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Alla känner någon, eller har åtminsto-
ne hört namnet på någon, i närheten 
som insjuknat. Många har gått ur 

tiden, en del har haft sjukdomen, men kan-
ske dött av andra orsaker. Statistiken måste 
ändå alltid uppdateras och förmedlas till oss 
eftersom media anser att ”allmänheten har 
rätt att veta”. Frågan är kanske om vi vill höra 
det varje dag på direktsända presskonferen-
ser med efterföljande frågor från tidningar 
och lokal-tv-stationer? En trötthet, och kan-
ske även resignation, smyger sig in med ti-
den. I skrivande stund får vi höra om franska 
lönnkrogar med ministerdeltagande och en 
sprängfylld sportarena i Texas med publik, 
utan distans eller munskydd. Det är beklag-
ligt, speciellt nu när vi är så nära det efter-
längtade skyddet, genom flera olika vacciner.

Inställt och framflyttat
Många av våra Bröder har redan fått sitt vac-
cin och till semestern har troligen alla fått ett 
fullgott skydd. Då kan vi äntligen lägga den 
här perioden bakom oss och se framåt med 
tillförsikt. Alla systerloger har agerat som vi, 
d.v.s. att det mesta av gradgivningar och ak-
tiviteter är inställda eller framflyttade. Alla 
grupper i Luculli Gille har tagit paus och 
köket står rent och oanvänt. Kansliet beman-

nas hälften så mycket som tidigare och ta-
langgrupperna har fått en ofrivillig ledighet. 
Många har dock upptäckt och använt Zoom 
för diverse möten, inom både årsmöten och 
socialt härliga diskussioner i olika grupper.

Det är ändå saker på gång
På den positiva sidan kan vi notera att 
Magnus Ilvered håller på att installera nya 
datorer på kansliet och fönstren är reparera-
de och underhållna av hyresvärden. Vårt nya 
digitala medlemssystem har i lugn och ro 
vidareutvecklats och finputsats. Inom Gu-
vernementet har vi haft våra ordinarie må-
nadsmöten med säkra avstånd mellan stolar-
na. Den kommande årsboken förbereds 
också just nu av Anders Mårtensson och 
Hannes Lokko. Och bäst av allt: Vi har en 
höst att se fram emot!

Och snart syns vi igen
Ännu mer positivt är att kommande extra 
Grad I nu planeras av Ordföranden i arbets-
graderna, Hans Palmberg. Han arbetar till-
sammans med samtliga talanggrupper. Det 
kommer att bli en alldeles extraordinär till-
ställning som verkligen rivstartar PB-hösten 
lördag 18 september. En efterlängtad fart-

fylld tillställning som säkert fyller Spegelsa-
len till sista plats. Håll utkik efter inbjudan! 
Den kommer via e-post och hemsidan.

En dikt i tiden (med inspiration av Olle 
Adolphsons ”Nu är det gott att leva”)

Snart kan vi åter mötas, som vi gjort förut.
Axel mot axel stötas när smittan motats ut.
Nubbeglasen kan då blötas. Väntans tider är 
snart slut.
Ja, snart kan vi åter mötas. Snart kan vi gå ut!

Arne Levén
DStM

Snart kan vi gå ut!
Ett ovanligt och minnesrikt år har passerat som vi aldrig kommer att glömma. Ändå har 
det hänt väldigt lite i vår vardag. Dock icke i den kalmuckiska världen. Med benäget bi-
stånd av media kommer vi att minnas alla larmrapporter, varningar, förmaningar och 
restriktioner som ständigt förmedlats via tidningar, tv, radio och allehanda digitala platt-
formar. Det är sällan man pratat med vänner och bekanta utan att komma in på det hem-
ska virus som drabbat mänskligheten.   

                            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:  Utsikten över Jönköping ser bra ut, likaså för Jönköping Par Bricole. 

S T Y R P U L P E T E N
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Röda böckerna 
- två ovärderliga skatter
”Det blir aldrig bättre än den sämsta länken” är ett uttryck som används ganska ofta och 
man menar att det är den sämsta delen i en kedja eller i ett sammanhang som avgör kva-
litén på hela produkten. Det är en symbolisk bild och det finns naturligtvis mycket att 
diskutera om vad som är rätt eller fel i detta bildspråk. När det gäller dokumentation av 
tider och händelser är det dock av största betydelse för där får aldrig finnas en ”sämsta 
länk”.  Utan noggrannhet kan vi aldrig teckna en verklig bild av hur det förhöll sig en gång. 

I dag hyllas digitaliseringen som gjort det 
mycket lättare för alla typer av sökningar.  
Vår historia är tillgängligt, släktforsk-

ningen har blivit lättare och i stort sett är alla 
tveksamheter bortblåsta vid de flesta samtal 
och diskussioner. Många trevliga samtal har 
plötsligt förvandlats till sökning i mobilen 
och ett konstaterande att ”så här är det.” På 
gott och ont bör kanske tilläggas.

Källgranskning 
Digitaliseringen är naturligtvis en fantastisk 
möjlighet att snabbt hitta ny information, 
men det är fortfarande viktigt att kritiskt 
granska de källor vi hänvisar till för att inte 
tala om vikten av att skriva in adekvata upp-
gifter som stämmer med verkligheten.

Dokumenterera mera
I Jönköping Par Bricole har vi två röda böcker 
som vi använt vid inskrivning av nya bröder 
sen 1879. Man märker dock ganska snart när 
det har slarvats med dokumentationen. I 
vissa sammanhang saknas helt information 
och orsaken kan vara både slarv och okun-
skap. Under min tid som arbetsgradernas 
ordförande saknade jag inledningsvis kun-
skap om att varje kapitel skulle protokollfö-
ras för eftervärlden. Sällskapet har levt vida-
re ändå men visst är det trist att vi missade 
en del i vår dokumentation.   Det var och är 
viktigt att föra in uppgifter om nya bröder 
och det är viktigt att skriva protokoll vid 
varje kapitel.

Noggrannhet
När det gäller våra böcker vid inskrivning av 
nya medlemmar och grader har de ett dub-
belt syfte. Dels dokumenterar vi för framti-
den och dels ingår det i ritualen att signera 
sitt namn, en handling som gjorts sen 1879.   
Det är viktigt för alla parter att vara nog-
grann för ingen teknik i världen kan rätta till 
felaktiga uppgifter. Oavsett om det sker ma-
nuellt eller digitalt.
 Avslutningsvis vill jag uppmärksamma att 
det i år är 20 år sen Jönköping Par Bricole 
bytte inskrivningsbok eftersom den första 
var fulltecknad. 
 I Avisa 2001 uppmärksammades detta på  
första sidan med följande text:

”Vid den Första Graden den 12 oktober över-
lämnade Arbetsgradernas Ordförande Gert 
Karlsson, Jönköpings Par Bricoles inskrivnings-
bok till Det Styrande Guvernementet. Gert 
Karlsson gav en kort historik om denna oskatt-
bara bok, där samtliga medlemmar skrivit sina 
namn sen 1879. Brukspatronen Carl Friedlän-
der, vår förste Styrande Mästare, skrev den första 
historiska namnteckningen den 2 maj 1879 och 
sen dess har inte mindre än 2950 bröder skrivit 
i den gamla väl bevarade boken. Harald Wigs-
trand och Jönköpings Bacchanaliska Akademie 
har tagit fram en ny bok och det var en mäktig 
upplevelse att se de nya recipienderna skriva in 
sig i vårt sällskaps andra bok. Inte minst med 
tanke på att nya namn kommer att fylla boken 
under minst 100 år framåt. Boken är ett bevis 
på att vårt sällskap lever och att rekryteringen 
fortlöper och jag vill postumt tacka alla som med-
verkat till att boken nu är fullskriven. I 122 år 
har arbetare i vingården satt sitt namnsigill i 
denna bok och det var en mäktig upplevelse att 
hålla denna ”historiebok” mot frackbröstet.  

Tack Gert Karlsson, för ditt osjälviska arbete och 
för den nit du visar genom på att ett utmärkt sätt 
planera, genomföra och entusiasmera alla högt 
uppskattade ämbetsmännen i arbetsgraderna. 
 Tack alla ni ämbetsmän och talanger som 
arbetar med våra nya medlemmar. 
 Arbetsgraderna är vår grund och utan dessa 
skulle vårt sällskap inte fortleva.”

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

Dan Ekström
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Bellman 
– ett tavelgalleri 
Det finns hyllmeter skrivet om Carl Michael Bellmans 1700-tal.  Det har gjorts ljudupp-
tagningar av Bellmans sånger och filmer som försökt beskriva hans liv och leverne. Det 
finns bilder på Bellman i alla möjliga sammanhang och miljöer. Han finns avnjuten i brons 
och blickar bl.a. ut över den natur han så detaljrikt beskrev. Bellmans ansikte finns på 
1000-tals medaljonger och medaljer, han finns på frimärken och på muggar, men vad 
ligger bakom alla målningar, bilder och karikatyrer. Och vilka är konstnärerna bakom alla 
dessa fantastiska porträtt. 

Boken ”Bellman sedd och hörd” gavs 
ut 1994 och innehåller intressant his-
torik om olika porträtt. 

Dessutom finns det numera till-
gång till en stor mängd informa-
tion på det digitala nätet för den 
som är intresserad av att veta mer 
om modellen och konstnärerna.
 Faktauppgifter från National-
museum och andra säkra källor 
och arkiv rekommenderas i sök-
andet och det är bl.a. dessa källor 
som ligger till grund för texten i 
denna artikel.

Carl Michael Bellman 
målad av Per Krafft d.ä 
Den mest kända bilden av Bell-
man är förmodligen den beställ-
ning som gjordes 1779 av Gustav 
III och som målades av Pehr Kraft 
d.ä. Beställningen gjordes efter 
1778 års riksdag. Bellman hade 
fungerat som bondeståndets no-
tarie och som tack lät G III avbil-
da honom. Talmannen Anders 
Mattsson och Elis Schröderheim 
var två andra som figurerade som 
skrivare men eftersom Schröder-
heim redan var avbildad beställ-
des bara oljemålningar på Matts-
son och Bellman. Beställningen gick till Pehr 
Krafft d.ä. som redan utfört porträtt på kän-
da personer, bl.a. Carl von Linné. Tavlan på 

Bellman säger ganska mycket om hur kung-
en såg på Bellman. Det är en poet vi ser och 

ingen notarie från riksdagens möte. Mot den 
djupgröna fonden lyser den röda västen, en 
färgkontrast typiskt för rokokon. Bellman är 

39 år, på höjden av sin bana, socialt och eko-
nomiskt och han tycks må ganska väl. Det 

bruna håret är opudrat. 
 En viktig detalj är de notblad 
som stuckits in som en bröstbu-
kett. Ett tydligt varumärke som må-
lats med största omsorg. Målningen 
hänger på Nationalmuseum.

Viborgska gatloppet av 
Pehr Hilleström
Under 1780-talet gör Pehr Hille-
ström (1732-1816) två målning-
ar som visar en något annorlunda 
bild av Bellman. Han är nu bre-
dare över pannan, med fylliga 
drag och med antydan till dubb-
elhaka. Det har förmodligen med 
åldrandet att göra men Hille-
ström har dessutom börjat foku-
sera på  en ljussättning som ger 
speciella effekter. Skuggorna do-
minerar och bilderna blir ganska 
sentimentala. Bellman håller en 
näsduk i handen och torkar sina 
tårar. På bordet ligger manuskrip-
tet på en dikt som kan ha med 
titeln på tavlan att göra, nämligen 
”det Viborgska gatloppet 1790.”  
Enligt Elis Schröderheim påver-
kades Bellman hårt av den hän-
delsen. Viborgska gatloppet kall-

las den utbrytning ur Viborgska viken som 
den 3 juli 1790 företogs av den svenska flot-
tan i strid mot den blockerande ryska flottan. 

Å T E R B L I C K
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Slaget utspelade sig under Gustav III:s krig 
mot Ryssland 1788-1790.
 Många har tolkat Hilleströms målning 
som Bellmans sorg efter 2-årige sonen Elis, 
som dog i kopporna och då Bellman skrev 
dikten ”Lille Charles, sof sött i frid,” men 
Hilleströms målning har förmodligen en mer 
krigisk bakgrund. Tavlan bär dessutom nam-
net med hänvisning till händelsen i Viborg.  
Målningen finns på Nationalmuseum. 
(Hilleström var målare, vävare och 
professor vid konstakademien.)

Johan Tobias Sergel (1740-1814)
Johan Tobias Sergel hade tillbringat en ganska 
lång tid i Rom i närhet av antikens porträtt-
skulptur och det är förmodligen Sergel som 
är medaljongernas upphovsman i Sverige. 
Medaljongen ”Den store Bacchus” är nog 
den mest kända bilden av Bellman och lär ha 

skapats i samband med Sergels födelsedags-
fest i september 1787 på Ulriksdal. På festen 
spelades upp ett divertissement som Bellman 
hade skrivit. Sergels konstnärsvänner före-
ställde figurer ur den antika mytologin. Den 
store Bacchus spelades av Bellman som bar 
en krans av vinlöv och druvor. Tittar man 
närmre ser man att Sergel också har lagt till 
Apollons lagerblad och på så sätt smält sam-
man myt och verklighet på ett sätt som en 
nyklassisk skulptör kunde göra på den tiden. 
Det var efter Sergels medaljong som Johan 
Fredrik Martin utförde gravyren som blev 
framsidan till Fredmans Epistlar 1790. Det 
påstås att Martins gravyr är det närmaste 
Bellmans utseende man kunde komma. En 
nära vän till Bellman uttryckte sig ”Detta 
portrait är af en obeskriflig likhet.” 

VG Vänd
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Några av Sergels karikatyrer på Bellman 
Sergel och Bellman utvecklade en livslång 
vänskap. Många av teckningarna ter sig gan-
ska privata om man jämför med medaljong-
en. Sergel studerat inte bara antikens konst-
former i Italien utan som man kan se på 

sentida teckningar av Bellman också den 
samtida karikatyrkonsten.  I umgänget Sergel 
och Bellman emellan blir Sergel alltmer när-
gången i studiet av den åldrande poeten. 
Bellman har svårt att komma igång på morgo-
nen och Sergel tecknar ”Bellmans morgonsup 

med smörgås i hand, trött och trumpen.” 
 Han har placerat en stödkäpp i handen, 
håret är ovårdat över den höga pannan och 
blicken är stirrande. Sergel hade säkert inga 
onda avsikter med sina teckningar. Han fång-
ade bara sin vän på bild i olika sammanhang.
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När Sergel ritar Bellman med rökande lång-
pipa, gör han enligt Arvid Stålhane en av de 
bästa teckningar som gjorts på skalden. (Stål-
hane var Bellmanforskare, författare och 
medgrundare till Bellmansällskapet)
 Egentligen påminner teckningen ganska 
mycket om Sergels medaljong med den skill-
naden att Bellman har åldrats, kinderna är 
slappa och munnen är krökt för att dra in rök 
från pipan. Bilden gjordes 1792 och finns på 
Stockholms stadsmuseum.

(Sergel var bildhuggare och konstnär och hyllad 
av Gustav III som Europas främste konstnär.)

Albert Edelfelt - 
Målningar från 1800-talet
Albert Edelfelt (1854-1905) är en av Fin-
lands genom tidernas mest framstående bild-
konstnärer ja kanske rent utav en av nordens 
internationellt mest framgångsrika porträtt-
målare på 1800-talet. Hans tid i Paris och de 
priser han fick där gjorde honom berömd 
och beställningar från furstar och kejsare 
strömmade in i takt med nya utmärkelser 

och kändisporträtt.  Han var också en flitig 
brevskrivare och över 1300 brev som han 
skrev till sin mor, går numera att läsa digitalt.
 I breven berättar Edelfelt om sitt arbete och 
sin vardag. och om de planer han hade. Han 
skrev om beställarna, konstnärskollegorna 
och om sällskapslivet på de orter som han be-
fann sig. Bland annat finns brev av en icke 
utförd målning i anslutning till Bellmans sång 
”Låtom oss dö såsom vi levat i musik”. 
 I skissen som Edelfelt gjort är fem perso-
ner samlade kring ett bord med en punchbål. 
Bellman till vänster. Målad troligtvis 1887 
för redan 1883 skriver Edelfelt från Paris att 
han skall ”ta itu med Bellman” och i februa-
ri 1887 skriver Edelfelt att han ”arbetar duk-
tigt t.o.m. om aftnarna, då jag hållit på med 
Bellman.” Edelfelt syster författarinnan Ber-
ta Edelfelt antyder i ett brev att Carl Israel 
Hallman är en av lyssnarna (nära vän till B. 
och en av PB:s grundare). Författaren Tho-
mas Thorild skulle eventuellt också vara med 
bland de fem.
 I mars 1905 planerade Edelfelt att utföra 
en akvarell av sin tuschteckning från 1888 

”Bellmans sista sång” som beskriver en gam-
mal man lutad vid ett bord med vänstra han-
den mot hakan. Han fick dock en hjärtin-
farkt och avled plötsligt och oväntat 1905.
(Finlands nationalgalleri)

Bellman sjunger för G III på Haga
Edelfelt arbetade under många år med Carl 
Snoilskys diktsamling ”Svenska bilder” vil-
ket gav honom tillfälle att röra sig i miljöer 
från Gustav III:s tid. Arbetet blev klart 1894 
och en av oljemålningarna från denna tid är 
när Bellman sjunger till luta för Gustav III 
och Gustav Mauritz Armfelt i slottsparken 
på Haga.

(Foto: Gösta Serlachius konstsamling. 
Public domain, Wikimedia commons)

//Dan Ekström
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En trygg uppväxt och skolgång i viol-
staden Flen, formade pojken Lars 
Jönsson till den han är idag, en mogen 

kille med stil och för vilken noggrannhet, 
ordning och reda är viktigt. Därför är bilden 
av broder RSK Lars Jönsson, en exemplarisk 
broder som sprider glädje i vårt PB, icke 
minst som medaljintendent.

Framgångar
Allt han företar sig skördar framgång, som 
golfare är han ensam om att ha vunnit Bacchi 
Horn Cup tre gånger, med lägsta bruttore-
sultat. En fin prestation. Han är som golfare 
barnsligt förtjust i sand och därmed aktiv 
medlem i Sand Golf Club.
 Även yrkesmässigt har Lars varit fram-
gångsrik, trots att fadern ansåg Lars vara 
oduglig. Han kämpade hårt och envist i fem 
år för en realexamen och för att visa att hans 
far hade fel. Fadern hade några elföretag och 
tyckte att Lars kunde arbeta där.
- Jag förstod att det inte var någon bra idé. 
Jag tog en praktikplats på ett år som ”pinn-
pojke” i Flen, säger Lars, som ville annat med 
sitt liv.

Utan ansvar
Han sökte och kom in på en ingenjörsut-
bildning på mätningstekniskt gymnasium 
i Kristianstad, ”tre härliga år 50 mil hemi-
från”, Lars kommentar.
 Till detta lades ytterligare härlig tid, en 
militärtjänstgöring på Gotland utan direkt 
ansvar. Han valde mellan Linköping och 
Visby, omöjligt att förstå för en östgöte, att 
välja Visby, (reds. anmärkning).
  Så började Lars yrkesmässiga karriär 
1970 som mätningstekniker i Flens kom-
mun med ansvar för ett mätlag. Här job-
bade Lars på i åtta år med den ordning 
och noggranhet som kom att prägla hans 
liv, so far. Han hann dock med att gifta sig 
med sin Birgitta 1973, innan han kom in 

i mäklarbranschen 1978. Han startade upp 
Sparbankernas Fastighetsbyrå med kontor 
hemma i villan i Flen. Det lyckliga paret 
Jönsson ökade, (fortfarande lyckliga) med 
gemensam hjälp, på familjen med två barn 
Douglas och Sabina. I dag har det resulterat 
i fyra fina barnbarn.

Till Jönköping
Familjen flyttade till Jönköping 1985 då 
Lars fick erbjudande om att som chef starta 
upp ett nytt mäklarteam på Sparbankernas 
Fastighetsbyrå. Lars fick nog 1989 och ville 
prova på bankvärlden och han blev chef för 
företagsmarknaden på dåvarande Stadshy-
potek. Två år senare blev det tråkiga tider 
och Lars fick förmånen att återgå till mäk-
leriet och då som delägare i Sandwalls an-
sedda Mäklarfirma. Så rullade det på med 
husaffärer fram till 2012 då man sålde före-
taget till Länsförsäkringar där Lars jobbade 
kvar några år med en planerad avtrappning.

PB:s meste ordningsman
Det tog knappt ett år efter inflyttning i Jön-
köping innan Lars blev medlem i Jönköping 
Par Bricole 1986. Han fick ganska snart rycka 
in som ordningsman i arbetsgraderna i mitten 
på 90-talet och så blev ordningsman hans roll 
i PB ända upp till riddargraderna. Till uppdra-
gen kan läggas Riddar Banérförare, han blev 
medaljintendent 2006 och är det fortfarande 
och därmed en populär broder. Glitter har 
stor betydelse för det flesta bröder.    
 Stor betydelse för Lars har också ut-
försåkning uppe i Sälen, där familjen har ett  
andelshus, golf som tidigare nämnts, många 
bilresor ute i Europa, där vingårdar är givna 
besöksmål då vinintresset är stort i familjen. 
Matintresset betyder att Lars lagar nästan all 
mat och han är skapligt uppdaterad på bör-
sen. Han lägger mycket tid på golfklubben 
och bidrar till att den sköts.
 Nu ser han han som övrige bröder fram 
mot en uppstart av Grad 1 den 18 september.      

annanEn annan sida:

Lars Göran Jönsson – en trippelstjärna 
med ordning på swingen

//Hans JärEby
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Vem är då Calle? Han är en nybliven 
pensionär som är gift med Helena 
och har två vuxna barn, Stefan och 

Johan och samt fyra barnbarn och ett bonus-
barnbarn. Barnen gjorde honom till fören-
ingsmänniska och han har varit aktiv i flera 
idrottsklubbar som ledare genom åren. Just 
nu är han tex styrelseordförande i Jönkö-
pingsklubben Spartans som spelar ameri-
kansk fotboll.

Att sko sig
De som känner Calle vet att han har ägnat 
stora delar av sin karriär som försäljningschef 
för olika skoföretag. Företag som har nyttjat 
Calles tjänster är bland annat Skopunkten, 
Rizzo och Wedins skor. En stor del av den 
tiden hade Calle Jönköping som bas, även 
om han faktiskt flyttade till Jönköping för 
att vara med och starta upp B&W (förstörde 
dock en fin rubrik så bortse från det är ni 
snälla).

Seglarintresse
I Jönköping fick han och familjen snabbt 
goda vänner varav flera delade Calles seg-

larintresse. Ett år hyrde han en stor båt i 
Grekland tillsammans med Peter Alsén, 
Jan Rydéen, Calle ”Cad” Axelsson, Göran 
Karlsson, Kent Frasse Fransson och Calle 
Jörninge. Bland goda vänner på seglats i 
Egeiska havet konstaterade de av seglarna 
som redan var Bröder i Par Bricole att det 
borde förstås de övriga också bli. Ivrigt på-
hejade av sina respektive, som såg möjlig-
heter att gå på bal, gjorde Calle och övriga 
till slag i saken och blev Bricolister. Så kan 
det gå.   

Inne i Par Bricole
I Par Bricole blev han från början en upp-
skattad medlem i Intendenturen och när 
tiden kom att ersätta Jan Rydeen som Or-
dens Intendent föll valet föga överraskan-
de på Calle. Under tiden hade Calle slutat 
med skor och var nu VD på företaget Lexi-
con här i Jönköping. 
 I intendenturen gjorde Calle ett stort jobb 
och han har i Par Bricole gjort sig känd som 
en pålitlig och värdig Bricolist. Hans tidigare 
erfarenheter gör att han idag med bravur ax-
lar uppdraget som styrande kansler.

När pensionären Calle inte sysslar med Par 
Bricole eller Spartans tar han gärna en tur i 
husbilen med hustrun Helena eller en run-
da golf.

//Johan Larsson

Skorna tog Atterdal till Jönköping 
och båten honom till Par Bricole

P O R T R Ä T T  A V  E N  K A N S L Ä R

Vår Styrande kansler Carl-Gustaf Atterdal, Calle kallad, är 
en stockholmare som med åren blivit smålänning. Man kan 
skämtsamt säga att skorna tog honom till Jönköping och 
båten honom till Par Bricole, mer om det om en stund. 

Här är ytterligare bröder 
som sponsrar Årsboken 
(utöver årsbokens 
vänner)

Erik Haglund
Johan Larsson
Hans Warén
Lars-Erik Liljegran
Ulf Linnman

Arne Thorfinn
Lennart Abrahamsson
Ulf Tranefors
Bertil Hellén
Magnus Werner
Carl Ritzen
Anders Sundberg
Anders Fransson
Michael Grahn
Johnny Lundberg

Företag

Ferlander Konsult 
& Förvaltning AB 
GeoPro
Habo Hobby 
Little Country 
Småländska Hem
Trejni AB

Sponsorer till Årsboken
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Innan pandemin 
– Alvastra Klosterruin, tur och retur 
Nu är det efter midnatt, jag sitter på sängkanten och plockar knappar ur frackskjortan. 
Lätta andetag från hustrun i sängen bredvid. Vill absolut inte väcka henne just nu. Den 
ljusa försommarnatten anas bakom gardinen. Lugnet råder och jag drar förnöjt täcket 
över mig och tänker tillbaka på dagen som gått. Att vara med om Grad VII, Konung Sver-
kers Riddaregrad, i Jönköping PB är väldigt speciellt.

Där i slutet av maj och både ljuset och 
värmen har återkommit. Medan 
jag själv njuter av en lugn förmid-

dag i morgonrock med tidning och frukost 
på altanen, så vet jag att många andra redan 
är igång och arbetar hårt. De förbereder den 
kommande anstormningen av Bröder från 
alla håll i landet. Traktörerna brer ett par 
hundra mackor eller sillrätter, förpackar och 
lägger i lådor. Bilarna lastas med välfyllda 
ölbackar liksom bord, assietter och muggar 
för att kunna hantera serveringen. Samtidigt 
är ett gäng intendenter framme i Alvastra för 
att förbereda allt materiel som behövs, samt 
fixa bänkar för alla deltagare inne i själva 
klosterruinen. 

Förbrödring med bröd
Någon gång efter lunch är jag framme vid 
Bishop Arms för lite förbrödring över en öl. 
Där finns redan ett femtiotal Bröder, främst 
tillresande från andra loger, som hoppas på 
en ovanlig och kanske spektakulär dag med 
gradgivning på Östgötaslätten. Uppsittning 
sker sedermera i tre stora bussar som ska ta 
oss till Alvastra. På vägen norrut underhålls, 
speciellt gästande Bröder, med en fängslande 
historiebeskrivning beträffande det sevärda 
utanför bussen och historien om Konung 
Sverker, klostret som invigdes 1185 samt 
Heliga Birgitta och hennes make Ulf Gud-
marsson. Han sägs ha dragit sitt sista andetag 
i detta kloster 1344. 

Utsikt och undrande blickar
På väg upp mot Alvastra stannar bussarna till 
med utsikt över Vättern. Det är då alla ska få 
njuta av en bensträckare och traktörernas 
efterlängtade färdkost. Ibland uppstår sedan 
spontan allsång i bussarna på de sista kilo-
metrarna till målet. Efter avsittning och visst 
iordningsställande kan vi tåga in i samlad 
tropp i klosterruinen. Klosterområdet är en 
turistmagnet och alltid öppet för allmänhet-
en, vilket brukar ge lite undrande blickar och 
frågor från besökare som råkar få syn på oss. 
De får lite förklaringar, men ingen insyn i 
våra ritualer. Framme vid resterna av koret 
sitter kören beredd med de speciella sånger 
som ska kvädas vid själva gradgivningen. 
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Ibland är kören förstärkt av andra sångare 
från systerlogerna. För några år sedan fanns 
hela kören från Vänersborg på plats, vilket 
gav extra skönt tryck i sångerna. Gradgiv-
ningen är väldigt unik inom PB och ska na-
turligtvis inte återges här i en skrift som alla 
kan läsa.

Konung Sverker
På vägen tillbaka söderut passeras min-
nesstenen över Konung Sverker. Den är 
vackert inramad av en häck och framför 
den står hela Guvernementet beredda med 
en ny krans att nedlägga. Medan bussarna 
sakta defilerar förbi spelas ett stämnings-

fullt trumpetstycke. Nästa mål för resan 
är det stundande måltidskalaset på Gylle-
ne Uttern, Samlingen på altanen ovanför 
Vättern med en liten fördrink är en perfekt 
avrundning efter gradgivningen och en bra 
försmak inför en härlig middag. Vi har en 
maximal deltagargräns om 150 deltagare 
för att kunna rymmas i det som kallas Ve-
randan i anslutning till Riddarsalen. Trångt 
men väldigt hjärtligt. 

”Nu gick solen ner”
Kören håller sin vårkonsert mellan rätterna 
och precis när solen går ner, vilket brukar 
vara kring 21-tiden, sjunger de den vackra 

danska sången om att ”Nu gick solen ned”. 
Efter sedvanligt vackra tal och en avslutan-
de kopp kaffe går bussarna tillbaka till Jön-
köping och en härlig dag slutar med att jag 
sitter på sängen och försöker stoppa skjort-
knappar i rätt fodral. 

Underbart! 

Synd att det 
bara är 
vartannat år.

arnE LEvén

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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Medaljer
1993 avslutade Jan-Erik Berggren 23 år som styrande i Jönköping Par Bricole.  1973 blev 
han Styrande Mästare och efterträddes i ämbetet som Styrande Kansler av Gerhard Mat-
tus. Mattus hade under många år varit den drivande eleganten i ceremonielet.  Jägmäs-
tare Berggren och köpmannen Mattus verkade i en tid när Jönköping Par Bricole seglade 
i medvind. Det var inte ovanligt att mellan 20 och 30 nya recipiender antogs varje år under 
hela 1980-talet. Här följer liten historik om två styrande som fått ge namn åt två av säll-
skapets medaljer.  

De Styrande förr i tiden var domi-
nantare i sitt ledarskap, det påstår i 
alla fall många av de som varit med 

sen länge. Naturligtvis har det mycket med 
samhällsutvecklingen att göra, men det be-
rättar också en del om personligheterna bak-
om de höga ämbetetena. 
 Det fanns liksom en osynlig aura kring 
podiet vilken skapades när de iklädde sig sina 
roller. Privat finner man en ofta en annan 
bild och det var nog oftast så det fungerade 
förr i tiden. 
 På podiet var Jan-Erik Berggren teater-
mannen, den skickligt improviserande tala-
ren, spjuveraktig i blicken men också med 
en ödmjuk och allvarlig inställning till dju-
pet och till den historia som format Par Bri-
cole.

Gerhard Mattus 
Gerhard Mattus övervakade allt som hände 
med sina bruna ögon och ”stränga blick” och 
noterade alla eventuella avvikelser. Det var 
inte roligt att komma på kant med Mattus.
Han var oerhört elegant som person och 
trots att han var ganska kort så dominerade 
han ytan som han rörde sig på.  Mattus avled 
i februari 1995 och dödsbot efterlämnade en 
summa pengar med en önskan om att präg-
la en medalj till hans minne.  I samråd med 
änkan beslöt de Styrande att medaljen skul-
le delas ut sparsamt, max tre exemplar per år 
och till talanger som gjort betydande och 
värdefulla insatser för Jönköping Par Bricole.  
 Medaljens framsida skulle prydas av den 
underskrift som Gerhard Mattus oftast sig-
nerade med, nämligen initialerna till sitt 
namn. Medaljens framsida är alltså ett av-
tryck av Gerhard Mattus eget signum, GM.   

Medaljen utformades av Ingemar Boman 
och utgavs 1996.

”Ödmjukt leva - ofta le” 
Under 1970-80 talet fanns det inte så många 
medaljer att dela ut och det fanns olika upp-
fattningar om vilka medaljer som var de för-
nämsta.  Det kan tyckas som en bagatell men 
för medaljintendenten och för De Styrande 
är det viktigt att veta vilken valör man ska 
välja och varför. De Styrande beslöt då att 
fastställa en stege utifrån de medaljer som 
fanns inom Jönköping Par Bricole och i det 
sammanhanget uppmärksammades sakna-
den av en trohetsmedalj att delas ut till dem 
som visat nit och trohet.  Jan-Erik Berggrens 
ordspråk blev en bra lösning. Hans vapen-
sköld innehöll de förlösande orden om hur 
en trogen broder är. ”Ödmjukt leva - ofta le.”   

År 2001 beslöts dessutom att Sekularmedal-
jen, Gerhard Mattus-medaljen och Jan-Erik 
Berggren-medaljen skall betraktas lika i rang 
och för första gången gjordes en vågrät linje 
med tre medaljer av samma dignitet. Berg-
gren-medaljen formades av Ingemar Boman 
och gavs ut 2001. 

//Dan Ekström

Gerhard Mattus’ medalj som delas utt till tallanger som gjort betydande  och värdefulla insatser för 
Jönköping Par Bricole. Det är Gerhard Mattus’ signatur på frontsidan. 
Ödmjukt leva - ofta le – Jan-Erik Berggrens trohetsmedalj till de som visat nit och trohet.
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Bröder behöver 
Par Bricole 
och
Par Bricole 
behöver bröder!!! 
Alla bröder har säkert längtat till kalas, 
samkväm och gemenskap. Saknaden är 
stor att kunna träffas på ett normalt sätt 
igen. Kanske det tar lite tid innan allt 
blir som vanligt men vi tror nu att vi 
skall komma igång i höst igen.

T  yvärr har vi under denna underliga 
tid tappat en hel del bröder som har 
valt att lämna sällskapet. Detta är 

kanske inte så konstigt, beror säkert på en 
massa olika saker som tidsbrist, familj, arbe-
te eller bara att det just nu inte känns rätt och 
prioriterat. Men kanske, när nya tider kom-
mer, så lockar brödraskapet igen och då är 
dessa bröder alltid välkomna tillbaks (man 
återfår då sin grad som man haft innan, gäl-
ler grad 1–9). Så om ni känner någon tappad 
broder kan ni kanske locka denne tillbaka. 
Alla återkommande kommer att uppmärk-
sammas på deras första kalas.

Bröder är viktiga
Men nya bröder är också mycket viktiga! Vi 
behöver ha en stadig återväxt av nya Bricol-
lister för att vårt sällskap skall utvecklas och 
frodas. Därför är en arbetsgrupp tillsatt för 
att hitta nya sätt att locka nya bröder till oss. 
Vi tror vi kan göra oss mycket bättre och 
intressantare genom att rekrytera rätt perso-

ner, någon vi tror kan bli en framtida Bricol-
list, är ju mycket viktigare än nån trevlig 
kille vi träffat på kalas. Här gäller det att 
”sälja in” sällskapet rätt.
 Till er hjälp håller vi också på att se över 
vår information till nya bröder så de vet vad 
ett medlemskap i Par Bricole innebär. Men 
vi tror också det är vi välkomnar dem i säll-
skapet. Nästa gång ni kommer på kalas och 
ser ensamma recipiender, prata med dem 
och se till att de känner sig välkomna de är 
ju vår framtid.

Den 18 september så smäller det
Under pandemin har vi ju inte kunnat ta in 
nya bröder. Men ett flertal står på kö och har 
skickat in ansökan. Därför har vi beslutat att 
ändra på tidigare annonserat grad kalenda-
rium. Den 18 september blir det en separat 
1:a. Med nyheten med en Par Bricole Soaré 
där samtliga talanggrupper kommer att ge 
oss en uppfriskande föreställning som säkert 
kommer att roa alla bröder.

Sedan blir det en nyinsatt kombinerad 2-3:e 
den 23 oktober där bröderna, som fick 1:an 
innan pandemin startade, får komma vidare 
i sällskapet. Det gäller ju att inte tappa dessa 
nya bröder.
 Därför kära bröder hoppas vi att ni kan 
hjälpa till att hitta nya vandrande riddersmän 
som ni tror skulle passa i sällskapet som nya 
bröder. Vänta då inte med att anmäla dem 
till hösten, utan skicka in ansökan så fort 
som möjligt så kommer vi att skicka ut in-
formation till dessa om vad som gäller. 
 Ansökningsblankett finns att ladda ner 
från vår hemsida eller rekvirera från kansliet.
 Ha nu en skön sommar och dröm Brico-
listiska drömmar så ses vi till hösten med en 
nystart postpandemi för Jönköping Par Bri-
cole.

KLANG!
//Hans Palmberg

Arbetsgradernas ordförande

 
Sökandes personuppgifter  

Efternamn ___________________________________________    Tilltalsnamn ____________________________________________ 

 

Födelsedatum   År___________ Månad _______ Dag _______     Yrkestitel _______________________________________________ 

 

Adress ______________________________________   Postnr ______________ Ort ________________________________________ 

 

Telefon ___________________________________________  E-post _____________________________________________________ 

 

Mina talanger som jag gärna delar med mig av:  Sång            Musik             Teater             Talekonst              Kansli             Övrigt 

 

Kortfattad förklaring eller komplettering av ovanstående: _______________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________________   

 

Rekommendation av två faddrar, varav en ska ha lägst Grad VI 

 

Sökandes underskrift  
Jag är medveten om att det enligt Par Bricoles statuter från 1700-talet för medlemskap krävs ”myndige år, allmänt väl känd fräjd, 

anständig quickhet och munterhet, ett ömt medlidande och wänfast hjerta samt stadga och måttlighet i alla nöjen”. 

Lämnade uppgifter innebär samtycke till medlemsregistret som behandlas enligt Dataskyddsförordningen. 

 

Ort ________________________________________ den ______  / ______     20________ 

 

 

__________________________________________________ 

                                   Underskrift 

Faddrarnas underskrifter Undertecknade faddrar föreslår och rekommenderar att denna ansökan beviljas. 

 

_______________________________________________                  _________________________________________ 

                              Namnteckning                                                                                         Namnteckning                             

 

_______________________________________________                  _________________________________________ 

                           Namnförtydligande                                                                                 Namnförtydligande                                

 

              Grad _______________________                                                           Grad _______________________ 

  
 

 
 



14

Jönköping Par Bricole # 2/2021

Fluidum
Tillgång på rent och friskt vatten är ett livsvillkor för 
människor, djur och växter.  Fiskgjusen är en fågel som be-
höver rent vatten och ren natur. 
 På skölden ses himmel, jord och vatten. I mitten svävar 
fiskgjusen.
 Guldkanten representerar solen, som ger oss energi och 
håller i gång det naturliga kretsloppet.
 Haven dunstar, moln bildas, det regnar, vegetationen 
frodas och det bildas grundvatten och ytvatten, som ger 
liv åt människor, djur och växter. Vatten är alltså en förny-
bar resurs.

Fluidum av olika slag är viktigt inom 
Par Bricole. Viktigast är dock vatten! 
Vatten är ju huvudingrediens i såväl öl, 

vin som spritdrycker. Men inte bara det! Det 
går åt mycket vatten för att framställa öl och 
vin:
• Ett glas vin: 110 liter
• En burk öl:  120 liter

Men det finns det som är värre!
• En kopp kaffe: 130 liter
• Ett glas mjölk: 255 liter
• Ett kg nötkött: 15 400 liter

Vatten i glaset med whisky?
Brukar du hälla några droppar vatten i glaset 
med whisky? Whisky är alltid mer eller min-
dre utspädd med vatten. När whisky tappas 
på tunna håller den cirka 70 procent alko-
holhalt. Därefter tillsätts vanligen vatten 
som justerar alkoholhalten till lagringsstyr-
kan 63,5 procent. När faten sedan kommer 
till buteljeringsanläggningarna tillförs ännu 
mera vatten, vanligen ner till 40 eller 43 pro-
cent. När vi häller upp vår fredagswhisky så 
har den alltså redan vattnats ner. Spelar det 
då någon roll om man häller i ytterligare någ-
ra droppar vatten?

Vatten, hur sätter man ihop det?
Vattenmolekylen är mycket speciell. Vad 
händer när du lägger is i groggen? Jo, isen 
flyter! Och tur är väl det för annars skulle alla 
sjöar bli bottenfrysta på vintern. Vattnet har 
nämligen störst densitet vid +4 grader till 
skillnad från de flesta andra ämnen, som vä-

ger mer i fast tillstånd. Bottenvattnet i Vät-
tern håller sålunda en temperatur på +4 gra-
der. Andra fenomen är ytspänning och 
kapillärkraft.

Hemburet vatten
Kranvatten är billigt, hälsosamt och gott här 
i Sverige.  Genomsnittspriset för en liter vat-
ten är cirka 1-2 öre. Då får du dessutom vatt-
net fritt ”hemburet” i köket för det priset.  
Flaskvatten kostar minst 250 gånger mer än 
kranvatten.

//Håkan Kinneberg

Vattnet som farfar drack
Vattnet som farfar drack
kom svalt ur sin rena källa.
Aldrig någonsin sa det smack
i vattnet som farfar drack.

Vattnet som farfar njöt
var oberört av saniteten.
Inga kolibakterier flöt
i vattnet som farfar njöt

I vattnet som farfar slök
fanns ej klor eller svavelväte.
Endast enstaka grodor dök
bort ur vattnet som farfar slök

Vattnet som farfar fick
kom icke ur bergborrad skreva.
Och det hände att koleran gick
i vattnet som farfar fick.

Men vattnet som farfar fann
var klart som kristall i regel.
Sällan under en gödselhög rann
vattnet som farfar fann.

Alf Henrikson

V I S T E  D U  A T T ?

Håkan Kinnebergs sköld
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Talanggrupperna, 
vad gör ni ?
Redaktionen har varit i kontakt med några av våra talang-
grupper för att höra; ”vad gör ni, har ni något på gång?”
Här är några av de svar vi fick.

Theatern
I Theatern pågår planering inför höstens ak-
tiviteter (om vi får och kan genomföra dem), 
manusarbete, vi omorganiserar även lite i 
förrådet och går igenom garderob och rekvi-
sita. Saker ska lagas, tvättas eller fixas! 

Theaterklang! 
//Per

Musiqen
I Musiqen händer inte mycket, vi väntar 
väntar … möjligtvis övar vi pauseringar.

Hälsn 
//Anders
OdBm

Punchbröderna
Hej käre bröder.
Punschbröderna har denna terminen endast 
fått ta del av vår verksamhetsberättelse. När 
bröderna träffas kan inte Folkhälsomyndig-
hetens rekommendationer följas. Detta kan 
inte belastas den goda punschen utan den 
alltför nära kontakten mellan bröderna 
kring måltidsbordet. Dessutom hyllas 
punschen sångligt vilket ytterligare förstär-
ker risken för smitta. Icke heller sången kan 
anklagas som skyldig utan de aerosoler som 
dansar runt i luftströmmarna.
 Vår förhoppning är att när vi laddat bat-
terierna efter sommaren åter kunna få träf-
fas. Dessutom är troligen då samtlige våra 
käre bröder vaccinerade. Till dess får vi som 
tröst klockan 12.00 sista torsdagen i månad-
en höja en skål för varandra.
 
Till dess må väl och njut uti vårsolens glans.
Punschus
//Bo Berntsson

Marknadsgruppen
Marknadsgruppen har under året hittills 
hållit fyra stycken möten, alla virtuellt för att 
följa gällande covid 19-restriktioner. Innan 
sommaruppehållet är ytterligare ett möte 
planerat.
 Vi har blickat framåt och planerar för en, 
ännu så länge hemlig, aktivitet för sponsorer 
samt medlemmar i Emaljklubben dvs. inne-
havare av Meilleurkraschanen som även be-
talar den årliga medlemsavgiften för med-
lemskap i Emaljklubben. Varje år har någon 
aktivitet arrangerats och vi planerar för att 
fortsätta denna tradition när restriktionerna 
så tillåter, så håll utkik efter information i 
marknadsgruppens Facebook-grupp eller i 
våra utskick framöver. 
 Olika idéer gällande nya nödvändiga 
PB-attribut att smycka oss med har diskute-
rats så håll utkik efter vårt försäljningsbord 
när gradgivningarna drar igång igen. Vi sö-
ker också hugade bröder att bemanna vårt 
försäljningsbord under graderna då de som 
idag hjälper till med försäljning oftast har 
andra uppdrag under graden också. Intres-
seanmälan för att hjälpa till mottages tack-
samt på jpb.marknad@gmail.com. Vill man 
botanisera i sortimentet och komma väl 
förberedd till kommande grader kan man 
besöka Robert Lindqvist där en monter fin-
nes med ett urval av vårt sortiment till för-
säljning. Under våren har marknadsgruppen 
även ägnat sig åt att hitta sponsorer till Jön-
köping Par Bricole i allmänhet men till års-
boken i synnerhet.

Klang! 
//Magnus, 

Allt-i-allo marknadsgruppen

Traktörerna
Hej!
Traktörgruppen engagerar sig främst när vi 
har aktiviteter, så vi ligger lågt….
Ha det bra!!!!

//Thomas

Den Bacchanaliska Kören
Den Bacchanaliska Kören inom Jönköping 
Par Bricole har under maj startat upp med 
efterlängtade körövningar utomhus i Knek-
taparken inför kommande begivenheter i 
höst. Med stor entusiasm och pedagogisk 
ådra har vår nye choralindendent Johan 
Kuhlau väckt den härliga sångarglädje som 
vi alla nu i kören känner och har längtat till. 
Sista övning för terminen blev den 7 juni och 
med återstart den 23 augusti. Men en vecka 
innan dess så ska kören ha en härlig och 
fryntlig inspark som återstart på hösttermi-
nen, klang! 
 Vi vill gärna ha tillskott av nya körmed-
lemmar så om du är intresserad att prova på, 
kontakta Johan, ordförande Stefan Kling-
berg eller någon annan i kören.

//Stefan

Jaktakademin
Vi i jaktakademin har dels hunnit genomfö-
ra ett digitalt årsmöte samt haft en digital 
utbildning i ämnet handladdning av ammu-
nition. Vi har som plan att under våren träf-
fas på en skjutbana och skjuta lerduvor och 
det finns även tankar på ytterligare något 
föredrag under våren. Vi planerar också att i 
sedvanlig ordning fira vårt jaktnyår den sista 
juni.
Klang!

//Klas Åkerskog
      

Tidigare var det fullt runt ärtsoppsbordet 
hos Punchbröderna
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Hotellet
Stora Hotellet eller Jönköpings Hotell, som 
det först kallades, är en av landets äldsta, och 
mest kända hotell utanför huvudstaden. När 
det byggdes i slutet av 1850-talet var det en 
mycket stor satsning. Då det öppnades 1860 
räknades det till de största i landet. Stadens 
strategiska läge som vägknutpunkt, närings-
livets expansion, den planerade järnvägen, 

där Jönköping blev övernattningsstation på 
den sedermera färdigställda Södra stamba-
nan var anledningar till detta storslagna ho-
tellbygge.
 De ursprungliga fasaderna är i stort bevar-
de, förutom att vindsvåningen fått större 
fönster och att mellanvåningens fönster 
gjorts lägre. Husets färg var från början gul. 
Den nuvarande röda färgen tillkom år 1960. 

 Hotellet inrymde redan från början en rad 
funktioner. I bottenvåningen fanns restaur-
angrum, schweizeri, biljardrum, gästgiveri, 
banklokaler och en badanläggning. Mellan-
våningen upptogs till största delen av resan-
derum och den översta våningen av festloka-
ler, klubbrum och några resanderum. I 
vindsvåningen hade frimurarna sina lokaler 
fram till 2014.

Stora Hotellet och festvåningen
De lokaler som Jönköping Par Bricole har brukat under sin snart 150-åriga verksamhet 
har i första hand funnits på Stora hotellet. 
 Hotellet har kunnat erbjuda en magnifik ram för festligheter av skilda slag. Redan på 
1860-talet firades i samband med järnvägens invigning en storslagen fest. Festligheterna 
fortsatte genom åren med baler och middagar. Ramen var magnifik med gnistrande kris-
tallkronor upplysta av flammande gas, spegelväggar som gav illusion om bakomliggan-
de rum och dekorationer som förflyttade besökaren till en slottslik miljö!

Stora Hotellet. Under 1800-talet var hotellets namn Jönköpings hotell och är här avbildat från sydväst med Hamnkanalen med den dåvarande järnbron i 
förgrunden. Träsnitt publicerat i Svenska Familjejournalen 1874 efter teckning av Emil Libert.
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Trädgården ”innanför” dagens Stora Hotellet. Visst hade det varit fint att fortfarande kunna beskåda denna trädgård . 
Underbart vykort att få med häslningar från Jönköping. Nedan ännu ett vykort med motv från Stora Hotellet samt Motala Express.

Den stora huskroppen mot norr, som idag 
inrymmer restaurang Trottoaren, stod klar 
år 1932. På denna del av tomten låg fram till 
1920-talets slut den välkända hotellträdgår-
den, som anlagts redan när hotellet byggdes.

Festvåningen och Spegelsalen
Den ur kulturhistorisk synpunkt mest in-
tressanta och bäst bevarade delen av hotellet 
är festvåningen. Den stod klar 1864 och 
ingick från början i en ännu större svit av 
salar. Spegelsalen, som upptar en stor del av 
byggnadens mittparti, är en av landets bäst 
bevarade festsalar från 1800-talets mitt.  
 Formerna bygger på arvet från den grekis-
ka- och romerska antiken, som vid medelti-
dens slut togs upp igen främst av de italien-
ska arkitekterna under renässansen. 
 Spegelsalens väggar är indelade i stora fält, 
som avdelas av pilastrar. De kan sägas var 
kolonner som trycks samman och placerats 
intill en vägg. Pilastrarna bär upp den kraf-

VG Vänd
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tiga takfrisen och taklisten. Dessa bär i sin 
tur upp det väldiga taket med sin stora pla-
fond där de stora dekorationsmålningarna är 
utförda.
 Alla dörrarna och de fyra stora speglarna 
på salens kortsidor har kraftfulla omfatt-
ningar, vilka kan ses som små triumfbågar. 
De stora speglarna ger ett starkt illusoriskt 
intryck av att salen fortsätter – ja nästan in i 
ett oändligt perspektiv. På den södra sidan 
finns en mindre musikläktare med ett räcke 
i gjutjärn, men någon fast scen har inte fun-
nits. Den strategiskt placerade balkongen 
har på grund av salens svåra akustik inte kun-
nat användas som det var tänkt. Uppvärm-
ningssystemet utgjordes från början av varm-
luft. Därför har det aldrig varit några 
kakelugnar i salen. 
 Salens väggar var, liksom idag, ursprung-
ligen målade i en marmorimitation, men 
hade då en ljusare färgskala än i nutiden. De 
första dekorationsmålningarna i taket, som 
var av enklare slag än idag, utfördes som ge-
sällarbete av den senare kände konstnären 
Nils Forsberg. Redan från början utrustades 
salen med de stora kristallkronor som lyste 

Stora Hotellets spegelsal vid P.B:s ”Barberadag” på 1910-talet. Salen är dekorerad med P.B:s vapensköldar och en orkester spelar på musikbalkongen. Salen hade 
ommålats i mörkare ton år 1903 och då tillkom den nuvarande takmålningen av Vilhelm Holmgren. Fotot är förmodligen det äldsta som visar en P.B 
högtidlighet. Foto Jönköpings läns museum.

Hotellets stora festsal, Spegelsalen, stod klar 1864. Här har Theodor Blanch, den förste hotellchefen, ställt 
sig mitt i salen den 2 april 1865. Konungens porträttbyst omges av fanor och gevärsuppställningar. Längs 
väggarna finns podier med bänkar. De stora kristallkronorna var försedda med gasbelysning.
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upp salen med hjälp av gas. Det var då en stor 
nymodighet.

Ommålningar i omgångar 
Salen målades om år 1903 i en mörkare 
färgskala. Då tillkom den nuvarande pla-
fondmålningen i taket, utförd av konstnä-
ren Vilhelm Holmgren, liksom vapensköl-
darna utmed väggarna. 
 Festsalens målningar restaurerades senast 
inför Jönköpings 700-årsjubileum 1984. 

Taket
Dekorationsmålningarna i taket, som visar 
blomsterbärande kvinnogestalter, är inspire-
rade av den då rådande jugendstilen. Vapnen 

över huvuddörrarna är Götalands och Små-
lands. Vidare finns över dörrarna mot väster 
till den Röda salongen en rad målade vapen 
över Smålands dåvarande residensstäder Jön-
köping, Växjö och Kalmar samt Jönköpings 
läns dåvarande övriga städer Eksjö och Gränna.   
  Spegelsalens golv var från början ett bräd-
golv.  

Röda Salongen
Den intilliggande Röda salongen utgör en 
väsentlig del av festvåningen och idag finns 
norr om denna även den Blå salongen. Röda 
salongen kallades tidigare för Damsalongen 
och är välbevarad. Den har inte haft en lika 
påkostad inredning som Spegelsalen, men 
har varit dekorerad med förgyllda speglar. 
Tidigare stod även några stora förgyllda 
karmstolar placerade i dess fond. 

Oh, denna festvåning ...
Den storslagna festvåningen med den väl-
bevarade och rikt smyckade Spegelsalen har 
ända sedan slutet av 1800-talet varit Par 
Bricoles högtidssal. En mer magnifik in-
ramning för detta ändamål är svår att tänka 
sig. De, som vuxit upp i staden, har egna 
minnen från Spegelsalen i form av danssko-
leavslutningar, studentbaler, firmafester el-
ler andra  evenemang av skilda slag.  För alla 
dem, som i skilda sammanhang får uppleva 
en festkväll i Spegelsalen, ger själva salen of-

tast ett bestående minne och en påminnelse 
om de dekorationsideal som bär på mång-
tusenåriga traditioner.

Bo E Karlsson

Trädgårdens placering mellan Hotellet och Vättern. När ni äter frukost på Stora Hotellel, eller besöker baren i tidigare Trottoaren, så befinner ni er på historisk 
mark. En gång i tiden låg här alltså Stora Hotellets trädgård.

Menyn från Blanch’s tid där vi kan konstatera att 
1 glas Punch har samma pris som 2 glas mjölk. 
Tiderna förändras ...

Uppträdande av kvinnlig dans- och musiktrupp 
på hotellets café omkring 1870. Teckning gjord av 
Th Uddén, ingående i en svit tryckta blad..



20

Jönköping Par Bricole # 2/2021

Alla 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 är sedan tidigare medlemmar i vår exklusiva grupp som innehar 
Meillurkraschanen:

Lennart Boestad, 
Ulf Gustavsson, 
Jim Andersson, 
Peter Alsén, 
Magnus Werner, 
Michael 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, 
Carl-Gustaf Atterdal, 
Meta Andersson, 
Katarina Andersson, 
Mats Wiberg, 

Tommie Linder, 
Håkan Bjurén, 
Tony Beiving, 
Carl Ritzén, 
Leon Benér, 
Mikael Ohrling, 
Anders Lindell, 
Wictor Pansar, 
Calle Axelsson 

Gynna våra sponsorer

TB Profil AB
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Minnesfonden - 
en garanti för att det blir 
som du vill
Nästan all ideell verksamhet är beroende av någon typ av bidrag för att kunna fungera 
och överleva. Oftast är det medlemsavgifter, sponsring eller biljettintäkter som håller 
verksamheten igång, men när det gäller ordenssällskap och liknande föreningar, så sak-
nas några av de alternativen eftersom det publika arrangemanget ofta är gratis. Då upp-
står olika typer av inkomstkanaler som t.ex. märken eller kraschaner som kan bidra till 
föreningens fortlevnad och utveckling.
En av alla dessa nya möjligheter är minnesfonden.

Minnesfonden är unik på flera sätt, 
eftersom de gåvor som ges styrs av 
stadgar och förordningar vilket 

gör det omöjligt att nyttja skänkta gåvor till 
allmännyttiga ändamål. 
 Minnesfonden har ett enda syfte och det 
är att bevara och vårda Par Bricoles kulturarv. 
 Syftet har som ändamål att främja håg-
komsten av bröder, skeende och händelser i 
sällskapet.

142 år
Jönköping Par Bricole har varit en glädjespri-
dare i 142 år, tack vare unika talanger men 
också genom att ta tillvara sällskapets unika 
samling av rekvisita och inventarier vilket ger 
våra sammankomster sin festliga och högtid-
liga inramning. Böcker och skrifter är också 
viktiga dokument. 
 För att säkerställa en kvalitativ fortsätt-
ning inrättades 2016 en fristående förvalt-

ningsenhet inom Jönköping Par Bricole som 
är separerad från den övriga driftverksam-
heten. 
 Styrelsen väljs av Stora Rådet (mandattid 
3 år) och består nu av tre f.d. styrande, An-
ders Hugoson, Leif Thor och Gert Karlsson. 
Minnesfondens donationer kan endast an-
vändas för att trygga och bevara sällskapets 
traditioner.

Seminarier
Minnesfonden anordnar dessutom semina-
rier med anknytning till sällskapets kultur-
arv. Sällskapets gyllene böcker och årsböcker 
har behandlats och närmast i tur väntar ett 
seminarium omkring vår tidning Avisa.

Gåvor
Gåvor till minnesfonden finns anslaget på en 
minnestavla. Givaren och/eller den som ska 
hedras omnämns också i Avisa. Förhopp-

ningsvis kommer minnestavlan att publicer-
as på sällskapets hemsida. 

Saknade bröder
Fonden har mottaget minnesgåvor sen 2016.  
Från 2020 och tills nu har inkommet gåvor 
till minnet av saknade bröderna Robert Arr-
henius, Nisse Lilja och Ingemar Boman.  
 Dessutom har Punschbröderna skänkt 
medel till minne av Margareta Sandell. Yt-
terligare donationer har inkommit från Erik 
Haglund, Ragnar Jonsell, Anders Rehnqvist, 
Tomas Arvidsson och Leif Hammarkrantz.

Minnesfondens bankgiro 
162-8262, 

(Ange syftet med gåvan, samt avsändare.)

//Redaktionen

Här syns ett antal tidigare donationer:
Byster av Carl-Michael Bellman, Olof Kexél, Carl Israel Hallman, den Lundholmska pokalen, Silverbålen, Sällskapets Lampa, tillverkad av Fong i Gränna
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Myggen

För myggen som sitter och suger vårt 
blod är det en självklar sak,
att bönder och divor, tanter och 
bröder har alldeles samma smak.
Det enda bekymmer som myggen har 
då den ställer till freds sin aptit,
är skillnaden mellan helnykterist och 
en som är blandad med sprit.

alf henrikson

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 nästa alstret till ett klurigt bildkryss. 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

Hans Järeby/Hannes Lokko
N

B D Y
Y

I K S
T T

H E L
E

Ha en 
god

och 
skön 

sommar

T

L R S

Uti vår hage, gullviva och mandelblom, små 
grodorna och matjessill med helan går och 
dragspelsmusik. Minnena formas likt osyn-
liga årsringar på hängbjörkens vitkalkade 
stammar. Midsommartid, det svenskaste 
av svenskt och alla vill vara med och binda 
kransar med sju vackra flickor som springer 
barfota på den svenska sommarängen. Allt 
blir plötsligt så enkelt att beskriva och ta till 
sig. 
 Avisaredaktionen önskar alla bröderna en 
riktigt livad midsommar, för avkoppling är 
vi nog rätt mätta på, åtminstone de flesta 
av oss.  Vi hoppas ni uppskattar vårt med-
lemsblad som faktiskt har existerat i 72 år och 
trots sin ålder har avisa blivit både smäckra-
re, vackrare och ibland riktigt fyndig. 

Nu stänger vi redaktionen för säsongen, 
ser fram emot hösten och häller upp något 
gott i spetsglaset och hoppas slippa myggen. 
Och om du blir stucken så betänk att det 
är en hona som har hittat dig. Hanmyggan 
har bara en uppgift i livet, nämligen att för-
öka sig och den uppgiften klarar han utan 
att skapa irritation. 
 Klang och gutår önskar redaktionskom-
mittéen med förhoppning om en innehålls-
rik höst och myggfri sommar.

//Redaktionen

Avisaredaktionen 
önskar 
Glad midsommar!
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• Fotografera av din lösning och maila in den med ditt namn till:  avisared@jareby.se  senast den 13 augusti 2021. 
  Vinnaren erhåller 2 trisslotter.. LYCKA TILL !
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Sommaren kommer!
Vi står inför ytterligare en sommar i pande-
mins tecken. Skillnaden är att det i år ser 
mycket ljusare ut med vaccin och andra posi-
tiva signaler. Vi ser redan fram mot en PB höst 
späckad med olika aktiviteter och inte minst 
gradgivningar med fantastiska måltidskalas.
 Dessvärre är det fortfarande en del Bröder 
som inte erlagt medlemsavgiften. Tråkigt att 
behöva påminna om detta men vår verksam-
het är beroende av våra medlemsavgifter. Vill 
därför be er som inte betalt ännu att skynd-
samt göra det.
 Vi fortsätter prioritera Brödernas hälsa och 
håller därför fortfarande kansliet öppet med 

försiktighet. Vi vill dock fortsätta hålla kon-
takten så ni når oss via telefon och mail. Hör 
gärna av er om ni behöver hjälp med något. 
Glöm inte vår ”Bröder till Bröder”-organisa-
tion där Bröderna Anders Sundberg och Tho-
mas Arvidsson samordnar hjälpverksamhet 
för er som önskar hjälp med något stort som 
smått. 

Trevlig sommar och var rädda om er!

Carl-Gustaf Atterdal
Styrande Kansler

Även i år hölls årsmötet via Zoomlänk. StM 
Johan Larsson ordnade med uppkoppling och 
skötte alla inloggningar med den äran. Det var 
ett välbesökt årsmöte som inleddes med ming-
el och samtalen tog snabbt fart. Det märktes 
att vi saknat varandra och Par Bricole.
 Mötet följde den formalia som omger våra 
årsmöten. StM Johan Larsson läste upp verk-
samhetsberättelsen för 2020 och vår Kanslä-
rsekreterare Bertil Österberg läste upp talang-
gruppernas berättelser.
 Riddarskattmästare Johan Forsberg redovi-
sade årets positiva Resultat och Balansräkning 
som trots pandemin och en mängd inställda 
gradgivningar gav en liten vinst. Våra fonder 
som fick ett rejält tapp i mitten av 2020 när 
pandemin slog till på allvar har återhämtat sig. 

Drätselnämndens Ordförande Lennart Bo-
estad avtackades muntligen för ett synnerli-
gen gott ledarskap under 5 år (ett mer synbart 
bevis kommer). Peter Alsén valdes in som 
ledamot och StK Carl-Gustaf Atterdal valdes 
som ny ordförande.
 Det Styrande Guvernementet gavs ansvars-
frihet och fick förtroende att fortsätta ytterli-
gare ett år. Det tackar vi för!
 StM Johan Larsson avslutade mötet med 
ett citat av vår Riddareprelat Tomas Arvids-
sons numer bevingade ord kring höstens PB 
aktiviteter:
”Det kommer att bli tidernas kosläpp”

Carl-Gustaf Atterdal
Styrande Kansler

Arbetet med Årsboken för åren 2018-2020 
pågår för fullt. Huvudansvariga är Bröderna 
Anders Mårtensson och Hannes Lokko och de 
sliter i sitt anletes svett för att få allt på plats.
 Vi närmar oss utgivning men det finns fort-
farande utrymme för dig Broder att marknads-
föra ditt företag eller varför inte dig själv. Årsbo-
ken sprids inom hela Briccoleriet så du syns inte 
enbart i Jönköping. Det är en stor kostnad att 
trycka och distribuera Årsboken men vi tycker 
värdet är så högt att vill fortsätta ge en bild av 
om vad som hänt inom JPB de senaste åren.

• Privatperson som bidrar med 500 kr eller mer 
får en annons i Årsboken att disponera efter 
samråd med Marknadsgruppen.
• Företag som bidrar med 1000 kr eller mer får 
annons i Årsboken att disponera efter samråd 
med Marknadsgruppen.
 Detta är ett erbjudande du inte kan tacka nej 
till! Tveka inte maila direkt till Jim Andersson 
i Marknadsgruppen. Mail; jim.andersson1@
hotmail.com och anmäl ditt intresse.
 Tack på förhand till alla Bröder som så ge-
neröst alltid bidrar till Årsboken!

Det Styrande Guvernementet

Kansliets expeditionstider:
Kansliet öppet med begränsade 
öppettider:  Må 18-19 & Tors 10-11
Kansliet är sommarstängt den 14 juni 
till 16 augusti.
Övriga tider når ni oss på mail.

Kansliet mottager tacksamt Brödernas 
eventuellt ändrade adressuppgifter, både 
vanlig och e-post. 
Östra Storgatan 6, 553 21 Jönköping, 

e-post: jonkoping@parbricole.se 

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

Grad I  21 09 18
Grad IX  21 10 15
Kick-off  21 10 20
Grad II/III 21 10 23
Grad VI & Parentation 21 11 07 
Barbara, Grad I, V & VIII  21 11 20

*Alla datum är preliminära pga 
pandemin och kan senareläggas.

Medlemmar i Par Bricole kan nu 
prenumerera på samtliga med-
lemstidningar som ges ut i bricole-
riet. Genom detta får du del av vad 
som händer i hela bricoleriet och ett 
tjugotal nummer att läsa om året. 
 Prenumerationsavgiften är 400 
kronor och du som anmäler intres-
se får en faktura.
 Du som är intresserad mailar till 
jonkoping@parbricole.se och anger 
prenumeration samt ditt namn och 
din postadress. 

G R A D K A L E N D A R I U M
2 0 2 1 *

P R E N U M E R E R A  PÅ 
A L L A  P B ’ S  M E D L E M S -
T I D N I N G A R

Årsmötet den 17 mars 2021

Årsboken 2018-2020


