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Knappt hade vi hunnit vaccinera oss 
med en, två eller tre sprutor och slut-
ligen en fjärde, innan katastrofläget 

drogs upp igen, då med ett nytt namn; Omi-
kron. Nytt hopp igen eftersom omikron vis-
serligen var väldigt vanligt, men inte lika 
farligt som sitt ursprung. Lite lugn och ro för 
alla ända tills herr Putin tyckte att världen 
inte var lika bra att leva i utan att måla upp 
ett fascistspöke i Ukraina. Åter kramades vi 
i ett järngrepp av skräck för ett världskrig 
som kanske inte skulle gå att hindra, men 
Ukraina har en seg befolkning som vet att 
försvara sig medan resten av den ”fria värl-
den” stöttade med uttalanden, pengar och 
vapen. I Sverige vaknade rysskräcken igen, 
men nyligen väcktes hopp om hjälp och stöd 
från NATO. Vi har (när detta skrivs) precis 
ansökt om medlemskap och lika självklart 
trycks vi ner i skorna av Turkiets Erdogan 
som vägrar släppa in oss. Det kanske vänder 
igen tack vare övriga medlemsstater. Vi får 
väl se!

Hur är det då i Par Bricole
Vi har nu bestämt oss för att det är strålande 
tider som gäller. Trots alla händelser om-
kring, tänker vi låta livet och vårt leverne 
återgå till det normala. Par Bricole har exis-
terat lika länge som Sverige har haft fred och 
sedan några månader tillbaka kan vi umgås 
utan munskydd, armbågshälsningar och 
långa avstånd. Åter håller vi gradgivningar 
och roar oss, senast på vårbalen. Den balen 
går till hävderna som en av de allra bästa i 
Jönköping. Det finns mer att se och läsa om 
detta på annan plats i avisa. 
 Själv vill jag bara tillägga att vi gärna sett 
ännu fler av våra äldre Bröder med sin käres-
ta. Man måste inte kunna dansa, vare sig 
bugg eller vals. Faktiskt är det ganska skönt 
om det inte är helt fullpackat på dansgolvet. 
Det underbara är att få vara med på denna 
fest med sin färgprakt, fantastiska mat och 
möten med Bröder och Systrar från många 
andra loger. Missa inte det här nästa gång!

Grad VII nästa år
Till sist vill jag påminna om att vi skulle hål-
lit Grad VII på Alvastra 20 augusti. Då kan-
ske ruinen är säkrad, men bussarna har vi 
avbeställt liksom Gyllene Uttern och en 
tänkt fullsatt veranda. Inbjudan kommer 
istället i vår, så som traditionen bjuder. Siktet 
är nu 20 maj. Vi har mycket att se fram emot.
Låt oss träffas, umgås och roa oss, hur det än 
står till i världen runt omkring oss.

Arne Levén
DStM

Märkliga tider, 
strålande tider!
Par Bricole, Sverige och hela världen har pendlats     mellan förtvivlan och hopp i alla tider, 
men sällan så allvarligt som under de senaste åren. Vi drabbades av covid-19 som spreds 
blixtsnabbt över hela världen. Efter dagliga tv-sända katastrofrapporter med vidhäng-
ande diagram över ökad dödlighet kom sedan hoppet 
om ett vaccin från olika tillverkare.    

                            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   KORREKTUR: DAN EKSTRÖM TRYCK: JAHA REKLAM.  Foto: HANS JÄREBY om inget annat anges.
OMSLAGSBILD:  Vårbalsdansörer. Foto Hans Järeby. 

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

Skribenter i detta nummer:

Arne Levén ChristiAn svArtz hAns PALmberghAns JärebyDAn EkströmCArL-gustAf AtterDAL
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Till dig som är nyfiken på Par Bricole   
och ännu inte är en av våra bröder
För att bättre förstå det stora i att vara en broder i Par Bricole håller vi informationsmöte 
den 12 oktober i Frimurarnas lokaler i Jönköping. Under kvällen kommer Par Bricole pre-
senteras på ett lättsamt sätt. Se till att du blir kallad av någon av våra bröder. 
Här kan du läsa mer om Par Bricole och hur det hela startade. 

A llt började en höstkväll 1777 på käl-
larkrogen Kejsarkronan i Stock-
holm. Krogägaren Gottfried Sack-

enhjelm parenterades av teaterförfattaren 
Carl Israel Hallman och parentationen blev 
uppmärksammad och uppskattad av de för-
samlade. Denna parentation, samt Carl Mi-
chael Bellmans ordensparodi ”Två förgyllda 
Svin”, kan sägas vara ursprunget till det som 
vi idag kallar Par Bricole. Den person som 
ansvarade för att ritualer skapades (med mo-
tivet att den formen av sällskapsliv skulle 
kunna fortleva) var Olof Kexél — då chef på 
Kungliga operan. Dessa tre Bröder räknas 
som sällskapet stiftare, och Bellman blev Par 
Bricoles förste Ordensskald. 

Loger idag 
Det rituella ordensliv som Sällskapets 
grundläggare formade under åren omkring 
1779 har i stort sett bibehållits oförändrat 
fram till i våra dagar. Förutom Moderlogen 
i Stockholm finns nu loger även i: 
- Göteborg, 
-Vänersborg, 
- Borås, 
- Malmö, 
- Jönköping, 
-Sundsvall 
- Örebro. 
Den sistnämnda tillkom så sent som 2017. 

Ordenshysteri
De ekonomiska klyftorna vid Sällskapets 
tillblivelse var stora. De rika och välbeställda 
levde ett liv i överflöd medan övriga innevå-
nare levde i misär. Dödligheten i Stockholm 
var, tillsammans med London och Paris, den 
största i Europa. Liktåg, djur och avskräde 
var en vardaglig syn i Sveriges huvudstad, 
som då bestod av drygt 70 000 invånare. 
Trots denna misär blomstrade också ett rikt 
kulturliv med Gustaf III som centralgestalt. 
 De kungliga ordnarna hade skapat en or-
denshysteri, där kulturpersoner blandades 
med adel och samhällets etablerade ämbets-
män och näringsidkare. 
 Carl Michael Bellman — då statstjänste-
mann vid Kungliga Penninglotteriet — var 
t.ex. medlem i nio ordenssällskap. Hans be-
skrivningar av livet i den tidens Stockholm 
finns bl.a. samlade i hans verk Fredmans 
Epistlar, Fredmans sånger och i Bacchi Orden-
skapitel och är i dag en viktig del av våra ka-
pitel. 

PB idag
Verksamheten inom Par Bricole präglas av 
munterhet, glädje, broderlig värme, förtro-
lighet och lyskraft. Redan från allra första 
början har sång, musik, skalde- och tal-
ekonst, uppträdanden enskilt eller i grupp 
varit och är viktiga inslag i verksamheten. 

Statuter 
Syftet med orden framgår av Sällskapets 
Statuter ursprungliga dagtecknade »den 15 
Maij år Ett Tusende Sju Hundrade Nittio 
Nie, på Ordens Tjugonde Första År«. 

»Ordens Ändamål, Namn och Ridderliga 
Egenskaper 
§ 1 Inbördes Wänskap, Aktning och 
Förtroende äro detta Sällskaps hufwud-
saklige föremål. Att under muntra och 
anständiga tidsfördrif lindra lifvets be-
svärligheter och torftiga medmänniskors 
nöd, dess gladaste skyldigheter, samt ned-
rige och lastfulle nöjens hämmande, dess 
ifrigaste bemötanden. 
§ 2 Namnet Par Bricole gifver tillkänna, 
att oförmodade tillfälligheter ofta kun-
na mera, både gagna och förnöja, än de 
konstigaste och dyrbaraste inrättningar«. 

Bellman
Sällskapet bidrar också till att förvalta Bell-
mans arv och har bl.a. som sitt Stamhus den 
fastighet på Urvädersgränd där Bellman 
bodde och skrev många av sina verk. 
 Vill du veta mer om Par Bricole och his-
torian kan du läsa mer på: 
www.jonkoping.parbricole.se 

Där finner du även kontaktuppgifter till vårt 
kansli. 

S A X A T  F R Å N  V Å R  W E B 
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Drycken som havet tog
Oberleutnant Karl Scherbs har fått sin första riktiga kommendering under första världs-
kriget. Han för befälet på den tyska ubåten U22, en ny tysk uppfinning som ska hjälpa 
tyskarna att vinna kriget. Det 65 meter långa och 6,5 meter breda skrovet är en av flera 
ubåtar som bevakar havet på östra sidan om Sverige och nu har Scherbs fått korn på en 
liten skuta som är på väg från Gävle till Sankt Petersburg.  Lastfartyget är 20,5 meter i 
längd och 6,67 meter i bredd, hon är bygd i Sjötorp vid Vänern och är döpt till  Jönköping.  
Strax utanför finska Rauma bordar tyskarna Jönköping, de för skeppets besättningen 
ombord på ubåten och spränger sen Jönköping. I lasten finns förutom en del stålproduk-
ter, också 67 fat konjak, 17 fat vin och 50 lådor champagne av märket Heidsieck & Co. 

Fyra år tidigare, den 10 april 1912 har 
Titanic lämnat Southampton i Eng-
land och påbörjat sin  jungfruresa över 

Atlanten med destination New York. Den 14 
april kolliderade hon med ett isberg och efter 
2 timmar och 40 minuter går hon till botten 
och ca 1500 personer omkommer i vattnet. 
Innan avfärden lastas förnödenheter om-
bord. ”Någonting att äta, någonting att 
dricka…” I varulistorna på det som förs om-
bord finner man bland annat, champagne 
från Heidsieck & Co,  förmodligen ett av 
världens mest berömda champagnemärke på 
den tiden. Champagnen på Titanic försvann 
med sina bubblor ner i det mörka djupet.

Det är nåt magiskt över denna dryck 
Det var Br Lars Jönsson som först berättade 
för mig om champagnen som hade namnet 
Jönköping på sin etikett.   Sen berättade min 
son samma historia och nyligen fann jag 
champagnen på en hylla på Systembolaget i 
Huskvarna. Jag blev nyfiken och beställde 
boken ”Champagnevraket Jönköping” skri-
ven av Peter Lindblad, mannen bakom bärg-
ningen av båt och last.  Det var en mycket 
intressant berättelsen som öppnade upp väl-
digt många spännande sidospår. 

Champagnehuset Heidsieck & Co
Champagnesläkten Heidsieck för att näm-
na ett sidospår, är en sanslös berättelse och 
man häpnar över släktens historia, som star-
tade i franska Reims 1785. Charles Heids-
ieck föddes i Reims 1822 och var mannen 

som introducerade drycken i USA och blev 
”Champagne Charlie” med hela Amerika. 
Han fängslades för spioneri, han startade en 
internationell incident och blev ruinerad. 
Sen blev han mirakulöst ägare till storsta-
den Denver och räddade hela sitt champag-
nehus. Det gjordes film om honom 1936, 
en engelsk musikal sattes upp 1944, en 
fransk-kanadensisk dramaserie i TV 1989 
med Hugh Grant som Champagne Char-
lie och dessutom har han fått en egen sång 
skriven om sig  (Leon Redbone 1978).
 Det finns också en orkester som bär hans 
namn. Champagnen Heidsieck med under-
rubriken `Edition Jönköping´ är faktiskt en 
riktigt ”rolig” story.

Ubåtar under första världskriget
När det gäller ”torpederingen” av motorskep-
pet Jönköping undrade jag först om san-
ningshalten med ubåtar i trakterna kring 
Östersjön. Var ubåten redan en krigsmaskin  
under första världskriget?
 Nu vet jag. Tyskarna förstod ganska tidigt 
ubåtens förträfflighet mer än andra nationer,. 
Men varför Bottenhavet och Östersjön? Det 
troligaste svaret är att tyskarna ville hindra 
alla transporter till krigförande länder, efter-
som de kunde innehålla vapen eller material 
att använda i kriget. De hindrade egentligen 
alla transport av varor. Den slutsatsen kan 
man dra efter att ha läst vilken typ av civila 
fartyg som sänktes under kriget. På de första 
ubåtarna fanns fyra torpeder, men de var av-
sedda för fientliga krigsfartyg. Vanliga lastfar-
tyg sänktes oftast genom sprängning. 

Innehållet
Historien om champagnen som blivit en Jön-
köpingsangelägenhet är både spännande och 
verklig. Det finns en tradition i drycken, det 
finns en spännande historia och dessutom 
finns numera namnet Jönköping med på eti-
ketten från det franska Champagne. 
 Drycken är dessutom prisvärd enligt ”de 
lärde” och den känns fräsch och elegant. 
Chardonnary bidrar med frisk citrus och 
Pinot noir skänker toner av röda äpplen. 
När vi provade tyckte Br Lars Jönsson att det 
fanns smak av hallon, torrt och rödäppligt. 
Han sa så.

Champagne till en kejsare
Rysslands kejsare, Tsar Nikolaj II (1868-
1918) beställde 3000 flaskor Heidsieck & Co 
att levereras till Sankt Petersburg, men havet 
tog drycken. Tack vare den energiske dykaren 
Peter Lindberg kunde 1836 flaskor räddas.  
Drycken var bevarad trots nästan 100 år i 
vattnet vilket beror på att flaskorna legat kallt 
på 64 meters djup.  Innehållet var perfekt, 
avsmakat av bl.a. vinkännaren Carl-Jan 
Granqvist som värderade det till 10 000/flas-
kan. 24 flaskor såldes på aktion i London för 
ca 20 000/styck. Hela projektet var dock en 
dyr historia och trots inkomsterna blev utgif-
terna för stora och bärgningsbolaget gick i 
konkurs 2001. 

Man lyckades också bärga 17 fat konjak av 
den bästa sorten men den var förstörd.
Själva bärgningen skedde 1998.

A K T E R S P E G L I N G
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Jag är full av beundran för Peter Lindberg på 
det sätt som han genomförde projektet.
 Champagnen som havet tog är nu återska-
pad och dess bubblor berättar en fantastisk 
historia där Jönköping spelar en central roll. 
Ibland är det riktigt kul att skriva en Akter-
spegling.

 
Faktaruta
Champagne Heidsieck & Co Monopole, 
Edition Jönköping
säljstart 26/1 2022
artikel 55242 på Systembolaget
Pris: 299 kronor
70% pinot noir och 30% chardonnay
Lagrat 26 månader på sin jäsställning
(kravet i Champagne är att vinet ska lagras 
minst 15 mån)

Boken
”Champagnevraket Jönköping”
Författare Peter Lindberg.
Boken är från början till slut genomsyrad 
av en tät äventyrsatmosfär. En atmosfär 
som vanligtvis förknippas med en helt 
annan typ av litteratur. Men detta är allt-
så varken thriller, deckare eller fiction. Det 
är en bok som beskriver en serie faktiska 
händelser i absolut närtid. Dessutom är 
den skriven av personen som fann Jönkö-
ping på Östersjöns botten.

//DAn ekström
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Lars Jönsson med flaskorna i Jönköpings hamn
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En dialektal hyllning 
till det täcka könet
Satt och bläddrade lite förstrött i en diktbok av Alf Henrikson och fastnade för en märklig 
sida, vars språk jag inte förstod. Efter en stund började jag le och strax därefter hörde jag 
mig själv läsa texten på nåt som liknade småländska.  Det var en historiskt hyllning till 
”Flickorna i Småland” och med tanke på vårbalen som nyss har varit  kanske det passar 
att publicera denna hyllning. Den bygger på en gammal medeltida historia från 900-talet 
om hur den listiga Blenda lyckades överlista den danska krigshären genom att bjuda på 
gästabud.  Är det måhända den berättelsen som ligger till grund för sången och begrep-
pet  ”Flickorna i Småland?”  

Blenda var en tapper småländska som 
regementskvartermästaren Petter Ru-
debeck har presenterat för eftervärlden 

omkring år 1691. Blendas bravad utspelas på 
hans marker i trakten av Alvesta. 
 En gång i forntiden när männen från Vä-
rend hade dragit ut i krig mot Norge passade 
danskarna på att invadera Småland. Under 
ledning av den rådiga Blenda dukade traktens 
kvinnor till gästabud i en lada och inbjöd den 
danska hären till kalas och sedan gömde sig.  
Danskarna kom, såg sig förgäves om efter vär-
dinnorna men gladde sig av att se de dignande 
borden och fällde då det klangfulla yttrandet: 
”Denna maten tjänar oss bättre än käringar.”   
 När de omsider hade blivit mätta och dästa 
av mat och inte minst dryck, rusade de tappra 
småländskorna in med vapen i hand och me-
jade ner hela invasionsarmén. Den svenska 
myndigheten belönade kvinnorna i Värend 
genom att bl.a. ge dem lika arvsrätt. 

”Kong Svend va en skurk å en redig fåne.
Han dro upp ifrå Örkelljunga i Skåne.
Han feck mä se niehundraåttatie man.
Allihop va lika illacka som han.
Di tänkte di sölle leva löppan me fleckera
ikring Nässjö å Vetlanda hela veckera.
Di trodde att di hette Sussilull å Sussilo.
Di va inte särskilt klipska, sa I tro.
Fössst arnade di hogga ihjäl derases kara.
Dä trodde di nog att di könne klara.
För på öxer å kniva led di ingen brest.
Detta röktet geck nu änna öpp te Tranås te sest.

Ja, de spred se bå i Konga å Östbo å Tveta.
Å kara di ble rädda söm hara, sa I veta.
En fösstår att di to se illa ve.
Di höll stormöte öm va di sölle ta se te.
Knäa di skalv å tännera di klappra
för göbba i Smålann va inte sarskelt tappra.
Deras gamla klöbber å spjut å tocke där
sölle alldri könna stöppa en jarnklädder här.
Men i Alvastra bodde där e som hette Blända.
Hon töckte ho va klokare än kara kanhända.
Di kan inte mangla lakan, inga onga kan di få.
Mä allt sa di ha hjälp, å di kan inget hetta på.//DAn ekström
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Så ena budkavle skrev ho på ett stort stöcke näver.
”Nu måste qvinnan spörja sig hvad läget kräfver.
Vi kunnom få en blodiger och fasliger landsknecht hvar
för det fall att vi skullom hafva lust att byta karl.
Huru därmed än må vara kan det icke vålla skada
om vi bjudom dessa bestar på mat uti vår lada.
Om I tycken såsom jag så förpassen er hit ned
så vi ordnom ett knytkalas för frihet och fred.”
Dä va en apell som to skruv mädäsamma.
Alla fleckera i Smålann ble fyr å flamma.
Di kokte å di stekte å di bakte delikat
å så reste di te Alvesta mä var sin påse mat.

Dä va säll ifrå Kalmar å lake ifrå Gränna,
blopalt ifrå Vrigsta med krösen te denna,
dä va skallekörv frå Ljuder å sölta frå Hok,
dä va tuppastek frå Tenhult, dä va Anderstorpakok.
Dä va sötost ifrå Ryssby å kringler frå Skässta
dä va grisahös frå Gnosjö, dä va nästan dä vässta,
dä va fårikål frå Vimmerby å gröt frå Stenbrohult,
dä va sötebrö från Hultsfre, ett helt kölafat fullt.
Detta satte di på borda di bar in i blendas la´a,
å så bjö di då di främmande - å di kom, hela ra´a.
Di tettade se öndrande öm ätter värdinnera.
Men bakom buska å träa i trakta lurade kvinnera.

Men när knektera så di många olika förtäringarna
så sa di: Detta käket tjänar oss bättre än käringarna.
Därmed högg di in på skallekörven å ostkakera
å palten å sella å alla di andra sakera.
Di åt å di åt, för rättera va ju så ömnia.
Snart blev de möcke mätta, å sen ble di väldit sömnia.

Då hämtade fleckera sia pöjka å sia göbba
söm feck kömma å kleppa te di däre krigare mä var si 
klöbba.
Sen feck familjera äta öpp va söm va kvar åtå maten å 
dröckera.
Dä va la ädelt gjort å Fleckera i Smålann, töckera.”

(Ur boken Stångkorv & Bordeaux av Alf Henrikson)
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Göran Wahlgren är sedan 2018  Prae-
ses i Jönköpings Bacchanaliska Aka-
demi för Skalde- och Talekonst. 

Men vem är han när fracken inte är på. Jo, 
en yngling som föddes i Stockholm för siså-
där 74 år sedan och tillbringade skolåren i 
Hallstahammar.

Studier och militärtjänst
– Ett år i London och femton månaders mi-
litärtjänstgöring skapade god grund för aka-
demiska studier i Lund, säger Göran. 
 På den tiden (1969) var få studieprogram 
betygsspärrade och för Göran var det bara att 
knalla upp på expeditionen på Juridicum och 
anmäla sig.
 Juridikstudierna varvades med studenti-
kosa nöjen, främst Lundaspexarna. Spex i 
Lund är en typ av humoristisk musikteater 
som bygger på ”spiritus lundensis”, alltså den 
speciella humoristiska anda som präglar den 
studentikosa verksamheten. 
 Studierna resulterade i en jur. kand-exa-
men till slut och därmed arbete på försäk-
ringsbolaget Skandia. Försäkringsbranschen 
bytte han mot bank (Götabanken, sedan 
PK-Banken som sedermera blev Nordban-
ken) efter det att flytten gått till Huskvarna 
1980. 

Återknyta till det akademiska
1992 var det dags att återknyta till den aka-
demiska världen. Denna gång som lärare i 
juridik vid Högskolan i Jönköping. 
 – ”Det var en mycket spännande tid 
som följde. Regeringen fattade beslut att 
Högskolan skulle få ombildas till Stiftelse-
högskola. Sverige stod på tröskeln för an-

slutning till EU. Detta sammantaget gav 
möjlighet att inom den nybildade Interna-
tionella Handelshögskolan (IHH) bygga 
upp ett affärsjuridiskt utbildningsprogram 
med klar EU-inriktning. Jag blev ansvarig 
för utvecklingsarbetet och därefter den för-
ste programansvarige när utbildningen sjö-
sattes höstterminen 1994.”

På senare tid
Under de följande åren präglades IHH av 
stor entreprenörsanda, innovationsförmåga 
och kreativitet. Många högst kompetenta 
medarbetare rekryterades och utvecklings-
arbetet inom de olika utbildningsprogram-
men sprudlade. 
– ”Att vara undervisande akademiker 
medför en, av de flesta lärare icke omtyckt 
arbetsuppgift, nämligen rättning av tentor. 
När man rättat tio och fått alla möjliga svar 
återstår kanske 50 eller 100 beroende på an-
tal studenter och detta var femte vecka. Den 
välbehövliga fritiden försvann till förmån 
för studenternas tentor. Nåja en del annan 
sysselsättning blev det trots allt då jag varit 
aktiv inom Rotary i alla år.”
 En kväll, i ett annat sammanhang än PB, 
frågade Leif Thor (den gamle bricolisten) 
om jag hade lust att bli medlem i PB. Till 
hans muntra förvåning svarade jag ja, och 
på den vägen är det. Jag blev ganska snart 
ansluten till Jönköpings Akademi och sedan 
2018 dess praeses.
 När jag blev utnämnd till praeses av Jön-
köpings Akademi så skaldade den avgående 
praeses tillika Ordens Talare och Skald Kris-
ter Wallin följande:

”Vad är väl en preses i Akademin?
Här är vi väl lika varandra!
En preses är jämlik, fast aningen fin,
ja, jämlikare än vi andra.
 
Den åsikten verkar måhända befängd,
men se, det står klart för oss alla:
Du är nummer 1, med kedja behängd.
Som preses får du befalla!
 
Ett annat bevis på Din högvördighet
är klubban, en maktens symbol.
Den svingar Du vant med all värdighet
och avslutar tydligt ett mål.
 
Nu har Du som uppgift att vårda vårt arv
att K-märka kväden och talen,
de där med finess, de där som gav garv,
och skilde sig från pekoralen.
 
Nu står Du här stolt men ödmjuk ändå.
Det här var en liten beredning.
Vi pallar är glada, som Du kan förstå
ser fram mot ditt styre, Din ledning.
 
Ett ansvar förvisso, men helt säkert glatt
det blir det att leda oss pallar
Här blandar vi allvar med skämt och med 
skratt
och håller oss inte till mallar.
 
Bror Göran, vi höjer en bägare vin
och lyckönskar Dig och varandra
Vad är väl en preses i Akademin?
Den främste bland alla oss andra!”

annanEn annan sida:

Göran Wahlgren –  
Praeses i Jönköpings 
Akademi

//hAns Järeby
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Iväntan på vadå?  Spektaklet som fick heta 
”I väntan på vadå?” blev en succé. App-
lodörerna strömmade in i 230:an för att 

hylla DBTs insats. Bröderna blev rosenröda 
om kinderna av smicker. De hade lyckats att 
leverera precis det som var tanken – en efter-
tanke. Livet och tiden, tanken och handling-
en. Detta gav DBT ett litet korn av självför-
troende där varje ”tack” eller ”så bra det var!” 
blev som vatten på ett frö av hopp. Kom-
mande spektakel kommer att hålla samma 
nivå. Det har lovats. 

Spektakelhyllan
Under muntra former genomfördes också 
den sedvanliga hyllan. Den brukar ligga i 

anslutning till årsmötet men efter rådande 
omständigheter blev det endast en fest då 
årsmötet genomfördes tidigare i år. Och vil-
ken fest det blev. 20 gubbar i kavaj ramlade 
in på kansliet kl 18.00. Mat dukades fram, 
fluidum serverades och sånghäften med kaf-
feringar lades ut på borden. Man sjöng, man 
skålade, man hyllade PB, man hyllade var-
andra och framförallt hyllades teaterns in-
sats. Några nyfikna bröder prövades i den 
traditionella ”DBT audition” genom att 
svara i en gammal ”Kalle Anka-telefon” där 
olika, fiktiva personer ringde. Det gällde att 
vara alert, kreativ och inte minst sagt positiv 
inställd till situationen. Samtlige ”prospects” 
godkännes med glada rop och ståhej.  

Riddarstolpe
Efter detta kalas rördes sig den kavajbekläd-
da, skrattande och mumlande DBT-massan 
till Bishops Arms för en sista s k ”riddar-
stolpe ” innan sömnen gjorde sin entré. 

Med dessa ord, vill Den Bacchanaliska 
Theatern framföra ytterligare ett tack för de 
fina ord om Spektaklet. 

//ChristiAn svArtz 

Den Bacchanaliska Theaterns 
Spektakelhylla 2022
Det var åter igen dags för DBT att genomföra det efterlängtade spex som uteblivit i och 
med pandemin. Man hade filat på manus, städat i teaterförrådet, spawnat idéer och fak-
tiskt också övat lite extra (för en gång skull)!  Man valde att kalla spexet för ett ”spektakel” 
istället, allt för att skapa en känsla av en slags reinkarnation. För det var precis det som 
det var, en pånyttfödelse av skapandet, det kreativa och gemenskapen kring scenkon-
sten. I alla fall kändes det så.
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Årets vårträff med Emaljklubbens med-
lemmar hölls vid Consids Champag-
nebar den 5 maj. Träffen hölls i verkli-

gen vårens tecken i en vacker vårkväll där de 
anslutande bröderna, 25 till antalet, möttes 
av bubblande drycker såsom det bör i en 
riktig Champagnebar.
  Emaljklubbens medlemmar utgörs av 
de bröder som genom att införskaffande av 
en emaljkraschan och en årlig avgift gene-
röst sponsrar sällskapet. Syftet med dessa 
träffar är att skapa för de medlemmar, som 
antingen i egenskap av privatpersoner eller 
sitt företag, verkar inom Emaljklubben.
  Vi hade även kvällen till ära gäster från 
andra loger som var nyfikna på vår emalj-
klubba och passade på att dela vår gemen-
skap.  
  Som alltid i vårt sällskap ligger foku-
sen på glädjen, maten och drycken när vi 
träffas, men även intressanta föredrag. Jim 
Andersson informerade om den höstresa 

som är planerad till vår moderloge och ett 
återbesök till Bellmans Stockholm där vi 
går i hans fotspår med en avslutning värdig 
Bellman
  Vi hade även ett väldigt intressant besök 
från en av våra sponsorer, Nordisk Möbel-
konst, som beskrev en resa baserat på håll-
barhet, återanvändning och ren nordisk de-
sign vilket har resulterat till ett väldigt unikt 
företag i Jönköping som idag har kunder i 
hela Sverige.
 I samband med detta inmundigas en 
italiensk buffe tillsammans med dito viner 
och öl.
 Påfyllning fanns tillgänglig till ytterst 
modesta priser. Vi höll på långt in på kväll-
en i glad bröders sällskap och när vi bröt 
upp i god ordning så höll tystnaden på att
lägra sig över vår fina stad.  
 Antalet medlemmar i Emaljklubben är 
begränsat. Initialt fanns det 50 kraschaner
tillgängliga som nu är slutsålda. Årligen 

släpps 10 nya kraschaner och för 2022 
finns några kvar för de som är intresserade. 
Den finns i 2 versioner:

• En variant för företagssponsring, där 
kostnaden är 12 000 kr initialt och 
därefter 6900 kr årligen. Avgiften är 
full avdragsgill och inkluderar 1 årsav-
gift i PB, 4 måltidskalas och medlem-
skap i emaljklubben.

• En variant för privatpersoner, där 
kostnaden är 5 000 kr initialt och 
därefter 990 kr årligen för medlem-
skap i emaljklubben. 

 
Om du är intresserad av ett medlemskap, 
där du även stödjer vårt sällskap, kan du 
kontakta Jim Andersson, Christer Nord-
berg eller Magnus Werner.

//Marknadgruppen

En bubblande vårträff 
med Emaljklubben
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Nr  Mottagare
  1   Lennart Boestad
  2   Ulf Gustavsson
  3   Jim Andersson
  4   Peter Alsén
  5   Magnus Werner
  6   Michael Grahn
  7   Johnny Lundberg
  8   Thomas Markusson
  9   Magnus Törnvall
10   Magnus Wetterö
11   Mikael Gundstedt
12   Bertil Hellén

13   Peter Johansson
14   Anders Petersson
15   Nils Wendels
16   George Andersson
17   Anders Sundberg
18   Claes Palmén
19   Leif Hammarkrantz
20   Roger Pantzar Blomqvist
21   Roberth Strand
22   Lars Johansson
23   Stefan Klingberg
24   Magnus Ferlander
25   Leif Wiberg

26 Samuel Isgärde
27   Peter Sandberg
28   Fredrik Stjerna
29   Johan Forsberg
30   Christer Nordberg
31   Carl-Gustaf Atterdal
32   Meta Andersson
33 Christian Brännström
34 Sanjay Joshi
35   Katarina Andersson
36   Daniel Torstensson
37  Sanel Deumic
38 Patrik Ström

39 Magnus G Rönnberg
40 Magnus Ilvered
41   Mats Wiberg
42   Tommie Linder
43   Håkan Bjurén
44   Tony Beiving
45   Carl Ritzén
46   Leon Benér
47   Mikael Ohrling
48   Anders Lindell
49   Wictor Pansar
50   Calle Axelsson

Alla bröder kan nu med heder stoltsera med den nya grönemaljerade Meilleur-
kraschanen på sina frackbröst. Något att sukta efter eller se till att även du kan 
göra.

Följande Bröder är medlemmar i vår exklusiva grupp: 

Gynna våra sponsorer
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Jönköping Par Bricole

q M A R K N A D S B O R D E T r

Pin (lampa/PB) 50 kr
Skjortknappar (lampa/guld/silver) 195 kr
Ämbetshandskar av getnarv 395 kr
Slips 250 kr
Band- och slipshållare (lampa/PB) 200 kr
Manschettknappar 250 kr
Näsduk (ljus/mörk) 150 kr
Frackstrumpor 100 kr
Frackväst 950 kr
Framtidskraschanen 500 kr
Meilleurkraschanen 5 000 kr

Swish..
Marknadsgruppen,  
Jim Andersson 
0709-71 83 76

Introduktionspaket:  595 kr
Pin, Slipshållare, Skjortknappar, Manschettknappari j

Det lysande sällskapet
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Bröder behöver 
Par Bricole och
Par Bricole 
behöver bröder!!! 
Alla bröder längtar till kalas, samkväm 
och gemenskap. Nu är vi igång som 
”vanligt” men vi saknar bröder.

T  yvärr har vi under denna underliga 
pandemitid 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, 
arbete eller bara att det just nu inte känns rätt 
och prioriterat. Men kanske, när nya tider 
kommit, 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 (se bl 
a sid 3 i detta nummer). Men vi vet också att 
det är viktigt hur vi välkomnar dem i sällska-
pet. 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 12 oktober så smäller det
Under pandemin kunde vi inte ta in nya 
bröder. Trots dessa tider har vi fått in ett fler-
tal nya bröder när vi kunde öppna upp igen 
efter all nedstängning. Nu gäller det att hål-
la intresset igång hos desse våra nya bröder.
 Den 12 oktober kommer vi att ha en in-
formationsafton i Frimurarnas lokaler där vi  
kommer presentera Par Bricole på ett lite 
mer lättsamt sätt och locka fler bllivande 
bröder.

Därför kära bröder hoppas vi att ni kan hjäl-
pa 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 för Jönköping Par Bricole.

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 _______________________ 
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”Vårbalen, ack vårbalen”
Äntligen blev det vårbal igen. Vilken lycka att få ta med sin älskade fru, sambo eller dam 
på en riktig vårfest med middag och dans, det var länge sedan. Det är ju inte så ofta man 
får möjlighet till dans numera och det syntes också på de lyckliga paren som lyste med 
hela ansiktet av pur dansglädje och inte ville sluta med dansen. Det låg lite kärlek i luften 
också och det är väl härligt. Att dansa med en kvinna sätter fart på hormonerna liksom 
eminenta Jönköpings storband som var riktigt spelsugna.

Men innan dansen, fotograferades 
alla par och så minglades det i och 
kring Trottoaren där Victoria Al-

lard underhöll med mingelmusik och det 
gick inte att ta miste på att glädjen över åter 
få träffas på det här sättet, var överväldigan-
de. En riktig vitamin-injektion, det var ju ett 
tag sedan.

Dambriccoleriet
Ett dambriccoleri inleddes med en konsert 
för damerna av Den Bacchanaliska Kören 
innan man tågade upp i spegelsalen. Det var 
en stor mängd damer (rekordstort så vitt red. 
känner till) som upphöjdes i graderna eller 
fick sin första grad. Och det var många da-
mer att hålla reda på, vilken grad de hade, 
eller skulle få, men vad gjorde det en sådan 

här festlig dag. Som gjordes ytterligare festlig 
med trubaduren Sune Bohlin från moderlo-
gen med sina tolkningar av Bellmans låtar

Mingel och umgänge
Med dambricoleriet avslutat kopplades det 
av med ytterligare mingel och umgänge inn-
an kören med sång kallade tillbaka till den 
unika spegelsalen där en underbar tre-rät-
ters-måltid väntade innan det var dags att 
släppa lös de dansanta benen och bjuda upp 
damerna , om inte de hann före. Så blev det 
då äntligen en vårbal, en riktigt förlösande 
sådan. Jönköpings Storband bjöd upp till 
dans och dansgolvet i härliga spegelsalen 
fylldes snabbt av danslystna par och jag tror 
tame sjutton ingen lämnade, förrän storban-
det slutade vid midnatt.

Danssuget var stort
Undertecknad hade inte dansat på 25 år, så 
suget var enormt stort och tack vare storban-
det och danspartner, blev jag rikligt belönad.
Tack för det. 
 När är nästa vårbal eller danskväll med 
PB? Det känns som det inte räcker med en 
vårbal , det behövs en extra kväll med damer 
och dans.

//Hans Järeby
(och foto)

V Å R B A L E N
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V Å R B A L E N
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Planera resor och 
besök till våra andra loger
Det är ju inte bara i Jönköping vi har sammankomster och gradgivningar. Det pågår för 
fullt hos våra övriga loger. Ta tag i din kalender, tala med dina bröder och börja planera 
in resorna till andra loger och gradgivningar.

MODER-
LOGEN GÖTA VÄNERS-

BORG BORÅS MALMÖ JÖNKÖ-
PING

SUNDS-
VALL ÖREBRO

JULI

26/7
Bellmans-

dagen

AUGUSTI

27/8 Höst-
bal

20/8 
Dame-

bricoleri

27/8 
Grad IV

6/8 
Bellmans-

dagen

SEPTEM-
BER

24/9 
Grad II+III

16/9 
Grad IX

3/9 
Grad I 24/9 

Grad III

10/9 
Dame-

bricoleri

2/9 
Grad III 
17/9 

Dame-
bricoleri

16/9 
Grad III

3/9 
Grad I

OKTOBER

8/10
Grad IX
29/10 
Grad I

1/10 
Grad I

22/10 
Dame-

bricoleri

15/10 
Grad I

1/10 
Grad I
21/10 
Grad IX

22/10 
Grad III

21/10 
Grad I

22/10 
Barbara, 

Grad V+VIII

NOVEM-
BER

13/11 
Grad VI

12/11 
Grad VI 
26/11 

Barbara, 
Grad V,VIII

22/10 
Dame-

bricoleri

12/11 
Grad VI

21/10 
Grad IX

6/11 
Grad VI
26/11 

Barbar Grad 
I,V,VIII

11/11 
Grad IX

19/11 
Installation

DECEM-
BER

3/12 
Barbara, 

Grad V,VIII

3/12 
Barbara

3/12
Barbara

3/12 
Barbara, 

Grad V,VIII

3/12 
Barbara, 

Grad V,VIII

3/12 
Grad III
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Hur läser du människa? Och varför?
Det kryllar tyvärr av stora bokstäver på alla möjliga och omöjliga ställen i nutida texter. 
Man kan t.o.m. läsa hela avsnitt skrivna med stor bokstav.  USA:s förre president Donald 
Trumps texter på twitter, är typexempel på hur förvirrande det kan bli när man blandar 
stora och små bokstäver utifrån sitt eget sätt att skriva. Det är ju trots allt för läsaren man 
skriver och vi vill ju att läsaren skall förstå och dessutom vara bekväm i läsandet.

Nästan alla kan nog egentligen hu-
vudregeln, nämligen att stor bok-
stad används vid egennamn och i 

början av en mening.

Skrivregler finns för att underlätta
Skrivregler finns för att underlätta för den 
som läser. Det är därför viktigt att skriva så 
att mottagaren förstår innehållet men det är 
lika viktigt att skriva så att det blir flyt i läs-
ningen.   
 Om det som skrivs tolkas olika kan vi inte 
göra så mycket åt, det är mottagaren förbe-
hållet att tolka texten som läses, men att 
skriva texter som stannar upp läsningen ge-
nom en omotiverad stor bokstav inne i en 
mening eller att skriva hela ord med versaler 
mitt i en mening, det är skrivarens ansvar.
 Behandla läsarna med omtanke och re-
spekt och förstör inte läsningen genom att 
peta in onödiga och omotiverade versaler i 
texten.    
 En text med många versaler är arbetsam 
att läsa och skapar lätt irritation eftersom 
läsaren får stanna upp i onödan.

Varför skriver man felaktigt stor 
bokstav i en mening?
Stor bokstav inne i en mening dyker oftast 
upp när ett ord eller en företeelse är ny. Det 
verkar som om vi vill markera det nya ordet 
och petar därför in en stor bokstav. Den sto-
ra bokstaven verkar dock försvinna när ordet 
blir vanligare. 
 Orden internet och wi-fi är bra exempel, 
liksom pandemi och covid-19. Maträtter som 
är nya är andra exempel. Man ser numera 
sällan ord som pizza eller yoghurt skrivna 
med versaler i en mening vilket var vanligt 
när orden var nya.
 

Ord som är viktiga för den som skriver ver-
kar också få en stor bokstav men jag är inte 
säker på att den som läser upplever detsam-
ma som skrivaren. Tyvärr stoppar det upp 
flytet i läsningen.

Stor bokstav inne i en text stannar 
upp och försvårar läsningen
Det är bättre att markera ordet med fetstil 
eller kursiv om man tycker det är väldigt vik-
tigt. Då syns det bättre och stör inte läsning-
en lika mycket.
ÄR DU ARG?
 Man bör aldrig skriva hela ord eller mening-
ar med stor bokstav. Det gör texten extremt 
svårläst och dessutom tolkar man avsändaren 
som något aggressiv.  Särskilt i mejl eller liknan-
de textsammanhang tolkar de flesta text med 
stor bokstav som att avsändaren är något irri-
terad. –”Han skriker ju i texten.” 

Logotyper och nya ord
Versaler kan vara dekorativa. Det ser man 
inte minst på de företag som använder ver-
saler i sin logotyp.  SYSteam i Huskvarna är 
ett exempel. När vi skriver om dessa företag 
bör vi dock inte skriva logotypnamnet, utan 
bör följa de vanliga svenska skrivreglerna.
 Det är många nya ord som skrivs in i den 
svenska ordlistan varje år men när man skri-
ver en allmän text bör man vara sparsam med 
ord som används i en speciell bransch. Gör 
man det bör ordet förklaras inledningsvis. 
Det gäller också förkortningar.
 Det finns mängder av förkortningar man 
inte vet betydelsen av, men om förståelsen av 
förkortningen är begripligt för läsaren be-
hövs ingen förklaring. 
 

FN eller NATO är ganska självklara förkort-
ningar som underlättar läsandet i motsats till 
om man skulle skriva ut förkortningarnas 
betydelsen, vilket ytterligare skulle stanna 
upp läsandet.
 Är du tveksam till om mottagaren inte 
känner till förkortningens betydelse, så skriv 
ut det inom parentes första gången. 

Datorernas hjälpmedel spretar
Försöker man skriva Jul i Word så rättas det 
automatiskt till gemener (små bokstäver). 
Däremot ändras inte Julafton, den högtiden 
förblir oförändrad med stor begynnelse-
bokstav. I Word alltså. Märkligt.
 Om en redaktion får ett färdigt manus så 
är det deras uppgift att typografera texten så 
att den blir lättläst och begriplig. Precis som 
med alla andra sjukdomar och kriser; mäss-
lingen, påssjuka eller toapapperskrisen. 
 Det går ju naturligtvis att skylla på Bill 
Gates och alla de andra ”jättarna.” Word 
godkänner t.ex corona med versalt c och på 
Facebook blir ordet corona, med endast ge-
mener, understruket i rött. Kanske tror de 
att det handlar om ölmärket Corona?  
 Även Spotify gör märkliga förändringar 
som strider mot de svenska språkreglerna. 
En låt av Laleh heter enligt Spotify: ”Det 
Kommer Bli Bra.” (Hmm …)
 Men nej, det blir inte bra om det fortsät-
ter så här. Kan vi sätta upp vägspärrar för 
oangenämt språkbruk? Stoppa versalerna 
vid gränsen med hjälp av ord- eller typo-
grafipoliser? Bötfälla versal-ligister? 
 Men en versal hit eller dit, tänker du 
nog, fattar man inte ändå? Jo, självklart. 
Men antingen har vi svenska språk- och 
skrivregler. Eller så har vi det inte.

//Dan Ekström
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Fast tiden den flyktar och år läggs till år, 
att Du blivit gammal man alls ej förstår; 
att Du går med stormsteg mot levnadens höst, 
när pojkhjärtat klappar som förr i ditt bröst
Helt ringa är spåren uti din fasad,
mer djupa är såren som drabbat vår Stad. 
Men om känslor blöder där långt inom Dig, 
Följ med oss på minnenas stig. 

Av detta rätt mycket är borta helt visst, 
Det är några år se’n Du blev bricollist.
Men än lever minnet från fornstora år,
så länge PB-hjärtat klappar och slår.
Tag rådet och följ med oss en liten stund,
Till Smedjegatan och HovrättsTorgets Brunn,
Till allt som förknippas med vår gamla Stad, 
på en nostalgipromenad. 

På vägen mot Öster ser vi vänner från förut,
På Bishop och Hemma om Du ej vill gå ut.
När i dansens virvlar man vill svänga sina ben
Till toner av en dansorkester eller en show på scen
Man dansade ej på vår kommuns heliga mark
Det var bara att åka till Huskvarnas Folkets Park. 
Att bjuda upp en Hakarpskåna, ja det må ske på egen risk 
För Huskvarnas pajka kan då bjuda dig på smisk

Så börjar vi vår vandring mot vår gamla Vinnebro
Vi står i Rådhusparken, där både kajor och A-lag bo.
Där bussarna de ilar till Råslätt och Dalvik,
och grabbarna är hängande på stadens nya fik.
På kajen utmed spången förbi fiken går vår färd, 
där framme skymtar skrytet – regionkulturens härd.
Med avbild i en spegel syns klart i Munksjöns vatten 
Dyrgripen Spira  -- som betalas av skatten. 

Variant-text: ”Kulturburken” Gert Karlsson 

Boråsvisan i Jönköpingsvariant
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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
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och 
skön 

sommar

T
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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 73 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 2022.  Vinnaren erhåller 2 trisslotter.. LYCKA TILL !
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Sommaren kommer!
Dags att njuta av sol, bad, god mat och god 
dryck tillsammans med nära och kära. 
Vi ser redan fram mot en PB höst späckad 
med olika aktiviteter och inte minst Gradgiv-
ningar 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 ber er som inte betalt ännu att skynd-
samt göra det. Avgiften är 900 kr och betalas 
till vårt BG 517-1962.

Trevlig sommar och var rädda om er!

Carl-Gustaf Atterdal
Styrande Kansler

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

Fondens ändamål är således att främja håg-
komst 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 dona-
torns vilja inom angivnar ramar.
 Minnesfonden framför sitt varma tack till 
gåvogivarna och kompletterar härmed min-
nestavlan som finns i Bellmanssalen.

Gåvogivare
2020
Robert Arrhenius dödsbo
Nisse Lilja dödsbo
Erik Haglunds
Ragnar Jonsell
Tomas Arvidsson
Anders Rehnqvist
Leuf Hammarkrantz

2021
Parentation Skogskykogårdens kapell
Ingemar Bomans dödsbo
Sigvard Brännströms dödsbo
Erik Haglund
Gert Karlsson
Anders Rehnqvist

De Styrande gratulerar följande Bröder till 
sina nya ämbeten samt tackar avgående Brö-
der för deras förtjänstfulla arbete! 

Ny Ordensintendent,
Den Högst Erfarne Brodern KMR George 
Andersson har utnämnts till Ordensintendent. 
George efterträder Den Högst Erfarne Bro-
dern KMR Lennart Abrahamsson som nu 
avgår på egen begäran.  
 Vi önskar Broder George stort lycka till sam-
tidigt som vi tackar Broder Lennart för ett ly-
sande arbete som Ordensintendent.

Ny Riddarsekreterare,
Den Högt Upplyste Brodern Magnus Ilvered 
har utnämnts till Riddare-Sekreterare. Magnus 

efterträder Den Högt Upplyste Brodern Nils 
Rensfeldt som avgår med åldern rätt. Vi önskar 
Broder Magnus stort lycka till samtidigt som 
vi tackar Broder Nils för ett lysande arbete som 
Riddare-Sekreterare.

Ny Riddare-Härold,
Den Högt Upplyste Brodern Anders Mårtens-
son har utnämnts till Riddare-Härold. Anders 
efterträder Den Högt Upplyste Brodern 
Magnus Ilvered som nu övertar ämbetet som 
Riddare-Sekreterare. Vi önskar Broder Anders 
stort lycka till samtidigt som vi tackar Broder 
Magnus för ett lysande arbete.

Carl-Gustaf Atterdal
Styrande Kansler

Kansliets expeditionstider:
Kansliet öppet med ordinarie öppet-
tider. Övriga tider når ni oss på mail 
precis som tidigare.
Måndagar  18-20
Torsdagar 09-12
Kansliet är sommarstängt den 16 juni 
till 14 augusti. Mailen kollas regel-
bundet

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

e-post: jonkoping@parbricole.se 

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

Grad III 22 10 22
Grad VI & Parentation 22 11 06 
Barbara, Grad I, V & VIII  22 11 26

*Alla datum är preliminära pga 
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 2

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

Nya utnämningar 2002

Jönköping Par 
Bricoles Minnesfond


