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

Bästa Bröder!!
Ett framgångsrikt PB år närmar sig sitt slut. Och vilket avslut 
vi har fått. Årets Barbarahögtid var mycket välbesökt och 
stämningen så där härligt uppsluppen och gemytlig att man 
knappt ville gå hem. Underbart!

                            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: ChefredAktör; HANS JÄREBY,  LAyout; HANNES LOKKO, korrektur; DAN EKSTRÖM.tryCk; TRYCKOPIA. foto: HANS JÄREBY, URBAN LINDSTRÖM (om inget annat anges).
omsLAgsbiLd:  Operasångare ANDERS LORENTZON, ackompanjeras av kyrkomusiker FRANZ SPENN,   Foto: URBAN LINDSTRÖM 

Isamband med Barbarahögtiden välkom-
nade vi 16 nya Bröder till vår krets och vi 
har ett antal Bröder som väntar på inträde 

nästa år. Vi kan dock bli fler så glöm inte att 
ett medlemskap i vårt sällskap kan vara den 
finaste gåva du ger en vän. Det är en förmån 
att vara Bricolist.

Alla är på topp
Från Guvernementet konstaterar vi med 
glädje att kvaliteten på det vi gör är hög. Kör, 
musik och teater kännetecknas samtliga av 
stort engagemang och spelglädje. Ämbets-
männen, nya såväl som mer rutinerade, gör 
ett fint jobb och bidrar till vår värdiga men 
samtidigt inte stela stämning.

Avisa
Vår avisa håller erkänt mycket hög klass och 
är resultatet av duktiga skribenter och foto-

grafer. Men vi kan bli fler som bidrar här. 
Kontakta gärna Hans Järeby (hans@jareby.
se) om du känner att du vill vara med och 
skriva och bidra till denna vår eminenta 
medlemstidning. 
 Jag vill även slå ett slag för vår fina hemsi-
da https://jonkoping.parbricole.se/ 
 Kanske har du något att berätta som vi 
kan publicera där? Kanske har du varit på 
loge i annan stad, eller haft en stimulerande 
repetition eller uppnått nya gastronomiska 
höjder i Luculli Gille. Jag är övertyga om att 
det finns många händelser värda publicering 
i avisa eller på hemsidan.   

Ekonomin
Ett orosmoln för vårt sällskap liksom för 
många andra föreningar är den dåliga eko-
nomin med hög inflation och höjda räntor. 
Marginalen för många blir därmed mindre 

och det kan säkert vara så att kostnaden för 
medlemskap kan bli för hög för en del Brö-
der. Här måste vi hjälpas åt och jag vet att det 
finns en stor vilja att hjälpa till. 
 Vi har en stödfond idag och vi kommer 
med insamlingar under det kommande året 
att fylla på den med ytterligare medel. Dessa 
medel kommer sedan att bilda grunden för 
vår egen Caritasverksamhet. Hör ni om nå-
gon Broder som behöver hjälp kan ni kontak-
ta någon av oss Styrande så tar vi det därifrån. 
Självklart ska vi liksom tidigare även titta extra 
på kostnadssidan för att säkerställa att sällska-
pets ekonomi även framgent är i balans. 
  
Ett gott slut och ett nytt gott Briccolist-år 
tillönskas samtelige bröder!

Johan Larsson

styrande Mästare

Gästskribenter:
Tommy Palmqvist
Thomas Candemar
Magnus Werner
Patrik Ström

Skribenter i detta nummer:

Arne LevénHAns JärebyDAn EkströmCArL-GustAf AtterDAL
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Sedan gästerna intagit sina platser tåga-
de Akademins ledamöter, de s k Pal-
larna, in anförda av banerföraren Ulf 

Tranefors. Praeses Göran Wahlström hälsa-
de gästerna varmt välkomna till detta efter-
längtade möte. Han undslapp sig till och 
med ett ”Äntligen”! Och så öppnade han 
mötet med ett kraftfullt klubbslag. Därefter 
presenterades Pallarna med tillhörande me-
ritlistor och färdigheter innan Ordens Tala-
re och Skald, Krister Wallin, i ett elegant 
kväde lät Kung Liljekonvalje av Dungen 
bjuda Kung Bore ett vänligt och soligt far-
väl.  Några protester märktes inte av. Istället 
höjdes en skål för den dunstande vintern. 

Är nu alla här?
Körens anförare Johan Kuhlau såg sig sökan-
de om och lät kören ställa frågan ” är nu alla 
församlade här?”
 Hornisterna utstötte ett bekräftande ja 
och akademins ständige sekreterare fann det 

lämpligt att föredra verksamhetsberättelsen 
för det gångna året - kortfattat. 

En givmild Briccolist
När berättelsen lagts åt sidan kallade Praeses 
fram Ulf Tranefors. Denne sällsynt givmilde 
bricollist hade denna gång medfört inte min-
dre än ett nykomponerat vackert standar och 
tvenne  böcker, varav ett värdefullt verk från 
1700-talet samt - i bokstavlig mening - för 
säkerhets skull ett skåp för böckernas förva-
ring. Praeses tackade överväldigad för dessa 
gåvor och publicum applåderade länge och 
varmt.

Gästföreläsare
Efter ett trevligt musikaliskt inslag tog Prae-
ses åter till orda och presenterade dagens 
gästföreläsare, Akademins egen Olof Sköld. 
Denne talade om Bellman och hans musik 
i då- och nutid. De vittnesmål som finns 

från Bellmans samtida talar om en mång-
sidig underhållare - sångare, musiker, komi-
ker, skådespelare, diktare och kompositör. 
Kören inflikade ”Gubben är gammal” på 
föredragshållarens begäran. De nutida tolk-
ningarna illustrerades väl med teknikens 
hjälp. Bl a fick åhörarna ta del av fyra starkt 
divergerande versioner av visan ”Fjäriln 
vingad syns på Haga” inkl en hårdrocksva-
riant innan kören tillfogade sin tolkning. 
Klart är att Bellmans verk tål det mesta.
 En välförtjänt kraftfull applåd för det 
högst intressanta föredraget avslutade, var-
efter Praeses ajournerade högtidssamman-
trädet för måltidskalas. Efter detta fortsatte 
mötet. Kören konserterade glatt. Praeses 
tackade åhörare och medverkande samt av-
slutade mötet.

/Tommy Palmqvist

JKPG’s Bacchanaliska Akademi
”– Vem tolkar Bellman bäst?  En fråga för Akademin.”
För att få svar på detta akademiska spörsmål styrde många bricollister och andra intres-
serade sina steg till Stadsparkens Stuga en vårljus torsdagskväll. De välkomnades i första 
rummet av Baccanaliska Theaterns Per och Mats och lotsades av dem till ett högre plan 
där Jönköping Par Bricoles Baccanaliska Akademi placerat sina pallar för årets högtids-
sammanträde med föredrag om världens största skald; Bellman. Redan vid inträdet i salen 
hälsades gästerna av denne skalds levande musik framförd på horn av PB-musikens Erik.
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Att hylla och fylla en hylla i en bokhylla
Akademin för skalde och 
talekonst inom det Lysande 
Sällskapet Jönköpings Par 
Bricole har under ett antal 
år erhållit många fina och 
värdefulla bokgåvor. Man 
har även ansvarat för or-
dens bibliotek. Ordens bib-
liotekarie ingår dessutom i 
Akademin. 

Biblioteket behöver nu ett förvarings-
utrymme som är större och säkrare än 
de nuvarande. I samarbete med det 

Styrande Guvernementet vänder vi oss nu 
med en vädjan om att få hjälp med ett lämp-
ligt förvaringsutrymme i det Hayska rum-
met. Har någon av bröderna en bokhylla 
eller ett bokskåp i mörkt träslag som skulle 
passa för ändamålet (se bild!) och som man 
vill sälja/skänka till vårt älskade PB, så vänd 
er med förtroende till:

Ivimlet av spelare sågs förutom Intenden-
ter en Traktör och en Krögare. Jag såg 
även en Skattmästare, en Redaktör och 

en broder som varit i ett flertal talanggrupper. 
Vill minnas att även en Riddarprelat sågs 
med klubbor i handen.  Servicebilen sköttes 
av Wictor Pansar där även en StK fick vara 
behjälplig.

Spelet då?
Spelet gick lysande eller kanske inte lysande 
men sakta framåt. Bra slag blandades med 
nja, låt oss kalla det för andra typer av slag. 
Vädergudarna var med oss och vi fick t.om 
sol. Stämningen i 4-bollarna var god även 

om det ”tjötades” och en del gliringar ut-
delades. Alla var nöjda och glada även om 
några spelare var lite mer sammanbitna och 
hade en riktigt fokuserad tävlingsblick. En 
uppskattad del var när Servicebilen dök upp 
och såg till att spelarna fick vederbörlig för-
friskning.

Och segrade gjorde ...
När spelet summerats av tävlingsledningens 
utsedde George Andersson stod det klart att 
Anders Fransson försvarat sin titel och kun-
de koras till Mästare även 2022. Ny tävling 
blir det till våren och då hoppas vi på fler 
deltagare från alla grupper.

Kvällen avslutades i förrådet med grillning 
och öl samt en och annan stänkare. Synner-
ligen gemytligt och trevligt som alltid när 
våra Intendenter ställer till med fest.
 Stort tack till tävlingsledning, alla spelare 
samt de bröder som dök upp i förrådet på 
kvällen!

/Carl-Gustaf Atterdal

Leif Thor:  
leifthor42@gmail.com     
tel 0709 646862    eller  

Carl-Gustav Atterdal:  
carl_atterdal@hotmail.com
tel 0708 575118

En kripsig oktobermorgon samlades ett antal golfande brö-
der för en sista sammandrabbning på Skinnarebo G&CC. Nu 
skulle vinnaren i Intendentgolfen koras och föräras med den 
Abrahamska pokalen. Försvarande mästare var en något 
sliten  Anders Fransson som redan dagen innan spelat en 
stor turnering.
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En ”normal” dag för en Traktör
Några av er har kanske undrat vem han är,  den där killen som alltid står och serverar korv 
frampå småtimmarna.  Bakom ryggen brukar jag kallas den mest medaljerade korvgubben 
av dem alla.

Traktörerna Thomas Candemar, Björn Eklund, Maths Carlgren, Mats Eriksson, Klaus Tinnman, Magnus Ferlander och ThomasWadsten

Att ha efterfest är bara ett av Traktö-
rernas uppgifter och naturligtvis 
uppskattar vi att under trevliga och 

muntra former servera korv och dryck därtill.

Vadå normal dag??
En dag i PBs tecken brukar annars starta lite 
tidigare. På torsdagen handlas dryck och mat 
efter uppdrag och behov. Vid 11-snåret på 
dagen för graden anländer Traktörerna till 
kansliet för att förbereda lunchen. Beroende 
på om det bara blir vi eller att det är Stormäs-
taren som är på besök så är menyn lite annor-
lunda. Sist när vi hade Stormästaren på besök 
så var det en sex-rätters med både öl och 
snapsprovning som skulle ske på 1.5 timmar.
 I normalfallet så tar vi hand om hitresta gäs-
ter och har vi fått ett uppdrag att hitta på någon 
provning av något fluidum så fixar vi det.

Men vad gör en Providör då?
I Traktörgruppen ingår även våra Providö-
rer och efter lunchen brukar de smita för att 
göra bordsplaceringen. Vi har inte riktigt 
lyckats lista ut om de går lite för tidigt för 
att slippa disken … 
 Vi andra brukar sätta oss ner för att lösa 
världsproblemen och inmundiga en bäga-
re med något gott i efter att vi städat och 
förberett för efterfesten. När väl graden 
kommer igång är vi där och ibland har vi 
uppdrag att servera bubbel eller som på Bar-
bara punsch. Klädda i eleganta kockrockar 
och om så kravs vita perruker. När väl kaffet 
kommer in kan en observant broder notera 
att vi smiter.

Eftersläckning
Korven ska värmas och ljusen ska tändas för 

nu ska det bli efterfest på kansliet. När brö-
derna äro nöjda och slingrar sig hem är det 
disk och städning för vår del.

Ett arbetspass
Efter en 15 timmarspass är det sedan dags 
för en nöjd Traktör att ta sig hem, en traktör 
som haft möjlighet inte bara att träffa sina 
bröder i Jönköpings Par Bricole utan även 
många hitresta gäster.

 Vill du vara en av oss, kontakta kansliet 
så skickas mailet vidare till mig.

/Thomas Candemar
Ordförande i Traktörgruppen
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Allt hade börjat med att vårt dussin 
bröder, som bor i och kring Trane-
mo, ställde frågan till Guverne-

mentet och Arbetsgradernas ordförande om 
en kommande utflykt från våra vanligare 
gradlokaler i Jönköping. Speciellt arbete 
med planering och organisation genomför-
des av bröderna Ulf Tranefors och Per-An-
ders Bengtsson. Det är mycket sällan som vi 
arrangerar gradgivning på annan ort, men 
allt kan ju vara värt att prövas. 
 Resultatet blev en fantastisk afton med 
Körens Silenus-opera med mustig och inspi-
rerad illustration av vår härliga teater, accen-
tuerad av den förföriska Barbara i gestalt av 
teaterdirektör Per Andrén. Eftersom detta är 
en stor del av ritualen kan den förstås inte 
beskrivas närmare här.

Musiken, musiken, musiken ...
Förutom Körens uppträdande före under 
och efter kommer vi aldrig att glömma den 

helt fantastiska musiken som endast repre-
senterades av bröderna Erik Nilsson och 
Thobias Dencker. Vi fick njuta ett flertal 
Bellmansånger framförda av den välljudande 
operasångaren Anders Lorentzon som gjorde 
premiär som Bellmantolkare denna kväll. 
Han ackompanjerades skickligt av kyrkomu-
sikern Franz Spenn. 
 En ljuvlig trerättersmeny serverades av 
Limmareds Värdshus med den äran, vilket 
belönades med stående ovationer för de trev-
liga och effektiva dussin servitriser som fick 
äntra scenen. Hela kvällen lotsades med van 
hand av Ordförande Hans Palmberg och den 
nytillträdde CM Magnus Törnvall samt alla 
deras Ordningsmän.

Kvällen flöt på
Bröderna från Tranemo hade låtit prägla en 
alldeles egen medalj som tilldelades alla när-
varande. Präglare och utdelare var Per-An-
ders Bengtsson som även hade premiär på 

en mycket bra version av Kommendörsvi-
san. Avslutningsvis hyllades våra frånvaran-
de kärälskeliga genom skönsången av Bo 
Berntsson.
 En tacksamhetens tanke går förstås till 
våra hårt arbetande intendenter. Tidigt på 
lördagsmorgonen packade de in sig själva 
och massor med utrustning i en egen lastbil. 
Det är mycket rekvisita och ljudanläggning-
ar som krävs för att driva våra gradgivning-
ar. Dessutom hyrde ett antal av dem rum i 
Limmared för att på söndagen kunna packa 
och få med sig allting hem till Jönköping. 
Beundransvärt!
 Limmared gjorde stor succé, vilket kan-
ske kan återupplevas någon gång längre 
fram. Stort tack från oss alla som hade för-
månen att vara med ”ute på landet”.

Grad III på utflykt till Limmared
Vem kunde ana att det skulle bli så fantastiskt bra och minnesvärt? En kulen höstlördag i 
oktober äntrades bussar i Jönköping för att en timme senare anlända i den något mindre 
metropolen Limmared. Tillsammans med ett trettiotal Bröder från Moderlogen och Göta 
PB stannade bussarna framför en oansenlig fyrkantig byggnad i närheten av glasbruket, 
vilket i sig mest är känt för att tillverka hela behovet av absolut tomma Absolut-flaskor. 
Innanför dörrarna öppnades, lite oväntat, ett helt fantastiskt etablissemang med smyck-
ad ordenssal och vidhängande bar med serveringspersonal.

/Arne Levén
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Recipiender Grad III (i bokstavsordning)        
Karl-Gustav Bartoll, Joacim Bertels, Niklas Bertilsson, Marcus Björk,
Thomas Ericsson. Peder Lychou, Marcus Ritzén, Patrik Ström 
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Stort tack till Moderlogen som 
tog emot Emaljklubben från 
Jönköping. Efter en fantastisk 

lunch, tillagad av Roberth Strand med 
flera, följde historik förmedlad av Bengt 
Jonshult, som blev hårt ansatt av frågvi-
sa bröder. Trots detta levererades Göte-
borgsskämt på rad. Därefter en stärkande 
promenad till före detta Kejsarkronan för 
att tömma en och annan bägare och 
inmundigande av lite färdkost. 
Dagen avslutades med ett foto 
framför vad som skulle vara ett 
passande ordenshus för sällska-
pet, om än orten inte är den 
rätta. Stort tack till alla bröder i 
Moderlogen för en mycket trev-
lig dag och stort tack till alla 
bröder som följt med på resan 
och som även bidrar till sällska-
pets framtid.

/Magnus Werner

På besök i Moderlogen
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Vi blev serverade en hamburgarsmör-
gås tillagad och levererad av Krögare 
Johnny Lundberg. Till detta dracks 

det olika typer av öl och vatten serverat av 
Traktörbroder Björn Eklund. 

Info från broder Jacob
Jakob tog till orda och intervjuade olika brö-

der om varför de blivit medlemmar i PB och 
vad de upplever är viktigt och roligt. Intervju-
andet avslutades med att vår Styrande Mästa-
re Johan Larsson fick ge lite mer Briccolistisk 
bakgrund och information om vår Sällskap.

En hellyckad kväll
Det blev en mycket lyckad kväll och åtta Rid-

dersmän skrev på ansökningar vi sittande 
bord och fler väntas inom en snar framtid.
Stort tack till alla engagerade och deltagande 
bröder för en lyckad kväll!

/Carl-Gustaf Atterdal,

Nyfiken på…

I Frimurarnas matsal samlades ett 40 tal bröder varav 12 ännu i mörkret vandrande Rid-
dersmän. Jakob Sandwall var konferencier med Magnus Törnvall som Ordförande och Magnus 
Werner som Ceremonimästare. De ledde oss genom ett kortare måltidskalas där kören sjöng 
några olika snapsvisor och vi övriga bröder visade att vi dricker först och sedan applåderar vi. 
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Bonnen, ja det är hans tilltalsnamn, 
men han är döpt till Lars Johansson. 
Det finns en logisk förklaring till till-

talsnamnet, han är ”Bonne” på heltid sedan 
2005. Han är vår tids mjölkbonde, det vill 
säga en modern cowboy med automatiserad 
verksamhet. Det är robotar som sköter allt i 
den moderna anläggningen, utfodring, ut-
gödsling och mjölkningen som sker dygnet 
runt. Man lär inte få se honom sitta på en pall 
och dra i spenarna. Nej, om så vore fallet 
skulle inte gårdens mjölkkor producera drygt 
3 000 liter mjölk per dygn. 

Kor, kor, kor ...
För att få en bra lönsamhet med mjölkbesätt-
ning, (enligt Bonnen) så krävs 100 mjölkan-
de kor året runt och då krävs att man har 150 
kor i besättningen eftersom korna bara pro-
ducerar mjölk i tio månader. På gården finns 
cirka 300 djur, ja det föds kalvar också. Var-
annan dag ser en kalv ljuset på Lunds Gård i 
Siringe/Skärstad.

Släktgård
Lars Johansson såg dagens ljus 1971 och väx-
te upp på den gamla släktgården, men fast-
nade så småningom mer för skogen, än 
bondgården. Som 20-åring startade han där-
för eget företag som skogsentreprenör och for 
land och rike runt och härjade i skogarna. 
Den typen av jobb är tämligen slitsamt och 
han tröttnade efter 24 år och tog 2005 över 

gården som bonde i sjätte generationen. Då 
fanns det 30 mjölkkor på gården. Bonnen 
satsade då stenhårt på mjölkproduktion och 
byggde en ny supermodern mjölkanläggning 
som blev klar 2010 och han vårdar korna ömt 
för att de ska producera så mycket som möj-
ligt.  

Den gode sonen
I dag delar han verksamheten med sin son 
som sköter mjölkning och djur medan han 
själv sköter allt övrigt. Ser till så att korna får 
mat och det enda som odlas är därför foder 
till korna, gräs och det krävs ”gräsklippare” 
modell större med tre meter breda klippag-
gregat. Gräset växer så det knakar och växer 
gör också verksamheten och också av andra 
orsaker. Verksamheten blomstrar kan man 
säga. 
–”Pandemin och det krig som påbörjades i 
februari påverkar vår verksamhet positivt så 
vi har fått ett rejält uppsving”, säger Bonnen.

Par Bricole då?
PB då? Jo, Bonnen gillar att laga mat och gick 
med i Luculli Gille grupp 8, redan 2010, och 
så småningom blev den naturliga fortsätt-
ningen in i PB 2013. Så småningom tog han 
över Providörskapet och det är som sådan de 
flesta känner honom. Som providör arbetar 
han tillsammans med traktörsgruppen för att 
få ihop middagarna vid gradgivningar och 
andra aktiviteter exempelvis, vårbalen. 

–”Åren går och vi blir alla äldre och det inne-
bär att vi ständigt måste fylla på med yngre i 
talanggrupperna och traktörsgruppen är ing-
et undantag”, säger Lars ”Bonnen” Johans-
son.

annanEn annan sida:

Lars Johansson 
-en modern Cowboy.
Många bröder (dock inte alla) känner honom som ”Bonnen”. 
Det är han som är ordens generalprovidör och ser till att vi 
får något gott att äta på våra gradgivningar och att också 
presentera menyn. 

/Hans Järeby

Fakta: Av de 3 000 liter mjölk som går-
dens kor producerar hamnar bara 10 
procent i mjölkpaket och 40 procent går 
till övriga mejeriprodukter, medan res-
terande 50 procent går till industrin.

Familj: Sambo och tre barn, två söner 
den ena på gården och den andra spelar 
ishockey i Norge och dottern jobbar på 
IKEA. 

”Bonnen” - alltid på språng.
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Att fira moster Barbara är en vitami-
ninjektion för varje bricolist och det 
märktes övertydligt vid årets Bar-

barafest. Här bjuds på idel glada och positiva 
möten mellan bröder. Talanggrupperna har 
alla jobbat hårt för att vara extra på topp den 
här dagen, musiken spelar upp härligare än 
någonsin, kören har väl (aldrig) hörts sjunga 
med sådan glädje och stämning och teatern 
var så laddade att de dansade och spexade i 
kortbyxor.

Ahhh ... nye bröder
Den här dagen är, för ett antal nye bröder, 
det första glada mötet med det bricolistiska 
ljuset och starten på en lång tid som bricolist. 
Andra bröder upphöjdes vid en ceremoni på 
vårt kansli till vice guvernörer och guvernö-
rer. Och som bricolist är det hela tiden nya 
intressanta steg som tas och fyller själen med 
glädje och insikt. 
 Fyra bröder hyllades särskilt efter 50 år 
som jubelkommendörer och ytterligare fyra 
bröder hyllades efter 25 år som hederskom-
mendörer.

Talet
Per Sandberg fick förmånen att hylla Moster 
Barbara med ett välformulerat tal. Och så 
hyllades en mängd bröder för insatser i årets 
stora glittriga medaljregn. 
 Och den här gången överraskades allas vår 
Styrande Mästare med att själv bli tilldelad 
en medalj, Drätselnämndens mycket unika 
medalj handskuren i silver.
 Ett med andra ord mycket lyckat Barbara-
firande med drygt 170 glada och nöjda bröder.

/Hans Järeby

Barbara, o Barbara...
Guld, glitter, jubel och nya bröder
När höstmörkret lägger sordin på den uppslupna stämning som en härlig sommar gav 
oss, då finns det ändå hopp för oss bricolister. Nämner man bara Barbara för bröder med 
mungiporna neråt så är sommarleendet genast där och det riktigt lyser i ögonen av för-
väntan. 

Mer om Barbara på nästa uppslag
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Barbara, o Barbara...
Guld, glitter, jubel och nya bröder

Nya bröder (i bokstavsordning)
Tomas Dalteg, Erik Frilund, Erik Engdahl, Niclas Estlander, Jonas Helt, Jan Jonsson, Håkan Lindgren, Jens Oldberg, Joakim Segerberg, 
Anton Stensson, Bengt Svensson, Carl-Johan Svensson, Emil Trägårdh, Thomas Wadsten, Hampus Wixe, Patrik Zenno

Grad VIII: 
Per Ekholm,
Kjell Jansson,
Anders B Johansson,
Ulf M Mattsson
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Jubelkommendörer:
Anders Hugosson, Göra Koch, Göran Melander och Claes von Siewers 

Per Sandberg hyllar Moster Barbara
Ack ljuva fluidum ...

Hederskommendörer: 

Adam Brännström, Johan Ahlberg, Peter Jutterström och Mats Wykman. 

Grad V:
Lasse Olsson
Niclas Jinnerstrand,
Emil Ilvered
Anders Josefsson
Daniel Karlsson
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Det som göms i snö, kommer …!

18 februari 1893

P. B:s Teater
Lördagen den 18 Februari 1893, kl 9,30 e. m. 

PROGRAM.

Skuggspel.
En resande Engelsmans nattliga äfventyr 

och sorgliga ändalykt.
Händelser tilldrager sig på Hotell Syltan i Kristianopel.

Personer:

Gubben med tittskåpet.
(15 minuters paus)

Solosång. visa af E. Sehlstedrt
Deklamation.

De båda Bulgarerna. 
m. m.

Janne
Teaterdirektör

Bibelns ”Den förlorade sonen” har 
stått föremål för många liknelser i 
olika former, som till exempel  ”Den 

förlorade pokalen”  som det skrevs om i vår 
jubileumsbok Jönköping PB 125 år.   

Bakom blomsterbädd
Det handlade då om den Lundholmska 
pokalen som hade upphittats  i ett ruffigt 
utrymme bakom disken hos brodern och 
blomsterhandlaren Anders Ruberg. 
 Det visade sig att pokalen hade glömts 
kvar i Spegelsalen och att blomsterleveratö-
ren till Stora Hotellet hade hittat den, tagit 
den med och sen hade den blivit bortglömd. 
Slutet gott allting gott.  

Bakom pärmars rygg
Nu kan Magnus Ilvered  införliva sig i berät-
telserna om liknelserna omkring det förlora-
de som återfunnits, för bakom några pärmar 
på en hylla i Bellmansalen hittade han tre 
handmålade affischer från 1888 och 1893. 
 Otroligt vackra och välgjorda, signera-
de av två av våra tidigaste teaterdirektörer, 
nämligen stationsskrivare Olle Blank och 
teckningsläraren vid Jönköpings Högre 
Allmänna Läroverk, Theodor ”Sudden” 
Uddén, också kallad professor Janne. 
 Olle Blank kallade sig själv Jéan Gautier i 
teatersammanhang.

/Dan Ekström

Sir Harry Williams
Hin Håle
En Hexa
En Hotelvärd

En Hotelluppassare
En Hotelluppasserska
En Domare

En Soldat
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Fest-telegram från 27 sept 1888

PB’s underbara affisch redan ”anno dazumal”, 1888 

21 februari 1888

27 september 1888

• Uppträdande af pianisten Mr Flygel.
Obs. Direktören anhåller att Mr Flygel måtte få spela sitt nummer till slut, innan han 
blifver utkastad. 

• Uppträdande af ”P. B:s” singkör.
Obs. Kören hatar ”tuppar”.

• Ångköksföreståndaren och gjutare  Larsol!: uppträder ”med inga”. 
Obs. Kupletterna äro författade af landsmålaren Jean Gangere.

• ”Hos mor på tuppen.” Stor effektfull pantomim. 
Obs. Kostymerna äro en present af furstinnan Metternich i Wien.

• Uppträdande af pianisten Mr Frost. 
Obs. Mr Frost uppträder alltid med värme.

• Duellanterna.” Komisk duett. 
Föredrages af operasångarne Leonardius och Fransiskus. 
Obs. Detta nummer ackompagneras af den skicklige Hr Kaiser.

• Gästuppträdande af Jösse på Holmen.
Obs. Skulle Jösse möjligen ”svettna” till, anhålles om publikens benägna öfverseende. 

• Uppträdande af den musikaliske Mr Leo Bull från London,
Obs. Leo Bull låter höra att han är virtuos på flera instrument, till sist uppträder han som 
en hund på basfiol.

• ”Den stora loppan.” Uppträdande af Hr Olle Gantier. 
Obs. Här får man skåda ett ordentligt rasdjur.

• Uppträdande af operasångaren Hr Bankfelt.
Obs. Hr Bankfelt går mycket högt, och om det kniper, tager han till och med ”fina Q”.

• I Paradiset. Stor effektfull tablå.
Obs. Ormens roll utföres af en gammal ”Don Juan” från Tranås

• Marsch för piano.
Obs. Utföres af en gammal välkänd f.d. första klassens musiker.

Vid denna godtköpspresentation ansvarar icke direktören för publikens liktornar. För 
att undvika trängsel vid biljettköpen, öppnas luckan 8 dagar i förväg. Direktören har för 
aftonen assurerat hela publiken i Fylgia.

Jéan Gautier
Direktör

En  s tor   godtköps-representat ion.

Telegram.     Ohoj!     Telegram

P.B.-fest på Fredag.
Ångbåtsresa med ”Primus” kl.3,30 e. m.

Damer få medtagas
Musik och Sångare medfölja.

Gymnastik kommer att utföras ombord hvarvid de af Bellman besjungna 
”bålrörelserna” komma att utföras, hvaremot Kellgrens inställas för dagen.

Skulle ”rullning” förekomma är detta beroendepå båten.
Öfverraskningar på Wisingsö!

Dekorationer och Promenaddrägt.

JÉAN GAUTIER
Direktör
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Resa till Örebro Par Bricole med 
installation och ny besöksmedalj
På förmiddagen den 3 september rullade bilar mot Örebro, bilarna var fyllda med förväntans-
fulla Jönköping PB-bröder. Örebro välkomnade oss med duggregn, dock var gänget från Jön-
köping PB glatt så det var inga ledsna miner trots detta. Vi installerade oss på Clarion Collection 
Hotell Borgen, ett mycket trevligt hotell med härlig utsikt över Örebros vackra slott. 

God lunch innan gradgivning är all-
tid ett trevligt inslag. En skara 
036-Bricolister hamnade på res-

taurang Fratelli som serverade oss väldigt 
god mat, trevlig service. Stämningen på res-
taurangen var väldigt munter. Restaurangen 
kan verkligen rekommenderas. Övriga Jön-
köpingsbricolister hamnade på Örebro Salu-
hall där de sammanstrålade med bröder från 
Göta PB.

Vila och sedan kila
Efter lunchen tog vi bröder en välförtjänt 
siesta innan vi klädde oss i våra frackar och 
begav oss mot Odd Fellows lokal i Örebro. 
  Vid 15:55 satte vi oss inne i salen där 
fyra nya bröder skulle invigas i sällskapet.
Ceremonin avlöpte planenligt. 
 Det var väldigt trevligt att ta del av Öre-
bro PBs version av prövningarna som re-
cepienderna fick genomgå. En kul detalj är 
att vår Jönköpingsbroder Calle Axelsson är 
fadder till en av recepienderna.

På Grad 1 i Örebro var det väldigt många 
gäster, så det var många besöksmedaljer som 
utdelades.  

Efter kapitlet
Efter kapitlet tömdes en och annan bägare 
under gemytlig konversation, bröder emel-
lan. Paus, sedan väntades en god trerätters 
middag under vilken en skönsjungande kör 
framförde de sedvanliga snapsvisorna men 
även en särskild sådan anpassad till kvällens 
snaps, Översten. 
 Efter ett superbt måltidskalas så återupp-
togs muntra samtal – glädjen i lokalen var 
påtaglig.  
 Kvällen till ära presenterade Örebro PB 
en ny väldigt vacker kraschan. Baserat på 
den långa kö som ringlade fram till de två 
bröder som ombesörjde försäljning av sagda 
kraschan så torde ett större antal ha sålts un-
der kvällen och en och annan Jönköpings-
broder tog chansen att ytterligare pryda sin 
frack.

Summering efteråt
För att smälta alla intryck från denna härli-
ga dag så gick delar av Jönköpingsbröderna 
till Bishops. Där beställdes några bägare och 
även en ansenlig mängd pommes frites sval-
des ner. 
 En väldigt trevlig avslutning på en härlig 
dag hos Örebro PB.
  Efter detta drog jag mig tillbaka till rum 
505 och somnade med ett stort leende på 
läpparna.
 
Tack till er Jönköpingsbröder som förgyllde 
min dag, och tack till er alla andra också.
Jag ser redan fram emot nästa resa.

/Patrik Ström
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Tavlan föreställer och är gåva till avgående StM Marcus Willén Ode, 

till höger står nye StM Tomas Rådehed.    

Vilande PB-bröder inför aftonens upplevelser.
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Emeritimiddag i Bellmanssalen

Vi hade en uppsluppen och trevlig 
middag som tillagats av våra Trak-
törer Lars Johansson och Maths 

Carlgren. Otroligt gott och proffsigt serverat. 

I år deltog StM Johan Larsson, DStM Arne 
Levén, StK Carl-Gustaf Atterdal, StM em 
Anders Hugosson, StM em Dan Ekström, 
StM em Gunnar Gotte, DStM em Eric 
Haglund och DStM em Gert ”Burken” 
Karlsson. 

Vad som avhandlades är höjt i dunkel inte 
på grund av mitt dåliga minne utan för att 
vad som sägs på dessa möten stannar inom 
Sällskapets väggar.
 Vi som deltog tackar våra Traktörer för 
en fantastiskt god måltid! 

/Carl-Gustaf Atterdal

Psalm 116 är nog den sång som kom-
mer att sjungas allra mest under veck-
orna fram till dess julen är över. Det 

är en enkel visa med ett världsomspännande 
budskap, från jordens mörka rund till him-
lens djupblå grund och med en önskan om 
en hoppets stråle till alla folk och stammar. 
Visan är ett mästerverk i all sin enkelhet. 
Den påstår saker utan att för den skull mäs-
tra eller försöka övertyga, dessutom är den i 
sitt påstående också en stilla bön om frid och 
fred i varje hem och hus.
 Hon som skrev visan hette Emmy Köhler 
(1858-1925) lärare, författare och tonsättare. 
Hennes mor kom från den adliga släkten 
Rappe med ursprung från Riga. Hennes 
far var hovkamrer och violinist i Kungl. 
Hovkapellet och hela släkten har på ett 
eller annat sätt haft framgång inom 
konst och vetenskap.    
 Själv valde hon att utbildade sig 
till lärare och arbetade bland annat 
vid det svenska hovet där hon lärde 

prins Erik att läsa och skriva. Prins Erik var 
Gustaf  V’s yngste son.  
 Emmy Köhler blev mor till poeten och 
konstnären Inga von Werdenhoff och fak-
tiskt mormor till en nutida berömdhet 
inom den moderna konsten,  nämligen 
konstnären och läraren Magnus Wallin.
 Emmy Köhler skrev många barnvisor  
och så sent som 2019 invigdes Emmy Köh-
lers Musikmuseum för barnvisor i gamla 
klockarstugan i Upplands Väsby.  
 En annan visa vi ofta sjunger kring granen 
är ”Raska fötter springa tripp tripp tripp” som 
tonsattas av Emmy och som publicerades i 
Folkskolans barntidning 1901, men hennes 

mest kända visa  är nog ändå ”Nu tändas 
tusen juleljus.” Den publicerades 1899 
i en tidning som Lina Sandell gav ut. 
1986 togs den in i psalmboken med 
nummer 116 och nu har det blivit 
dags, att åter skicka en tacksamhet-
ens tanke till kvinnan bakom visan,  
hon som gav oss en stråle av Guds 
kärleks ljus i signad juletid.

Varje år bjuds traditionsenligt samtliga Styrande Emeriti 
på en Emeritimiddag med råbiff och tillbehör samt till 
detta dricks snaps och öl som sig bör 
(jodå, det finns alkoholfria alternativ).

Nu tändas tusen juleljus ...
Psalm 116
1. Nu tändas tusen juleljus
på jordens mörka rund.
Och tusen, tusen stråla ock
på himlens djupblå grund.

2. Och över stad och land ikväll
går julens glada bud
att född är Herren Jesus Krist,
vår Frälsare och Gud.

3. Du stjärna över Betlehem,
o, låt ditt milda ljus
få lysa in med hopp och frid
i varje hem och hus.

4. I varje hjärta armt och mörkt
sänd du en stråle blid,
en stråle av Guds kärleks ljus
i signad juletid.

Text: E. Köhler 1898
Musik: E. Köhler 1898

/Dan Ekström
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Moderlogen Göta
Väners-

borg
Borås Malmö Jönköping Sundsvall Örebro

Jan
7 - Stora Kon-
seljen

28 - II 28 - II 21 - 
II+Inst

27 - IV

Feb
4 - X 9 - X 25 - III 3 - II 4 - IV 17 - II

Mars
11 - II/Spex 18 - III 11 - IV 25 - VI 3 - X

25 - Inst
18 - II 17 - IV 11 - II

April
22 - IV 22 - IV 21 - IV 22 - VII/

Vårbal

Maj
3 - VII
6 - Vårhögtids-
dag

12 - VII 6 - VII 7 - VII 12 - VII 20 - VII

Juni
4 - Bellmans-
dag

3 - VII/ Vår-
högtidsdag

Juli
26 - Bellmans-
dag

Aug

Sept
16 - III
23 - DBA

15 - IX
30 - I

9 - Inst
30 - IX

16 - IX 1 - III 15 - IX 29 - III 2 - III

Okt
7 - IX
21 - I

21 - I 14 - I 7 - I 14 - III 27 - I 21 - I

Nov
12 - VI 11 - VI

25 - V/VIII/B
11 - VI 11 - VI 10 - VI 11 - VI

25 - I/V/
VIII/B

11 - VI

Dec
2 - V/VIII/B 2 - V/VIII/B 9 - V/

VIII/B
2 - V/VIII/B 2 - V/VIII/B 2 - Barbara

Besök våra systerloger 
och samla bekantskaper 
2023

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

B=Barbara
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Mässmontrar
Bil-dekor
Skyltar
Storbildsprint
Canvastavlor
Vepor
m.m

Det är vi som trycker era lättlästa bordsplaceringsskyltar. 
Vi gör massor av annat också som syns på bl a väggar, bilar och mässor.
Hör av dig om du behöver hjälp.  0708 13 22 72.
/Micke Burman

Gynna våra sponsorer

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 Thörnvall
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
40 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
24 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
51 Anders Mårtensson
52 Marcus Rylner
53 Mats Thilen
54 Kent Fälth
55 Göran Lindberg
56 Karl-Anton Sjö

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 bröder är sedan tidigare medlemmar i vår exklusiva grupp: 
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Gynna våra sponsorer

Syns du inte, finns du inte!
Det gäller också ditt företag. 
Det finns knappast bättre annonsforum än Par Bricoles egen hemsida, 
Årsbok eller avisa.
Du väljer själv annonspaket till nytta för ditt företag samt att du gynnar 
vårt Sällskap.

För mer information från Marknadsgruppen, kontakta mig: 
Jim Andersson, mobil 0761- 77 69 00



FAKTURAINFO
Datum 2023-01-01

Medlemsavgift 2023 950 kronor

Årsboken vänner (frivillig) 150 kronor

Frivilligt bidrag ------------

Totalt ------------

Förfallodag 2023-01-31

Vänligen inbetala till vårt Bankgiro: 517-1962
OBS: vänligen ange För och Efternamn.

Observera: 
Den som är född 1942 eller tidigare är befriad från att erlägga obligatorisk årsavgift. 
För dessa bröder är det dock fullt tillåtet och mycket välkommet att inbetala ett frivilligt bidrag!

50 år
5 mars  Samir Deumic
24 mars  Pontus Stange
3 april  Christian Brännström
15 april  Henrik Kullberg
19 april  Robin Kihlbaum
15 juni   Wilfredo Vigorena
16 augusti  Jim Andersson
21 augusti  Jonas Ekström
27 augusti  Marcus Johannesson
27 september  Johan Wirzén
13 november   Karl-Anton Sjö
8 december   Robert Gurbin

60 år
25 mars  Joakim Björklund
4 april  Torbjörn Månefjord
29 april  Björn Ljungstrand
19 maj  Conny Norman
25 maj   Dan Nordlöf
16 oktober   Mats Wiberg
1 november   Olof  Sköld
28 november  Tomas Mullern

70 år
24 januari  Anders Petersson
7 februari  Jens Einarson
11 mars  Christer Widahl
19 april  Arne Levén
22 maj  Sören Svensson
29 augusti  Bert Norlin 
2 november  Hannes Lokko
26 december  George Andersson
30 december   Carl-Olof  Johansson
31 december  Thomas Werthén

75 år
29 januari  Niels Brandt-Möller
6 februari  Göran Wahlgren
9 april  Ivan Letterfors
20 augusti  Lars Lindgren
8 september  Jörgen Bjerndell
2 oktober  Leon Benér
16 oktober  Anders Lindell
19 oktober  Anders Sundberg

80 år
5 januari  Rune Engström
18 mars  Anders Rehnqvist
13 april  Göran Petersson
24 april  Jan Svefors
13 maj  Claes von Sivers
30 maj  Lars Nordqvist
21 juni  Lennart Grann
12 augusti  Jan Bäckström
16 augusti  Jan Holmgren
7 oktober  Lennart Gabrielson
8 oktober   Kjell Wilhelmsson
12 oktober  Leif  T Larsson
23 december  Dan Ekström

85 år
15 januari  Per-Olof  Ringquist
7 april  Björn Lindén
29 april  Anders Hugoson
27 maj  Ragnar Jonsell
7 september  Sune Axelsson

90 år
21 april  Olof  Björklund
4 maj  Eric Skoglund

95 år
4 juli  Sven-Olof  Miller

Jubilarer hos Jönköping Par Bricole under 2023
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Hej igen alla bröder!
Nu när vi ser hur bra och trevligt det blev med bildkryss, tänker vi fortsätta och du min bror som håller med, 
har möjlighet att bli nästa bildkryssponsor och med egen touch om så önskas.
Skicka ett intressemejl till:  avisared@jareby.se eller ring 0730 61 98 00
Lösningen skickar du avfotogaferad till samma mottagare. Snabbast vinnaren erhåller 2 trisslotter.
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR.
Avisaredaktionen
Hans Järeby/Hannes Lokko
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Kansliets expeditionstider:
måndagar 18–20
torsdagar  09–12
Övriga tider når du oss på mail.

Kansliet mottager tacksamt Brödernas 
eventuellt ändrade adressuppgifter, både 
vanlig och e-post.
Östra Storgatan 6, 553 21 Jönköping
Tel, 036-16 21 31
E-post:  jonkoping@parbricole.se
Bankgiro 517-1962
http://jonkoping.parbricole.se

2023*
Grad IV 4/2
Årsmöte via ZOOM 16/3
Grad II  18/3
Grad VII 20/5
Grad IX 15/9
Grad III 14/10
Grad VI + parentation 11/11
Barbara, Grad I, V, VIII 25/11

*) Preliminära

Som tidigare informerats är alla datum 
preliminära beroende på utvecklingen av 
Covid-19 och FoHM,s rekommendationer.

Medlemmar i Par Bricole kan nu pre-
numerera på samtliga medlemstid-
ningar som utges i bricoleriet. Ge-
nom detta får du reda på vad som 
händer i hela bricoleriet och ett tju-
gotal nummer att läsa om året. 
 Prenumerationsavgiften är 400 
kronor och du som anmäler intres-
se får en faktura.
 Du som är intresserad mailar till 
jonkoping@parbricole.se och anger 
prenumeration samt ditt namn och 
din postadress. 

G R A D K A L E N D A R I U M

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

God Jul och 
Gott Nytt År från oss 
på kansliet!! 
På kansliet planerar vi som bäst för vårens kommande ak-
tiviteter. Kom ihåg att meddela eventuella mail, telefon och 
adressändringar till oss. Om vi har fel uppgifter till dig går 
du miste om inbjudningar,  utskick m.m.  

När du får inbjudan till gradgivning så ska du anmäla dig snabbt via länken och betala in 
avgiften. Då är du garanterad plats. Om du har problem med inloggning så hör av dig till 
oss på kansliet så hjälper vi dig.
 Du är även välkommen till vår facebook grupp https://www.facebook.com/groups/jk-
pgparbricole Här lägger exempelvis resegruppen ut inbjudningar till besök hos andra loger. 
Vår hemsida får du inte heller missa, här står allt som är värt att veta om Jönköping Par 
Bricole https://jonkoping.parbricole.se/ 
 I denna Avisa finns all info gällande medlemsavgiften för 2023 på sidan 22. 
 Den ska vara inbetald till PB’s bankgiro senast 31/1 2023.
 Klang!!

Carl-Gustaf Atterdal
Styrande Kansler Jönköping Par Bricole

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

http://jonkoping.parbricole.se/

LÄS MER GENOM VÅR HEMSIDA

Jomen, det är nog så att atomer är väldigt, 
väldigt små men redaktionens jul- och 
nyårshälningar är gigantiskt stora.
 Redaktionen ber att få önska alla våra 
bricolister en särdeles god och vilsam kom-
mande helg och hoppas på ett kärt återseende 
2023 till nytt ett härligt PB-år.


