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Bästa Broder uti 
Det Lysande Sällskapet Par Bricole

Seminariet framflyttat!  

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

Men vi kommer igen. Det lovar 
jag er. Och detta med ökad spel-
glädje, sångarglädje och en 

stämning som säkert kommer att beröra oss 
alla. Ja, jag längtar redan till nästa grad (när 
det nu blir). Det är dock viktigt att betänka 
att Broderskapet inte tar paus bara för att 
Par Bricoles aktiviteter gör det. Vi kan alla 
hålla kontakten och kanske även hjälpa 
Bröder under den tuffa tid som nu råder. 

Caritas-grupp
Ett initiativ för att hjälpa Bröder har tagits 
och när ni läser detta har ni redan fått in-
formation sänt till er på mail. Det är en gåva 
att kunna hjälpa andra och en förmån att 
tillhöra Par Bricole där så många vill hjälpa 
till. Min förhoppning är att det initiativet 
kan vara startskottet till en Caritas-grupp 
även inom Jönköping Par Bricole. 

Vår tionde grad
Ett evenemang som vi dock hann att ge-
nomföra var Stora Rådet. I samband med 

Minnesfondens seminarium om ”Avisan”  den 26 mars är uppskjutet tills vidare. 

Du läser som bäst ett nummer av vår avisa som bland annat skulle berätta om vår 
andra grad, ett fantastiskt spex (för det tror jag det skulle varit) och årsmötet med 
mera. Av detta blev det som bekant ingenting. 

Stora Rådet valdes följande högt förtjänte 
Bröder till vår tionde grad, Riddare av Gyl-
len Korset (RGK):

Mats CM Anderson
Tobias Dencker
Helge Grankvist
Anders Mårtensson
Hans Palmberg
Jacob Sandwall
Klaus Timmann
Göran Wahlgren
Bertil Österberg

Den högsta graden
Bröderna Carl-Gustaf Atterdal och Anders 
Lindell valdes till sällskapets högst grad, 
Riddare av Svarta Korset (RSK). 

Varmt och Broderligt grattis till Er Bröder 
som Stora Rådet valde. Vi hoppas kunna 
genomföra RGK i höst och RSK är fram-
flyttat till preliminärt den 12 december. 

Vi följer utvecklingen
Vi i det Styrande Guvernementet följer na-
turligtvis den utveckling som sker och kom-
mer vid behov att även ställa in fler sam-
mankomster. Brödernas hälsa är det 
viktigaste.

Johan Larsson
Er Styrande Mästare
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Vi kommer söka finna en ny dag för vår minnesdag och dess seminarium när den rådande situationen med Coronaviruset lugnat sig.  
Skälet till vårt beslut är att de flesta av deltagarna tillhör en riskgrupp med en lägre motståndskraft betingad av ålder. 
           

Med bästa hälsningar 
Jönköping Par Bricoles Minnesfond 

      
 Anders Hugoson       Gert Karlsson       Leif Thor  
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IInom Par Bricole har Moderlogen ställt 
in all verksamhet fram till halvårsskiftet. 
De flesta andra loger har gjort något 

liknande eller åtminstone ställt in de mest 
närliggande evenemangen i form av grad-
givningar och större sammankomster. 
Även den stora körkonserten 6 juni med 
alla Par Bricoles körer på Spira har blivit 
skjuten på framtiden.

Att skydda Bröderna
Jönköpings loge har en klar övervikt av er-
farna och därmed äldre medlemmar. Det är 
tydligen den gruppen som löper störst risk att 
få allvarliga komplikationer om de insjuknar. 
Därför måste de skyddas och framförallt 
måste de skydda sig själva genom att avstå sitt 
normala sociala umgänge. Det kommer tro-
ligen inte att bli en enkel match eftersom det 
visat sig att just de äldre verkar ha en alldeles 
egen uppfattning om sin egen friska grund-
inställning.

Personligt ansvar
Alla måste ta sitt eget personliga ansvar för sig 
själv, sin familj och omgivningens säkerhet. 
Det kommer att bli bättre, men ingen vet hur 
mycket värre det blir innan dess.

Förbereda oss
I Jönköping Par Bricole hoppas vi på det 
bästa men förbereder oss för sämre tider. Vi 
har ställt in Grad II, Grad VII, Vårfesten, 
Akademins högtidsdag, Minnesfondens se-
minarium och talanggruppernas regelbund-
na sammankomster. Vi hoppas att allt kom-
mer igång efter semestern. Om möjligt, vill 
vi genomföra en gemensam Grad II och III i 
september.

Köket & Luculli Gille
Köket på kansliet är öppet för Luculli Gilles 
grupper som vill vara där. Vi betonar dock 
vikten av hygien och rengöring av hela loka-
len. Även där gäller det stora personliga an-
svaret.

Hur länge?
Det svänger ju fantastiskt fort i alla rapporte-
ringar, restriktioner och förhoppningar om 
att viruset ebbar ut eller att medicin kommer 
snabbare än vi trott vara möjligt. Par Bricole 
har genomlevt många katastrofer, krig och 
epidemier förut. Vi tror på en ljus framtid. 
Frågan är bara hur länge vi måste vänta. In-
formation kommer via hemsidan och e-post 
så snart vi har mer att berätta.

Håll ut och se framåt!

Guvernementet 

Coronaviruset har tagit hela världen på sängen. På bara någon vecka har vi fått 
stängda skolor, inställda konserter, tomma restauranger och mängder av varsel hos 
hotell och industrier. Alla försöker följa rekommendationer och beslut hos regering 
och myndigheter. Oftast har det betytt inställda eller mycket små folksamlingar.
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Våren som tog paus ...

Minnesfonden har som syfte att 
bevara och vårda Par Bricoles 
kulturarv. 

 Fondens ändamål är således att främja 
hågkomst av Bröder, händelser och skeen-
den inom Sällskapet, samt vård av minnes-
gåvor, 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.

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

2019
Parentation Skogskyrkogårdens 
kapell 
Allan Perolainens dödsbo 
Ulf Larssons dödsbo
Erik Haglund 
Anders Sundberg 
Ulf Gustavsson 
PB:s Jaktlag 

Jönköping Par Bricoles Minnesfond 
GÅVOGIVARE



D et var den 1 juni 1676 som slaget 
vid Ölands södra udde stod. Ut-
gången blev ett svårt nederlag för 

den svenska flottan, i strid mot den dansk-
nederländska.  Kronan var det största fartyg 
som någonsin byggts i Sverige och var en 
storslagen manifestation av den svenska 
stormakten, som stod på sin absoluta höjd-
punkt. Men örlogsfartyget Kronan var bara 
ett av många fartyg. 

Brännheta skepp
Kring de stridande skeppen seglade flera 
träskepp som kallades ”brännare eller 
brandskepp” och under segelflottans tid 
kunde dessa skepp vara av största betydelse. 
Ett brandskepp var ett fartyg som var fyllt 
med brännbara ämnen. Syftet var tvådelat, 
dels att förhindra flottornas framkomst, 
men också vid anfall på eskadrar som låg för 
ankar. I strid fördes fartygen mot fiende-

skeppen för att antända. Ofta användes ut-
tjänta fartyg för dessa självmordsuppdrag. 
När ”brännaren” var tillräckligt nära övergav 
besättningen fartyget genom att gå i småbå-
tar och försöka ro därifrån.

Klockan är inte bara slagen ...
När Luculli Gille firade 21 år, 2004, över-
lämnade De Styrande en skeppsklocka som 
gåva. Den är placerad mellan köket och 
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Luculli Gilles skeppsklocka - 
en bit av stormaktstidens Sverige
Ljudet kom rullande över vattnet, dånet av kanonsalvorna blandades med skriken, 
krutröken draperade skeppen i slöjor. Plötsligt kantrade det stora skeppet och kort 
därefter skakades det av en kraftig explosion. Himlen färgades blodröd och skepps-
virke slungades som tändstickor genom luften. Regalskeppet Kronans undergång 
1676 är en av de enskilt största tragedierna i svensk historia. Fram till M/S Estonias 
förlisning den 28 september 1994, var det den största fartygskatastrofen i vårt land. 
Dödstalet för Kronan anges till omkring 800 och endast 42 sägs ha överlevt.

SJöslaget 1676 i Kalmarsund (foto: Målning av konstnären Claus Möinichen

A K T E R S P E G L I N G
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Bellmansalen. Styrande Kansler vid den ti-
den var advokat Lars Oscarsson. Han lät 
montera klockan på en mörk träbit och un-
der den finns en text att läsa: 

”Sockeln med dymling är tillverkad av 
sjödränkt svartek från den på 1670-ta-
let förlista brännaren ”Dansken” i 
Bergviken, Kalmar. Lars Oscarsson 
dök i juli 1959 och tog upp en spantdel 
från 5-7 meters djup.”

På väggen, strax utanför Bellmansalen i Jön-
köping Par Bricoles föreningslokaler finns 
alltså ett bärgat föremål från det stora sjökri-
get 1676, sex kilometer ut från Ölands syd-
östra kust.

Regalskeppet Kronan
Om kriget och om Regalskeppet Kronan vet 
vi väldigt mycket (besök gärna Kalmar Läns-
museum om du har möjlighet) men tyvärr 
vet vi i nuläget inget om brandskeppet/brän-
naren ”Dansken” och dess bakgrund och 
öde.

Att dyka ner i uppgifterna
Värt att notera däremot är att Lars Oscarsson 
var en hängiven äventyrare och han var ald-
rig rädd för att pröva nya utmaningar. Han 
var bl.a. med och startade dykklubben i Kal-
mar och när han läste juridik i Lund passade 
han på att ta flygcertifikat. Lars Oscarsson 
var dessutom en hängiven fotograf, men det 
var nog ändå det marina som låg honom 
varmast om hjärtat. 

En lite bit historia
Den lilla träbit Lars lämnat efter sig på kans-
liet vill därför påminna om tidens gång, där 
rester från ett stormaktskrig nu ringer in 
samlingar vid luculliska vänskapsträffar för 
Bröder i Par Bricole. 

Lars Oscarsson på väg att dyka, 1959 
(foto från Oscarssons privata samling)

Lars Oscarsson stående på ett fartyg i trenchcoat 
och med våtdräkt under. 

(foto från Oscarsson privata samling)
Dan Ekström

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

Skeppsklockan som hänger på kansliet.  (Foto Dan Ekström)
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Årsberättelse –
Jönköping 
Par Bricole 2019
2019 inleddes på allra bästa sätt med att traditionen med julgransplundring återupp-
togs efter flera års uppehåll. Det blev ett mycket lyckat arrangemang under ledning 
av Styrande Kanslern Electus Carl-Gustaf Atterdal.

Knappt hade vi kastat ut granen för-
rän det var dags för årets absoluta 
höjdpunkt vilket förstås var hyllan-

det av avgående Styrande Mästaren Gunnar 
Gotte, samt installationen av undertecknad 
såsom ny Styrande Mästare och Carl-Gus-
taf  Atterdal såsom ny Styrande Kansler den 
9 februari. Vi hann även med att avsluta 
andra graden efter att ha genomfört ett in-
ledningskapitel tidigare i veckan. I sam-
band med installationen presenterades 
även Hans Palmberg som ny Ordförande i 
Arbetsgraderna.  

Djupare samarbete med Göta
Samarbetet med Göta fördjupades ytterli-
gare när vi i samband med vår fjärde grad 
23 mars även gav Göta Par Bricoles Kreu-
gerspex. Detta var även Hans debut med 
ordförandeklubban. 

Vårbal
I maj var det dags för vårbal igen och ett 
stort Bröder och Systrar samt ett antal till-
resta gäster fick uppleva en något förändrad 
ritual och en fin hyllning till kärleken.

Tredje graden
Hösten inleddes på sedvanligt sätt med en 
tredje grad. 

Sjätte graden
Under hösten följde sedan en sjätte grad där 
vi hade besök av samtliga logers Riddarecer-
monimästare. Sjätte graden följdes av pa-
rentation och minneshögtid i år förlagd till 
Skogskapellet. Som nya Riddareordnings-
män debuterade Carl Ritzén och Klaus 
Timann. Våra grader har varit välbesökta av 
såväl egna Bröder som gäster.

Barbara, o Barbara
Året avslutades med ett högtidligt Barbara-
firande då vi även hälsade nya Bröder väl-
komna samt utnämnde guvernörer och 
vice guvernörer. 
 Ett stort antal Bröder medaljerades och 
Bröderna Lars Jönsson och Anders Sund-
berg mottog Emerituskraschanen som tack 
för deras många år som ämbetsmän. 

 Talanggrupperna
Talanggrupperna har förgyllt våra kapitel 
och jag är mycket nöjd med det arbete de 

lägger ner på vårt sällskap. För närmare 
redogörelse för talanggruppernas verksam-
het, se respektive grupps årsberättelse. Li-
kaså våra övriga grupper har haft ett bra 
år. Även där hänvisas till respektive grupps 
årsberättelse. 

Avisa - vår egen tidning
Vår tidning avisa har utkommit med fyra 
nummer och fått mycket beröm av Brö-
der såväl inom som utanför Jönköping Par 
Bricole. 

Nytt system
Jönköping Par Bricole har tecknat av-
tal med Moderlogen för att under 2020 
övergå till ett nytt kanslisystem. Vägen dit 
har varit lång och flera av Jönköpings Brö-
derna har gjort värdefulla insatser, särskilt 
vill jag framhålla vår DStM Arne Levén.
 Avslutningsvis konstaterar jag att vår 
ekonomi är god och i balans. 

Johan Larsson

Styrande Mästare

Å R S B E R Ä T T E L S E
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Julgransplundring
Förra året återupptogs den i många år vilande julfesten 
i Stora Hotellets Spegelsal. Den blev en fullträff och en 
fortsättning var självklar. Att det var helt rätt visade 
årets julfest då Spegelsalen intogs av nästan dubbelt så 
många. Fantastico är bara förnamnet.   

Etthundratjugo, barn, föräldrar, mor- 
och farföräldrar och bröder, två tom-
tar och en häst gjorde den här festen 

helt lysande. Man minns, vid ett sånt här 
tillfälle, sin barndoms jular med julgrans-
plundringar på flera håll men där fanns på 
sin höjd en Tomte. 

Dubbla tomtar
På PB:s julfest är det minst två, en röd och 
en blå Tomte. Jag har då aldrig sett en blå 
Tomte under min uppväxt, men barnen och 
troligen föräldrarna tycker det är kul med två 
tomtar och det går åt när det är så många 
närvarande barn. Inte nog med det. Här 
finns också en häst som barnen (och föräld-
rarna) tycker är fantastiskt kul och vansin-
nigt roligt, icke minst när hästen kissar på 
golvet ett par gånger.

Snirklande ringdans
Men innan festen kom så långt så hade alla 
haft kul runt granen när lekledaren teaterdi-
rektören Per Andrén drog igång det som 
barnen tycker är roligt, dansen runt granen. 
Och det gick verkligen som en dans när Jul-
festorkestern med Dan Ekström på dragspel 
och Mats Anderson på gitarr stämde upp i 
de traditionella lekarna och danserna kring 
granen. Det hela avslutades så klart med en 
ringdans som snirklade runt, runt i de stora 
lokalerna. 

 ... och så kom dom då äntligen!
Och så knackade det på dörren och där kom 
icke en tomte utan två och barnen kollade 
noga om de hade någon säck med sig. 
 Jodå, det fanns och i den var de efterlängtade 
godispåsarna. Vilken fest bröderna ordnat 
med. 

Foto: Hans Järeby
hans JärEby
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Jönköping Par Bricoles 
Minnesfonds seminarium

Bildkryssvinnaren och 
rätt lösning

I samarbete med Jönköping Par Bricoles 
Akademi inbjöd Par Bricoles Minnes-
fond onsdagen  den 20 mars 2019 till ett 

seminarium kring Årsboken .

Seminariet inleddes med att Minnesfondens 
ordförande Anders Hugoson beskrev Min-
nesfondens syfte som kultur och traditions-
bevarare.
 Därefter presenterade i korta anföranden 
Ragnar Jonsell, Erik Haglund, Gert Karls-
son och Anders Mårtensson olika aspekter 
på Årsboken, ur historisk synpunkt, tidigare 

publikationer och Årsböcker från övriga PB 
loger samt framtida visioner.
 Redan mot bakgrund av den första frågan 
var deltagarna överens om att Årsboken är 
ett mycket värdefullt dokument, kanske det 
värdefullaste, för att bevara och föra PB:s 
traditioner/händelser vidare till många brö-
der. Texter i form av tal och berättelser och 
inte minst bilder har ett stort informativt 
värde. Men det gäller även praktiska tips 
kring klädsel, band och medaljer med mera. 
Hur ofta Årsboken bör komma ut och dess 
ekonomi fann också en gemensam uppfatt-

ning. Det rekommenderades vart annat år 
och Årsboken är så viktig att kostnaderna för 
den till och med skulle kunna vara en del av 
årsavgiften.
 Vad Årsboken ska innehålla blev det en 
viss debatt om. En del nya grepp föreslogs 
när det gällde redigering och jämförelser 
gjordes med andra logers Årsböcker. Dess 
nuvarande omfång ansågs bra. Ett förbätt-
ringsområde som togs upp var att inkludera 
fler fotografier. Seminariet avslutades med 
att vår koralintendent Krister Wallin fram-
förde den egenskrivna visan Årsbokens lov.

Vårt första bildkryss mottogs positivt 
av bröderna och många var snabba 
att lösa och skicka in rätt lösning.

Vi har dragit en vinnare bland alla svaren 
och Premiärvinnare blev: 
Broder Lars Nordqvist, RGK.

Han erhåller lunch för två på Restaurang 
Hemma, sponsor av vårt första bildkryss.

Vill du sponsra vårt nästa bildkryss, ett som-
markryss? 
Skicka ett mail till hans@jareby.se på 
Avisaredaktionen

Jag minns en gång för länge sen
det var i Spegelsalen
Jag slog ihjäl nån på en scen
en del av ritualen.
Det var på våren 92
nja, kanske var det hösten
och kanske var det inte då
jag sjöng men tappa rösten.

Jag minns en gång, men det var fel.
Hur är det med mitt minne?
Där finns visst luckor, en hel del,
det snurrar runt här inne.
Det gör det nog hos varje bror
vi har väl alla brister
Så är det säkert, som jag tror,
hos alla bricollister.

Just därför kom man säkert på
en årsbok publicera.
Nu slipper man fundera på
vad man sökt memorera.
Där läser man om allt som hänt
och kanske litet mera.
Ett tal som var helt excellent
och värt att medaljera

Där ser man vilken grad man har,
om band och attiraljer.
Om alla dom man inte har
bland tjusiga medaljer.
Min lovsång riktar jag till er:
Tack alla ni som gör den!
Tryck upp min sång, så alla ser
den fast dom inte hör den!
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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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Nya medlemssystemet innehåller 
– inget skräp!

Göta, Vänersborg och Borås kommer 
också att byta system, men de har 
valt att bygga det i egen regi med 

hjälp av frivilliga Bröder. Även deras data 
kommer att importeras från det gamla. För-
hoppningen är att Bröder i alla loger ska 
kunna läsa i båda systemen.

Öppnat i januari
21 januari öppnade det nya PBM (Par Bri-
cole Multisoft) för alla och det har hittills 
fungerat perfekt, med ett par undantag. Det 
kommer alltid att finnas utveckling och jus-
teringsmöjligheter där så behövs. Hädanef-
ter kommer inbjudningar till gradgivningar 
och andra evenemang via e-post och man 
kan anmäla sig direkt i systemet. Åsikter och 

kommentarer om det här mottages med 
glädje av Styrande Guvernementet och 
Kansliet liksom av vår systemansvarige Mag-
nus Ilvered.

Varför rubricerades artikeln med 
”skräp”? 
Jo, vid introduktionen av systemet fick alla 
Bröder information via e-post från 
jonkoping@parbricole.se. 

Ett problem i dagens uppkopplade värld är 
mängden webbläsare och olika program för 
e-post. Några har inte fått e-posten som 
nämndes. Det kan ligga i din egen Skräppost.

Ta en titt i systemet! Där finns upp-
gifter om varenda bricolist i alla 
loger. Lycka till! 
Om du ännu inte loggat in i nya systemet:

• Öppna vår hemsida via 
www.jonkoping.parbricole.se  

• Klicka på ”Medlemssidor/Inloggning 
medlemsystemet”. 

• När inloggningsrutan dyker upp: Skriv 
ingenting, varken användarnamn eller 
lösenord. 

• Klicka istället på ”Glömt lösenord”.  Då 
mailas det hem ett lösenord som du ska 
byta till ett nytt (måste göras inom 15 
minuter).

• Fungerar det inte? Kontakta kansliet.

Efter många år med ett kanslisystem från Göta har vi nu bytt till ett helt nytt. Det 
gamla var byggt på en plattform som hunnit bli föråldrad, så det var ett naturligt steg 
att ta. Tillsammans med Moderlogen, Malmö, Sundsvall och Örebro växlade vi över 
till det nya medlemssystemet, producerat av Multisoft i Stockholm, I grunden finns 
samma data om alla Bröder som tidigare. De importerades direkt från det gamla.

Arne Levén
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Kolla din Skräppost ”Spamfolder”. Gör så här:
OUTLOOK:
Högerklicka på ett mejl, i Skräppost mappen, vars avsändare du vill ta bort spärren för. Välj Skräppost och sedan 
Ej Skräppost. Mejlet flyttas till inkorgen och avsändaren läggs (valfritt) till i listan över Betrodda avsändare.
MAIL PÅ MAC:
Om Mail felaktigt har markerat ett mejl som skräp: Klicka på Ej skräp i mejlbanderollen eller klicka på knappen 
Ej skräp       i verktygsfältet i Mail (eller använd Touch Bar). Mail flyttar mejlet till inkorgen.
GMAIL PÅ TELEFON:
1. Öppna Gmail-appen        på en iPhone eller iPad.
 Obs! Ladda ned Gmail-appen om du inte redan har den. 
2. Tryck på menyn       uppe till vänster  > Skräppost.
3. Markera meddelandet som inte är spam.
4. Tryck på Mer   •••  > Inte skräppost.

X
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En lysande succé!
På förväntansfulla ben beträddes en 

stämningsfullt utsmyckad Spegelsal 
med levande ljus där Musik, Kör och 

Teaterbröder samverkade magiskt. Grad IV 
är en av våra vackraste och mest stämnings-
fulla grader och vi 150 Bröder som fick 
uppleva detta är i sanning lyckligt lottade. 
Vi gratulerar de 17 Recipiender som upp-
höjdes till ”Durchseende Bröder” och mot-
tog nya gradband och insignier. 

Att det som sig bör delades ut veder-
mälen till besökande Bröder är alltid 
uppskattat. Denna ceremoni genom-

fördes på uppmaning av Arbetsgradernas 
Ordförande Hans Palmberg av vår Depute-
rade Styrande Mästare Arne Levén med as-
sistans av Styrande Kansler C-G Atterdal 
samt Medaljintendent Lars Jönsson. 

Rummet intogs och det var dags för 
kvällens gradgivning. Av förklarliga 
skäl kan vi inte avslöja vad som hän-

de men jag kan försäkra er som inte var med 
att ni verkligen missade något. Det var en 
magnifik tillställning. 

Bröderna bjöds på underbart samarbe-
tet mellan kör, musik och teaterbrö-
der och inte minst tjänstgörande 

Ämbetsmän.  

Riktigt slut var ju inte kvällen efter 
gradgivningen utan då följde ett ef-
terlängtat mingel. 

Intendenterna plockade bort rekvisita 
och förberedde för måltidskalaset till-
sammans med hotellets personal. 

Cermonimästaren kunde pusta ut ef-
ter en synnerligen väl genomförd 
gradgivning. 

Ordförande Hans Palmberg sågs 
mingla med ett belåtet leende på 
läpparna. 

Lite senare började kören sjunga i trap-
pan. Det är nog bland det mäktigaste 
en Broder får uppleva att gå mellan 

dessa skönsjungande Bröder. Då vet vi att 
måltidskalaset börjar. Vår Providör Lars Jo-

hansson hade överträffat sig själv denna 
gång. Vi bjöds på en underbar måltid med 
god dryck. Det händer mycket under mål-
tidkalaset. Det mest bejublade inslaget var 
när våra Musiker drog igång på scenen. Ste-
phan Möller sjöng som aldrig förr och det 
blev stående ovationer där publiken ropade 

”en gång till” ett antal gånger. Tack alla mu-
sicerande Bröder för att underbart framträ-
dande.

En lång dag började närma sig slutet. 
För de Bröder som inte var riktigt 
färdiga för hemgång vidtog Traktö-

rernas nachspiel på kansliet

CarL-Gustaf attErDaL
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Glada nygräddade IV-gradare

Inga trumpna miner här inte Fredrik Jutnäs höll recepiendtalet
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Bricolist - 
ett förhållningssätt till livet

1 1 

annanEn annan sida:

Leif  kallar sig själv för kulturintresserad 
entreprenör och detta med all rätt. Att 
han älskar PB kan man inte ta miste 

på. Han har tagit initiativ till att starta flera 
av våra talanggrupper, kulturmorgon, Arkiv 
X, traktörerna, punschbröderna, pro-jektea-
ter med mera. Som Deputerad Styrande 
Mästare, teaterdirektör, orförande i teatern, 
ceremonimästare, Preases i Akademin med 
mera har Den gamle Bricolisten haft en del 
tänkvärt att säga bröder på väg upp i gra-
derna. 

Varför så stort engagemang?
Varför har han då engagerat sig så entusias-
tiskt i allt som hör PB till, kanske många 
undrar. 

Svaret är enkelt
– ”Att gå med i PB är ett utmärkt sätt att 
förverkliga sina drömmar och skaffa sig för-
djupad vänskap genom att få möjlighet att 
lära känna udda människor, det har jag stor 
erfarenhet av. I våra många talanggrupper 
kan man förverkliga de drömmar som man 
kanske gått och burit på länge, men inte vå-
gat göra något åt”, säger Leif.
 Att vara med i PB är som att gå på lina och 
lära sig balansera mellan skämt och allvar, 
enligt Leif. 
 Många har säkert haft drömmar om att 
sjunga i kör, spela teater med mera, men 
aldrig tagit steget. 

– ”Jag har ingen sångröst och kan inte gå med 
i en kör, men i PB kan jag vara med och 
sjunga. Jag har alltid haft drömmar om att 
kunna stå på scen och framföra något. Det 
har jag fått förverkliga i PB liksom att skapa 
spex som andra framfört till brödernas gläd-
je. Med andra ord är det mycket man kan 
utveckla och förverkliga i PB.”

Men fritidsintressen då?
Förutom familjen, hustru Mona med barn 
och barnbarn, så är det stugan på västkusten 
och turer på havet utanför Strömstad som 
prioriteras. Historia är ett annat intressse 
som Leif också gärna fördjupar sig i. Men PB 
kallar hela tiden på uppmärksamhet. Han 
säger själv att han älskar PB, men nummer 
ett, är naturligtvis Mona hans ungdomskär-
lek som han gifte sig med 1966,

Fakta om Leif Thor
Född i Huskvarna, men flyttade till Tida-
holm efter tre månader, senare Tibro och  så 
studier på Skövde gymnasium och därefter 
ekonomistudier på Handels i Göteborg.

– 1966 Gifte sig med sin ungdomskärlek 
Mona

– 1971 Headhuntad som VD för Slättens 
industrier i Norrahammar (tillverkare av fri-
tidsmöbler) och bosatte sig på Norra Park-
gatan i Huskvarna

– 1975 Startade Leif eget företag, Leif Thor 
HB, senare AB och jobbade med fritids-
möbler

– 1998 En hjärtinfarkt fick Leif att sälja före-
taget och ta det lite lugnare, det blev mer och 
mer PB 

– 1999-2002 Deputerad Styrande Mästare
Familj: Hustru Mona, sönerna Johan, Micke 
och dottern Anna.

Han är en person som utstrålar lugn och självsäkerhet 
och är bekväm i sin roll oavsett vilken den är. Detta efter 
snart fyrtio aktiva år i Jönköping Par Bricole, år där han 
ständigt gjort avtryck, den gamle Bricolisten Leif Thor. 

hans JäErby



Kansliets expeditionstider:
• Kansliet nås för tillfället 
enbart via e-post.
Kansliet mottager tacksamt Brödernas 
eventuellt ändrade adressuppgifter, både 
vanlig och e-post. 
Östra Storgatan 6, 553 21 Jönköping, 

e-post: jonkoping@parbricole.se 

Bankgiro 517-1962
http://jonkoping.parbricole.se/

Grad III  200919 
Grad X  201024
Grad VI och Parentation 201101
Barbara, Grad I, V & VIII 201121

*Alla datum är preliminära pga 
pandemin och kan senareläggas.

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 *

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

Våren kommer smygande och jag 
tänker tillbaka på vilket fantastiskt 
PB år vi haft 2019. Installation och 

Gradgivningar som genomförts högtidligt, 
vackert och underhållande. Vi har så många 
Bröder som gjort stora insatser under året 
och jag vill återigen tacka för era insatser till 
Brödernas bästa!
 Ett nytt spännande år har redan startat 
med Julfest och Grad IV men vi har blivit 
tvungna att dra i handbromsen och pausa de 
flesta event som planerats i vår pga den på-
gående pandemin.
 Brödernas hälsa är mycket viktigt och vi 
har en PB-tid att se fram mot i höst då vi 
hoppas att vi kan fortsätta genomföra vack-
ra gradgivningar och andra event. Hör gärna 
av er om ni behöver hjälp med något. Anders 

Sundberg och Thomas Arvidsson samord-
nar vår Caritasverksamhet. 
 Vill även påminna om vår hemsida där vi 
informerar och lägger ut lite roliga och upp-
muntrande historier. Vill du bidra med nå-
got kul så skicka ett mail till Hans Järeby 
(hans@jareby.se) för publicering.
  Vi har skickat ut faktura på medlemsav-
giften till er och jag påminner ödmjukt Brö-
derna att betala den så snart som möjligt.  
Medlemsavgiften är mycket viktig för den 
verksamhet vi bedriver. Vi tar även tacksamt 
emot bidrag till Årsbokens vänner och andra 
ekonomiska bidrag. Tillsammans ger bidra-
gen oss möjlighet fortsätta utveckla vår verk-
samhet.

Carl-Gustaf Atterdal
Styrande Kanslär Jönköping Par Bricole

Välkommen till 
ett nytt PB-år!

K A N S L Ä R E N

Marknadsgruppens glasmonter med 
godsaker för PB-bröder hittar man nu 

hos vår Guld-sponsor 
RobeRt Lindqvist 

heRR och dam-konfektion 
på Östra Storgatan.

Östra Storgatan 44 | 036-71 52 88 | www.kristinabrud-fest.se

Gynna våra sponsorer


