”refills”, används mest till whisky som ska användas i
”blended whisky”.

Karaktärer från Europeisk Ek

Sláinte mhath!

I de fyra bilderna ovanför kan du pedagogiskt se hur den råa spriten förändras i nyans från första året till 30 års lagring på olika ekfat. Desstom kan du se hur mycket som
vaporeras upp till änglarnas glädje för varje år som går. En ganska bra förklaring till att ju äldre whiskyn är dessto mindre antal flaskor får du ut ur en tunna – högre pris.
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K A N S L Ä R E N

God Jul och Gott nytt År

E

fter ännu en händelserik och lyckad PB-höst är det nu dags att återigen önska
Bröderna en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi kan i Jönköping se fram emot ett lika händelserikt 2019 som inleds med julfesten den
6 januari. Ta med er barn eller barnbarn och fira i vår vackra spegelsal. Läs mer om festen
på sidan 12.
Därefter är det dags för vår högtidliga installation där undertecknad efterträder Gunnar
Gotte som Styrande Mästare i vårt sällskap och Carl-Gustaf Atterdal efterträder mig som
Styrande kansler.
Bland andra höjdpunkter under det kommande året vill jag även nämna vår vårbal med
damer som äger rum den 25 maj.

Johan Larsson

Styrande Kanslär Jönköping Par Bricole

PB-stjärnan för
besök i alla loger

Har du besökt alla Par Bricoles loger? Du som har gjort det är
berättigad till utmärkelsen PB-stjärnan. För att vi ska kunna
tilldela en Broder stjärnan behöver vi dock en signal från Brodern om att han nu uppfyller kraven. Vi ber därför dig som har besökt samtliga loger men
inte tilldelats stjärnan än att skicka ett mail till vårt kansli jonkoping@parbricole.se.
Stjärnan bärs längst upp på vänster frackslag.
Gör som Par Bricole, lös dina transportbehov hos

Jomen, det är nog så att atomer är väldigt,
väldigt små men redaktionens jul- och
nyårshälningar är gigantiskt stora.
Redaktionen ber att få önska alla
bricolister en särdeles god och vilsam
kommande helg och hoppas på ett kärt
återseende 2019 till nytt ett härligt
PB-år.

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
Julfest
Grad II
Installation
Grad IV och årsmöte
Vårbal
Grad III
Grad VI och parentation
Grad I, V, VIII och
Barbara högtid

190106
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/

