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Par Bricole i tiden 
är också digitalt

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

Det har alltid varit väsentligt att vi 
kan hålla reda på Brödernas 
namn, adress, ålder, grader och 

medaljer. Det hävdas ibland att det fung-
erade bra redan på Bellmans tid via perga-
ment och gåspenna. Under mina första år 
i PB hade vi inte kommit mycket längre 
än att pergamenten blivit personkort, 
skrivna med bläck eller skrivmaskin och 
samlats i pärmar. Samtidigt hade dato-
rerna och Internet blivit var mans egen-
dom. Logerna rustades för att vara med i 
framåtskridandet. I Göta PB utvecklades 
i slutet av 1990-talet ett ”Kanslisystem” 
där alla loger kunde registrera och hålla 
reda på sina medlemmar. PBs alla Bröder 
fick möjlighet att logga in med privata 
lösenord och plötsligt kunde man få reda 
på precis allt som gällde en själv och alla 
andra Bröder. Där finns kalendrar för alla 
loger, överblick över vem som har vilka 
ämbeten och mycket mer. 

Tiden rusar 
Som bekant rusar tiden alltid snabbare nu 
än förr. Det utmärkta kanslisystemet har 
börjat hacka lite och åldern har tagit ut sin 
rätt. Den ”plattform” som Göta använt 
har blivit omodern och underhålls inte 
längre av sina upphovsmän. Det innebär 

Det brukar hävdas att ”allt var bättre förr”, men stämmer det verkligen? När jag tog 
mina första stapplande steg i sällskapet hade det redan existerat i mer än 200 år och 
Jönköping hade firat hundraårsdagen 1979. Från att i starten vara en mindre samling 
vänner i Stockholm, där alla kände varandra, hade man vuxit ut till en rikstäckande 
organisation med tusentals medlemmar. Utbytet mellan logerna blev alltmer frekvent. 
Idag är det många som bär stjärnan som visar att man besökt gradgivningar i samtliga 
systerloger.

att vi måste göra om systemet i nya, mo-
dernare och mer uthålliga plattformar. Ar-
betet pågår för fullt och vi kan räkna med 
att inom ett år finns nya lösningar i drift. 
Ännu är det inte klart om det köps in ett 
system från en etablerad dataleverantör el-
ler om det ska byggas av egna, datakun-
niga Bröder. Vem vet, vi kanske får olika 
lösningar? Det borde i så fall stärka basen 
för oss med två fungerande system.

Kanslisystemet 
Många, kanske de allra flesta, loggar sällan 
eller aldrig in i Kanslisystemet. I systemet 
ligger dock grunden för alla medlemmar i 
vår loge och det är viktigt, för er egen skull, 
att uppgifterna är aktuella. Därifrån kan 

våra kanslister se till att rätt personer får 
kallelser till gradgivningar och andra eve-
nemang. Det är också där man för in med-
aljer och ser till att gruppmedlemskap blir 
uppdaterade. När vi sedan går över till ett 
nytt system nästa år, blir allt mycket enk-
lare om alla era data är korrekta från början.
 En god rekommendation är att ni log-
gar in i kanslisystemet och kontrollerar, 
åtminstone era egna uppgifter. Ni når det 
via vår egen hemsida: 

jonkoping.parbricole.se
Klicka uppe till höger på ”Medlemssidor” 
och där nedanför på ”Inloggning Kansli-
systemet”.  
 Har det kommit in någon felaktig 
upplysning eller ni exempelvis bytt er 
mailadress och telefon, kan ni oftast rätta 
till själva direkt i systemet. Om ni inte 
kan logga in av någon anledning, går det 
bra att kontakta kansliet eller mig, så bör 
vi kunna hjälpa till. Det är väsentligt för 
både er själva och PB att vi har rätt upp-
gifter.
 Vi får nog inse och vara tacksamma att 
databaserna och Internet kommit för att 
stanna. Eller?

Arne Levén

DStM
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Inget nytt under solen

Damerna deltog för övrigt ganska ofta 
i det sociala umgängeslivet som Brö-
derna anordnade.  Den 31 augusti 

1920 samlades 100 bröder med sina damer på 
anrika Alphyddan för kräftfest och Cabaré för 
att nämna ett exempel.  Alla dessa tillställ-
ningar kan vara en av förklaringarna till att PB 
i Jönköping alltid varit tidiga med nya verk-
samheter utanför gradsystem och ordensliv. 
Vi var t.ex. först med en medlemstidning, 
Avisa, vars första nummer kom redan 1948. 
Måltidsakademin Luculli Gille godkändes av 
De Styrande redan 1985 och vi är fortfarande 
den enda loge som har en egen Akademi för 
Skalde & Talekonst. Den instiftades och god-
kändes 1994.  Jönköpings akademi ska inte 
förväxlas med Den Bacchanaliska Akade-
mien  (DBA) som är gemensam för hela bri-
coleriet och som arbetar direkt underställda 
De Högste Styremännen och med frågor som 
rör hela bricoleriet.

Bellmanfirande 
Bellmandagen den 26 juli var en viktig hög-
tidsdag redan det första året för De Styrande 
i Jönköping Par Bricole. Moderlogen firar 
denna urgamla tradition på Djurgården och 
har gjort så sen Bellmanbysten avtäcktes den 
26 juli 1829.  I Jönköping Par Bricole blev 
denna högtidsdag en tradition från början.  
Den 26 juli 1879, alltså samma år som vi bil-
dades, höll Jönköpings Borgmästare Axel 
Printzensköld ett högtidstal på Bellmandagen. 
Printzensköld var Deputerad Styrande Mäs-
tare i Jönköping under de första åtta åren. 
Talet finns dokumenterat i vår första matrikel 
som utkom 1881.
 Den 25 juli 1885 höll advokatfiskalen           
T Rosenqvist ett lysande tal till damerna vid  
Bellmanhögtiden. Vid samma tillfälle höll en 
av våra grundare, Jonas Karling, högtidstalet 

på Bellmandagen till Carl Michael Bellman. 
I början av 2000-talet försökte vi väcka liv i 
tradition med en Bellmandag. Vi var under 
flera år vid Rosenlunds herrgård men också i 
och kring Stadsparken i Jönköping. Med 
tanke på den förnyelse som sker vid fantastiskt 
vackra Rosenlunds herrgård (färdig 1788) är 
det kanske dags att väcka liv i denna fina hög-
tid igen. 

Brinnande tal till Viktor Rydberg
En annan intressant händelse skedde 1904.
På väg att fira vårt 25-årsjubileum stannade 
vår Styrande Mästare, den mäktige tänd-
sticksdisponenten Bernhard Hay, till vid 
Viktor Rydbergs byst i Rådhusparken och 
höll ett brinnande tal om Jönköpingssonen. 
I sitt tal kallar han Viktor Rydberg för den 
äkta bricolisten trots att Rydberg aldrig var 
medlem i PB.
 Vid samma jubileum men senare och 
inomhus, höll Tor Almén ett fantastiskt tal 
till Qvinnan, trots att hon inte närvarade. 
Det är ganska enkelt när man läser våra 
gamla skrifter att kunna konstatera, att 
verksamheten idag på intet vis är unik, det 
sker bara på lite annorlunda sätt.

Dianamedaljen
Dianamedaljen är den enda utmärkelse 
som är gemensam för alla loger och har ut-
delats endast till kvinnor. I år förärade 
Styrande Mästare Johan Larsson Diana-
medaljen till Jen Thongsanthia (se sidan 6). 
Jen är sammanboende med Riddareskatt-
mästaren Johan Forsberg.
 Dianamedaljen är en utmärkelse vars 
motiv är skapat och graverat av Tore Strind-
berg (1882-1968). Strindberg var en mycket 
framgångsrik skulptör och gravör. Han var 
utbildad vid Myntverket och Konstakade-

mien. Efternamnet klingar välbekant och 
visst, han var kusinbarn till författaren     
August Strindberg och bror till polarforskaren 
Nils Strindberg. 
 Bland Tore Strindbergs mer kända verk 
kan nämnas statyn ”Croqus” i Stadshus-
trädgården i Stockholm och ”De fem 
världsdelarna” vid Järntorget i Göteborg.
 Strindberg är representerad på National-
museum, Moderna Museet och Thielska 
Galleriet för att nämna några. Motivet som 
finns på Dianamedaljen är ganska välkänt 
och förekommer på ett antal hängen och 
smycken, samtliga signerade Tore Strind-
berg.
 Par Bricoles Dianamedalj delades för-
modligen ut första gången 1963, vilket 
uppmärksammades av Svenska Dagbladet 
samma år. Vid Par Bricoles 200-årsjubi-
leum 1979, gavs den till bl.a. Drottning 
Silvia. 
 Det är både nyttigt och lärorikt att se sig 
tillbaka även om jag fortfarande tycker att 
framrutan bör vara större än bakrutan. 

”Man lär så länge man lever” heter det, fast 
jag ändrade lite på den formuleringen un-
der mina 30 år som lärare vid högskolan: 

”Man lär så länge man har elever.”
 Eller som Predikaren i Bibeln så klokt 
konstaterar - ”Inget är nytt under solen”.

1949 anges ofta som året då Vårbalen startade.  Det var Överstelöjtnant Gösta Pantzerhielm 
som var Styrande Mästare och om det är Vårbalen som låg till grund för att han kom att 
kallas ”Damernas Riddare” vet vi inte,  men vi vet att Gösta Pantzerhielm ordnade många 
fester där damerna fanns med och förmodligen är 1949 det år som en särskild manual skrevs 
och grader infördes i det vi kallar Dambricoleri,  men vårbal som aktivitet hade man haft 
tidigare.  Redan 1946 finns ordet Vårbal i matrikeln, som en aktivitet under PB allmänt.

Jönköping Par Bricole # 2/2019

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

Dan Ekström
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Så var det dags för Vårbal med kvinnlig fägring och förväntansfulla och danssugna bröder i 
vackra Spegelsalen.  Körbröderna var så glada  att de hälsade systrarna med  ”Jag vi älskar er, 
vi blir så ystra, vi vill hälsa er med sångarskval”.    

Vårbalen 2019

Ett välkomnande inledde Dambricolleriet och gav damerna den uppskattning de var värda. Men förutom 
skönsång, sjöng bröderna i kören att ”Vackra flickor ska man inte tänka på, det ska man tänka på, att inte 
tänka på”, men vem kan låta bli det med så många vackra kvinnor på plats. Dessa uppskattade dock körens 

hyllning. Bröderna med Stormästare Henrik Mickos, DStM i  Moderlogen Christer Alexandersson och Malmös 
DStM Göran Jacobsson, satt välplacerade och njöt av både kvinnlig fägring och en härlig vårbal med drygt 150 
gäster. Underhållning den här vårkvällen bjöds bland annat av av de musikaliska kvinnorna i ”Kvinnoväsen”.

Hans JärEby
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knappast bättre annonsforum än
Par Bricoles egen hemsida, Årsbok eller 
avisa. Du väljer själv annons-
paket till nytta för ditt företag samt att du 
gynnar vårt Sällskap.
För mer information från 
Marknadsgruppen, kontakta: 
Jim Andersson, mobil 0761- 77 69 00

Syns du inte, finns du inte!

Och så tackar vi givetvis en av 
fotograferna; Fredrik Björkbäck 



Klas Åkerskog fick en sådan tanke på 
vår första kick-off för ett par år se-
dan. Klas är mycket jaktintresserad 

och diskuterade sin idé med broder Karl 
Hammar, även han jaktintresserad. Karl 
tände på Klas idé och man började jobba 
för att skapa en Jaktakademi i Jönköping 
Par Bricole och då krävs stadgar.

Jagande bröder
– ”Den är ett forum för jaktintresserade 
PB-bröder och som är öppen enbart för 
lämpliga, jaktintresserade bröder och som 
kan tillföra någonting till Jaktakademin,” 
säger grundaren Klas Åkerskog
 Jaktakademin har redan 13 medlemmar 
och de kommer att träffas vid fyra ordina-
rie möten per år.
– ”Årsmötet hålls självklart den 29 januari 
på Dianas dag och är att fira det avslutade 
jaktåret och fira in det nya så har vi nyårs-
fest den 30/6. I år hölls det hos Ulf Gus-
tavsson i Tranemo.”

Kunskapsförmedling
Det handlar inte enbart om att jaga tillsam-
mans. Jaktakademins syfte är också att ge 
medlemmarna ökad kunskap. I samband 
med de ordinarie mötena kommer det att 
hållas föredrag där någon av medlemmarna 
är ansvarig för föredraget. Det är helt OK 
att ta in en extern föredragshållare.
- ”Vi tänker oss också att vi ska kunna ha 
ett diskussionsforum där vi kan diskutera 
aktuella frågor. Ett bra ställe för detta är 
Facebook. Men en annan variant är att 
köra det via Wehunt som alla jägare som 
är medlemmar i Jägarförbundet har till-
gång till”, säger Klas Åkerskog.

Medlemmar: Klas Åkerskog, Lars Bäcke-
sjö, Christian Svartz, Anders Sundberg, 
Carl-Olof Johansson, Mikaels Svartz, Ulf 
Gutavsson, Per-Anders Bengtsson, Karl 
Hammar, Ludvig Svartz, Kim Andersen, 
Magnus Ferlander, Lars Johansson.
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Ett intresse kan skapa tankar som i sin tur kan leda till något konstruktivt. 
Men först kanske man vill diskutera det med någon likasinnad.

Ett brinnande intresse 
skapade en ny akademi:
Jaktakedemin

Jönköping Par Bricole # 2/2019

Hans Järeby

I  K I K A R E N
Under denna rubrik kommer redaktionen att titta närmare 

på de olika grupperna inom Jönköping Par Bricole 

Dianamedaljen är den enda utmärkelse som är gemensam 
för alla loger och har utdelats endast till kvinnor. 
 I år förärade Styrande Mästare Johan Larsson Diana-
medaljen till Jen Thongsanthia.
 Dianamedaljen är en utmärkelse vars motiv är skapat 
och graverat av Tore Strindberg (1882-1968).

Dianamedaljen

Fo
to

: F
re

dr
ik

 B
jö

rk
bä

ck

Klas Åkerskog

Fo
to

: P
riv

at



Från salen på andra våningen klingar 
ljuvlig musik från ”De två hornen” 
Erik Nilsson och Henrik Kullberg. I 

baren serveras det fluidum, enkannerligen 
ett glas bubblande dryck, för att påminna 
gästerna om att Jönkö-pings Bacchanalis-
ka Akademi för Skalde- och Talekonsten 
uti Det Lysande Sällskapet Jönköpings Par 
Bricole firar sitt 25-årsjubileum under 
året.

Procession
I högtidlig procession tågar pallarna in, 
preses Göran Wahlgren välkomnar gäs-
terna och presenterar den nyblivne inne-
havaren av pall nummer 2 Leif T Larsson.
Ordens Talare och Skald Krister Wallin tar 

ett rimmat farväl av vintern och Den Bac-
chanaliska Kören undrar om alla är för-
samlade. Så är fallet och Charles Petrusson, 
den ende av pallarna som varit med från 
starten av Jönköpings Bacchanaliska Aka-
demi berättar med inlevelse om hur det 
gick till när JBA blev till och Jan-Erik Berg-
gren blev dess första preses.

8 minuter dikt
När alla har hört den avgående ständige 
sekretären Ragnar Jonsell redogöra för vad 
som hänt under föregående år i den akade-
miska sfären är det dags för årets högtids-
talare, den nyblivne ständige sekretären 
Ulf Linnman att förklara hur man kan 

nämna Åke Hodell och Carl Michael Bell-
man i samma mening. Ulf avslutar sitt 
högtidstal med ett briljant framförande av 
Hodells 8 minuter långa dikt ”General 
Bussig”.
 När applåderna tystnar stämmer kören 
upp i glada vårsånger, det intas en välsma-
kande buffé, det bli mer sång och musik 
och glada samtal vid borden. 
 Mätta, glada och 
upplivade beger sig 
gästerna hemåt i den 
ljusa vårnatten och 
kastar en sista blick 
över ljusen i staden 
nedanför Stadspar-
ken.
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Stugan i Stadsparken en 
skön vårkväll i mitten av 
april. Klockan närmar sig 
18 och en stor skara bröder 
med systrar och vänner 
kastar en blick ut över sta-
den som vilar nedanför 
Stadsparken och går in i 
stugvärmen. Se, där står 
Klas Åkerskog i sin vackra 
1700-talsdräkt och väl-
komnar gästerna!  

Jönköpings Bacchanaliska Akademi 
för Skalde- och Talekonsten uti 
Det Lysande Sällskapet 
Jönköpings Par Bricole 

Jönköping Par Bricole # 2/2019

kristEr Wallin
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Nej, det hade han inte, han kom 
bara till femte graden. Men hans 
minne lever ändå starkt genom sin 

rika diktning och historiska närvaro: Bell-
man var och är Par Bricole. Hur många av 
oss kan sägas ha ett eget rum i PB:s minne? 
Hur många av oss kan skriva in sig i PB:s 
historia, som Bellman gjorde? Men, har du 
en sköld - lever ditt minne bland Bröder. Så 
lyder kravet för att synas i de levandes skara 
och PB:s historia. När du når IX:e graden 

har du rätt att skapa en sköld. Utan sköld 
når du aldrig grad X och det Gyllene Korset. 
Så lyder kravet!
 Jönköping Par Bricole har en Sköldkom-
mitté. Vi är till för dig som nu har den IX:e 
graden. Vi hjälper dig att forma dina tankar 
om en egen sköld. Vi tänker också skapa en 
fotokopia av din sköld, som du kan ha där 
hemma. Vi planerar även för en vacker 
”poster” där just din sköld står i centrum 
bland andra Bröders sköldar, dåtida och 

nutida. Allt för att ge kraft åt tanken att 
Bröder inom IX:e graden skall ha en egen 
sköld. Betänk att skölden kan bli till ett fa-
miljevapen. En Vapensköld äger betydelse 
inom Det Lysande Sällskapet Jönköping 
Par Bricole. Den är en Broders signum. 
 Intresserade tar kontakt med vår Sköld-
mästare Anders Svartz på telefon 0707-
988777 eller per mail anders@svartz.se

Bernt Lindqvist

Kick-off i augusti har blivit en popu-
lär tradition som årligen fyller fest-
våningen i Frimurarnas hus på 

Norra Strandgatan 40. Målgruppen är gan-
ska bred och kvällen är såväl informativ och 
trevlig som gratis med lite lättuggat därtill. 
Alla är välkomna, men vi vänder oss framför 
allt till:

1. Nyare Bröder av lägre grader samt 
 deras faddrar.
2. Intresserade herrar som möjligen 
 funderar på ett blivande medlemskap.

3. Bröder som ville veta mer om vad som 
 erbjuds utöver gradgivningarna.

Under kvällen presenteras hela verksamheten 
med våra olika grupperingar och logens or-
ganisation. Det behandlar allt från beskriv-
ning av hela Par Bricole ner till golfare, fo-
tografer, vin- och maltakademier via alla 
talanggrupper och kansliets personal. 
 Lokalen brukar vara helt fullsatt. Förra 
året bjöds det även på miniprovning av 
både vin och malt för alla intresserade. 
Många grupper värvade nya medlemmar 

och senare visade det sig att vi fick över 20 
nya Bröder under efterföljande gradgiv-
ningar.
 Boka in torsdag 15 augusti i kalendern, 
för då kör vi konceptet för alla intresserade 
igen. Det kommer mer information via mail 
och hemsidan. Redan nu kan det vara idé att 
fundera över era bekantskaper som ännu le-
ver i den kalmuckiska världen. De kan vara 
våra Bröder efter Barbara i november.

Arne Levén

Hade Bellman Vapensköld?

Efterlängtad Kick-Off 15 augusti

Bo E Karlsson, Mats Andersson, Carl-Gustaf Atterdal, Bernt Lindqvist, Anders Svartz, Calle Jörninge
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annanEn annan sida:

En broder som snabbt visat att han kan bli en till-
gång i PB är Johan Kuhlau. Som van sångare,           
sedan minst 20 år i Studentsångarföreningen i 
Uppsala, Akademiska kören i Stockholm och Jön-
köpings kammarkör är han en välkommen för-
stärkning i vår kör. Men han har också blivit en 
tillgång i vår marknadsgrupp där han gått in som 
grafiker.

Hans JärEby

Johan Kuhlua

Som erfaren sångare i kören har han 
satt sig i respekt och blivit en i kören 
som man lyssnar på inte bara när han 

sjunger. Som erfaren sångare har han  fått 
körmedlemmarna att förstå hur viktigt det 
är att som körsångare även lyssna på sina 
körkamrater.

Viktigt att lyssna
– ”Att sjunga i kör handlar inte om att 
sjunga så starkt som möjligt, utan att med 
rätt volym bidra till att låta alla stämmor 
komma fram för att skapa en bra körbild. 
Att lyssna är oerhört viktigt som körsång-
are, att lyssna in så att min egen stämma 
passar ihop med övriga, förutsatt att jag 
sjunger rätt”.   
 Som van sångare är Johan naturligtvis 
mån om att kören hela tiden utvecklas och 
att man hela tiden jobbar för att få in fler 
och yngre sångare.
 – ”Medelåldern i kören är högre än i PB 
totalt och nu måste vi jobba för att för-
yngra, jag är övertygad om att det finns 
betydligt yngre bröder som längtar efter att 
sjunga i kör”, säger Johan Kuhlau.

Sjung i kör
Varför ska man gå med i en kör? Varför är 
man med i en kör?
 – ”Svaret är ganska givet, men kanske 
inte för alla. Självklart tycker man om att 

sjunga och att sjunga och öva sång för att 
så småningom få sjunga upp för en publik. 
Det är ju belöningen för all övning. Har 
svårt att tänka mig att man går med i en 
kör för att bara öva sång”, säger Johan 
Kuhlau.
 Johan har inte bara en, utan flera sidor, 
eller i det här fallet, bör man säga, strängar 
på sin lyra. I hemmet i villa Fridensborg 
finns självklart ett piano som man lägger 
märke till direkt när man gör entré. Men 
också att det är ett stort hus, även för fem 
personer.
 – Det är egentligen för stort, men nu 
börjar jag tycka att det är skönt med stora 
ytor.

Renoverar
Och inte nog med det, Johan har slutat sin 
anställning på Elmia för att renovera sitt 
hus och har nu byggt en stor härlig altan 
och tidigare en mindre på Vättersidan av 
huset. Och mer ska det bli. Han har valt 
rätt årstid för sin renovering.
 Vi ska visa på ytterligare en sida hos     
Johan, en sida som ingen annan i PB har, 
släktskapet med Carl Michael Bellmans 
mest kända figurer Ulla Winblad. Johan 
har samma anfader som Maria Kristina 
Kiellström som är löst baserad förlaga till 
Ulla Winblad, så det så.

Fo
to

: H
an

s J
är

eb
y

Johans har samma anfader som;  Maria 
Kristina Kiellström (1744-1798), 
förebilden för Bellmans Ulla Winblad.
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Hej PunschBröder!

BRITTISKA 
FRITIDSFORDON

NORDEN AB

EKENÄS TIMBER

JIM ANDERSSON
INVEST

Gynna våra sponsorer

Så avslutades vårterminen 2019 och 
vårt femtonde verksamhetsår med all 
tillbörlig pompa och ståt.Vi  hade 

som vanligt samlats i Bellmansalen för att 
avnjuta vår punschlunch tillsammans. Trots 
några återbud räknade jag snabbt in 16 brö-
der.
 Förste Punschus hälsade alla välkomna 
och med lätt darr på stämman erinrade han 
om att detta var  hans sista sammankomst 
som Punschus.
 Trots, eller på grund av detta, uppstod 
en både glad och uppsluppen stämning. 
Måltiden började  och förlöpte enligt gam-
mal god sed med mat, dryck och sång.
Flera inlägg av skiftande karaktär vittnade 

om dagens betydelse för de deltagande 
bröderna, som alla var ense om Punsch-
Brödernas förnämliga insats för vår bricol-
listiska vardag.
 Vår verksamhet skulle aldrig nå denna 
ställning utan de storartade insatserna av 
de i vingården arbetande bröderna Gunnar 
Kitréus, Ulf Davidsson, Stig Skoglund och 
Tommy Palmquist, samt andra bröder som 
bidrar på olika sätt.
 Förste Punschus tog sedan till orda och 
talade fritt ur hjärtat en god stund och 
tackade alla för god hjälp och uppmuntran 
under de år som gått. Han betonade även 
vikten av en fortsättning i samma anda i 
framtiden.

Flera talare visade sedan sin tacksamhet till 
Punschus med att säga vackra och vänliga 
ord om honom.
 Så småningom och som ett trevligt slut 
önskade Punschus alla bröder, även absent 
friends, en fortsatt fin vår och en härligt 
stärkande sommar.
Tack än en gång och SOMMARKLANG!

Lars-Eric Liljegrahn / 
Förste Punschus 

PLATS FÖR
DITT FÖRETAG?
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När jag tackade ja till att hålla ”talet till kärleken” ställdes jag förmodligen 
inför en av mina svåraste utmaningar någonsin, åtminstone som talare.
 Kärleken är nämligen inte något konkret, något som man kan tilltala, åtminstone om 
man jämför med tidigare tal på vårbaler där mannen och kvinnan varit föremål för talen.  
 Dessutom är det skillnad på att visa kärlek och att definiera vad kärlek är. Kompli-
manger, omtänksamhet i form av handlingar som att köpa blommor eller skicka röda 
hjärtan som gilla på Facebook är ingen definition, utan snarare ett uttryck för att man 
tycker om något eller någon och kanske till och med älskar.
 Frågan blev därför:  Hur definierar jag denna osynliga urkraft som kallas kärlek.

Talet till kärleken

Jönköping Par Bricole # 2/2019

J ag kan inte fysiskt leva med kärleken. 
Jag kan inte älska med kärleken, den 
finns där bara osynligt närvarande. Jag 

kan känna kärlekens laddning och påver-
kan men kan inte klä företeelsen i ord. Den 
är en del av oss, den är ett liv i oss, den är 
som ett osynligt gudalikt andeväsen och 
lika lite som vi kan förklara var vinden kom-
mer ifrån, lika svårt är det att förklara feno-
menet  kärlek. Den bara finns, som vinden, 
som suset och som livet.

Betänk också alla kostymer som man be-
skyller kärleken för i dess olika former. Den 
uppträder i skuggorna av svartsjukan och i 
dyningarna av en skilsmässa.
 Den finns där dold i många tal om na-
tionens väl och i många politikers vädjan 
om röster. 
 Den är också synlig i naturen, både som 
vällustig fröspridare och som beundrad 
skönhet i väntan på att bli upptäckt och 
plockad.

Till och med Bibeln har ett eget kapitel för 
att definiera vad kärlek är (1 korintiebrevet, 
kapitel 13) och om den analysen finns det 
säkert olika uppfattningar.   
 Så eftersom jag inte kan definiera kärleken 
in persona blir mitt tal ett försök till en po-
etisk hyllning i prosaform, i Kärlek till kär-
leken:

”Kärlek är att att vakna tillsammans
och möta den blåögda morgonen,
att utbyta leenden som värmer
och värna om den nya dagens framtid.

Kärlek är att intaga gemensamma måltider
upplysta av lingonsyltens röda glädje.

Kärlek är de dagliga skavsår vi får och ger
den dubbelsidiga smärtan, som värker inom oss,
rätten att vara frånvarande i var sitt drömland 
och glädjen att vara närvarande i varandras liv,
det svåra och det lätta och det som gör det svåra 
lätt igen”

Kärleken vattnar längtan som knoppas och 
den värmer blomman när den slår ut.  

Kärleken kan vara tyst och hemlighetsfull, 
som ett sparkande barn i moderlivet som 
tänjer tyst i hemlighet och som vågar andas 
när fotstegen avlägsnar sig.

Kärleken är en helig plats, en katedral så 
storslagen att vi kan känna universums 
enorma rymd, men också en liten koja som är 
så enkel och privat att ingen av oss kan 
tränga in i dess djupaste hemligheter. 

När vi älskar och känner hud mot hud blir 
kärleken ekot från andra sidan där återklangen 
pulserar av minnen från dem som gjorde vår 
kärlek möjlig. 

Kärleken blir i den stunden en evighet, 
sammanflätad i en ständigt oavbruten kedja. 
Fortplantningens eviga kretslopp. 

Kärleken är själva skapelsens ursprungliga 
andetag.

Den är som silverne trådar av vilken liv och 
drömmar är vävd utav.

Så blir de då förenade till slut,Tron, Hoppet 
och Kärleken, men störst av allt är Kärleken 
kärleken, kärleken…

Dan Ekström

Kärlek till kärleken



Kansliets expeditionstider:
måndagar 18–20,
torsdagar 9–12
Sommarstängt 17/6-18/8.
Vi kommer sporadiskt bevaka och besvara 
mail under denna period.

Kansliet mottager tacksamt Brödernas 
eventuellt ändrade adressuppgifter, både 
vanlig och e-post samt tfn-nummer. 
Östra Storgatan 6, 553 21 Jönköping, 
tel 036/16 21 31, 
e-post: jonkoping@parbricole.se 
Bankgiro 517-1962
http://jonkoping.parbricole.se/

Kick-Off  190815
Grad III  190921
Grad VI och parentation  191103
Grad I, VI, VIII 
och Barbara  191123

Medlemmar i Par Bricole  kan nu 
prenumerera på samtliga med-
lemstidningar som ges ut i bricole-
riet. 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 intres-
se får en faktura.
 Du som är intresserad mailar till 
jonkoping@parbricole.se och anger 
prenumeration samt ditt namn och 
din postadress. 

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

S  tort tack till alla hårt arbetande Brö-
der som skapar gemenskap och trivsel 
för oss alla. Nu väntar en skön och 

avkopplande sommar med lata dagar i so-
len. Nu kan vi ladda våra batterier och se 
fram mot en rolig och omväxlande höst. 

Vi startar redan 15/8 med en Kickoff så 
fundera på vem du vill se som ny Broder 
och ta med honom till informationen.

Carl-Gustaf Atterdal
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 utmärkel-
sen PB-stjärnan. För att vi ska kunna till-
dela 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 om detta till vårt kansli :

jonkoping@parbricole.se.
Stjärnan bärs längst upp på vänster frackslag.

Att tänka på som fadder i Par Bricole

Varje recipiend ska ha två faddrar varav en 
ska inneha lägst sjätte graden. 

– Den som är anmäld som fadder ska känna 
recipienden väl, som personlig bekant, 
arbetskamrat eller motsvarande, samt väl 
kunna bedöma huruvida recipienden (med 
hänsyn till vad ovan sagts) är lämplig för 
inval. Par Bricole kan komma att kontakta 
faddrar för kompletterande uppgifter.
 – Den som åtar sig fadderskap ska upplysa 
adepten om Par Bricoles verksamhet, värde-
ringar och Par Bricolebröders rättigheter och 
skyldigheter, enligt statuter, ordningsregler 
och traditioner. 

– Faddrar förväntas stötta och uppmuntra 
sin adept under dennes bricolistiska vand-
ring, genom att uppmana honom till delta-
gande i graderna och andra aktiviteter inom 
Par Bricole. 
– Minst en av faddrarna bör delta i adeptens 
receptioner och tillhörande måltidskalas vid 
dennes avancemang till högre grader. Även 
personlig kontakt mellan gradgivningar och 
högtider stärker gemenskapen. 

– Föreslå gärna att din recipiend fortsätter 
kontakten med sina gradbröder under den 
bricolistiska vandringen genom att träffas 
mellan våra ordinarie sammankomster.

Vilken fantastiskt omväxlande och intensiv vårsäsong vi 
upplevt. Lovord har strömmat in både från gästande och 
egna Bröder kring vår högtidliga Installation och våra 
gradgivningar. 

Sommar, sommar, 
sommar!!!

K A N S L Ä R E N

Jönköping Par Bricole # 2/2019

Använd sommaren till att fundera över lämpliga kandidater. Bjud sedan in dem till vår Kickoff 
den 15/8 där vi kommer att berätta mer om PB och vår verksamhet.


