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

Ett annorlunda PB-år
går mot sitt slut!
PB året 2020 hann knappt börja förrän Corona fick en annan betydelse än ljus öl som
drickes med en klyfta lime. Den pågående pandemin påverkar oss alla och har även
inneburit ett annorlunda PB-år. Vi ställde som bekant in vårens grad II och grad VII.

T

idigt i höstas ställde vi in grad III
men då signaler kom om lättnader
beslutade vi oss för att, om än med
restriktioner, genomföra grad X och grad
VI. Det blev fina gradgivningar och de som
var med fick glädjas åt de utmärkta
ämbetsmännens arbeten och kanske allra
viktigast av att träffas igen. Tyvärr vände
smittotalen upp och vi tog därför beslutet
att vare sig genomföra Barbarahögtid eller
en separat grad I. Vi kommer inte heller att
genomföra någon julfest med häst och
tomtar i början på januari.

Tyvärr också inställt
En av de finaste traditioner vi har i Par
Bricole är minneshögtiden med
parentationer för de Bröder som har gått
bort under året. Vi kunde inte genomföra
minneshögtiden i år och har därför valt att
hedra de Bröder som skulle parenterats
med minnestexter i detta nummer av
avisan.

Jubelkommendörer
Då ingen Barbarahögtid kunde
genomföras kunde vi tyvärr inte heller
hylla våra båda jubelkommendörer
Christer Lundin och Kjell Olsson. Dessa
båda Bröder ser jag fram emot att få hylla
och bekransa. Femtio år av medlemskap är
verkligen värt att hyllas och det ska göras
med många Bröder närvarande! Självklart
kommer vi även att uppmärksamma de
Bröder som varit medlemmar i tjugofem
år
och
därmed
utnämns
till
Hederskommendörer.

Följer utvecklingen noggrant
I det styrande guvernementet följer vi
noggrant utvecklingen och diskuterar med
övriga ämbetsmän hur vi bäst startar upp
vår gradverksamhet igen när läget så
medger. Till dess vill jag rikta ett tack till
alla Bröder ämbetsmän för det fina arbete
ni lägger ner på vårt sällskap. Jag vill även
uppmana er alla att hålla kontakten med
övriga Bröder.

Ett enkelt telefonsamtal kan betyda så
mycket för de som inte kan träffas på
grund av pandemin.
Avslutningsvis vill jag önska alla Bröder
med familj en riktigt god jul och ett gott
nytt år!

Jönköping den 15 december
Johan Larsson
Styrande Mästare

är en regelbundet återkommande publikation från:
Det Lysande Sällskapet Jönköping Par Bricole, Östra Storgatan 6, 553 21 Jönköping, tel 036-16 21 31, e-post: jonkoping@parbricole.se
ANSVARIG UTGIVARE: JOHAN LARSSON REDAKTION: HANS JÄREBY & HANNES LOKKO REDAKTIONSSEKRETERARE: DAN EKSTRÖM TRYCK: Jaha Reklam
OMSLAGSBILD: Champagnesabrering på hög nivå , foto Bertil Hellén
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Julmatstankar från
Luculli Gilles grupper
I våra skickliga grupper inom Luculli Gille värnas det
mycket om mat och julmat i synnerhet. Här kan du läsa
om några tips och minnen.

F

avoriterna på mitt julbord är i nämnd
ordning:
1. Julkorven som vi tillverkar i vår
Luculli-grupp. Dels smakar den fantastiskt
och dels har vi mycket trevligt när vi gör
den. Tyvärr tvingar Corona oss att avstå
denna läckerhet i år.
2. Glöggkokta revbensspjäll. De har en
smak som inte kan beskrivas, utan måste
upplevas.
3. Janssons frestelse efter Christinas recept.
Till detta är det en pilsner och en Rånäs
snaps eller en Malteserkreutz, som sätter
pricken över i.
Lennart Abrahamsson fd. Praeses

Rödkålssallad och Apelsinsallad
I Allt om Mat anno dazumal fanns förslag
på olika rätter man kunde ha till julbordet.
Min hustru och jag gjorde julmat - sjuttio
eller åttiotal - på några av recepten och där
fanns bl a Rödkålssalladen och
Apelsinsalladen. Rödkålssalladen görs hos
oss julaftons förmiddag och räcker över
juldagen och blir bara bättre av att stå.
Apelsinsalladen gjorde vi till Juldagens
middag. Recepten bilägges.
Det märkvärdiga i sammanhanget var att
våra barn och nu även våra barnbarn kräver
att dessa två rätter alltid skall finnas på julen.
Två måsten som gått i arv!

Apfelstrudel
Det österrikiska och ungerska kökets
en har vi en gammal räv som var med höjdpunkt. Mina föräldrar kom till Sverige
och startade upp Luculli och det är före kriget och hade naturligtvis en kunskap
Harald Lang M Le chef i grupp 15 i detta kök. Kommer ihåg min mors
(numer med namnet ”Then Gyldene vedermödor med att kavla smördegen så
Slefven”).
den nästan var genomskinlig, smöra den
– ”Inom nutidens Luculli Gille har jag inte utkavlade degen tunt, fylla den med
direkt gjort någon julmat. Men under den äppellskivor, russin. hackade mandlar
tiden jag var med i Grp II med bland annat (nötter), socker och kanel. Rulla ihop den
Bröderna Torsten Welander, Gerhard eller de (oftast tre längder) till en
Mattus m fl så gjorde vi julkorv vid den sista bakplåtslängd och så in i spisen. Spisen, då,
träffen före jul. Tror receptet var efter Broder var en vedeldad sådan. Att hålla jämn
Torsten Welanders mormor. Rekordet var värme i den var liksom finessen.
någonstans på drygt 70 m korv. Tänk Dig i
Ibland så kommer nostalgin över mig
våra gamla lokaler! Denna långa korv de- och så gör jag Apfelstrudel fast i en modern
lades upp och vi kunde ta med härliga små- spis. Gör naturligtvis själv smördegen, men
korvar hem. Den/De räckte fryst(a) till det går att köpa färdig. Men tunn skall
midsommar. Har receptet kvar ifall någon degen kavlas. Och så lärde jag mig på en
händelsevis skulle vilja ha.
resa till Ungern senare i livet att till Apfel-

S
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strudel skall man alltid dricka eller rättare
sagt ”läppja” Tokajer.
Till
både
Apfelstrudeln
och
Apelsinsalladen går det att servera
vispgrädde. Till apelsinsalladen skall
grädden helst vara spetsad med Grand
Marnie/Cointreau. Tokajern läppjar man
till, som sagts! ”
Harald Lang, M Le chef

O

ch sist men inte minst. Gunnar
Kitrèus har varit med i Luculli i
många år och var först Inspicient
mellan 2008-2013 och är nu hustomten i
Luculli.

Favoriter
1. Jansson, spara inte på ansjovisen och
glöm inte spadet. Använd mjölig potatis.
2. Köttbullarna sparsamt med ströbröd
men gärna kokt potatis. Krydda med
svartpeppar vitpeppar och kryddpeppar.
3. Snapsen, som ska vara jubileums måttligt
kyld.
Jansson är för mig jul och julbord. Sill är
också jul men även påsk och midsommar.
Köttbullar kan man ju äta när som helst
men en jul utan köttbullar är ingen jul.
Fråga barnen. När det gäller drycker finns
ju både julmust och julöl samt mumma.
Gunnar Kitrèus
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Julens Symboler & Traditioner
Vi tänker väl knappast på att allting som finns inte alltid
har funnits, eller att det vi gör alltid inte har gjorts.
Människans förmåga att införliva sig och snällt ställa sig i
ledet är förmodligen en mänsklig styrka som vi ska vara
tacksamma över. Utan den förmågan hade troligtvis
världen varit ett enda stort kaos. Men att ta en titt då och
då i backspegeln är både bra och lärorikt, inte minst för att
det skapar förståelse för både dåtid och nutid och kanske
också det som finns däremellan.

N

är det gäller julens traditioner så
vet nog de allra flesta att
traditionen med att dekorera en
julgran inte är en jättegammal tradition.
Gammalt däremot var det att pynta med
granris, inte minst framför husets ingångar.
En riktig granrismatta framför entrén skulle
säkra julefriden. Så när kunskapen om ”att
klä granen” kom till Sverige från Tyskland
i mitten av 1800-talet så var det ganska givet
att haka på nymodigheten att ta in en gran
och dekorera den.

som serverades vid festen. Skinkan sparades
till ett annat tillfälle.

Före tomten
I mitten av 1800-talet hade priset på vetemjöl,
socker och kryddor sjunkit till en nivå som
gjorde att nästan alla hade råd att baka
pepparkakor i Sverige. Men vart tog pepparn
vägen? Mig veterligt saknas den ursprungliga
kryddan i den ”lilla bruna” favoriten.

Julskinkan
Julgrisen har sen länge varit ett av de
viktigaste djuren på många bondgårdar,
men hur är det med julskinkan? Jo, först i
slutet av 1800-talet blev den synlig hos de
flesta. Innan dess var det bara grishuvudet

Pepparkakor

Julbocken är en annan symbol vi inte längre
reflekterar över. Många har den inte ens
kvar under granen. Bocken har i nästan alla
tider varit en symbol för kraft och
fruktsamhet men den har också setts som
en djävulsgestalt med sina horn och
bockfötter.

Likadant är det med pepparkakor som har
sitt ursprung långt från tomtar och julbestyr.
Man tror att ursprunget kommer från
Egypten och att det kom till Sverige via
Tyskland nån gång under 1400-talet. Peppar
var en dyrbar krydda, alltså något för de rika.

4

Jönköping Par Bricole # 4/2020

I Sverige gällde det att hålla sig på god fot
med bocken eftersom man ansåg den vara
ett skogsväsen som kunde bringa ett
lyckosamt nytt år. Det var också julbocken
och inte tomten som kom med julklapparna
och det gjorde han fram till sekelskiftet kring
1800/1900.

Att slå in paketen
Julklappspapper har också sin historia. Beda
Hallberg känner vi igen som kvinnan som
startade majblomman. Vad många inte vet
är att det också var hon som introducerade
julklappspapper. Beda hade fått norskt
julpapper skickat till sig. Hon blev så förtjust
att hon beställde 175 000 ark julklappspapper
från den norska tillverkaren. Hon såg till att
svenska butiker köpte in dem lagom till
julhandeln i december. Året var 1922.
Motivet var detsamma som för majblomman,
nämligen att samla in pengar till behövande.
Julklappspapper skulle sen utvecklas och
bli en miljonindustri och för det tackar vi
majblommans skapare Beda Hallberg.

En givmild person
Så var ju det där med jultomten. Varifrån
kommer julens ”huvudperson”, ja därom
tvista de lärde. Det sägs att inspirationen till
skapandet av tomten kommer från biskop
Sankt Nikolaus som levde i Turkiet på
300-talet. Han lär ha varit en givmild person
som gick omkring på natten och la pengar i
skor som tillhörde dom fattiga.
I Sverige var det Jenny Nyström som gav
jultomten ett ansikte och som vi ser honom
i dag. Det skedde i början av 1900-talet. I
detta sammanhang är jag rädd för att vi håller på att förlora kunskapen om en av de
flitigaste tomtemålarna, nämligen Anders
Olsson som växte upp i Nässjö. Anders Olsson målade tusentals julmotiv för julkort
och julbonader som trycktes upp i miljonupplagor under första delen av 1900-talet.
Hans tomtar och motiv har nog satt minst
lika starka avtryck i vår tomtevärld som
Jenny Nyström.

Sammanfattningsvis: Det mesta av julens
symboler och traditioner som vi känner till
tog fart under första halvan av 1900-talet.
Den allra äldsta traditionen däremot har sitt
ursprung för över 2000 år sen när gossebarnet
Jesus föddes i Betlehem och som åtminstone
på pappret är världens äldsta jultradition.
Kristendomen är dessutom världens
största religion med över 2,3 miljarder
anhängare.
God Jul
önskar

Dan Ekström
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Stort
broderligt
tack!

V

i blev tvungna att ställa in festligheterna 21 november med gradgivning i såväl Grad I som Grad V
och VIII.
Innan dess hade vi fått ansenliga mängder
avgifter för Grader och måltidskostnader.
Alla blev erbjudna att få tillbaka sina utlägg,
vilket verkställdes genom våra kassörers
försorg.
Ett antal Bröder har dock avstått från att
få tillbaka sina pengar och har istället
efterskänkt dem till förmån för Par Bricole
och vår Framtidsfond.
Vi vill tacka och hedra dem genom att
publicera deras namn här.
Stort broderligt Tack!
Carl-Gustaf Atterdal
Ola Carstein
Ulf Gustavsson
Emil Ingebrigtsen
Peter Koski

Hans Palmberg
Wictor Pantsar
Magnus Törnvall
Magnus Werner
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A K T E R S P E G L I N G

Operamaskeradbalen 1792-1992
Ett av det mest omtalade och kanske mest omskrivna kalas som arrangerats i Jönköping och av Par Bricole är utan tvekan Operamaskeradbalen den 7 november
1992. Jönköpings-Posten slog upp händelsen på första sidan och fyllde sida efter
sida i tidningen. Sällskapets ”Jubileumsbok 125 år” har 9 sidor med text och bilder,
men det är mycket som aldrig blev publicerat och som riskerar att falla i glömska.
Därför har avisaredaktionen beslutat att göra en återblick.

F

örmodligen är tillställningar som
Operamaskeradbalen något av det
svåraste som finns att berätta om,
eftersom superlativen redan haglat över kalaset, men framför allt är det svårt att konstruera känslor och upplevelser som man
aldrig haft, för dem som inte var med.

är märkligt att ett proffs kan få så många
starka viljor att vifta på svansen utan att ha
synpunkter. Inte ens Kurt Malmgren hade
invändningar.

Uppeldad ensemble

Idekläckare
Det var i alla fall Leif Thor som kläckte idéen
vid ett tillfälle när vi var på resa i Stockholm
och avnjöt en middag på lokal i Gamla stan
och jag är tacksam att jag tog till mig och
vågade starta detta jätteprojekt. Hemligheten till den enorma framgången, ligger med
största sannolikhet i, att talanggrupperna
nådde ett klimax i samarbete. Vi gjorde det
tillsammans.
Hans majestät Gustav III lånade vi från
Göta PB, dels för att effekten blev större med
en kung som var relativt okänd för de flesta
och dels för att Felix Grönfeldt var bäst.

Välkomsttalet
Jönköpings läns landshövding Gösta Gunnarsson hälsade välkommen genom att läsa
sitt tal på vers (skrivit av Erik Haglund) och
landshövdingen var så tagen av stundens allvar att han inte ens rörde sina bestick förrän
”kungen” behagade börja. Att spela en svunnen tid kan i sådana här sammanhang ibland
bli lite löjligt, men vi var inte ens i närheten.
Lilla Scenens teatergrupp gjorde en realis-

Konung Gustaf III (Felix Grönfeldt) tråder menuetten
med Konungens troman Gösta Gunnarssons kärälskeliga hustru Rigmor. (foto: Jan-Erik Ejestam, JP)

tisk beskrivning av 1700-talets misär. Utanför Stora hotellets entré eldades en liten
brasa och gästerna som anlände kunde inte
undgå tiggarnas kvidande och famlande
händer vid ingången till ”operahuset.”

Medlemmar ur kören medverkade i och
kring kungaspexet. Proffsigt.
Benno Holm gestaltade Anckarström och
den historien hade kunnat bli knepig att berätta eftersom Anckarström höll på att själv
stryka med. Eldsflamman från den kraftiga
startpistolen (8 mm) tände nämligen eld på
mördarens mantel.
Till dansen spelade S:t Olofs Brass under
ledning av Per-Åke Wennerberg.
På näthinnan finns också kvar alla gäster med
sina fantastiska idérika kreationer, för att inte
tala om alla fantasifulla masker. Det är märkligt att det kan bli en sådan storslagen fest,
200 år efter ett mord på en svensk kung.

Matupplevelse utöver det vanliga
Luculli Gille och dess dåvarande preses Ingemar Boman gjorde en formidabel insats.
Maten var nog det bästa vi upplevt, åtminstone i modern tid. 7 rätter med sup, vin, öl
och bordsvatten för endast 350 kronor.
Skådespelerskan Marit Carlsson vid Jönköpings Länsteater regisserade spexet. Det
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Dan Ekström

Dan Ekström
(Teaterdirektör 1992)

Jönköping Par Bricole # 4/2020
(Innan festen började).
När alla hade placerat sig i Spegelsalen och vi
väntade på att Gustaf III skulle anlända blåstes liten fanfar och från scenen framfördes
följande:

Konungen är skjuten och måste lämna balen. Sjungande bärare från vänster: Ragnar Jonsell, Gunnar Kitreus och
Ingvar Selse. (foto: Jan-Erik Ejestam, JP)

Inbjudan till Operamaskeradbalen är förmodligen det mest påkostade som gjorts i Par Bricole. Den
gjordes i A4 format, 8 sidor och tryckt på ganska tjock kartong. Varje inbjudan bearbetades individuellt
med en hålgörare och en rödpenna.
På framsidan finns ett kulhål, ett skott rakt in i inbjudan. Bläddrar man vidare går kulhålet igenom
varje sida, där man kan läsa om risktagandet att gå på maskeradbal, hur man beter sig till bords med
en kung och tips på lämplig klädsel. Där finns en kort historik om ”Den aristokratiska ligan” som
planerade mordet på Gustaf III, om maten på 1700-talet och om kvällens meny m.m.
När man slutligen tittar på näst sista sidan har skotthålet med den röda färgen träffat Hans Majestät
(helbildpå Gustav III i Serafimerordens dräkt) på det ställe där han enligt historieskrivningen blev träffad. Över 600 exemplar skickades ut med posten. Endast 180 fick plats och begränsningen berodde på
att Spegelsalen var dukad som en sol, med en upphöjd tribun på ca 20 cm i mitten av salen. Där satt
konungen med sitt följe. Alla andra bord gick som solstrålar ut från honnörsbordet.
Ett exemplar av inbjudan kan ses i det Hayska rummet på vårt kansli.
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–”Ärade gäster, mina damer och Bricolie
Bröder, jag heter Dan Ekström och är chef
för den kungliga operateatern och vill á Jönköping Par Bricole och dess talanggrupper
hälsa er alla välkomna till den stundande
operamaskeradbalen vars högtidliga festmåltid strax skall ta sin början.
Inga tacktal kommer att hållas under
kvällen, med ett undantag och det sker nu.
Vi riktar ett stort tack till konstnären Peter
Gadh som medverkat till att göra kvällen
möjlig.
Peter har gjort en bild som ett minne av
kvällen. Operamaskeradbalen 1792-1992.
Den finns i 50 exemplar, numrerade från
1-50. Den var tänkt att erbjudas företag för
att sponsra arrangemanget, men intresset
blev så stort så när jag berättade om planerna, tecknade talanggruppernas bröder
sig för 30 exemplar. Vi har därför beslutat
att erbjuda resterande 20 exemplar här i
kväll. Tavlan hänger för påseende i Blå Salongen. Tavlan kostar 1000 kronor. Tack
Peter.
När Hans Majestät konung Gustaf den
Tredje av Sverige alldeles strax anländer med
sitt sällskap, bereder vi plats genom att med
hast dra oss mot spegelsalens väggar och
bugande hälsa konungen.
Under festmåltiden kommer vi att underhållas på olika sätt och jag vill bara diskret påminna om hur känslig konungen är
för respekt och tystnad när något förehavs.
I slutet av festmåltiden kommer konungen att avlägsna sig för att byta om till
maskeradbal. Utdelning av maskeradmasker, till de som inte själva har, kommer att
ske vid borden. Orkestern kommer sedan
att spela upp till dans, men pass på… det
ryktas om att general Pechlin haft besök av
en viss kapten Anckarström…
Herr landshövding, ärade gäster och bricolister, ännu en gång, välkomna till tidernas spektakel i Jönköping - Operamaskeradbalen 1792-1992. Spelet kan börja.”
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En annan sida:
Han ändrade kurs mot
bankvärlden och PB

A

tt vara hjälpsam är ett signum för
Stig, det har många fått erfara inte
minst bröderna i PB. Han menar
att han har det efter sin hjälpsamme far.
Han jobbar minst fyra dagar i veckan och
motionerar flitigt. Han insåg också tidigt
att kroppen måste ha motion hela livet, så
länge man kan ge den det. Dock har
pandemin satt käppar i hjulet för vissa
aktiviteter. Han och hustrun Inga-Lill
simmar två gånger i veckan.
– Inga-Lill simmar tusen meter varje gång,
jag tar det lite lugnare. Jag är ju två år äldre.
Nu har de dess värre stängt simhallen, så det
blir inget med det förrän de öppnar igen,
men idag fick vi besked om att de öppnar
igen den 11 januari, säger Stig.

Inte en sådan direktör
Stigs planer som ung var att bli
gymnastikdirektör. Direktör blev han, men
inte gymnastikdirektör. Han är född i
Lidköping och det var vid praktik på
Handelsbanken som bankdirektören hade
en känsla av att det här var en kille att satsa
på. Det blev anställning och utbildning
med ”Högre bankkurs” i bankens
utbildningscentrum vid Södergarn i
Stockholm, Nationalekonomi, företagsekonomi, juridik, kapitalförvaltning och
värdepapper.
Och så var Stig fast i bankvärlden, med
betoning på världen, inte bara i Lidköping.
Han blev ett med Handelsbanken från
1947-1987. Kortare och längre vikariat i

Valdemarsvik,
Sävsjö,
Borensberg,
Landskrona och stipendiat i Helsingborg.
Studiestipendium förde Stig till London för
att studera de engelska bankväsendet vid tre
olika banker, bland annat Barclays, Lloyd,
Hambrus. Han blev senare bankkamrer i
Jönköping och satt som styrelseledamot i
SHB Jönköping i 12 år och som bankdirektör i Huskvarna från 1965 till 1987.

Idrott
Det var dock inte bara banken som drog
till sig Stigs intresse. Han har alltid haft ett
stort intresse för idrott, fotboll, friidrott,
simhopp och icke minst tennis i hela 50 år.
Han är Skaraborgsmästare i simhopp, han
har kastat spjut cirka 60 meter och hoppat
1,67 i höjd som 18-åring. Kanske är det
det som ligger till grund för att Stig nu
uppnått en ålder av 90 år och inte ser en
dag äldre ut en 75. Rörelse och motion är
en stor del av grunden för detta. Men det
är naturligtvis inte hela sanningen, det
finns många fler faktorer. Friluftslliv, trädgårdspyssel i sommarstället uppe i Bjällebäck med en 3 000 kvadratmeter stor kuperad tomt, båtliv i Bohuslän med segelbåt
och motorseglare. Föreningsliv i Rotary
Talavid, Lions i Huskvarna och Par Bricole.

Still going strong
Par Bricole passade Stig som handsken och
han har varit med sedan 1961, snart 60 år,
det är imponerande. Under så många år
hinner det hända mycket i PB. Så mycket
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Foto: Privat

Stig Skoglund är en av de piggaste, gladaste och
hjälpsammaste bröderna i Jönköping Par Bricole. Han
såg, tillsammans med Bengt Palmberg och Sten Geijer,
till att Jönköping fick ett racketcentrum i början på
1980-talet. Jodå, han har spelat tennis i stort sett i hela
sitt 90 år långa liv.
att Stig sedan 10 år är jubelkommendör
(50 år i PB) han fortsätter alltjämt att
stötta PB. Han hyrde en kontorsplats på
kansliet när han 2000 bildade en firma för
ekonomisk rådgivning. Han är där minst
fyra dar i veckan och har bland annat hand
om utskick till blivande jubilarer. Han är
med i Kulturmorgon, Luculli Gille (sedan
starten) och punschbröderna (träffas sista
torsdagen i varje månad). Han har varit
kanslärsekreterare under ett antal år med
mera.
Stigs fru Inga-Lill är textildesigner och
det har gjort att Stig och Inga-Lill har rest
mycket runt om i världen, de har
exempelvis varit sju gånger i Dubai, vidare
i Kenya, Sydafrika, Mexico. Och vid
återkomst hem till Sverige blir det
avkoppling och smältande av intryck i
Bohuslän eller på Grännaberget.
Det sista Stig skickade med mig innan
jag skrev den här artikeln, var:
– ”skriv inget märkvärdigt om mig”.
Och jag har gjort precis som han önskade.

Hans Järeby

Fakta: Stig Skoglund
Gift med Inga-Lill
Två barn, sex barnbarn och fyra barnbarnsbarn
Ett barnbarn är brigadgeneral i Engelska Armén.
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Dryckestips från Vinakademien
i Jul- och Nyårstider
1. Christine-Marie, mousserande BdB,
SB #7707, 159,00 SEK
Bubbel är perfekt i alla lägen, testa gärna till
den rökta lammfilén, kanske en otippad
match eller till fiskpatén.

3. Brunello di Montalcino,
SB #3097, 249,00 SEK
Jag gillar BdM. Inte testat till julmat men
borde vara klockrent till rökt, kallskuret.
Kanongott.

2. Liefmans Gluhkriek, Belgisk öl (isch),
SB #11376, 750 ml, 59,90 SEK
Detta är kul och blir en snackis. Drick den
varm. Jag har med framgång bjudit gäster
ute kring grillen på nyår.
Värmer gott!

4. Bergh Riesling, från Österrike,
SB #81109, 109,00 SEK
En favorit som alla borde ha lite överflöd av
i kylen. Perfekt till fisk och skaldjur eller bara
när du låter tankarna vila i favoritfåtöljen.
Spara några till nyårskalaset.

5. Churchill’s LBV, portvin,
SB # 8016, 195,00 SEK
Som sällskap när du gräver guld i din stiltonstubbe, få med en pepparkaka till dessa
så har du en smak värdig kungar.
Har du av någon oförklarlig anledning
missat årets Stilton så fungerar det utmärkt
med en blåmögelost.

Per Ekholm
Vinakademien

Jubilarer under 2021
50 år
3 februari		 Lars Johansson
24 oktober		 Tomas Brusberg
13 november		 Fredrik Brännström
60 år
13 januari		
14 mars		
3 april		
12 maj		
12 augusti		
10 september		
11 november		
13 november		

Anders Y Mårtensson
Peter Sandberg
Per Huzell
Frank Albertsson
Hans Söderberg
Anders Roman
Samuel Isgärde
Anders Enström

70 år
22 januari		
7 april		
16 juni 		
24 juni		
20 juli		

Benny Hunemark
Per Brandes
Kenth Andersson
Calle Axelsson
Jan Alebjer

75 år
8 februari		
19 mars		
27 mars		
27 april		
11 maj		
24 maj		
27 maj		
28 maj		
14 juni		
9 juli		
1 augusti		
7 oktober		
30 november		
25 december 		

Per-Anders Johansson
Leif Wiberg
Helge Grahnquist
Björn Engberg
Jan-Bertil Holm
Andreas Brun Hansen
Håkan Sandgren
Rune Petersson
Jonas Ågren
Bo E Karlson
Inge Nyström
Pär Malmvall
Bo Andersson
Anders Olsson

80 år
30 januari		
7 maj		
20 juni		
16 oktober 		
1 november		
9 november		
18 november		
16 december 		

Jan Fåhraeus
Sven Ebbesson
Håkan Kinnerberg
Kent Kieninger
Harald Lang
Bernt Lindqvist
Ingvar Selse
Krister Wallin
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85 år
24 februari		
12 maj		
3 juni		
10 juli		
29 juli		
10 september		
17 september		
17 september		
3 oktober		
30 december		

Sven-Erik Brauer
Göran Koch
Lars-Olov Johansson
Roland Ivarsson
Raine Borg
Nils Norrsell
Harald Wigstrand
Rolf Wanselius
Ulf Ahlström
Rune Carlsson

90 år
28 januari		
18 maj		
2 juli		
31 december		

Percy Bratt
Christoffer Lilliecreutz
Bror Gustavsson
Sigvard Brännström

95 år
5 september		 Leif Peterson

Jönköping Par Bricole # 4/2020

PB direkt i TV
Det var en lördagskväll i mars 1998 med blånad himmel
och stilla vind. Glada PB-Bröder svajade fram i lackskor
på isig trottoar. Stora Hotellets varmt upplysta spegelsal
väntade på dem alla. Då ser de något som aldrig setts
förut! En sändningsbuss står utanför hotellets entré med
antenn på taket och färgglada loggor på sidorna: PB TV
skrivet med stora bokstäver!
Vad tusan är det nu, skall Andra Graden sändas på TV?

B

röderna anar inte att kvällens spex
går till Bricolleriets historia. Visst
har Then Bacchanaliska Theater
haft många hyss för sig och gjort stora och
sceniska spektakel under åren. Men att
hålla Andra Graden mitt i en sprakande
TV-afton var något nytt. Ett totalspex som
började redan vid sändningsbilen. Så när
Bröderna gör entré på hotellet kliver de rätt
in i TV åldern, på PB:s vis.

Hjärnan bakom
Hjärnan bakom spexet var dåvarande
director för Theatern Leif Thor och hans
begåvade medarbetare och aktörer! När vi
talar om den här tiden kallar han sitt grepp
för Projektteater, ett sätt att arbeta över
talanggränserna.
Att låta scenen bli en TV-studio med
vinklar och vrår, passade Leifs idé om
talanggruppernas mångfald. Själv satt han
under sändningens gång sminkad och
utklädd till Hallåa för att driva på och styra
det hela. Och det var inte lite som skulle
hända. PB TV:s tablå skulle göra SvT och
TV4 gröna av avund.

Imponerande schema
Presens var ledordet för kvällen, allt skedde
här och nu. När jag läser Leifs fyra sidor
långa schema för spexet blir jag imponerad.
Det omfattar allt vad som skall hända, när,
var, av vem och hur. Ända ned till minsta

minut. TV-kameran är flyttbar och
publiken sitter vid runda bord vid en stor
skärm där scenerna utspelas i olika miljöer,
när aktörerna inte spexar direkt i salen.

kullerbyttor och långsprång samt en
”Kulturhörna”, där de lärde sensationellt
avslöjar att Bellman kommer från Turkiet.
Och mycket mycket mer.

Överaskande inslag

Min frack den har tre fläckar ...

Mitt i spelet görs ett avbrott för Andra
Graden. Smidigt och spännande har Leif
och hans teaterfolk lagt upp spelet, graden
stiger bara fram och får plats och tid utan
stort bygg och bär. Ett överraskande inslag
var en ”direktsänd” intervju från Stockholm
med dåvarande Högst Uppsatte och Högst
Upplyste Stormästaren S-O Forselius. Naturligtvis var inslaget bandat sedan tidigare
men alla trodde det var live. Efter gradens
historia serverades öl och chips vid borden.
Därefter fortsätter spexet interfolierat av
flera tokroliga reklamavbrott, allt från
aktörer utklädda till Kalles Kaviar,
Anticimex, Tandkräm och Golf.

Detta käre Bröder var ett sceniskt stordåd
som kostade på: Leif Thor tog PB till TV
och sig själv till Ryhov. Men han är
fortfarande full av liv! Och spexet blev
otroligt lyckat! Fråga någon av de
överlevande så får ni höra! Är Spexet
inspelat kan det vara kul att samla några
bröder för en titt med öl och chips. Vem vet,
kanske kan Theatern få goda idéer? För så
är det; av historien kommer framtiden. När
så Bröderna till katters jamande strömmade
ut i marsnatten var det en mycket nöjd
skara. Någon nynnade ännu på en av
kvällens visor; ”Min frack den har tre
fläckar, tre fläckar har min frack, och har
den ej tre fläckar, så är det ej min frack…”
Se, det var en riktigt helkväll på PB! Och
allt på två timmar! Där kan man se hur god
planering gör livet lättare – även dagen efter...

TV-tablån
En titt på övrigt innehåll visar: ”Från
friggebod till residens” en sång om Friggebo
som var Landshövding de åren, ”PeBegympa”, alla upp och hoppa,
”Klädesrapporten”, vädret sett genom en
fracks beståndsdelar, roligheter från länets
”Nyårsrevyer”, ”Antikrundan”, med en
mycket, mycket gammal man, ”Frågesport”
av det dummaste laget, ”Konstmusik”
minsann,
”Rappasportstudio”
med

Bernt Lindqvist
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Det Sverkerska baneret
Våra regalier speglar kvalitén i vårt sällskap och utan dem
hade förmodligen Par Bricole inte funnits idag. Världen
skulle för övrigt varit ganska fattig på den typ av
vänskapsföreningar som Ordenssällskapen utgör, om inte
rekvisitan och symbolerna kring våra kapitel hade haft
en central roll.

O

m man inte vårdar sina regalier,
kommer förmodligen så småningom det sällskapet att brytas
ner och gå samma väg som en dåligt skött
rekvisita. Det är därför jag hyser den allra
största respekt för det arbete som våra
Intendenter gör och inte minst för vår
Riddare-Banerförare Ulf Gustavsson, som
medverkat till att renovera och bekosta
stora delar av vår rekvisita. All heder åt honom och åt alla intendenter som värnar
förutsättningen för den stil, elegans och
kvalité som kännetecknar Par Bricole.
Jönköping Par Bricole har tre baner och
en svensk fana, som enligt ritualen skall
användas vid bestämda tillfällen.
Det Röda baneret är förmodligen vårt
äldsta och nämns redan 1913 vid ett inventarium. Det är sällskapets officiella baner
och används vid det vi kallar PB allmän, det
vill säga, vid de tillfällen som inte är ritualbundna. Barbarahögtiden är en sådan högtid.
Stora Baneret, eller Riddare-baneret som
det också heter, anskaffades förmodligen
1942. Henrik Karnell var Styrande Mästare
och den Fjärde Riddare-graden (RGK) gavs
för första gången i Jönköping.

Baner eller banér
I detta sammanhang bör nämnas något
allmänt om baner.
Stavningen banér med accent är väldigt
vanlig men den är inte godtagen av språkvården. Baner stavas alltså utan accent.
Ett baner är en fyrkantig duk på en
stång. En vimpel är en långsmal flagga som

slutar i en spets. Så är det nu, men historiskt är begreppen lite annorlunda.
Detta kanske inte är så viktigt men med
tanke på utseendet av vårt nya Sverkerska
baner som ersätter den tidigare Sverkerska
”vimpeln”, så bör det ändå nämnas.

Ordentligt arbete
Ett baner bärs av en stång och enligt sakkunnig som Ulf Gustavsson varit i kontakt
med är förmodligen banerets bärstång ett
av våra äldsta inventarier, tillverkat någon
gång i mitten av 1800-talet och så småningom inhandlat eller skänkt av någon
broder för att som nu, bära upp vårt nya
Sverkerska baner.
Baneret är tillverkat på gammalt vis,
d.v.s. symbolerna på baneret är sytt för
hand. Symbolerna från tidigare baner är
desamma både på framsidan som bär Jönköpings stadsvapen och på baksidan, som
visar den urgamla symbolen Ouroboros,
ormen som biter sig i svansen, vars symbolik är oändlig.
Intendenturen har ett stort ansvar för
vårt sällskaps fortlevnad och välbestånd
genom att väl förvalta och vårda våra regalier vilket de gör med all heder. Att duka
till ett kapitel är både betungande och viktigt, men det viktigaste och det som gör att
festerna blir till högtid, är den materialvård
som sker bakom kulisserna.

Dan Ekström
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Julesnaps och ett boktips
Det var en gång en vice teaterdirektör i Par Bricole, som skulle bjuda alla aktörerna i
DBT på en hejdundrande fest. Kalaset blev historiskt och fick namnet Kryddhyllan, ett
namn som fortfarande lever kvar, även om formerna för kalaset har ändrats.

T

eaterdirektören hade långt tidigare
anlagt en kryddträdgård på sin lilla
gård som låg vid Vättern, strax väster om Kaxholmen. Det var en tid då mäsken
kokade, sillen rensades och kryddorna förädlades och blandades med den urvattnade
sillen och det renade brännvinet. Året var
1988, alltså för över 30 år sen och inget är sig
likt, förutom snapsen, för en gång om året, i
slutet av november, fylls några burkar med
numera inhandlat brännvin och med kryddor från butik, som blandas och får stå, för
att till jul kunna avnjutas, numera i betydligt
stillsammare miljö.

Bellmans Droppar
En av de snapsar vi drack döptes till Bellmans droppar, vilket man med kunskapens
och tidens mått mätt, nu har förstått var helt Årets essenser till jul är klara och väntar på att bli utspädda med rent brännvin. från vänster bakre
felaktigt. För det första drack man inte snaps raden: Citrussnaps (det yttersta skalet av apelsin och citron), Pomerans kummin och honung, Malört
på Bellmans tid. Det hette sup och supen (Bäska droppar), Lingon, granskott, russin, granatäppelkärnor, Enbär
kunde vara varm eller kall, kryddad eller
det dra i dagar eller veckor. Smaka av och
okryddad. Den okryddade smakade mest Kryddningen
Så till supen och kryddningen. Min favorit sila sen bort kryddorna.
finkel som enligt SAOB betyder:
Okryddat brännvin 32-38%-ig alkoandas lite 1700-tal åtminstone tycker jag så
”Otillräckligt renat brännvin.”
holstyrka
är bäst. Starkare brännvin dödar
och den har jag gjort sen 1988.
Jag tar några torkade pomeransskal, 1-2 smakämnena.
Punchen
Välj kryddor du tycker om. Tänk på att
För övrigt drack man nog inte så många msk torkad kummin och häller över ca 35
färska kryddor utvecklas hela tiden och
supar på 1700-talets bricolerikalas. Den cl Brännvin special. Låter det dra ca en
tyvärr
ger en bitter smak om de får dra
dryck som var guld värd och kanske den vecka. Silar bort kryddorna och filtrerar
för länge.
mest åtråvärda på våra kalas var punschen. sedan genom kaffefilter. Låter några dropFrukt och bär går bra, men frukt bör
Om punschen och dess betydelse i Par Bri- par flytande honung blanda sig med essenhelst vara torkade. Undantag finns. Tänk
cole finns ett intressant kapitel att läsa i sen för att få lite sötma och sedan är det
på
att färsk frukt utvecklas och ger en bitklart att blanda med brännvin eller vodka
boken ”I Bacchi Wingård”.
ter smak om de får dra för länge.
Kapitlet heter ”Punsch, Bischoff och Par efter tycke och smak. Lagring av essensen
Bricole” och är författad av vår Stormästare är att rekommendera.
Henrik Mickos och av Den Bacchanaliska
Akademiens ständige sekreterare Mats Lite tips om kryddning
Experimentera. Man kan använda de
Hayen (se boktips på nästa sida).
Dan Ekström
flesta kryddor, även frukter och bär. Låt
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K L I P P B O K E N
Tillbakablickar från tidigare avisa

Varför Par Bricole?
–”Det vet man väl hur det går till i sådana där hemliga sällskap. En massa gubbar som
håller varandra om ryggen och sysslar med suspekta riter.”
Så där kan det låta när jag träffar en kalmuck och råkar röja mitt medlemskap i Par
Bricole. ”Är du verkligen med i nåt sånt där? Varför då?”, kan Kalmucken fortsätta. Och
då måste jag ju onekligen fundera över frågan

N

ja, kanske jag svarar. ”något ska blir rekommenderad av två befintliga medman ju vara med i...” Men det du- lemmar...” Kalmucken förstår min poäng
ger inte. Bättre kan jag. ”Visst och slokar igen. Jag sätter in nådastöten:
finns det suspekta sällskap men i PBs fall
handlar det faktiskt om att vårda de kultu- Nådastöten
rella traditioner som grundades redan av Carl
–”Du som oftast är en vettig person, kan
Michael Bellman på sjuttonhundratalet.”
du inte tänka dig följande upplägg på en
Bellman-argumentet biter alltid och får lördag i november: Du träffar några riktigt
Kalmucken att vackla en aning. Den kultu- goda vänner vid lunchtid. Ni äter en god
rella kopplingen är på något vis oantastlig och riklig lunch, gärna hemma hos någon
och jag fortsätter:
av er. Ni samtalar om sådant som intresserar
–”Vi spelar och sjunger, den som vill vara er och engagerar er. Vid tretiden klär ni er
med i teatern kan vara det, det finns grup- i frack. Bara känslan av att dressa sig i detta
per som lagar mat och vi har till och med högtidsplagg ger en härlig råg i ryggen.
en egen Akademi som sysslar med tal- och Därefter tar ni en droska till Stora Hotellet.
skaldekonst.”
Där väntar andra bröder som ni inte sett på
ett tag och det blir en härlig timme av mingSänkt gard
el innan ni sätter er i den vackra Spegelsalen.
Vid det här laget har Kalmucken sänkt gar- Ni delar upplevelsen av en gradgivning
den ordentligt och jag sätter in den effek- med musik, teater, tal och andra intryck.
tiva umgängesoffensiven:
Lagom mjuka tar ni sedan en paus med
–”Sen kan jag inte se något fel i att man förfriskningar, fortsätter samtal med nya
då och då träffar andra män i vuxen ålder och gamla vänner. Alla är där för att trivas.
och umgås under civiliserade och ibland Efter ytterligare någon halvtimma får ni
högtidliga former. Det kan vara riktigt upp- sätta er till festdukat bord och blir serverade
lyftande i kontrast till den ytlighet som an- en komplett måltid med avbrott för undernars präglar vårt moderna samhälle.”
fundig underhållning, välformulerade tal
Nu knäar Kalmucken men han gör ändå och andra överraskningar. Allt under värett sista desperat utfall:
diga former och med ömsesidig respekt för
–”Äsch, ni springer omkring där i era varandra. Kvällen avslutas kanske med ytfrackar och tror att ni är något, jag har nog terligare någon förfriskning innan ni skiljs.
sett er på stan och utanför Storan.”
Förstår du inte vilken gåva det är att kunna
Han blir omedelbart lite stadigare i rös- delta i en sådan övning?”
ten och fortsätter:
Kalmucken ligger nu på knä och tittar
–”Jag skulle aldrig kunna tänka mig att bedjande emot mig.
vara med i något sådant där.”
–”Hur kan jag bli medlem?”
–”Nej”, svarar jag, ”det krävs ju att man
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Ulf Linnman

hämtat från avisa #3, 2007

Ett boktips
i Juletid

I Bacchi Wingård, studier i Par Bricoles
1700-talshistoria. (Utgavs 2015),
200 kronor + frakt. Går att beställa från
Moderlogen, mejl: sthlm@parbricole.se
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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:
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,
Anders Pettersson,
Nils Wendels,
George Andersson,
Anders Sundberg,
Clas Palmén,

Leif Hammarcrantz,
Roger Pantzar Blomqvist,
Roberth Strand,
Lars Johansson,
Stefan Klingberg,
Magnus Ferlander,
Samuel Isgärde,
Peter Sandberg,
Fredrik Stjerna,

Johan Forsberg,
Christer Norberg, CarlGustaf Atterdal, Meta
Andersson,
Katarina Andersson,
Mats Wiberg,
Tommie Linder,
Håkan Bjurén,
Tony Beiving,

Gynna våra sponsorer

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 mig:
Jim Andersson, mobil 0761- 77 69 00
14

Carl Ritzén,
Leon Benér,
Mikael Ohrling,
Anders Lindell,
Wictor Pansar,
Calle Axelsson
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Hej alla bröder!

Nu när vi ser hur bra och trevligt det blev med bildkryss, tänker vi fortsätta 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
Lösningen skickar du avfotogaferad till samma mottagare. Vinnaren erhåller 2 trisslotter.
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR.
Avisaredaktionen
GOD
JUL &
Hans Järeby/Hannes Lokko

E
H E L T
N Y T T
B I L D K R Y S S
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Jönköping Par Bricole # 4/2020

IN MEMORIAM

“Vem är som ej vår Broder minns” är ett stående inslag i den musik- och minneshögtid med
parentationer som Jönköping Par Bricole genomför årligen i Allhelgonatid. Tyvärr var vi i år
förhindrade att genomföra högtiden på grund av den pågående pandemin.
Vi minns våra under åren bortgångna Bröder och hyllar de i år med minnestexter i vår
medlemstidning här i avisa. Under nästa års minneshögtid tänder vi ljus för Bröderna och får
återigen lyssna till Vem är som ej vår Broder minns.
De är alla i vårt minne ljust bevarade.
Jönköping Par Bricole har även tagit fram en ny In Memoriam tavla där de under
åren 2019-2020 avlidna Brödernas sköldar placeras.
Johan Larsson
Styrande Mästare

Jönköping Par Bricole
Avlidna Bröder 2019 - 2020
IN MEMORIAN

RGK

KMR

KMR

SSR

Allan
Perolainen

Curt
Setterberg

Evert
Frick

Claes
Göpert

Pär
Andersson

*1939-12-16
†2019-01-28
Hederskommendör 2018

†2019-02-24

*1936-12-23

*1924-03-14
†2019-04-15
Jubelkommendör 2013

v G-r

*1941-12-03
†2019-05-15
Hederskommendör 2003

†2019-09-12

*1970-01-15

Hvem är, som ej vår broder mins,
fastän hans skugga mer ej fins?
Fastän hans valdthorn tystnat har,
är skogens genljud ändå qvar.

RSK

KMR

Ulf
Larsson

Johan
Kinch

*1927-03-23
†2019-09-16
Hederskommendör 2005

†2019-09-17

RGK

RGK

KMR

RSK

RGK

Robert
Arrhenius

Nisse
Lilja

Gösta
Lindholm

Magnus
Klingensstierna

Sven-Robert
Ahlin

*1936-07-08

*1924-02-09
†2020-04-16
Jubelkommendör 2008

*1926-05-12

*1930-05-20

*1926-03-12

†2020-05-15

†2020-06-30

†2020-08-03

*1933-11-27

Än Floras fåglaskara,
skall ömt hans spel förklara.
Än jägarn vid sin snara,
skall på sin pipa svara,
hur, i bland Orfei söner af Bacchus krönt
så sköner, han utan like var.

KMR

RGK

Holger
Engström

Göran
Grefbäck

*1931-09-07
†2019-11-29
Hederskommendör 2005

*1925-12-22
†2020-02-02
Hederskommendör 2015

C.M Bellman

†2020-04-03

Jubelkommendör 2014

Jubelkommendör 2004

Jubelkommendör 2008

Jubelkommendör 2003

För att hedra våra avlidna bröder kommer det att sättas upp en översikt i Kansliet i Jönköping över bröderna som avlidigt
under åren 2019 – 2020.
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Vår saknade Broder HOLGER ENGSTRÖM

Lantbrukarsonen Holger Engström föddes den 7 september 1931 i den lilla orten Hörnefors i Västerbotten.
Omständigheter medförde att man fick ge upp jordbruket i Norrland. Vid flytten till Småland fick den då
12 årige grabben lämna kvar orgeln, medan dragspelet fick följa med. Efter skolgången fick Holger jobb vid
Metallfabriken i Nässjö och sedan Tranås. Han lärde där upp sig till trycksvarvare och som erkänt duktig yrkesman
erbjöds han anställning i Habo, som sedan kom att bli hans stadigvarande hemort. Hans yrkesskicklighet var så god att
det skapade en så rejäl efterfrågan på hans utförda arbete, att han fann för gott att starta ett eget företag.
Hans musikaliska begåvning kom också Habo tillgodo, då han medverkade aktivt i både Habo Musikkår och Habo
Storband. Med sin initiativkraft och kreativa förmåga hade Holger redan under femtiotalet bildat dansbandet ”Engströms
sextett”. En Östgötatös beundrade vibrafonisten i orkestern och ömsesidigt tycke uppstod. På midsommarafton 1960 blev det
bröllop mellan Holger och Doris.
Holger blev medlem i Par Bricole 1980 och blev direkt en av musikanterna i Den Bacchanaliska Musiken, där vi under många år
hade nöjet att se och höra honom spela saxofon. Jönköpings Bacchanaliska Musiks Medalj i guld är designad och tillverkad av Holger
Engström.
Efter en kortare tids sjukdom gick han bort den 29 november 2019 i en ålder av 88 år.
Vi minns honom som en aktiv, engagerad och solidarisk broder, en verklig kamrat.

Vår saknade Broder GÖRAN GREFBÄCK

Göran Grefbäck föddes i Linköping 1925. Han upplevde redan vid konfirmations och gymnasietiden ett andligt sökande, vilket
ledde fram till teologistudier i Uppsala.
1952 gifte han sig med Birgit. De var då bosatta i Norrköping. och det var också där som Göran började sin tjänstgöring som präst
och stiftsadjunkt.
1965 flyttade familjen till Vadstena. I över 50 år var Göran Grefbäck en mycket uppskattad och omtyckt komminister och
sedermera kyrkoherde och prost i den heliga Birgitta stad, vid Vätterns östra strand. Hans öppna ekumeniska sinne gav honom en
stor vänkrets. Som prost i Vadstena klosterkyrka tog han 1989 emot påven Johannes Paulus II. Göran var en stor vårdare av arvet från
den heliga Birgitta och han utsågs därför till hedersledamot i Birgitta-stiftelsen.
1990, som nybliven pensionär blev Göran medlem i Jönköping Par Bricole där han ganska snart utnämndes till Ordens Talare &
Skald och tog därmed plats i Jönköpings Bacchanaliska Akademie för Skalde & Talekonst. Han blev dessutom dess hedersledamot
när hans ämbetsperiod var slut.
Trots att Göran var bosatt flertalet mil från Jönköping var han en trogen och aktiv deltagare i vårt sällskap och tilldelades flera
välförtjänta vedermälen. Han erhöll vår näst högsta grad, Riddare av Gyllene Korset, 2005 och han blev Hederskommendör 2015,
efter 25 års medlemsskap.
När man mötte Göran så utstrålade han alltid med sitt varma leende både vänskap och kunskap. Som 17-åring var Göran med vid
utgrävningarna vid Alvastra klosterruin och han band ofta samman denna historiska plats som ett värdsligt arv, ett kyrkligt arv och
Par Bricoles arv, alla tre, lika viktiga att vårda. Hans tacktal på vers i bunden form vid Sjunde Graden i Alvastra finns dokumenterat i
sällskapets Gyllene Böcker.
Efter ett långt och innehållsrikt liv lämnar Göran Grefbäck ett stort tomrum efter sig när han i den aktningsvärda åldern av 94 år i
stilla frid somnade in på Kyndelsmässodagen den 2 februari 2020.

Vår saknade Broder ROBERT ARRHENIUS

Robert Arrhenius föddes den 8 juli 1936 i Malmö, där han växte upp och avlade studentexamen 1955. Han påbörjade samma år sin
tandläkarutbildning i Malmö. Studentlivet förnöjde Robert mycket, samtidigt som han bjöd studentkåren på sin organisatoriska
talang, i det han var med och arrangerade många av de stora festerna. Under studietiden träffade han också sin blivande fru Marianne
och de gifte sig 1959.
Efter tandläkarexamen 1960 tjänstgjorde Robert vid folktandvården i Falköping. Två år senare flyttade familjen till Jönköping, där
han startade en privat mottagning. Han drev inte bara den populära tandläkarpraktiken, utan blev också vald 1970 till ordförande i
Tandläkarföreningen.
Fritidsboendet i Haverdal i Halland var centralt för honom. Robert och Mariannes resor med goda vänner ut i Europa var andra
njutbara nöjen. Golf, kultur och kulinariska upplevelser låg dem varmt om hjärtat.
I januari 1998 förändrades livet på ett ögonblick, när Robert blev allvarligt skadad efter att ha blivit påkörd av en bil. Efter
långdragen sjukhusbehandling i Jönköping och Linköping fick han komma hem för åtföljande rehabilitering.
Med sin envishet och med hjälp av familjens stöd tog han sig långsamt tillbaka till ett normalt liv igen och det var med stor glädje vi
kunde hälsa vår humoristiske och spirituelle broder välkommen åter till samvaron i Par Bricole.
Han blev medlem redan 1964 och hans aktiva medverkan i sällskapet förde fram honom till Riddare av Gyllene Korset 1991.
Robert Arrhenius var Riddare-officiant med funktionen Riddarhärold i 14 år. På hans frackbröst hängde flera mycket välförtjänta
vedermälen.
Han honorerades 2014 till Jubelkommendör efter 50 års medlemskap i Sällskapet.
Par Bricole har förlorat en sann bricolist, en trofast och karismatisk vän med förmågan att balansera glädje och allvar.
Djup sorg men också många goda minnen delar vi med familjen, släkt och vänkretsen i vår saknad av Broder Robert Arrhenius som
avled den 3 april 2020 i en ålder av 83 år.
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Vår saknade Broder NISSE LILJA

Den 9 februari 1924 föddes en pojke i Södra Vi. Han döptes till Nisse och var den yngsta i syskonskaran. Familjen Lilja flyttade sedermera till Västervik. 1948 gifte han sig med Barbro och familjen utökades
efter något år med en son. På äldre dar pratade han ofta och gladdes mycket åt en skara barnbarn.
Nisses yrkeskarriär påbörjades redan som 16-åring i det tuffa jobbet som virkeshanterare i Västerviks hamn.
Nästkommande titel var filialföreståndare vid Centrum Radio på Smedjegatan i Jönköping. Nästa steg var distriktsinspektör för Stockholmstidningen och där lyckades han så bra att han rekryterades till Stockholm som försäljningsdirektör 1973.
Han var kvar i tidningsbranschen under det resterande arbetslivet.
När Nisse blivit änkeman 2006 återvände han till Södra Vätterbygden och då först till Jönköping och sedan till Gränna. Då
återupptog Nisse gemenskapen i Jönköping PB som han hade inträtt i 1958 och överflyttades hit från Moderlogen i Stockholm. Han
var medlem i Par Bricole i 62 år. Efter 50 år i Sällskapet upphöjdes Nisse Lilja till Jubelkommendör. Han var Riddare av Gylle Korset,
vår näst högsta grad.
Det var ett stort nöje att få läsa eller lyssna till Nisse Liljas filosofiska klok-och klurigheter han bjöd kamratkretsen på och som
manade till viss eftertanke. Två typiska citat man ofta hörde honom säga var: ”Det är skönt att ha insikten om att någon gång kan jag
möjligen haft fel” och ”Du vet bättre än jag att jag åldras.”
Nisse Lilja var hela livet målinriktad och han uppnådde sitt uttalade mål att bli äldst i syskonskaran. Sina sista två år bodde han
påSolstickans äldreboende, varvid han efterhand tappade kraft och blev sämre, men var trots allt in i det sista både glad och pigg.
Minnet av vår saknade broder Nisse Lilja delar vi med de närmast anhöriga som förlorat en far och farfar. Han dog stillsamt den
16 april 2020 i den aktningsvärda åldern av 96 år.

Vår saknade Broder GÖSTA LINDHOLM

Gösta Lindholm föddes i Nässjö 1926. Han flyttade i unga år till Eksjö där han bodde fram till sin studentexamen. Han studerade
sedan juridik i Lund där han också träffade sin blivande hustru Britt och så småningom utökades familjen med en dotter och två
söner.
I Älmhult påbörjade Gösta sin yrkeskarriär i sin fars konfektionsföretag. I den sviktande textilbranschen gällde det att vara både
flexibel och anpassningsbar vilket Gösta visade prov på. Gösta tog så småningom över företaget efter sin far och utvecklade och anpassade produktionen efter behov och efterfrågan. Sin allomfattande kunnighet och ledarförmåga var även till stor nytta i det politiska
engagemanget. Under många år var Gösta kommunfullmäktiges ordförande i Älmhult.
Även föreningslivet låg honom varmt om hjärtat och Gösta var en av initiativtagarna till att Lions i Älmhult bildades. Redan 1954
skrevs Gösta Lindholm in i Jönköping Par Bricole med medlemsnummer 1701. Broder Gösta var med i Jönköping PB i 66 år och
innehade år 2020 flest antal år av alla medlemmar. Han var väldigt aktivt i sällskapet under 1950- och 60-talen, vilket ledde fram till
den Nionde Graden (KMR). Avståndet mellan Älmhult och Jönköping är en ganska naturlig förklaring till att hans närvaro mattades
med åren. Vid sällskapets 125-årsjubileum 2004, mottog Gösta Linderholm Jubelkommendörens hyllning och behängdes under
högtidliga former med band och eklövskrans.
Även på äldre dagar var han pigg och aktiv, varvid han i sitt hem skötte om det mesta själv. Dock blev han vid något av de få
besöken av hemtjänsten smittad i covid 19 och dog efter en kort tids sjukdom. Han avled bara någon dag efter att han fyllt 94 år.
Ett långt och innehållsrikt liv hos en alltid lika social och utåtriktad hedersman nådde ett sorgligt slut. Kvar lever alla fina och ljusa
minnen hos barn med familjer, släkt och vänner.
Med vänskapens och respektens hågkomst kommer vår saknade broder Gösta Lindholm att vara ihågkommen i Par Bricole.

Vår saknade Broder MAGNUS KLINGENSTIERNA

Magnus Klingenstierna föddes i Överluleå nära Boden den 20 maj 1930 men redan som 3-åring fick han följa med familjen söderut
när man flyttade till Jönköping. Under sin militärtjänstgöring vid A6 visade sig den reslige adelsmannen Klingenstierna vara så
vältränad, att han kom att tillhöra den svenska eliten i militär femkamp.
Som godsägare skötte han om sina ägor på Boarps gård med den största omsorg. Hans hustru Marie-Louise berättade att ”det var
svårt att hitta en enda dag som han inte satt på traktorn”
och även på äldre dar, när kroppen ibland protesterade var han ute i naturen och i den välskötta skogen där han tillbringade mycken
tid med sina älskade får.
Magnus Klingenstierna inträdde i sällskapet 1958 och var hela tiden en mycket aktiv broder. Han blev Jubelkommendör 2008
efter 50 års medlemskap och han var en av de få som upphöjdes till Riddare av Svarta Korset, som är sällskapets högsta grad.
För mig känns det hedrande, men också tungt att skriva några minnesord om vännen Magnus Klingenstierna. Vi var båda
medlemmar i gruppen ”kulturmorgon” och i 20 år satt vi tillsammans vid frukostbordet varje torsdagsmorgon. När han stödd av sin
krycka balanserande med frukosttallriken frågade jag om han ville ha hjälp, varvid Magnus genast replikerade: ”Nej, en bra karl reder
sig själv” Ingen kunde uttryckt det bättre. Han var en bra karl, plikttrogen och pålitlig i alla lägen.
I början av maj skulle Magnus flytta några saker och föll så olyckligt att han skadade sig illa. Ändå vid gott mod, firade han sin
90-års dag, sängliggande. Han repade sig dock inte efter olyckshändelsen och avled i hemmet på Boarps Gård den 30 juni 2020.
Till tröst har vi nu kvar alla goda minnen när vi möter det stora tomrum som Magnus lämnat efter sig. Tillsammans med hustrun
Marie-Louise, familjemedlemmar, släkt och vänner delar vi saknaden av vår broder Magnus Klingenstierna.
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Vår saknade Broder SVEN-ROBERT AHLIN

Den 12 mars 1926 föddes Sven-Robert Ahlin i St Görans församling i Stockholm. Med undantag för
två år i Arboga (1935-1936) hade han sina bopålar i vår huvudstad ända fram slutet av 1950-talet. Under
samma årtionde ingick han äktenskap. Familjen utökades med tre barn och så småningom en skara barnbarn.
När Sven Robert avslutat skolgången gav han sig ut i näringslivet och verkade som trafikexpert och därefter
som marknadskonsult följt av uppdraget som produktionschef. Under 1960-talet bodde han några år i Milano för
att efter en kortare sejour i Sollentuna, bosätta sig i Geneve 1964. Åren 1979-1990 tillbringade Sven-Robert i Brandstorp på gränsen till Hjo och flyttade därefter till Skövde där han bodde till sin död.
Sven-Robert blev medlem i SSA Föreningen Sveriges Sändaramatörer vid nyss fyllda 20 år. Denna livslånga hobby som
amatörradiosändare kom att ge honom ett världsomspännande kontaktnät och det är många idag som saknar rösten från
sändaren SM6GR som nu tystnat.
På Bellmandagen den 26 juli 1953 antogs Sven-Robert Ahlin i sällskapet Par Bricole Moderlog i Stockholm, där han var medlem i
26 år innan han överfördes till Jönköping Par Bricole. Sammanlagt var han medlem i sällskapet i 67 år vilket troligtvis är unikt i vårt
sällskap. Broder Sven-Robert var Jubelkommendör och Riddaren av Gyllene Korset och innehade en mängd välförtjänta medaljer av
hög rang.
Vi minns honom särskilt som den utomordentlige Ceremonimästare han var. Rakryggad, nästan två meter lång och som med den
yppersta elegans svepte fram över golvet i Spegelsalen, lotsande nya bröder in i vår gemenskap i Jönköping Par Bricole. Det var
högtidsstunder man aldrig glömmer.
Budskapet om broder Sven-Roberts bortgång vila tungt i vårt sinne, men framkallar ljusa och glädjefyllda stunder. Tillsammans
med de anhöriga och den stora vänskapskretsen saknar vi alla Sven-Robert Ahlin som avled den 3 augusti 2020 i en ålder av 94 år.

Vår saknade Broder JOHAN KINCH

Johan Kinch föddes i Uppsala den 27 november 1933. Under sin uppväxt och under hela sin skoltid bodde familjen i Storvreta strax
utanför Uppsala. Efter grundskolan utbildade han sig till Lantmästare vilket skedde vid Alnarp i Skåne. Därefter återvände han till
hemtrakterna och fick det ansvarsfulla uppdraget som Rättare på gården. Denna gamla svenska titel kan fritt översättas i nutid till
godsägarens högra hand som dennes ordningsman eller tillsyningsman.
Under 1960-talet arbetade Johan som Lantmästare vid flera större gårdar på den skånska landsbygden. Samtidigt hade han hunnit
gifta sig och familjen utökades i Skåne med både dotter och son. Flyttlasset gick i början av 1970-talet till Djursholm där Johan hade
fått anställning vid Slakteriförbundet. Han erhöll senare en högre tjänst vid Kronfågel i Stockholm.
Nästkommande boplats för familjen blev Huskvarna där han drev en kycklingfarm fram till den dag han kände att det var dags att
med ålderns rätt dra sig tillbaka från ett ihärdigt och framgångsrikt arbetsliv.
Under sin tid här i Jönköping var han en mycket aktiv medlem i Frimurarorden med flera olika ämbeten och det var där han
träffade några bröder som tillhörde Par Bricole. Dessa bröder talade varmt om vårt sällskap och försökte övertyga Johan att som
komplement i ordenslivet också uppleva det Par Bricole stod för. Johan var nyfiken av naturen och tackade ja. Han inträdde 2002
och han avancerade snabbt i graderna. Redan 2010 erhöll han den Nionde Graden (KMR) och signerade sitt valspråk:
Tänk positivt - Visa Kärlek.
Under senare tiden kom vi att sakna hans närvaro och fick då veta att han återvänt till Stockholm/Danderyd. De två sista
levnadsåren drabbades han av demens men han blev väl omhändertagen på Klingstahemmet. Johan Kinch blev 86 år. Han avled den
17 september 2020 i kretsen av sina barn som höll Johans händer när han i stilla frid somnade in.

/Gert Karlsson
Ordens Parentator

JÖNKÖPING PAR BRICOLES MINNESFOND
Minnesfonden har som syfte att bevara och vårda Par Bricoles kulturarv. Fondens ändamål är således att främja
hågkomst av Bröder, händelser och Skeenden inom Sällskapet, samt vård av minnesgåvor, böcker och skrifter.
Insamlade medel och gåvor användes enbart för dessa ändamål eller i enlighet med donatorns uttryckta vilja inom
angivna ramar.
TACK FÖR EN GÅVA TILL MINNESFONDEN Bankgiro 162-8262

K A N S L Ä R E N

God Jul och Gott nytt År

M

itt andra år som Styrande Kansler går mot sitt slut. Det har inte riktigt blivit
som vi i Guvernementet hade planerat och sett fram mot. En pandemi som
ingen riktigt kunde se vidden av slog till och påverkade vår verksamhet. På
kansliet tvingades vi göra ändringar i öppettider och många planerade möten fick hållas
via zoom. Det har fungerat och jag vill rikta ett stort tack till alla Kanslister, Ämbetsmän
och Skattmästare som bidragit till att göra mitt och Det Styrande Guvernementets arbete
enklare, meningsfullt och stimulerande.
Vi brukar starta vårsäsongen med en Julfest men även denna har vi valt att ställa in.
Övriga datum för året ser ni i kalendariet med reservation för att de kan komma att ändras.
Vill slutligen påminna om vår Bröder till Bröder hjälp. Brödernas hälsa är mycket
viktigt och vi har en PB tid att se fram mot i vår 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 eller kanske bara vill prata
gemensamma PB minnen.
Önskar alla Bröder en lugn och avkopplande julhelg och ett Gott Nytt År!

Carl-Gustaf Atterdal

Styrande Kanslär Jönköping Par Bricole

DEN POPULÄRA JULFESTEN TAR ”TIME-OUT” 2021!
När vi 2019 tog upp traditionen med en julfest blev det
direkt en succé men nu har Corona slagit till med full
kraft och vi tvingas göra ändringar i programmet.
Efter zoom samtal med Tomten har vi därför bestämt
att inte genomföra vår populära julfest 2021. Tomten
berättade att han har ställt sin häst i stallet och att han
och Tomtemor sitter i karantän för säkerhetsskull.
Tomten och hästen önskar alla Bröder med barn,
barnbarn, släkt och vänner en riktigt God Jul och
hoppas vi ses igen 2022.

VÅR HEMSIDA
Just nu håller du ett nummer av ”avisa” i din hand. Men du vet väl om att du kan läsa
många fler nummer på vår eminenta hemsida och hitta ännu mer härlig läsning där.
Ta därför till en vana att då och då gå in på vår hemsida (gör den gärna till din startsida) och låt dig överaskas av det digra innehållet där.
http://jonkoping.parbricole.se/

Jomen, det är nog så att atomer är väldigt,
väldigt små men redaktionens jul- och
nyårshälningar är gigantiskt stora.
Redaktionen ber att få önska alla våra
bricolister en särdeles god och vilsam
kommande helg och hoppas på ett kärt
återseende 2021 till nytt ett härligt PB-år.

PRENUMERERA
PÅ A L L A P B’S
MEDLEMSTIDNINGAR
Medlemmar
i
Par
Bricole
prenumereMedlemmar i Par Bricole
kan nu prenumerera på samtliga
medlemstidningar som utges i
bricoleriet. Genom detta får du reda
på 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
Planerade datum 2021

Stora Rådet
25/2
Grad II + Årsmöte
20/3
Vårbal
24/4
Grad VII
29/5
Grad III
18/9
Grad IX
15/10
Grad VI och Parentation
7/11
Barbara, Grad I, V och VIII 20/11
Som tidigare informerats är alla
datum preliminära beroende på
utvecklingen av Covid-19 och FoHM,s
rekommendationer.

Kansliets expeditionstider:
måndagar 18–19,
torsdagar 10–11
Kansliet öppnar med begränsade öppettider.
Övriga tider når ni oss på mail precis som tidigare.
Kansliet mottager tacksamt Brödernas eventuellt
ändrade adressuppgifter, både vanlig och e-post.
Östra Storgatan 6, 553 21 Jönköping
Tel, 036-16 21 31
E-post, jonkoping@parbricole.se
Bankgiro 517-1962
http://jonkoping.parbricole.se

