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Vilken förmån att få vara Bricolist!
Det känns högtidligt att som nyinstallerad Styrande Mästare få skriva sin första Styrpulpet. Några av er kommer att känna igen er i texten då den här pulpetens stomme
är det tal jag höll i samband med installationen.
Vilken förmån det är att få vara Bricolist!

H

är umgås unga och gamla som
Bröder. En del utomstående
kallar oss för en förening för inbördes beundran. Det gör mig lite ledsen.
De har inte förstått vad det handlar om.
Det sägs att ingen är så ensam som en ensam man. Är då inte Par Bricole högst
relevant i dagens samhälle? Jag tror det och
det är tillsammans vi arbetar för ökad
förbrödring. Kom dock ihåg att Broderskap inte kommer till dig utan egen insats.
Ta därför gärna initiativ till kontakter med
nya Bröder närhelst tillfälle ges. Kanske
redan idag, vem vet kanske får du en ny
vän för livet! Jag vill också betona vikten
av att hjälpa Bröder i olika sammanhang.
Det är för mig den finaste formen av Caritas – den då man hjälper en Broder!

Vilken förmån det är att få vara
Bricolist!
Jag nämnde i mitt tack till Gunnar tidigare
idag att jag först tackade nej till att bli kansler. Jag tyckte jag var för ung. Valet var därför överraskande för många. Jag vet att ett
par av våra Bröder hade spekulerat i några
olika namn och kommentaren jag fick var:
Johan, du var ju inte ens spelbar!
Jag tror dock att jag nu drygt fem år senare inte var ett lika överraskande val när
Gunnar skulle efterträdas och jag är glad,
stolt och rörd för det stöd som har visats
mig från såväl Bröderna i Jönköping som
från Styrandekollegor runt om i Sverige.
Nu något om hur jag ser på arbetet framöver i Jönköping Par Bricole.

Det nya Guvernementet
Det nya Guvernementet avser att fortsätta
arbetet med att involvera familjen mer i Par
Bricole och följer därmed en del av det linjetal som Henrik Mickos höll som nyinstallerad Stormästare. Exempel på vad vi hittills
har gjort är att vi återupptagit traditionen
med julgransplundring, har infört fester
med damer de år vi inte har vårbal. Vi kommer framöver bland annat att göra en del
ändringar i ritualen för vårt Damebricoleri
i vår för att än mer kännas relevanta och
tiden.

Talanggrupperna
Våra talanggrupper blomstrar och vi vill
fortsätta att ge dem det bästa stöd vi kan.
Arbetsgraderna är välbesökta och vi ser fram
emot att fortsätta samarbete med Arbetsgraderna nya ordförande Hans Palmberg
och hans ämbetsmän.

ter och vi är glada för det arbete som sponsorgruppen gör. Ett arbete som har möjliggjort nya satsningar och som ger oss ökade
möjligheter att göra upplevelsen av Par
Bricole ännu starkare.

Riddargrupperna

Att fortsätta på den inslagna linjen med delegering av olika uppgifter är också viktigt.
Vi har många duktiga Bröder som både vill
och kan ta ansvar! Vi ska ge Bröder möjlighet att utvecklas inom Par Bricole väl i linje
med mitt eget valspråk – Stärk den Svagaste Länken.
Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack
till samtliga i Jönköping Par Bricole.
Vilken förmån det är att vara Bricolist!
Tack!

Riddaregraderna är vackra och genomförs
utmärkt. Några av dem är mycket välbesökta och vår sjunde grad i Alvastra klosterruin är helt unik. Detta ska vi förstås vara
stolta över och bevara. En grad där vi vill
öka antalet Bröder som besöker oss är den
första Riddaregraden och den efterföljande
minneshögtiden.
Utveckling kräver resurser och det har
varit ett av mina fokusområden som Styrande kansler. Vi har under de åren ökat vårt
egna kapital med 230 000 kronor. Arbetet
med att stärka sällskapets ekonomi fortsät-

Låt bröderna utvecklas

50 års jubilar!
Den mänskliga faktorn gjorde att vi i förra Avisan tyvärr missade att uppmärksamma en Broder som fyller 50 år.
Vår Riddarintendent RGK Peter Alsén fyller 50 år den 19 oktober.
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: JOHAN LARSSON REDAKTION: HANS JÄREBY & HANNES LOKKO TRYCK: Tryckopia
OMSLAGSBILD: Det nya Styrande Guvernementet. Foto: Georg Kindbom
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Johan Larsson
Er Styrande Mästare
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Installation
”Åh, denna kväll, en sån underbar
kväll, då vi tackar Bella Gotte”
Den klassiska sången från Disneys jul
avslutade teaterns hyllningsspex, vilket blir en bra sammanfattning av Installationshögtiden den 9 februari
2019. Kvällen blev en formidabel hyllning till avgående Styrande Mästaren
Gunnar Gotte, som märkbart rörd
mottog stående ovationer från 250
Bröder från hela bricoleriet.
Avgående Gunnar Gotte och ny Styrande Mästare Johan Larsson

D

et var 106 tillresta Bröder från
Sundsvall i norr och till Malmö i
söder som fick vara med om en
omväxlande tillställning, som började för de
allra flesta klockan 4 på eftermiddagen och
slutade när dagen grydde på söndagen.
Stormästarna (DHS, vilket betyder De
Högsta Styresmännen) spred skimmer i salen och gav Bröderna spirituella tal och
klingande sånger med eget pianoackompanjemang. Våra Högsta Styresmännen är begåvade med en myckenhet av musikalisk
talang, vilket med tacksamhet för oss tillbaka i minnet till det ursprungliga Par Bricole.

Andra Graden och ordförandeklubba
Högtiden inleddes med en förkortat ritual av
den Andra Graden. Ordförande i arbetsgraderna Carl Ritzén lämnade över ordförandeklubban till Hans Palmberg och båda behängdes med synliga tack i form av medaljer.

Många tal och många överraskningar,
med många skratt och många vänskapliga
leende, och dessutom lite musik då och då
och utan att förringa körens insatser så är
upplevelsen av sång en av de kanske njutbaraste upplevelser man kan ha i sammanhang
som dessa, ety för de flesta av de 100 tillresta bröder och för många av oss Jönköpings-bricolister är sången en naturlig puls
inom bricoleriet och plötsligt finns stämmor
överallt i den skimrande Spegelsalen. Det är
en fantastisk upplevelse. Leve sången.
För övrigt kan noteras att Deputerande
Styrande Mästare Arne Levén lät bättre än
någonsin när han framförde sin tonala synpunkt om vad som händer i Jönköping. Det
nya Guvernementet uppträdde dessutom
tillsammans med en sånglig presentation.

manschetten. Vår nye Styrande Mästare
är inte ny, vi känner honom och vi tror
oss veta vad han kan och vad han förmår.
Johan Larsson är Styrande Mästare och
Jönköping Par Bricole har fått en ny
ledare.
... och den avgående
Många tal och en och annan överraskning
skedde under dagen men allra mest hyllades
avgående Styrande Mästaren Gunnar Gotte
som under 10 år varit en av Sällskapets ledande Styrande, varav de sista fem åren som
Styrande Mästare.

Vår nye Styrande mästare
Styrande Mästaren Johan Larsson landade
som sig bör, med applåder från samtliga.
Han talade klokt och utan att darra på

Dan Ekström

Ärorika bärare av Meilleurkraschanen
Lennart Boestad
Ulf Gustafsson
Jim Andersson
Peter Alsén
Magnus Werner
Mikael Grahn
Johnny Lundberg

George Andersson
Anders Sundberg
Leif Hammarcrantz
Roger Pantzar Blomqvist
Leon Benér
Anders Lindell
Claes Palmén (Borås)

Thomas Markusson
Magnus Thörnvall
Magnus Wetterö
Mikael Gundstedt
Bertil Hellén
Peter Johansson
Anders Pettersson
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SPEGELSALEN - hemvist för
Jönköping Par Bricole i 140 år
Det var i Spegelsalen det började, i april, för exakt 140 år sedan.
Jag har envist hävdat att våra första sammankomster förmodligen skedde i festvåningen i dåvarande Jönköpings stadshus, (Societetshuset), som i mitten av 1800-talet var samlingsplatsen för festliga arrangemang. Huset låg där Åhlens numera ligger
vid Östra Storgatan i Jönköping citykärna. Detta är alltså fel.

I

en av våra tidigaste matriklar har jag hittat ett tal som lektor von Porat höll när
Jönköping firade Par Bricol’s 10 års-jubileum och med uttryck som hotellträdgård
och Vätterns synliga böljor i tidiga tal under
den första tiden är jag nu säker. Vi kan alltså
slå fast att Spegelsalen och Stora Hotellet har
varit Jönköping Par Bricoles kapitel- och
festsal i exakt 140 år.
Lektor C. O. von Porat var filosofie doktor och läroverksadjunkt. Vid tidpunkten
för sitt högtidstal 1889 var han vice Ceremonimästare. I sitt tal gör han en tillbakablick och säger: ”att Per Billing sammankallade i början av 1879 i staden varande
bricolister samt andra för saken intresserade
att överlägga om bildandet av en filialloge
av PB i Jönköping.”
I Februari tillsätts en bildningskommitté
som utgjordes av Carl Friedländer, Per Billing, Carl Falk, Oscar Wiedenhielm och
Jonas Karling.”
”I april var logen så rustad att den kunde
hålla den högtidliga invigningsfesten, vilken
firades måndagen den 14 april å samma
vackra lokal, der vi idag begå 10-årsminnet.”
Varför Paul Billing kallas Per i det skrivna
talet, har jag i skrivandets stund ingen förklaring till.

Stora Hotellet
Om denna byggnad kan det skrivas mycket
av kulturhistoriskt värde men av utrymmesskäl får det bli ett skummande på ytan.
Stora Hotellet, eller Jönköpings Hotell, som
det hette från början byggdes och ritades av
arkitekt Birger Oppman. Hotellet byggdes

Par Bricole Barbarahögtid i Spegelsalen på 1910-talet

efter det att en förödande brand (1854)
hade ödelagt kvarteren vid Hamnkanalen.
I samband med bygget anlades också Hotellplan mot Hamnkanalen.
Byggandet skedde 1856–60, men hotellet togs delvis i bruk redan 1858 för ett lantbruksmöte. Stora Hotellet invigdes officiellt
den 7 januari 1860. Theodor Blanch var
källarmästare och hotellchef. Han flyttade
efter några år till Stockholm och drev Operakällaren. Den största framgången hade
Theodor Blanch förmodligen med sin egen
restaurang vid Kungsträdgården som kallades Blanch Café och även i Stockholm införde Blanch nymodigheter. Den första
offentliga elbelysningen inomhus i Sverige
tändes faktiskt på Blanch’s Café 1878.

Restaurangmusikens fader
I Jönköping är han den som skrivit in sig
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som personen som ”införde” restaurangmusiken i Sverige. Musik har för övrigt alltid
haft stort utrymme på hotellet, inte minst i
form av alla de artister från hela världen som
har uppträtt på den scen som låg i Frimurarhotellets hus (Trottoaren) Matsalen byggdes
om på 1990-talet och är idag hotellrum.
Det är värt att notera att när Stora hotellet byggdes, bodde det cirka 8000 människor i Jönköping. Det var flera år innan
järnvägen fanns och ändå vågade man bygga
det som kom att bli Sveriges största hotell.
Grand hotell i Stockholm grundades först
1874.

Ljusskimrande
Fasaden på huset var från början guldgul,
lika ljusskimrande som spegelsalen var när
den invigdes 1864. Spegelsalens yta är 300
kvadratmeter.

Jönköping Par Bricole # 1/2019

A K T E R S P E G L I N G
På den tiden fanns det ingen elektricitet,
bara stearinljus och gasljus i kristallkronorna,
dessa dyrgripar som är försäkrade för belopp
som svindlar.
Man ser fortfarande rören efter gasen i
lamporna som lyste upp tillvaron Småland
och vid våra kapitel och Barbarahögtider.

Hotelldirektör Theodor Blanch,
en konung i kokkonstens riken,
var en märkvärdig föregångsman i sin
bransch
och införde krogmusiken.
Det första kapellet,
ett märkligt ting,
fanns på Stora Hotellet
i Jönköping.
Det spelte så ljuvligt
en vals i frack
för lektorer som gruvligt
åt och drack.
Mot fjärran blånande Visingsö
flög tonerna dånande över sjö.
Det var i sanning en märklig sak
i tidens smak
som snabbt fann nåd
hos hovrättsråd
och artillerister
och landskanslister,
och ryktet gick
allt landet omkring
om hur det klang
på restaurang
när musiken blev införd i Jönköping.

Stora Hotellets fasad från sydväst. Foto 1862.
Dess stil karaktäriserades av arkitekten Oppman som
”italiensk renässans-barock med fransk detaljbildning.”

blev sista säsongen. Frimurarna som funnits
i huset från början byggde då ett eget hotell
där hotellträdgården hade legat. Påskafton
1932 invigdes och öppnades den nya matsalen i det nybyggda frimurarhotellet. När vi
läser om den tidiga uteserveringen med resStora Hotellets festsal Spegelsalen stod klar 1864. I
taurangmusik i hotellträdgården så är det
mitten står hotellchefen Theodor Blanch. Kristallkrojust på denna plats det låg. I den nya hotellnorna var försedda med gasbelysning.
byggnaden fanns utöver frimurarlokaler,
också hotellrum, den stora klassiska matsaFramtidstro
len med populära scenuppträdande, och
Redan i mitten av 1800-talet kunde man ana
eftersom platsen också var genomfartsväg för
den unika framtidstro och det entreprenör- Hotellet hade sin storhetstid under senare Riksväg 1, låg också i huset en bensinstation.
skap som präglat Vätterbygdens visionärer. delen av 1800-talet. En av de framgångsrika Namnet Standard Oil byttes så småningom
Man vågade bygga trots att järnvägen inte ägarna var den från Österike inflyttade bryg- till Esso servicestation, med bensinpumpar
fanns. Man trodde på staden, man trodde på geriägaren Tobias Opbacher. Opbacher var och spolhallar. Under 1940-talet sysselsatte
utveckling och vågade satsa.
bryggmästare på Krönleins bryggeri i Jönkö- servicestationen sju personer och lär ha varit
Vad Spegelsalen och Stora hotellet betytt
den största i sin bransch i Jönköping. Själv
för Jönköpings utveckling går förmodligen
åkte jag ofta dit och tankade på 1960-talet.
inte att mäta. Vad det betytt för Jönköping
När man byggde in bensinstationen som ett
Par Bricole vet vi. 140 år är en lång tid och
rum i huset, öppnades diskotek Lövet och
Par Bricole i Småland mår kanske bättre än
sedan gjorde krögarna Cronholms om det
någonsin.
till det som idag kallas Trottoaren.

Själva Spegelsalen
I Spegelsalen finns det märkligt nog en balStora Hotellet/Frimurarhotellet med bensinstation
kong och många har frågat sig varför man
längs gamla riksettan.
bygger en balkong inomhus i en festvåning.
Från Berlin via Lorensbergs utevärdshus
kom källarmästaren Theodor Blanche till ping, samma bryggeri som Ernst L Hartman
Jönköping och han tog med sig den så kal�- köpte 1894. Hartman var Styrande Mästare
lade restaurangmusiken från kontinenten. i Jönköping Par Bricole 1917 - 1929. Stora
Det satt alltså ett musikkapell och spelade Hotellets historia är full av gemensamma
medan gästerna njöt av det som serverades nämnare mellan hotellet och Par Bricole.
på faten. Det skedde i Spegelsalen den mörka årstiden och i hotellträdgården mot Vät- Katastrofal eldsvåda
tern när staden grönskade och blomstrade.
På natten den 25 september 1929 utbröt en
eldsvåda som förstörde Stora Hotellets matNär hotellet firade 100-årsjubileum 1960, sal och caféavdelning. Med anledning av
skaldade Huskvarnasonen Alf Henrikson i branden startades ett nybyggnadsprojekt.
sin rimkrönika i Dagens Nyheter (8 januari): Därmed var hotellträdgårdens saga all. 1929
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Renovering
Vid en renovering 1904 gjordes Spegelsalen
om i jugendstil och försågs med takmålning.
Salen pryds av landskaps- och stadsvapen för
Götaland, Småland, Jönköping, Eksjö,
Gränna, Kalmar och Växjö.
Spegelsalen 1879 - 2019, 140 år i bricoleriets tjänst är värt att uppmärksammas eller
som kören så
påpassligt brukar
uttrycka det :
”Vår sångarhyllning tag.”

Dan Ekström
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K I K A R E N

Under denna rubrik kommer redaktionen att titta närmare
på de olika grupperna inom Jönköping Par Bricole

Punsch-Bröderna –
en vardagsnära gemenskap
En av de många grupper som bidrar till att förgylla tillvaron för
Bröderna i Jönköping PB är Punsch-Bröderna. Många har nog hört
talas om gruppen men ganska få har egen erfarenhet av dess sammankomster. Ändå är de öppna för alla medlemmar.

P

unsch-Bröderna bildades år 2003 på
initiativ av Leif Thor. Syftet var att
erbjuda daglediga Bröder ärtsoppa
och varm punsch samt gemytlig samvaro en
gång, den sista torsdagen i varje månad. Ett
tiotal Bröder var med i starten.

Konceptet håller
Konceptet visade sig vara hållbart och verksamheten har utvecklats och vuxit till sig
enligt de ursprungliga riktlinjerna. I dag är
ett 25-tal bröder ganska stadigt involverade
i sammankomsterna.
Leif Thor var Förste Punschus från starten
Den egna sångboken är flitigt använd
och fram till 2006, då Eric Haglund tog över
titeln och ordförandeskapet. Eric i sin tur Punsch-Bröderna har också gjort ett antal
efterträddes år 2010 av Lars-Eric Liljegrahn årliga utflykter, t.ex. till Karlsborgs fästning,
som alltsedan dess hållit i verksamheten med ryttmästarbostället i Skövde, Eksjö samt till
fast men varlig hand. Det är nog få verksam- Kornettgården i Linköping och arméns
heter inom Jönköping PB som har en så markstridsskola i Kvarn. Året brukar avslugedigen dokumentation av vad som föreva- tas med en gemensam sill-lunch.
Man kan fråga vem som helst av dem som
rit. Minnesanteckningar från samtliga 123
månadssammankomster och allt annat som regelbundet deltar om vad som är så bra med
genomförts finns prydligt samlade i en pärm. Punsch-Bröderna. Svaret blir detsamma: gemenskapen, kamratskapet, den trevliga samEgen sångbok
Fullt runt ärtsoppsbordet
varon under anspråkslösa former, som ger
Ärtsoppsluncherna har på senare år tillförts tillfälle till lite djupare personkontakter än
Att delta i Punsch-Brödernas sammankomsen ny kulinarisk dimension genom att de vad som är möjligt under de större måltidster kräver inget medlemskap. Däremot krävs
kompletterats med pannkakor. Och det kalasen. Och som ganska frekvent deltagare
anmälan i förväg för att matåtgången ska
finns ett antal punchsorter att pröva till ärt- kan även jag intyga detta. Stämningen på
kunna beräknas och plats garanteras. Bellsoppan. Så sker också förstås. Och punsch månadsluncherna är verkligen fin, de roliga
manssalen sväljer ju inte mer än drygt 25
kan ju inte intas utan föregående sång. Följ- historierna rinner i en strid ström ur deltapersoner.
aktligen har Punsch-Bröderna tagit fram en garnas munnar, punschen rinner i inte full
egen sångbok med passande texter, samman- lika strida strömmar åt andra hållet. Man går
Är du intresserad?
ställda av Lars-Eric. I sångboken kan man alltid därifrån med ett leende på läpparna
Kontakta
också inhämta både lite om punschens his- och med ett gott humör som sitter i resten
Lars-Eric Liljegrahn,
toria och ett antal humoristiska inlägg om av dagen. Har man haft tur så har man ocklars.liljegrahn@telia.com,
punsch. Allan Perolainen, som nyligen tra- så fått med sig en av de vinflaskor som lottas
076-816 66 99.
giskt förolyckades, har svarat för det sist- ut varje gång.
nämnda.
Gunnar Gotte
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Hårt jobb skapar tillskott

Att hårt och engagerat jobb lönar sig är känt sedan länge. Det har bröderna i vår
marknadsgrupp inte minst erfarit. Deras uppgift var vid bildandet i första hand att
öka intäkterna till tryckning av årsboken och Avisa. Det här är naturligtvis ett ideellt
jobb som görs på fritiden i huvudsak och för att se till att trygga framtiden i vårt kära
Par Bricole.

T

idigare fanns ett gammalt system i andra loger. Efter cirka två års arbete har
med försäljning av annonser i årsbo- brödernas arbete givit frukt och till vårt kära
ken. Tanken med det var att sälja så Par Bricole sålt in drygt 200 000 kronor.
många annonser som möjligt till ett överkomligt pris. Om man tittar på vad annonser Stor uppmärksamhet
kostar i dagspressen så uppbringade inte vår - ”Det har gått bra, men vi har också sett till
att utöka vårt sortiment hela tiden, genom
metod några större intäkter.
att hitta attiraljer med anknytning till Par
50-talet stöttande bröder
Bricole och som kan piffa upp våra bröder
Nya idéer gav vid handen att man borde ytterligare, ficknäsdukar med emblem, nu
tänka om och hitta nya idéer som gav de senast till installationen vita handskar av
bröder som hade en stark önskan att stötta getnarv de luxe för våra ordningsmän. Skinn
vårt brödraskap med lite större summor. I ger ju ett bättre grepp,” säger Jim Andersson,
den nybildade marknadsgruppen hittade som styr gruppen med järnhand.
man snabbt ett 50-tal bröder som gärna stötVid installationen fick marknadsgruppen
tade vårt brödraskap ekonomiskt och som mycket stor och positiv uppmärksamhet
man nu erbjuder nya möjligheter att annon- från gästande loger.
sera och bidra. Här kom tankar om att ge - ”Det var mycket trevligt och sporrande och
bröder möjlighet att inte bara annonsera i det var framförallt bröder från moderlogen
årsboken, utan även i Avisa och på vår hem- som uppmärksammade vårt stora utbud. Vi
sida.
tog in 25 000 kronor på kort tid vid installationen, det var oerhört stimulerande”, säSnabb och aktivt säljande grupp
ger Jim Andersson.
I marknadsgruppen nöjde man sig inte med
Det går så bra för gruppen att man nu
att bara erbjuda annonsering. Man funde- utökat med två bröder; Calle Ritzén och Jorade och tog snabbt fram olika sätt att stöd- han Kuhlau, men man behöver ytterligare
ja Par Bricole. Här skapades mediepaket, där en telefonsäljare.
bröder företagare mot en kostnad fick sin
Jönköping Par Bricole behöver vara en
logotype i årsboken, i Avisa, på hemsidan stark förening, även i ekonomiskt hänseende.
med eller utan länkning. Nya annonspriser De medel som kommer in genom marktogs fram och man inrättade möjlighet för nadsgruppens arbete ska täcka produktionsbröder att bli Stjärnsponsor Medlem för 3 kostnader för Årsbok och Avisa.
000 kronor som inkluderade en årsavgift
Överskjutande medel fördelas lika mellan
och för de som vill stödja ytterligare Stjärn- Framtidsfonden och driftsbudgeten.
sponsor Ultra för 12 000 kronor som inkluderade en årsavgift och Kraschan med emalj.
Marknadsgruppen: Jim Andersson,
Gruppen började också med ett marknadsmarknadsdirektör, Peter Alsén, Anders
bord på våra gradgivningar där man gav
Sundberg, Anders Fransson, Josef Slättman,
bröderna möjlighet att teckna sig för sponJohan Kuhlua, Johnny Lundberg, Calle
sorpaketen och sälja kraschaner som grupRitzén
pens bröder också sålde till bröder vid besök

Jim Andersson, marknadsdirektör i full aktion

Hans Järeby
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Luculli Gille Senatus årsmöte

E

n kall och snöig torsdag i januari hade
Luculli Gille Senatus årsmöte. Styrelsen samt de flesta M le Chefs var närvarande. Det leddes som alltid förträffligt av
avgående Praeses Carl-Gustaf Atterdal.
Denne behängdes med Luculli gille Guldmedalj.
Till ny Praeses Anders Fransson som avgick som Gillespräntare, till ny Gillespräntare valdes Kim Andersen. Till ny Munskänk
valdes Leif Wiberg som tar över efter Olof
Sköld. Övriga i styrelsen omvaldes.
Efter mötet åts Böcklingtoast med kapris,
rödbetor och hovmästarsås med tillhörande
öl och snaps.
Allt utsökt tillagat av bröder Peter, Johan,
Torbjörn, Bengt och Torsten från Luculli
grupp 11.
Samtliga Bröder var mer än nöjda när
kvällen avrundades och riktar ett stort tack
till kvällens kockar.
				
Vid pennan
Anders Fransson

Underbart Installations spex

D

e Bacchanaliska Teatern genomförde ett fantastisk roligt, underhållande och överraskande spex
under Installationen. Underfundiga vinklingar där man tog ut svängarna ordentligt
och tog besökarna från ett av Mats musikaliskt besök i relaxen till ett besök av Elisabeth
Gotte och Maria Larsson (gestaltat av Per
och Jonas). Därifrån besökte vi Nordkorea
eller gjorde vi det? Som sig bör på en installation var det mesta riktat till avgående Styrande Mästaren Gunnar Gotte. På teaterns
fyndigt vitsande sätt kom en pausunderhållning i form av Hans Palmberg som besökt
Galne Gunnar och hittat ”Gottepåsar” som
delades ut till publiken.
Ackompanjatör Dan Ekström fick äran
att hålla ett litet tal i en ”eko mikrofon” vilket gjorde att allt han sa efterföljdes av ett

Glada spexare i Spegelsalen

eko som inte riktigt betonade det han sa
utan mer det som DBT ville ha betonat. Det
rev ner kvällen kraftigaste skrattanfall hos
alla närvarande.

Vi 240 Bröder i Spegelsalen njöt av alla
teaterbröders lysande insatser och tackar för
underhållningen
Carl-Gustaf Atterdal

Bröder.
Händer det något som ni tycker bröderna bör få veta i talanggrupper eller dylikt, skriv ner det och mejla helst med bild till:
hans@jareby.se
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Halv 2:a hos Frimurarna
En snösmältande afton, onsdag 6 februari, samlades ett 70-tal Bröder i Frimurarnas
lokaler. Årets Grad II hade delats upp i två delar och den första skedde alltså, för ovanlighetens skull, på en onsdag. Den avslutande delen av gradgivningen skulle göras
på lördagen i den traditionella Spegelsalen på Stora Hotellet. Samma kväll skulle vi
nämligen få en fullsatt salong med hundratalet gäster från alla systerloger i samband
med installationen av ny Styrande Mästare och Styrande Kansler. Mer om detta finns
på annan plats i denna Avisa.

O

nsdagens begivenheter leddes av ma skall. Detta kan av naturliga skäl inte den avgående Styrande Mästaren Gotte och
Ordförande Ritzén och Ceremoni- upprepas i denna, ganska offentliga, skrift. tillträdande Styrande Kanslern Atterdal.
mästare Ekström. Frimurarnas lo- Våra ceremonier och hemligheter ska endast Kvällen avslutades med Intendenternas ovärkaler ger en utmärkt inramning och speciellt uppdagas i samma takt som Bröderna stiger derliga fortsatta släpande på vår oundgängnär inte man är fler deltagare än denna dag. i graderna.
liga rekvisita.
Musiken klarades galant av Bröderna NilsEfter lagom lång tid förklarade OrdföDet Styrande Guvernementet lyckönskar
FRÅGA M
son och Lindell med sina klingande trumpe- rande Ritzén att gradgivningen ajournerades våra nya Överkommendörer!
D
ter. Kören, som leddes av Gunnar Kitréus, för att återupptagas på lördag i Spegelsalen.
bildade en varm och vacker inramning kring Bröderna inbjöds att dela en enklare måltid
ceremonin.
en trappa upp. Traditionören Candemar duUPPNÅ PÅ
kade upp underbara mackor och öl till alla
Intåg i II graden
3 DAGAR?
närvarande. Ljudnivån och glädjen steg till
17 recipiender tågade in och fick en grundlig nya höjder bland såväl recipiender som Bröförklaring till vad som varit och senare kom- der av högre grader. Närvarande var även
Arne Levén
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Klare Och Befallande Överkommendörer KOBÖK :Tony Bergdahl, Johan Glans, Fredrik Jutnäs, Daniel Persson, Fredrik Stjern,
Johan Wirzé , Maths Carlgren, Björn Eklund, Thomas Ericsson, Torbjörn Gustafsson, Risto Kesti, Björn Kjellander, Johan Kuhlau,
Mats Oskarsson Wictor Pansa, Per Wågström, Mikael Mattsson, Daniel Karlsson, Fredrik Fors, Filip Lönnqvist, Roland Löfblad
gästrecipiend från Göta PB

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

VAD KAN

DU
UPPNÅ PÅ

3 DAGAR?
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Jönköping Par Bricoles
Minnesfond

M

innesfonden har som syfte att
bevara och vårda Par Bricoles
kulturarv.
Fondens ändamål är således att främja
hågkomst av Bröder, händelser och skeenden inom Sällskapet, samt vård av minnesgåvor, böcker och skrifter.
Insamlade medel och gåvor användes
enbart för dessa ändamål eller i enlighet
med donatorns vilja inom angivna ramar.
Minnesfonden framför sitt varma tack
till gåvogivarna och kompletterar härmed
minnestavlan som finns Bellmansalen.

GÅVOGIVARE

Före 2016
Parentation Ljungarums Kyrka
Bror Nätts dödsbo
Robert Arrhenius
Ulf Gustavsson
2016
Parentation Ljungarums Kyrka
Ulf Gustavsson
Gert Karlsson
Leif Thor
Anders Hugoson

2017
Parentation Ljungarums Kyrka
Tore E Meijers dödsbo
Tomas Arvidsson
2018
Parentation Frimurarlokalen
Kent Källs Dödsbo
Per-Åke Löfs Dödsbo

Gynna våra sponsorer

BRITTISKA
FRITIDSFORDON
NORDEN AB
EKENÄS TIMBER

JIM ANDERSSON
INVEST
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Två tomtar på plundring
PB:s julgransplundring är tillbaka efter flera års uppehåll. Ett initiativ av vår nye styrande kanslär Carl-Gustaf Atterdal som tyckte det var dags att återinföra en trevlig
tradition. En tradition av bröder som på ett lekfullt sätt roar bröder och deras familjer
och i huvudsak barnen.
-”Det var inte svårt att få till en arbetsgrupp”, säger Calle.

E

n arbetsgrupp av bröder nappade på
idén och resultatet blev som förväntat,
succé. Spegelsalen fylldes snabbt och
man kan utan tvekan säga att det var uppskattat av både vuxna och icke minst barnen. Dan
Ekström och C M Andersson upp till dans
kring granen och där blev även de vuxna snart
leksugna tillsammans med barnen.

Stor entusiasm

När Per Andrén ledde danslekarna med stor
entusiasm och yviga gester och alla runt granen var genast med på noterna och när inte
en, utan två tomtar knackade på stannade
dansen plötsligt upp. En tomte var visserligen blåklädd, men vad gjorde det när han
hade med sig godis till barnen. Sedan knackade det på dörren igen och en häst stapplade
in tydligen lite förvirrad, ja han hade ju inte
varit där på nästan tio år och krävde därför fullständig succé, tack vare brödernas enga- Anders Sundberg, Per Andrén, Hans
assistans av tomtefar. En fullkomlig över- gemang. Och julgransplundringen är här för Palmberg och Karl Olov Karlsson.
raskning för barnen.
att stanna.
Hästen verkade dock lika skrämd som en
Vi andra bröder riktar ett stort tack till
del barn och blev så nervös att han kissade
plundrargruppen Calle Atterdal, Dan
på granen och fick hjälpas ut ur spegelsalen
Hans Järeby
Ekström, C M Andersson, Anders Fransson,
Den här speciella eftermiddagen blev en

Generalceremonimästarmöte

– ett långt ord som
rymmer mycket

N

är det nalkas installation av nya sty- När bröderna Generalceremonimästarna
rande i Jönköping så kommer inte senare på dagen bevistade Spegelsalen så var
bara bröder från hela vårt avlånga det med helt nya ögon de beskådade den
land på besök för att bevittna installationen. vackra salen. Nästa gång så kan även du
Då passade även Generalceremonimästarna gärna notera gaskranarna på ljuskronorna.
för de olika logerna på att träffas för att utNär det gäller vad Generalceremonimäsbyta erfarenheter och dryfta svåra frågor. På tarna kom fram till vid sitt möte så kan vi
fredagskvällen så började de droppa in på inte avslöja för mycket, men guvernör- och
Restaurang Hemma likt många andra gäs- vice guvernörsutnämningarnas utformande
tande bröder. Redan tidigt anades att det här och hur de genomförs i respektive loger var
skulle bli en helg att räkna in till de bättre.
temat för mötet denna gång. Dessutom så
Halv nio på lördag morgon inleddes dgen genomfördes på söndagen en utvärdering av
med att Bo E Karlsson berättade om Stora den installation som genomförts på lördaHotellet, Jönköping och Par Bricole. En gen. Det samlade omdömet var att installamycket intressant föreläsning om hur de tionen med efterföljande måltidskalas var
olika delarna har påverkat och format varan- mycket lyckad och att bröderna var väldigt
dra ur ett historiskt perspektiv. Självklart nöjda med helgen.
med rundvandring i de vackra lokalerna som
vi inom Par Bricole kallar vårt vardagsrum.
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På bilden medverkar inte bara GCM, Jacob
Sandwall, utan även andra trevliga bröder.
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K A N S L Ä R E N

Välkommen till ett nytt
PB-år!

S

om nyutnämnd Kanslär tillträder jag
nu med glädje och stolthet mitt nya
ämbete. Stort tack alla hårt arbetande
Bröder för ert stora engagemang under installationen! Stort tack även alla Jönköpings och gästande Bröder som förgyllde
dagen!
Nu börjar ett nytt spännande år med
många roliga evenemang att se fram mot.
Närmast följer Grad IV i mars och sedan
Vårbalen i maj. Missa inte detta!

Tillsammans med Avisa nr 1 distribuerar vi
faktura för årsavgiften för 2019. Avgiften är
enligt årsmötesbeslut höjd till 900 kr. Medlemsavgiften är mycket viktig för den verksamhet vi bedriver. Vi tar även gärna emot
bidrag till Årsbokens vänner och andra ekonomiska bidrag. Tillsammans ger bidragen
oss möjlighet fortsätta utveckla vår verksamhet.

Carl-Gustaf Atterdal

Styrande Kanslär Jönköping Par Bricole

Nyutnämnda Ämbetsmän!
Det Styrande Guvernementet har beslutat att utnämna
följande Bröder till nya ämbeten.
Hans Palmberg till Ordförande i Arbetsgraderna
Michael Grahn till Ordensintendent
Anders Fransson till Praeses i Luculli Gille
Vi önskar Bröderna stort lycka till i sina nya ämbeten!

Jönköpings Bacchanaliska Akademi för Skalde och Talekonsten

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
Medlemmar i Par Bricole kan nu
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
Den Bacchanaliska Akademinför Skalde- och Talekonsten inom
Sällskapet Jönköping Par Bricole
inbjuder sina BRÖDER , SYSTRAR och VÄNNER till
Akademins Högtidssammankomst
Ulf Linnman föreläser:
Kan man nämna Carl Michael Bellman och Åke Hodell i samma mening?
Ett författarporträtt med unikt lyrikframförande
Bacchanalisk kör och hornmusik
Föredraget följs av en utsökt buffet.
Torsdagen den 11 april 2019 med samling senast kl 18.00 om aftonen
Restaurant Stugan i Stadsparken i Staden Jönköping.
Klädsel: Valfri
Meddelande om anmälan mm följer i mars månad.
Göran Wahlgren
Ragnar Jonsell
Praeses
Ständig Sekreterare
			
Ragnar.Jonsell@gmail-com
						036-164413

Grad IV och årsmöte		 190323
Vårbal		190525
Grad III		 190921
Grad VI och parentation		 191103
Barbara, Grad I,
V och VIII		 191123

Kansliets expeditionstider:
måndagar 18–20,
torsdagar 9–12
Kansliet mottager tacksamt Brödernas
eventuellt ändrade adressuppgifter, 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/

