• Nu har vi gott om tid
• Nya recipiender
– Hur går det till?
• Jönköpings Stadspark
– bakgrunden
• Okänd rikskändis i PB
• En annan sida
• Bildkryss
• Guldsponsor!
• ... och mycket mer
Jönköping Par Bricole #2/2020

Jönköping Par Bricole # 2/2020

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

Nu har vi gott om tid
Vintern gick över i vår, men vädret blev inte det stora samtalsämnet i år. Istället fick vi
ställa in det mesta av sociala kontakter och det gick fantastiskt fort. Första lördagen i mars
besökte jag Moderlogen och deltog i deras Grad II med hela 40 recipiender. Innan ankomst fick vi restriktioner beträffande hälsningsprocedurer. Det hade nämligen kommit
ett virus vid namn Corona.

A

lltså fick vi inte göra våra vanliga
handslag, utan istället endast hälsa
varandra med handen på hjärtat.
Kändes lite ovant men fick ju gå, förstås. En
vecka senare beslutade vi själva att ställa in
vårt eget Grad II i Jönköping. Inställelserna
gick sedan slag i slag och gällde snart mer
eller mindre all aktivitet i hela Par Bricole
liksom det mesta i landet.

Brödrakedja
Hos oss startade Anders Sundberg en Brödrakedja som ställer upp för Bröder med behov
av hjälp att handla mat eller mediciner.
Många har ställt upp och anmält sig till Anders såsom villiga att hjälpa till. I skrivande
stund har dock något behov av hjälp ännu
inte anmälts. Vi sänder i alla fall en rungande applåd till Anders och alla hans osjälviska
hjälpare. Det här är äkta broderskärlek! I
samma anda vore det mycket uppskattat av
våra många solidariska Bröder i karantän att
få ett samtal eller ett uppmuntrande mail.
Även om man inte behöver fysisk hjälp, så är
alla kontakter med omvärlden så oerhört
viktiga och välkomna. Lyft luren och få några värmande ögonblick att ha i minnet!

Tom kalender
I rubriken anges att vi har gott om tid. Ja,
åtminstone är min egen pensionärsalmanacka numera helt blank. I vanliga fall har
jag tre eller fyra dagar upptagna med PB-aktiviteter varje vecka. Det brukar börja med
körövning på måndagar, arbete med nya
medlemssystemet, guvernementsmöten,
lunch med olika Bröder, Luculli Gille, Avisamöten, gradgivningar och fester med Intendenterna. Idag är det alltså rensat, vilket
ger mig tid att utveckla mig själv och trädgården, prata i telefon med bricolister, öva
stämmorna i kören och se sådant på tv som
jag aldrig brukar ha tid med. Trots allt saknar
jag den intensiva direkta kontakten med er
alla. Förhoppningsvis kommer man att få
bukt med smittspridningen så vi kan återgå
till det vi brukar hålla på med.

fastställde vi planeringen för nästa år. Några
punkter är inte riktigt definitiva, men allt ses
längst ner på vår hemsida.
Blir det mer ändringar återkommer vi via
e-post och hemsidan.

Vi hoppas

En dikt i tiden?

Ännu hoppas vi i Guvernementet att allt kan
återgå till det normala efter sommaren. Vi
planerar för att köra igång med en kombinerad Grad II och III den 19 september och
sedan fortsätta med den planering vi haft
hela tiden för resten av hösten. Alldeles nyss

Snön är nu borta från taken.
Man bryr sig allt mindre om saken.
Arenor och festsalar, helt utan gäster.
Jag längtar tillbaka till välfyllda fester.
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Nya recipiender – Hur går det till?
Sällskapet är beroende av nya bröder för att utvecklas och hålla ett stadigt medlemsantal.
Men vi skall inte ta in vem som helst! Utan förutsättningen för anmälan bör vara att man
tror att det blir en framtida bricolist med rätt inställning. Så hur går det till?

J

o vi i Arbetsgraderna vill inte att ni väntar med anmälan av nya recipiender till
sista minuten innan första graden. Utan
när ni stött på ett lämpligt Par Bricole ämne
och vederbörande är intresserad. Anmäl recipienden snarast till kansliet på anmälningsblankett som finns på hemsidan eller
finns att rekvirera från kansliet. Två faddrar
krävs varav den ene skall uppnått minst 5:e
graden. Detta kan man med fördel göra hela
året. När ansökan kommit in skickas en bekräftelse på mottagen anmälan och datum
för erhållandet av första graden samt en upplysning att inbjudan kommer ca 3 veckor
innan. Då kan recipienden boka detta datum i sin almanacka innan någon kärälskelig
hinner före. Historiskt har det visat sig att
några skickat in anmälan och sedan haft för-

hinder och det är ju synd, vi hoppas undvika
detta så här.

Faddrar
Faddrarna är mycket viktiga. De kommer
numera att få en speciell inbjudan som talar
om att de har en recipiend som kommer att
erhålla en grad. Vi hoppas alltid att faddrarna följer sina recipiender på gradgivningen.
Passa också kanske på att ta en liten lunch
tillsammans innan graden med din recipiend.

Tidsbrist
Varför gör vi så här? Jo det har visat sig att
många anmälningar kommer alldeles för
sent. Vi behöver några veckor på oss för att

Broder!
Har du tråkigt hemma?
Köp något kul hos oss!
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förbereda en bra gradgivning, tal skall skrivas, bordsplaceringar, inbjudningar etc. etc.
Dessutom är det kanske inte helt rätt att bara
kasta in någon man flyktigt träffat på ett kalas. Det finns många bra framtida bröder
därute och vi skall lägga ner lite mer intresse
på de vi bjuder in. Recipienderna kommer
även att bjudas in till upptaktsmöte där vi
presenterar oss och vår verksamhet.

Nu är det rätt tid
Så passa på! Nu är rätt tid att gå igenom sina
vänner & arbetskamrater och utvärdera om
det finns en framtida bricolist. Anmälan göres snarast.
Hans Palmberg
Arbetsgradernas ordförande
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Vilken härlig värld att födas till,
den Baccanaliska
Ånger har infunnit sig. Varför sade jag inte ja tidigare. Ja, till PB alltså, en som säger nej
till bröderna, vet inte vad han går miste om. Nog är det märkliga turer livet har i beredskap
för oss och speciellt för undertecknad. Jag har flera gånger sagt nej till deltagande i Par
Bricole, i första hand på grund av tidsbrist. Bröderna har dock icke låtit hoppet fara, utan
envist och klokt bestämt sig för att så småningom lyckas.

M

an kan undra varför? Inte har väl
jag, en enkel östgöte, något att tillföra. Man försökte till och med för
några år sedan få mig att spela Adam iförd
trikåer, men då gick bröderna för långt (det
hade passat Kurt Rudolf bättre). Jag i trikåer,
nej gud bevare mig för sådana generande kläder. Så här efteråt kan dock konstateras att jag
redan hade spelat i trikåer, då som MacBeth i
ett reklamavsnitt för Telia i Nyårsrevyn.

Bröders list
Till slut lyckades brödernas list och jag föll till
föga. Jag tänkte att min svärfar Sture Petri,
själv briccolist, skulle glatt sig åt detta. Jag gav
mig hän efter kallelse till första graden. Jag
noterade särskilt att man bär frack. ”Aha, en
klubb som roar sig med stil”. Iklädd frack
gjorde jag entré, men upptäckte till min förvåning att av de övriga 20 recepienderna som
skulle invigas i den baccanaliska mystiken var
det bara tre som bar frack. Väl åter hemma
kollade jag inbjudan och där stod det, frack
eller mörk kostym, men helst slips till kostymen. Jag föreslår att man stryker det senare
och beslutar att det alltid ska vara frack.

PB’s glade mystik
Senare, och väl invigd i PB:s glada mystik,
kände jag mig snabbt hemma, men upptäckte att i PB vilar man inte på hanen. Döm om
min förvåning när Leif Thor ringer upp mig
några dagar senare och undrar: ”Skulle du
vilja spela med i ett spex”?
- Ja, självklart, sade jag och vi träffades en kväll
ute i Leifs lokaler på Haga.
Ett manus lades i min hand och döm om
min förvåning när jag upptäckte att det var

det gamla spexet Adam, som Kurt-Rudolf och
Goggo skrivit och många år tidigare försökt
få mig att spela med i.
Jag satt där spänd för att få veta vilken roll
jag skulle spela. Efter tidigare förfrågan fanns
det så klart bara en roll för mig, huvudrollen
Adam, men det kunde man ju inte med att
upplysa herrarna om. Det låter kanske egoistiskt och inte så ödmjukt. Ska man spela med
i ett spex måste man dock gå all in. Inte kunde väl jag spela Eva, nej det passade bättre för
Jacob S Jonsson.
Den kvällen blev starten på något mycket
trevligt, precis så som fritiden skall vara och
precis så som jag skulle kunna tänka mig att
det alltid ska vara i PB. Fritt fram för glada
upptåg. När jag märkte vilka killar som sagt
ja till att vara med förstod jag att det här skulle bli något alldeles lysande.

Värdig broder
Här gällde det att ge järnet och visa sig värdig
ett medlemskap hos bröderna. Leif Thor, som
jag snabbt döpte till Mr Peps, är en jäkel på
att peppa. Utstrålar man själv glädje och vilja,
trots att man inte kan noter och helst gör som
man vill, så är halva segern vunnen. Det smittar av sig.
Nu var det inte några ledsna killar som var
med och gladare blev det efter varje repetition. Trots att Kurt-Rudolf ibland svävade ut
i en helt annan låt och Goggo påpekade: ”det
skall vara ett fiss där”, men sådana är de,
konstnärerna. Ingen av spexförfattarna tappade fattningen, trots att en del strykningar
gjordes under resans gång, detta för att ”snittsa” till det hela, som vi uttryckte det. Vi tyckte själva att rollbesättningarna blev helt per-
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fekta, Goggo som Gud och Kurt-Rudolf som
orm. Icke att förglömma Lars Nordqvist,
Egon Larsson och Conny Norman som spelae
aporna och som verkligen växte in i rollerna
på ett fantastiskt sätt och som lyfte hela föreställningen. En föreställning där Benno Holm
som trädet blev den fasta punkten.

Väntan på entré
Föreställningen kunde dock blivit ännu bättre om vi inte fått vänta så länge på att börja.
Tänk efter själva. Killar tända till tusen som
gör sitt kanske första och enda framträdande
får gå i kulisserna dryga halvtimmen och vänta. Det är inte helt enkelt att hålla den tändningen, men grabbarna gjorde det. När spelet
till slut skulle börja och jag som Adam skulle
göra ensam entré, upptäcker jag på publikens
reaktioner att ljudet inte fungerar. Jag tar till
orda med teaterröst. ”Jag märker att ljudet
inte går ut. Jag går ut och kommer tillbaka när
det fungerar”. Där fick man kvällens första
applåd. Efter en stund så var ljudanläggningen igång och vi kunde spela spexet Adam till
publikens förtjusning.
Att som ny briccolist sedan själv bli hyllad
med PB:s förtjänsttecken i guld för en enkel
insats i ett spex, det värmer och man känner:
nu är jag med. Vilken lycka och man förstår
att i det här sällskapet uppskattar man allt som
görs om det görs för att glädja och underhålla.
Till Bröderna i spexet kan jag bara säga:
–”Tack! Jag är imponerad och tacksam över
att jag fick vara med.”

Hans ”Adam” Järeby
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Urklipp från avisa 2001 med bilder från den stora
vårbalen samma år som spexet ”Adam” spelades.
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A K T E R S P E G L I N G

Jönköpings stadspark
- en grön oas skapad av bricolister
Stadsparken, en plats för avkoppling och rekreation, men också en plats för idrottsliga
folkfester och familjetraditioner. Stadsparken är småländsk kulturhistoria, den självklara
platsen för nöjen och fester, men också en del av Jönköping Par Bricoles historia.

I

nästan alla skrifter om stadsparken citeras biskop Esaias Tegnér, som vid ett besök i Jönköping 1838 uttalade sig lyriskt
om den vackra natur som omgav staden.
Förmodligen syftade han inte på området
väster om Dunkehallavägen som fram till
1896 var en ogenomträngligt skog som bestod mest av sumpiga busksnår.

skogshage med en och annan gångväg och
några bänkar på de vackraste utsiktsplatserna. All mark skall kunna beträdas.

Nu kommer Par Bricole in i bilden
Drätselkammarens förslag bifölls av stadsfullmäktige den 20 april 1896 och redan den
8 maj bildades Jönköpings Stadsparkssällskap med friherre Palmstierna som dess förste ordförande och det är nu Par Bricole
kommer in i bilden.

Styrande i hela 27 år
Postmästare Olsson efterträddes av direktör
Henrik Karnell som också ägnade Stadsparken stort intresse och hängiven vård. En relief i brons över Henrik Karnell finns på
bergväggen nedanför kanonberget. Karnell
var styrande i 27 år, först som Styrande Kansler, sedan som Deputerad Styrande Mästare
och avslutningsvis som Styrande Mästare
1929–1944.

Byggnaderna
Att sprida idéer
Varför Tegnér omnämns i skrifter om stadsparken har jag aldrig förstått, däremot kan
ingen ta äran ifrån Jönköpings dåvarande
landshövding, Hjalmar Palmstierna, eftersom det var han som fick bollen att börja
rulla kring den blivande Stadsparksvallen.
Palmstierna spred sina idéer och visioner till
ledamöterna i drätselkammaren och stadsfullmäktige, vilket resulterade i att banktjänstemannen F Ekdahl la en motion den
14 juni 1895 om att upplåta den så kallade
Skjutsarehagen i Dunkehalla till en park. I
motionen framgår att det ska vara en park
utan lyx, inga klippta gräsmattor eller blomarrangemang, utan mer som en uppröjd

Johan Albert Olsson

Bricolisten och postmästaren Johan Albert
Olsson blir parksällskapets första verkställande direktör, och arbetar nitisk och outtröttlig för att skapa den park som det beslutats om. J A Olssons byst är rest i stadsparken
för att hedra hans arbete med Stadsparkens
tillblivelse och hans riddaresköld hänger i
Bellmansalen på vårt kansli som ett bevis på
framgångsrik bricolistisk gärning.
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Man får dock inte glömma ingenjör Algot
Friberg, som var verksam i Norra Smålands
Fornminnesförening, men också en aktiv
bricolist. Nästan alla stadsparkens kulturhistoriska hus och byggnader som flyttats dit,
är hans förtjänst.
Till dessa byggnader hör bl.a. klockstapeln
från Norra Solberga (1700-tal).
Bäckaby kyrka som flyttades till stadsparken 1901. (Tyvärr förstördes den gamla
1500-talskyrkan av en anlagd brand år 2000.)
Ryggåsstugan från Markaryd, Soldattorpet från Linderås, Sockenmagasinet från
Ingatorp, Stolpboden från Järsnäs, Spannmålsboden från Flisby och Tråddrageriet
från Gnosjö. Allt detta tack vare Konung
Magnus Riddare Algot Friberg

Jönköping Par Bricole # 2/2020

En annan intressant koppling till Par Bricole i Jönköping är Fågelmuseet. Hela samlingen av fåglar är en donation av regementsläkaren Herman Nyqvist. Samlingen omfattar
över 1400 exemplar fördelade på 345 arter.
Jönköpingssonen Herman Nyqvist inträdde i PB 1880 och överflyttades 1890 till
Borås Par Bricole dit han flyttade som regementsläkare.

Alphyddan och vallen
Stadsparksvallen och restaurang Alphyddan
uppfördes år 1901 under postmästare Olssons tid. Intressant i sammanhanget är att
många bricolistiska festligheter hölls på Alphyddan, inte minst tillsammans med respektive. Förmodligen var det på Alphyddan som
Styrande Mästaren och Överstelöjtnanten
Gösta Pantzerhielm kläckte idéen om Vårbalen (1940-talet).
Med tanke på alla år som Henrik Karnell
var Styrande kan man förmoda att det lilla
gula trähuset som ligger bredvid Kanonberget och som var parksällskapets kansli, också
var Par Bricoles inofficiella kansli, kanske
vårt första.
Restaurang Alphyddan revs 1965 men
verksamheten lades ner redan i mitten av
1950-talet. Många drömmer fortfarande
om en återuppbyggnad av en restaurang på
toppen av berget.
Kafé Stugan uppfördes 1907 och Stadsparkens djurhagar tillkom i stort sett under
1950-talet.
I början av 1970-talet upphörde Stadsparksstyrelsen och numera är det Jönköpings
kommun som ansvarar för underhåll och
utveckling av parken,
men det var bricolister i Jönköping som
formade och utvecklade
Jönköpings
stadspark.

Dan Ekström
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En annan sida:
Det är inte alltid som livet
blir som man tänkt sig

B

roder BERTIL ÖSTERBERG, som
vi har förmånen att ha på vårt kansli,
är en av många som hade tänkt sig
något annat. Han var inställd på att bli advokat, men blev värvad till skogsstyrelsen.
Anställd av ingen mindre än vår förre styrande mästare Gunnar Gotte.

Dialekter
Bertil är norrlänning på mödernet, född i
Örnsköldsvik och sörmlänning på fädernet
och hamnade så småningom i pappans hemstad Nyköping, men först efter en tid i
Landskrona. Helt naturligt blev skånska den
första dialekt Bertil fick lära sig, men bara
efter några år flyttade familjen till Norrköping.
I Norrköping tog så småningom Bertil
studentexamen vid Norrköpings Högre Allmänna Läroverk, närmare bestämt maj
1965. Nästa steg i livet blev militärtjänst och
utbildning till reservofficer vid P 10 i Strängnäs. Så blev det flytt igen. Intresset för juridik
och senare ett yrke som jurist/advokat hägrade och studierna lästes in i Lund åren 1967
- 1972. Och som för alla juridikstuderande
blev det flytt igen och tjänstgöring vid Sandvikens tingsrätt.

Domarutbildning
Senare flytt igen för domarutbildning vid
Göta hovrätt i Jönköping och tjänstgöring
som tf Rådman vid ett flertal tingsrätter
under Göta Hovrätt fram till november
månad 1988. Jobbet som domare passade
Bertil som handsken och betydligt lugnare
och trevligare än advokatjobbet.
–”Tanken var egentligen en kortare mellanlandning på Kungliga Ämbetsverket i
avvaktan på en rådmanstjänst på angenäm
ort.”
Men där kom Gunnar Gotte plötsligt in
i bilden. Skogsstyrelsen behövde en duktig
chefsjurist och där platsade Bertil enligt

Gunnar Gotte. Några egentliga kunskaper
om skog hade inte Bertil, men däremot om
juridik. Gunnar Gotte var också den som
anställde Bertil.
Bertil tyckte jobbet var trevligt, dels på
grund av trevliga arbetsuppgifter, men också för en del utflykter utomlands och fina
arbetskamrater, Han stannade kvar ända
fram till pensionen 2011.

Historia
Självklart har Bertil kopplat av från juridiken, (dock inte helt) och ägnat sig åt sitt
intresse för historia, teknik och även idrott,
där det blivit både pingis, badminton, tennis, och golf. Han skaffade segelbåt och
drog ut på böljorna och när det frös till blev
det skidor utför. Nu har han lugnat ner sig
lite och spelar en hel del bridge och roar sig
även med att läsa historiska romaner.

Värvad
Efter pensionen har Bertil agerat som privatadvokat till vänner och bekanta. Och så
kom Gunnar Gotte in igen och värvade honom till vårt Lysande sällskap 2012. Han är
nu en tillgång på vårt kansli tillsammans
med Elwyn Mandley och sin gamla arbetskamrat Nils Rensfeldt.
–”Kansliarbetet har också inneburit
medlemskap i Kulturmorgon, en skara erfarna bröder som träffas varje torsdagsmorgon för frukost, utbyte av tankar samt posthan-tering när sådan är påkallad.”
Självklart återfinnes Bertil på kapitel och
måltidskalas och är glad matlagare i Luculli
Gille och där som
M le chef i grupp XIII.
Förutom PB är Bertil
också medlem i Odd
Fellow sedan slutet på
1990-talet.
Hans Järeby
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Familj:
Hustru Ulla som han träffade under studierna
i Lund 1967, (de gifte sig 1970) sönerna
Christian och Peter och fem barnbarn.
Bor:
Radhus på Vätterslund.
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BACCHI
HORN
CUP
2016
Bacchi Horn Cup 2020, 13-14 sept
den 30-31 maj på Omberg Golf & Resort.

Par Bricole har skapat
många olika verksamheter genom åren och
Alla golfspelande Bröder från samtliga Par Bricoles loger inbjudes att deltaga i
alla dessa olika verksamheter
bra2016
om som
de leder
till att istärka
Bacchi Hornär
Cup
har spelats
förbrödringens tecken i över 20 år.
Numera
innehåller också tävlingen ett antal deltävlingar utöver kampen om
vänskapsbanden i vårt
brödralag.
det golftrofén
åtråvärda vandringspriset
Horn.
Att träffas omkring
”Bacchi HornBacchi
Cup” har
vi gjort
i ca 30 år och det är verkligen en träff som förenar det samlade
bricoleriet. Samtliga loger i Par Bricole deltager och i år är det
Under mars månad kommer den officiella inbjudan men redan nu ombedes intresserade
Vänersborg PB som arrangerar. Tävlingen som egentligen är
golfande Bröder att göra sin intresseanmälan till respektive loges lagledare.
tre tävlingar i en inramas med en brödramåltid, underhållning och
bricolistiskt
gemyt.
På Omberg
finns
25 dubbelrum och 25 enkelrum bokade för vår räkning.
Detta
sker
i
år
enligt
planerna
på Lundsbrunns
golfbana,
Jönköping Par Bricole är arrangör
i år och kan
redan nu ”flagga” för den unika Sjunde Graden
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ske vid
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april/maj
som ges
utomhus
i Alvastra
klosterruin
den 28men
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convid-19 har den flyttats till september.
Mer information
om detta
under
Särskild
inbjudan kommer
viakommer
mail till de
somvåren.
finns med
Bacch
i Horn
i maillista Bachhi Svingare.
Cup 2
Var:
020, A
Nytt
för
i
år
är
att
speldag
och
festmåltid,
prisutdelning
och
muntrationer
infaller dag 1.
nmäla
Lunds
n
Uppdatera gärna din kontakt och meddela ditt intresse
brunn
När:
GK
13-14
septe
Golf:
till lagledare:
mber
2020
Shotg
• Speldag 30 maj
unsta
Pris:
rt 09,
00 14
1500:
Tomas Lundquist
t.lundquist@tele2.se
- 3-rä
septe
• Shoutgunstart 09:30
tters
mber,
midd
Tävlin
ag ink
gsdag
eller till vice
lagledare:
lmed
kaffe
• Tävlingsservice, scorekort, banguide, närmast hål, längsta
mStartkit
ed lu
, gree
300:drive.
nch,
- Enk
nfee
boend
Inspe
elrum
Dan Ekström
danekstrom@me.com
e.
l: S
stilläg
mineralvatten,
kexchocklad och banan.
önda
g
Anm

g 12,

.

00-13
älan:
,00 3och 1 glas
• Tvårätters middag (gubbröra och Vätterröding) med
starköl, snaps
75:- f
Till:
riv.
per.la
r
vin, kaffe och kaka, samt övernattning och greenfee.
s
son@
Senas
eldfa
t: 10
stserv
augus
ice.se
ti 202
• Totalt: 1850:0
Behöv
• Enkelrumstillägg 300:da up
pgif
ter:
Namn
, loge
, tele
fonnu
önska
mmer,
n om
ev go
golfid
lfbil.
, hcp
,

Eventuellt inspel den 29/5 är möjlig och plats finns på Ombergs hotel. Detta ingår inte i priset
specia
lmat,
enl ovan.
Varm
samt
t Vä
lkomn
a, Kla
ng
Frank
& Arn
Väner
e
sborg
´s Ba
cchi S
07063
vinga
46495
re
Pelle
Pelle,
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Johan Fritiof Gustafsson
- en okänd rikskändis från Hakarp.

Det är spännande och lärorikt på många sätt att dokumentera och föra in avlidna bröder
och tidigare medlemmar i vårt datasystem vilket är en av de saker som upptar större delen av min tid just nu. Inskrivningsboken är fylld med ovanliga namn och ibland med
anteckningar som är svåra att tyda, allt präntat med bläck och stiftpenna av varje ny
medlem för mer än 100 år sen. Just nu har jag passerat medlem 1111 ingenjör Erland Jung
som skrev in sig i vårt sällskap 1934.

U

pptäckterna är intressanta och man
träffar en del kändisar på resan.
Konstnären John Bauers far drev en
uppskattad charkuteriaffär vid Östra Torget
i Jönköping och både pappan och Johns lillebror var med i PB, det visste jag inte. Polarforskaren och ingenjören Salomon August Andrée hade en bror som var flitig i PB,
det visste jag heller inte, men roligaste blev
det när en helt okänd broder med grad II och
med ett namn jag inte kunde hitta i de arkiv
jag använder, visade sig vara en av de kanske
mest berömda personer vi haft inskrivna i
Jönköping Par Bricole. Han var förmodligen
ingen flitig besökare, men han finns med i
våra årsböcker som betalande medlem i nästan 30 år.

Samlingsregeringen 1939. Domö står som nummer sex från höger.

Johan Fritiof Gustafsson
Han föddes den 30 augusti 1889 i Hakarps
socken. Han genomgick högre folkskola i
Huskvarna och praktiserade sedan vid olika
lantgårdar och bedrev samtidigt självstudier.
1913 blev han självägande lantbrukare i
Åsens by. 1917 skrev han in sig som medlem
i Par Bricole och erhöll grad I och II den 8
december. 1918 för-värvade han gården
Domö i Västergötland och flyttade från Småland. Han engagerade sig då ganska omgående politiskt vilket förmodligen var en
ganska naturlig utveckling eftersom hans far
var godsägare och dessutom riksdagsman i
första kammaren.

Han bytte namn till Domö 1937
Högerledaren Fritiof Domö har en meritlista som är imponerande.
Från 1928 var Domö riksdagsman i första
kammaren. Han var en socialkonservativ

Fritiof Domö

högerpolitiker och var partiordförande för
Högerpartiet 1944–1950. Det fanns de som
ville välja Jarl Hjalmarsson som hade varit
handsekreterare till statsminister Arvid
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Lindman, men ”Jarlen” fick vänta. Domö var
stark och ohotad.
Han var statsråd i samlingsregeringen
1939–1945. Han var handelsminister
1939–1941, 1941 blev han konsultativt
statsråd med ansvar för bränslefrågor och
1944 blev han chef för kommunikationsdepartementet där han var delaktig i arbetet
med att utarbeta ett förslag om högertrafik.
Efter valförlusten 1948 sammankallades en
partikonferens och Domö gjorde där sin mening klar att valförlusten berodde på ”uppjagade stämningar.”
Han var hård i sin kritik mot Erlanderregeringen och krävde omval vilket avvisades
av regeringen. Domö erbjöds att bli landshövding i Kalmar län med avböjde eftersom
erbjudandet offentliggjorts genom pressen.
14 december 1949 meddelade den till åren
då komne högerledaren sin avgång. Han
kvarstod som högerledare fram till partistämman i januari 1950 då Jarl Hjalmarsson
valdes som partiordförande efter Domö.

Jönköping Par Bricole # 2/2020

Landshövding
Domö utsågs till landshövding i Skaraborgs
län 1951 och kvarstod i riksdagen fram till
1959.
Som landshövding gjorde Domö en betydande insats framför allt inom kommunikation och jordbrukslivet i länet. Det sägs
också att han var en mycket god administratör. Han avgick 1956.
Den 23 november 1961 gick pensionären
Johan Fritiof Gustafsson Domö ut på jakt

Par Bricole, varför det?
Varför vill någon gå med i Par Bricole, den frågan har nog
många ställt sig, även jag, samt Hans Palmberg på sid 3.
När jag i mitten på 1990-talet fick frågan, så svarade jag i
flera år nej tack till att gå med, detta trots att man ville ha
mig med i ett spex.

Gamla avisa – en outsinlig
källa till läsning och goda
anledningar att gå med i
Par Bricole.
Titta i vår hemsida och låt
dig inspireras av våra tidigare gamla tidningar.

Högerledaren Fritiof Domö med sin företrädare
Gösta Bagge

tillsammans med några vänner. När jaktsällskapet skulle återsamlas vid 16-tiden kom
den förre landshövdingen inte till mötesplatsen. Jaktsällskapet gick ut och letade och
fann honom död vid en skogsväg. Domö var
vid sin bortgång 72 år. Han gravsattes på
Eggby kyrkogård väster om Skövde.
Det gjordes också
en tv film 1988, ”Fyra
dagar som skakade
Sverige, där gestaltades Domö av skådespelaren Bertil Norström.
Dan Ekström

KÄLLOR:
Svenska Dagbladets årsböcker
Svenska Män och kvinnor
Sveriges släktforskarförbund
Sveriges Dödbok
Carl-Gustaf Mann
Foton: Riksarkivet

I

nte för att jag trodde det var något som
inte skulle vara intressant eller kul, utan
för att jag inte visste vad det var för något
och för att jag inte tyckte jag hade tid. Förfrågan från bröder kom under flera år, men
jag tackade nej ända till 2000, då jag tackade
ja och tyckte att nu går jag med för att se vad
bröderna i Par Bricole sysslade med.

Bellmans anda
Jag kom snabbt in i etablissemanget som
visade sig vara ett härligt sällskap, där humor, sång och musik i Bellmans anda var en
röd tråd. En chans att träffa nya vänner och
att ge något av sig själv.
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Jodå, en förfrågan om att vara med i ett spex
kom ganska omgående. Och hur jag kom in
på ett härligt sätt i PB kan ni läsa i den artikel jag skrev 2001 efter vårbalen (se sid 4).

Bjud på dig själv
Slutsatsen av mitt inträde blir: Ge av dig själv
och du skall vinna, nya vänner, gemyt med
mera i glada bröders lag. Här finns många
talanggrupper att visa vad man har att ge.

Hans Järeby
Chefsredaktör

Jönköping Par Bricole # 2/2020

Guldsponsorn ROBERT LINDQVIST
Jönköping Par Bricole har fått sin första Guldsponsor.
Det är vår eminenta och hårt arbetande marknadskommitté
som har lyckats knyta en Guldsponsor till PB. Det är den
första och det är ett mycket bra kap och som kommer att
falla bröderna på läppen.

MODE FÖR MÄN
Ö. Storgatan 29, Jönköping • Tel: 71 08 99

I

butiken finns allt för oss bröder med välkända märken av stil och kvalitet, Tiger,
Oscar Jacobsson, Eton, Barbour, Stenström, Alberto med flera. I höstas öppnade
sig möjligheten för Samir att även sälja damkläder och till att börja med finns nu ytterplagg för damer i butiken. Eget skrädderi
borgar för att ge kunden bästa passform.

Historik
Robert Lindqvist herrkonfektion har sedan
1905, då Robert Lindqvist startade sin affär
på Smedjegatan, varit ett givet mål för många
gentlemän i Jönköping när de vill klä upp sig
från topp till tå och förnya garderoben. På
Smedjegatan blev butiken kvar till 1912 då
man flyttade till nuvarande fastighet på Östra Storgatan.
Robert Lindqvist drev sin affär fram till
1946 då Carl Bengtsson tog över och lämnade i sin tur över till Erik Grahn 1958. Sonen
Anders Grahn tog över 1982 och lämnade
efter 25 år och sålde affären 2007 till nuvarande ägaren Samir Deumic (bilden ovan).

De för Par Bricole speciellt framtagna accessoarerna
finns att beskåda hos Robert Lindqvist mode.

Varför inte ekipera sig och få samma elegans som
dessa stiliga herrarna under utprovning hos Robert
Lindqvist mode.
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ERBJUDANDE!
Bröderna i Jönköpings Par Bricole
får under hela juni månad hela 30
procents rabatt på ordinarie priser
och det gäller hela sortimentet.
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Intendenturen
Vad gör vi nu och vad gjorde vi under i våren…?
Ja, vi gjorde inte så mycket för några månader sedan och under våren men vi kämpade
som vanligt för Grad IV den 1:a februari. Ni, Bröder, har också vilat, men vi hoppas att vi
kommer igen tillsammans i september.

Det är mycket jobb med att ställa i ordning för ett kapitel, men intendenterna har stenkoll på hur man fixar det.

M

ånga bröder vet vad Intendenturen gör, men inte alla så jag försöker förklara lite vad vi gör:

Kulturbärare
Vi har en gammal traditionell verksamhet,
en stödfunktion som mestadels arbetar bakom ”kulisserna”. Vi skall inte ses för mycket
på Gradgivningar men före och efter ställer
vi iordning salar på de platser där vi har våra
Gradgivningar enligt de regler och statuter
som Gradgivningen kräver. Vi ansvarar också för ljud och ljus, tar hand om Gradband,
sköldar med mera och vårdar vårt gemen-

samma kulturarv och förvaltar våra saker i
förrådet!
Vi ser oss som PBs kulturbärare kanske,
vårt viktigaste uppdrag!

En otrolig samling uppgifter
Intendenturen har idag cirka 30 medlemmar
inklusive Bacchi Plåtare. Vi träffas för vår
trevliga och sociala verksamhet i vårt förråd/
magasin inför och efter inom Jönköping Par
Bricole. Men vi kämpar och bär ju inte hela
tiden…. Vi har flera trevliga aktiviteter inom
PB som vi också bjuder in vissa/andra brödertill. Vi träffas och fikar, AW golftävlingar,
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kräftfiske/kräftskiva, årsmöte och avslutningar när vi har jobbat klart vår och höst!
Som jag redan sagt inledningvis, vi vilar
nu, men vi tränar och kämpar i vår egna karantän och jag hoppas att vi blir bättre och
snabbare på nästa Gradgivning!
Om någon broder vill komma med i Intendenturen så kontakta mig:
m60grahn@gmail.com
Välkomna!

Klang från Ordensintendenten!
Michael Grahn
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Manusutlysning – skriv så spelar vi!
DBT bjuder in samtliga Bröder att, om intresse finns, skriva
manus för det årliga SPEXET! Det finns säkert Bröder i vårt
Sällskap som vill och har talang att skriva om det bjuds in
till det och det vill vi givetvis uppmuntra!

N

u när allt stannat av och man helt
plötsligt har mycket tid över varför
inte sätta sig och skiva lite tokigheter som Teatern sedan kan framföra för Bröderna?

Efterlysning
Vi utlyser därför denna möjlighet nu för att
sätta upp något av de inkomna verken till
SPEXET 2021!
Manus skickas till dbt.jkpg@gmail.com
senast den 14 augusti!

Inventering Teaterförrådet
En mindre grupp teaterbröder har påbörjat
arbetet med inventering av Teaterförrådet.
Vi går igenom det som finns i form av kostym, rekvisita och scenografi. Det finns saker
som behöver vårdas och lagas eller införskaffas så det pysslar vi med för tillfället.

Efter detta datum sätter sig några ur DBT
och går igenom inkomna bidrag och väljer
ut ett att gå vidare med till SPEXET 2021.
Tänk på att manus och handling måste kunna passa våra scentekniska förutsättningar i
Spegelsalen och antal aktörer i övrigt så är
det fritt att komma på tokigheter. De övriga
bidragen behåller vi gärna och kanske sätter
upp vid ett annat tillfälle!
Den/de manusförfattare vars bidrag sätts
upp kan tänkas bli belönade med ett vedermäle från DBT som Tack!

Vet Bröder med sig att de har något hemma
som tillhör Teatern så vill vi att ni kontaktar
oss via dbt.jkpg@gmail.com eller till Ordförande eller Direktör och meddelar detta.
Allt som ska bevaras ska gås igenom och
märkas upp, ett arbete som kommer ta sin

tid men förhoppningsvis blir klart någon
gång då sommar slår om till höst!

Klang!
Teaterdirektörn och hans Ordförande ;)

Vad gör kören i coronatider?
”Måndag 18:30, rep med kören”. Så stod det

i kalendrarna hos alla bröderna som sjunger
i DBK, Den Bacchanaliska Kören. Varje
måndag. Fram till den 16 mars.
Då ställdes allting in.Vad gör då en kör
som inte kan träffas och sjunga? Kan man
sjunga på distans, på nätet? Nä.
Vi försökte men pga att det alltid uppstår
en tids-förskjutning så fungerar det inte. Vi
har sett några exempel på s k distanssång,
men det visade sig vid närmare undersökning att det hade gjorts genom att sångare
hade spelat in sina stämmor och sedan hade
någon centralt mixat ihop allt till en kör.
Men det är ju inte så vi vill ha det.
Körsång är en social verksamhet där man
inte kan hålla distans.

Nåväl, om vi inte kan sjunga med hjälp av
nätet så kan vi i alla fall kom-municera med
varandra. Till att börja med gjorde vi det
mailledes. Jag skickade ut en lista på sånger
som jag ville att alla skulle repetera hemma
med hjälp av inspelade stämmor på körens
hemsida. Vi uppmuntrade också varandra
att gå in på olika körsidor bl.a. på youtube,
t.ex. Sång i karantän med Rickard Söderberg.
Men vi ville ju ses också, ses och prata med
varandra så som vi gjorde varje måndag i fikapausen på repetitionskvällarna. Sagt och
gjort. Magnus Ilvered, vår datorguru, hjälpte oss att koppla upp oss till ett sk Zoom-program. Och helt plötsligt kunde vi sitta hemma i vardagsrummet på måndagskvällen och
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se och prata med varandra. Fantastiskt! Vi
kunde prata om allt möjligt, om sånger vi
hört, om allt man kan göra även om man inte
kan röra sig fritt i samhället. Vi kunde planera för kommande ”normala” tider med
grad III och Silenusoperan, om höstens alla
begivenheter i PB:s hägn.
Vi har haft fyra sådana digitala möten efter påsk.
Det digitala mötet i all ära, men ingenting
kan ersätta glädjen och känslan av att träffas
som vanligt och sjunga tillsammans.
Vi LÄNGTAR efter måndagskvällarna i
Junedalsskolans aula!!!
Krister Wallin
Choralintendent på distans
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Malt2an - Den Bachanaliska
Maltakademiens Andra Grupp

Talanggruppen Malt2an träffas normalt 4 gånger per år och som oftast sker detta i vår
charmiga Bellmansal på Östra Storgatan 6 i Jönköping. Vi är i dagsläget 13 st medlemmar
med hög närvarograd vid våra sammankomster.

2015

var året då Jönköping Par Bricoles
Malt2a bildades. Till
en början kallades talanggruppen för Maltakedemien grupp 2.0. Tisdagen den 28 april
2015 träffades gruppen för första gången
under ledning av gruppens fadder Christer
Wallinder

På egna ben
Under gruppens andra mötet den 13 oktober 2015 utsågs vår grundare David Svartz
till Malte III. Malt2an faller under samma
förordningar som den ursprungliga Maltakademien (grupp 1) i Jönköpings PB.
Den 24:e november 2015 var gruppens
första träff ”på egna ben” och detta är den
sammankomst då vi officiellt börjar protokollföra själva provningarna. Normalt finns
det ett tema för kvällen och provningen leds
av en provningsledare som utses bland medlemmarna.

Calle Atterdal, David Svartz(Malte 3), Michael R Torndahl(Malte 1), Michael Grahn,
Karl Hammar(Malte 2), Lars Renström, Peter Sandberg, Magnus Werner och Wiktor
Pantzar.
Närmast går vi med spänd förväntan på
kommande provning med Calle Atterdal
som provningsledare onsdagen den 6 november.
Slainte
// Michael T, Malte I Singelterare

Olika teman
Under det gångna året har vi haft sammankomster i mars med tema Japan, i maj med
tema Deanston och nu senast i september
med tema Fosterlandet.
Sammankomsterna sker i mycket trevliga
former och kunskapen om livets vatten ökar
linjärt i gruppen. Vi hittar massor av dofter,
smaker och upplevelser varje gång. För att
tala om den historiska kunskapsinhämtningen om främst Skottland, eftersom det mesta
vi provar är single malt. Men även andra
nationer får vara med. Fosterlandet Sveriges
framsteg som single malt producent är till
stor glädje för gruppens medlemmar.

Grundaren av Malt 2:an David Svartz

Vilka är vi
I dagsläget består Malt2ans ärade ledamöter
av Anders Fransson, Cad-Calle Axelsson,

Möte i Malt 2:an med glada provsmakare

15

Jönköping Par Bricole # 2/2020

Gynna våra sponsorer

BUSBRA MANAGEMENT
I SVERIGE AB

NORDBERG
MANAGEMENT AB

RL INVEST AB

MODE FÖR MÄN
20% RABATT FÖR MEDLEMMAR
FRACKAR | SKJORTOR | VÄSTAR
LACKSKOR | ACCESSOARER

Ö. Storgatan 29, Jönköping • Tel: 71 08 99

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

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

Syns du inte, finns du inte!
Det gäller också ditt företag.
Det finns knappast bättre annonsforum än Par Bricoles egen hemsida,
Årsbok eller avisa.
Du väljer själv annonspaket till nytta för ditt företag samt att
du gynnar vårt Sällskap.
För mer information från Marknadsgruppen, kontakta:
Jim Andersson, mobil 0761- 77 69 00
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Bacchi SköldMakare (BSM)
Sköldmakarna skall verka för, och bistå, Logens Riddare av
lägst IX graden att beskriva och utforma en vapensköld
inom Logen. Gruppen skall också besluta om skölden är
godtagbar utifrån god heraldisk sed.

T

ill våra uppgifter hör att övertyga alla
Bröder av IX, X och XI graderna att
utforma en Riddarsköld. Skölden
ska överensstämma med de direktiv som fastställts av Guvernementet och Bacchi SköldMakare.

Hur kan vi hjälpa till ...
och vilka är vi?
Vi kan hjälpa till genom assistans och vägledning i samband med utformningen av vapenskölden. Underlag för skapandet av sköld kan
man få som en fil av Sköldmästaren.

Gruppens ledamöter:
Sköldmästare – Anders Svartz
Grafisk form, målning – Mats Andersson
Heraldik – Bo E Karlsson
Sköldintendent – Calle Jörninge
Ledamot – Bernt Lindqvist
StK – Carl-Gustaf Atterdal
Eftersom gruppens ledamöter är så få, fattas alla beslut gemensamt under munterhet,
stoj och glam växlat med stort allvar och
djupa veck i pannorna.
Anders Svartz
Sköldmästare
anders@svartz.se 0707-98 87 77

Uppe på kansliet kan du beskåda ett antal sköldar som hänger på väggarna. Där finns också några skyltar som berättar vilka av Brödernas sköldar du
tittar på.
Gå gärna upp när du har vägarna förbi någon gång och studera de otroliga fantasirikedomarna och personligheter som dessa sköldar visar.
Kanske dags att börja fundera och planera din egen sköld?
Jönköping Par Bricole

ÖVER DÖRREN

Anders
Svartz

Jönköping Par Bricole

Aktiva Bröders sköldar

Instiftat år 1879

Mikael
Svartz

Styrande Mästare

ÖVERSTA RADEN

Leif
Peterson

Göran
Melander

Ulf
Linnman

Robert I
Ahrhenius

Inge
Nyström

Janerik
Andersson

Jonas
Silvermård

Gunnar
Kitréus

Lars
Nordqvist

Krister
Wallin

Bernhard
Hay

Bror von
Geijer

Henrik
Wrede

StM 1899-1906

StM 1906-1909

StM 1909-1917

Ernst
Hartman

Henrik
Karnell

StM 1917-1928

StM 1929-1944

Anders
Graab

Carl-Wilhelm
Lothigius

StM 1954-1970

StM 1970-1983

Styrande och märkesmän

Det första Guvernementet
Oscar
Weidenhielm

Jonas
Karling

Gustaf
Lorenz

Gösta
Pantzerhielm

Carl-Oscar
von Porat

Axel
Printzensköld

StM 1944-1954

DStM 1899-1905

DStM 1879-1887

Jan-Erik
Berggren

Lars
Oscarsson

Sigvard
Brännström

Perolof
Kallings

Per Magnus
Hultqvist

StM 1983-1993

StK 2003-2009

StK 1999-2003

StK 1993-1999

StK 1908-1917

Dep. Styrande
Mästare 1879

Carl
Friedländer
Styrande Mästare
1879-1899

Paul
Billing

Styrande Kansler
1879-1888

Knut-Erik
Jahnke

Ottonin
Ljungquist

Olle
Blank

Wilhelm
Graneli

Carl
Falk

H.T.
Uddén

StK 1929-1935

StK 1888-1896

ANDRA
RADEN
Ingvar
Selse

Nils
Norrsell

Hans
Palmberg

Calle
Jörninge

Bo
Berntson

Harald
Wigstrand

Anders
Lindell

Nisse
Lilja

Karl-Göran
Enander

TREDJE
RADEN

Carl-Michael
Bellman

Sven-Robert
Ahlin

Magnus
Ilvered

Jan
Svefors

Lennart
Mölne

Håkan
Kinnerberg

Magnus
Klingenstjärna

Björn
Timén

Leif
Hammarkrantz

Sällskapets förste
Ordenskskald

Alf
Wallin

JA
Olsson

Det nuvarande Guvernementet

UNDERSTA
RADEN

Skyltöversikt

Peter
Alsen

Tobias
Denker

Carl
Ritzén

Lars
Jönsson

Hans
Järeby

Lars-Göran
Hessmark

Arne
Thorfinn

Anders
Hugosson

Dan
Ekström

Gunnar
Gotte

StM 1993-1999

StM 1999-2014

StM 2014-2019
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Arne
Levén

Dep. Styrande
Mästare 2017-

Johan
Larsson

Styrande Mästare
2019-

Carl-Gustaf
Atterdal
Styrande Kansler
2019-

Bernt
Lindqvist

Gert
Karlsson

Leif
Thor

Erik
Haglund

Torsten
Welander

DStM 2012-2017

DStM 2003-2012

DStM 1999-2003

DStM 1993-1999

DStM 1983-1991
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A

lla bröder kan nu med heder stoltsera med den nya grönemaljerade Meilleurkraschanen på sina
frackbröst. Något att sukta efter eller se till att även du kan göra.
Följande Bröder är sedan tidigare medlemmar i vår exklusiva grupp som innehar Meillurkraschanen:

Lennart Boestad,
Ulf Gustafsson,
Jim Andersson,
Peter Alsén,
Magnus Werner,
Mikael Grahn,
Johnny Lundberg,
Thomas Markusson,
Magnus Thörnvall,
Magnus Wetterö,
Mikael Gundstedt,
Bertil Hellén,
Peter Johansson,

Fredrik Stjerna
Johan Forsberg
Christer Norberg
Carl-Gustaf Atterdal
Meta Andersson
Kristina Andersson
Mats Wiberg
Tommie Linder
Tony Beiving
Carl Ritzén
Calle Axelsson

Anders Pettersson,
Nils Wendels,
George Andersson,
Anders Sundberg,
Clas Palmén,
Roger Pantzar
Blomqvist,
Roberth Strand,
Lars Johansson,
Stefan Klingberg
Leif Hammarcrantz
Magnus Ferlander
Peter Sandberg

Nya bärare:
Wiktor Panzar
Håkan Bjurén, BPB

Hej alla bröder!

Vi upprepar vår så tidigare strålande idé. Allt för att underlätta för bröderna i väntan på sommar och sol. Vår idé fann gehör hos både
styrande och sponsorer och här har vi nu det andra alstret till ett klurigt bildkryss i sann Bellman-anda. Nu när vi ser hur bra och trevligt
det blev, tänker vi fortsätta med bildkryss och du min bror som håller med, har möjlighet att bli nästa bildkryssponsor och med egen
touch om så önskas.
Skicka ett intressemejl till: avisared@jareby.se eller ring 0730 61 98 00
Det är är vårt sätt att önska bröderna en angenäm sommar i väntan på att coronan ska släppa.
Avisaredaktionen

E
H E L T
N Y T T
B I L D K R Y S S
Ha en
god

Hans Järeby/Hannes Lokko
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och
skön
sommar
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GÖR
MÅL
IHOP

DE BILDNU TÖMMER VI
AR GASTRONOMIS- HÖGTIDLIGT ETT
KA AKA- GLAS MED ETT ORD
DEMIEN

MAGER
FISK

INGÅR I
SPECIALBESTÄLLNING

PLATS
FÖR
SPÄDA
SKRIK

VÄL VÄRDA VANDRINGSPRIS

GÖR
ALLT EN
SKÖNHET

GRUND
VIK
GÖR OTÅLIG PÅ
VÄGGARNA

SORT
NATTLIG
JÄGARE

SES
ÄRTOR
I
ROVA
KÖPS
PÅ BURK

STARTA
FÖR
TIDIGT

MATSTÄLLE
BRUKAR
KRITAS

TJOCK
ÄR UTE
ÅKER

GÖR DET
I
HALSEN

HUSBIL
OSTTITEL

KAN
BILJETT
VARA

KOMMER
TILLBAKA
SNABB

AKTUELL
ROMARE

KRYDDVÄXT
TON

FINNS
FÖR HÅR

PRIS
SOM
HÖJS

HÄSTFÄRG
PROVRUM
FANTOMENS
PALMER

VISKAS
I RÖR

ÄLDRE
LÄNGDMÅTT

INTAKT
ÄR
UTAN
BEN

TIDNING
VISJANSSON
MÄRKESORD

KANTON

TRIST
ATT HA
TRÄD

SKIDORT

REPTIL

GÖR
TALL
KNOTIG

VÄGGMADAM

LURAR
VILT

KAN
MANDEL
VARA

FYN OCH
AMAGER
GRAFSTRÖM
PÅ IS
VAPEN

HUVUDSTAD I
EUROPA

FACK

I STRUT
FÖRR

HUGOS SVIDER
I
SERVERAS PÅ SKINNET
OPERAKÄLLAREN
ADIOS
SJÖNG
JIM
REEVES

DRYCK
KROGGUIDE

IPA
NÄRA
NYNÄS
ÄR
ALLSÅNG

AV VIKT
FÖR
SÅNGARE

SMÅLÄNDSK
KULTURSKATT

2020
GOTT
ELLER
RÅTT

LITEN
VIKT

KUNGSFISK

ÖLAND
I UTFÖRSBACKEN

HELIG
FÅGEL

HÖGERMAN

DEN HAR
KRAN I
MITTEN
KOMMER
ILANDE
MED
ÄMNE

HONNÖR

NYPA
BORT
TIDNING
KASTAR
FISKARE

BLIR HET LÄGGER
I KÖK
SKYTT
HAN REVOLUTIONERADE DET
SVENSKA
SMÖRGÅSBORDET

OHOJ

SPRÄNGÄMNE

BLAD
FÖRST
OCH
SIST

DROG
I EN
KVART

FÅGEL

REDSKAP
JW
KRYSS.
SE

LINGON
FÖR MAJA I KATTHULT

RATAR
VEGAN

• Fotografera av din lösning och maila in den med ditt namn till: avisared@jareby.se senast den 14 augusti 2020.
Vinnaren av en lunch på HEMMA för två meddelas personligt. LYCKA TILL !
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K A N S L Ä R E N

Vi går mot bättre tider,
tro mig
Tro mig, för det har tiderna själva bestämt
skaldade Ulf Lundell. När vi nu ser tillbaka på
en synnerligen tuff vår med många uppoffringar, kan vi samtidigt med viss tillförsikt se
fram mot en höst som sakta återgår till om
inte det normala så till en ny sorts normalitet.
På kansliet jobbar vi fortfarande hemifrån
men jag kan försäkra Bröderna om att vi alla
gör vårt yttersta för att upprätthålla samma
höga nivå som vi brukar. Ni når oss via mailen
och vi planerar för fullt för hösten gradgivningar. Som ni förstår är i skrivande stund våra planerade datum fortfarande preliminära.
Vill även påminna om vår Bröder till Bröder hjälp. 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
vackra gradgivningar och andra event. Hör

gärna av er till Anders Sundberg eller Thomas Arvidsson om ni behöver hjälp med
något.
Tack alla Bröder som på olika sätt bidrar
till vårt Sällskap genom att erlägga medlemsavgift och frivilliga bidrag! Ni som av någon
anledning har missat att erlägga medlemsavgiften påminns härmed i all ödmjukhet att
göra det.
Nu ser fram jag mot skön och kanske annorlunda sommar men framförallt att få
träffa er alla i höst och fortsätta umgås i goda
vänners och Brödraskapets lag.
Trevlig sommar och var rädda om er!
Carl-Gustaf Atterdal
Styrande Kansler Jönköping Par Bricole

P R E N U M E R E R A PÅ
A L L A P B’S M E D L E M S TIDNINGAR
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
2020*
Grad II+III

200919

Kick-Off

201014

Grad X

201024

Grad VI & Parentation

201101

Barbara, Grad I, V & VIII

201121

*Alla datum är preliminära pga
pandemin och kan senareläggas.

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,
– ” Öm herrarne icke hava något mer att erbjuda så får väl jag, liksom redaktionen på den anrika
pamfletten ’avisa’, tillönska herrskapet med bekanta, en sjusärdeles fin och god sommar. Vem vet,
jag kanske förärar herrarna med nya muntrationer och en ny visit om höstkanten.”
Glad sommar tillönskas alla av oss på redaktionen!

e-post: jonkoping@parbricole.se
Bankgiro 517-1962
http://jonkoping.parbricole.se/

