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Ett år går så fort

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

Par Bricole är ett komplext lagbygge 
och många är aktiva delar i detta. Jag 
är tacksam att tillsammans med 

Arne och Calle ha fått förtroendet att leda 
vårt lag. Det är viktigt för oss tre att aktivt 
följa allt spännande som sker i olika grup-
per och jag vill att ni ska känna att ni kan 
kontakta någon av oss om ni har tankar och 
förslag. Att vårt lag fungerar väl är tydligt. 
Samtliga grader under året har genomförts 
med elegans av våra duktiga ämbetsmän, 
där vi dessutom har haft en del rotation 
under året. Talangerna fortsätter att blom-
ma och även där har vi sett en del föränd-
ringar där relativt nya Bröder tar större och 
större ansvar. Det bådar gott för framtiden
 Jag vill framföra ett varmt och broder-
ligt tack till alla ni som på olika sätt bidrar 
till att det är så roligt att gå till Par Bricole. 
Tack!. 

Stärka ekonomin
Ett par av de utmaningar som vi har arbetat 
mycket med under min tid som Kansler 
och som fortsatt tar tid och resurser har 
varit att stärka sällskapets ekonomi samti-
digt som vi har gjort satsningar för att bli 
mer digitala. 

Par Bricole året inleddes i februari med högtidlig installation då undertecknad och Carl-
Gustaf Atterdal installerades i våra nya ämbeten. Tiden sedan dess har gått i ett myck-
et högt tempo med möten, gradgivningar, vårbal och minneshögtid innan vårt Par 
Bricole-år avslutades med vår högtidsdag, Barbara, lördagen den 23 november. Det har 
på många sätt varit ett spännande och roligt år som har gett mig många fina minnen. 

För att stärka ekonomin instiftades på un-
dertecknads initiativ vår Framtidsfond 
med tillhörande Framtidsfondskraschan. 
Framtidsfonden har varit en succé och vi 
är mycket tacksamma mot det stora antal 
Bröder som har stöttat och mot de Bröder 
som har hjälpt oss med försäljning där An-
ders och Jim förtjänar ett extra tack. Tack 
vare er har sällskapet idag en stabilare 
grund inför framtiden. Det känns tryggt. 

Starkare digitalisering
När det gäller den digitala delen av vår 
verksamhet så har vi bland annat skaffat 
fiberuppkoppling och två så kallade NA-
Sar för att lagra våra dokument och bilder 
på ett säkert sätt. Flera Bröder under led-
ning av Arne Levén har även arbetat med 
det nya kanslisystemet som kommer att 
vara i full drift vid årsskiftet. Detta arbete 
kräver resurser och vi har medvetet valt att 
inte ta hela kostnaden för detta via med-
lemsavgifter. Det arbete som läggs ner av 
vår marknadsgrupp blir därför oerhört 
betydelsefullt. Tack vare detta kan vi även 
fortsättningsvis ge ut en fin årsbok och vår 
eminenta avisa utan att kostnaden för den 
enskilda Brodern blir för hög. 

Nu närmar sig julen med stormsteg och 
med den en välförtjänt ledighet. Jag vill 
tillönska alla Bröder en riktigt God Jul och 
ett Gott Nytt År! 
 Väl mött i februari för vad jag hoppas 
och tror kommer att bli ännu ett fram-
gångsrikt Par Bricole-år.

Jönköping den 27 november
Johan Larsson

styrande Mästare
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En gästande Broder från vår fadderloge i Borås stod bakom mig i en kö vid senaste 
Barbarahögtiden i Jönköping. Han tittade imponerat på mitt axelband och frågade 
intresserat ”hur får man ett sådant fint band med guldkanter på?” Det 
resulterade i ett ganska långt och givande samtal om Sällskapets sym-
boler, utmärkelser och traditioner.  Jag förstod av det samtalet och av 
flera liknande, att mycket av det ”vi gamle” tar för givet, är kunskap som 
saknas av väldigt många. Akterspegling blickar därför tillbaka väldigt 
långt och tittar på några tecken som man bör känna till.

Jubelkommendörstecknet (50 år) 
Instiftat 1832
Om man råkar samtala med en Broder 
som har ett rosa halsband och i det ett stort 
gyllene hänge som består av en tratt som 
vilar på botten av en sol,  ja då ska man i 
sanning visa denna personen aktning. Bä-
raren har nämligen varit medlem i vårt 
Sällskap i minst 50 år. 
 I över ett halv sekel har förmodligen 
denna Broder betalat sina avgifter, utfört 
för Sällskapet betydelsefulla uppgifter och 
kanske innehaft höga ämbeten. Dessutom 
är han bärare av den kanske äldsta ”utmär-
kelsen” som Par Bricole har. Högst upp på 
Urvädersgränd 3, där Bellman en gång 
bodde (Stamhuset, Moderlogen) kan man 
se detta tecken på några riktigt gamla por-
trätt. Jo, men Lundströmska medaljen är 
väl ändå äldst (1801). Ja, det kan vi kanske 
diskutera. Lundströms medaljen delades 
från början ut som en minnespeng och 
blev väl först i modern tid en bärbar med-
alj. Diskussionen är kanske inte så viktig, 
men Jubelkommendörstecknet är i alla fall 
ett av våra äldsta och det instiftades 53 år 
efter att Par Bricole hade bildats 1779. 
Tecknet erhåller man efter 50 års med-
lemsskap. I Jönköping Par Bricole finns 
det 19 Jubelkommendörer. Respekt.

Hederskommendörstecknet (25 år) 
Instiftat 1912
En fjärdedel av ett århundrade är också en 
lång tid.  Tecknet bärs av naturliga skäl av 
många fler. Tecknet påminner om många 
olika typer av kors vi sett i historien.  
 Par Bricoles Hederskommendörstecken 
instiftades redan 1912 och fanns sålunda 
före första och andra världskriget. 
 Korset i olika former är en av de äldsta 
symboler som finns och jag tror det är fel 
att dra paralleller åt något håll. Korset är 
symbol i kristendomen men korset finns 
också i andra sammanhang, t.ex. delade 
Wilhelm III ut en tapperhetsmedalj under 
Napoleonkriget och Fransk-Tyska kriget i 
början på 1800-talet som påminner om de 
kors vi ser inom Par Bricole, men några 
slutsatser eller kopplingar kan man inte 
göra. 
 Hederskommendörertecknet har ett 
kors i vit emalj som ligger på en gyllene sol. 
I mitten finns en vinröd glob med texten 
PB 25 år (romerska siffror) Av Jönköping 
Par Bricoles 463 medlemmar är 140 He-
derskommendörer.

Jönköping Par Bricoles Förtjänstkors. 
Instiftat 1917
Förtjänstkorset är Jönköping Par Bricoles 
äldsta tecken och instiftades 1917.
 Tillblivelsen är både rolig och bricolis-
tisk. I statuterna för Förtjänstkorset heter 
det att tecknet ”skall bäras på höger sida av 
bröstet och tilldelas den Broder som under 
minst 15 år tillhört Sällskapet och som 
under denna tid, antingen tillhört Det Sty-
rande Guvernementet under fem år eller 
varit Riddare-Officiant under fem år. 
Dock äga De Styrande sig förbehållet att 
avkorta denna tid och utdela Förtjänstkor-
set till den Broder som på ett synnerligen 
förtjänstfullt sätt skött sitt ämbete och 
därigenom bidragit till såväl Brödernas 
trevnad som Sällskapets tillväxt och för-
kovran.” 
 Sanningen är den att De Styrande inte 
ville vänta i ytterligare 20 år för att få ett 
Hederskommendörstecken, så man stal 
idén och skapade ett 15-årstecken. Det 
blev vinröd emalj på korsets fyra vingar 
och ingen text i emaljens vita glob.
 Idag är Förtjänstkorset en utmärkelse 
som delas ut endast till ämbetsmän och 
som ligger närmast under de högsta ut-
märkelserna i medaljstegen. Detta fast-
ställde Stora Rådet år 2002.
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Dan Ekström

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



Övningen tjuvstartade på fredags-
kvällen den 18 oktober då            
Br. Dan bjudit hem alla till re-

sande Bröder till sig. De närvarande und-
fägnades med en delikat Jansson med pas-
sande tillbehör. Kock och servitör för 
dagen var 1. ROM i Jönköping Par Bri-
cole, RSK Lars Jönsson, som därmed fick 
visa upp en för många dittills okänd talang 
och också kunde utkvittera många upp-
skattande ord för både Jansson och egen-
tillverkat knäckebröd.
 Kvällen gick mycket snabbt under stor 
trivsel och uppsluppenhet. Den förgylldes 
av att Sundsvalls egen konsertpianist, StM 
em. Bo Westin, på husets flygel, framförde 
ett par kvalificerade pianostycken.

Staden välkomnar
Lördagen den 19 oktober inleddes på sta-
dens högskola, Jönköping University, där 
nuvarande StM i Jönköping, RSK Johan 
Larsson, hälsade välkommen. Och det var 
en viss logik i detta eftersom vi befann oss 
på hans ordinarie arbetsplats, Jönköping 
International Business School. Program-
met startade därefter med att kommunens 
näringslivschef Sven Rydell  gav en syn-
nerligen intressant och uppskattad presen-
tation av Jönköping, dess nuvarande för-
utsättningar och visioner inför framtiden. 
Johan Larsson fyllde därefter på med in-

formation om högskolans uppkomst och 
utveckling. Dan Ekström tog vid och gav 
ett ganska brett bakåtperspektiv på Jönkö-
ping och dess utveckling genom seklerna. 
Gunnar Gotte avslutade med att berätta 
om de statliga verkens utlokalisering med 
tonvikt på Jönköping.
 En intressant notering är att vi tillbring-
ade förmiddagen på en för Jönköping cen-
tral punkt, det gamla Jönköpings slott som 
inte längre finns kvar, har legat här och de 
statliga verken i Jönköping finns liksom 
högskolan i dessa kvarter.

Mini sight seeing
Före lunch blev det också en mini-sight-
seeing vid Hovrättstorget, där stadens 
gamla rådhus och hovrättens ärevördiga 
byggnad från mitten av 1600-talet beskå-
dades exteriört under information av Dan 
Ekström och Gunnar Gotte. Sightseeing-
en avslutades med ett besök på en näralig-
gande 1700-talsgård, där vi togs emot av 
självaste ägaren på slutet av 1700-talet 
Claes Stedt, gestaltad av gårdens nuva-
rande ägare, vår Broder i Jönköping Par 
Bricole, RGK Bo E Karlson i full 
1700-talsmundering. Vi fick på den 
charmfulla innergården en mycket må-
lande beskrivning av hur släkten Stedt med 
Claes yngre broder Johan Axel som den 

mest prominente levde och bodde under 
denna tidsepok. Johan Axel Stedt var för 
övrigt Jönköpings förste Bricolist med 
medlemsnummer 38 i Moderlogen.
 Den Stedtska bostaden, som Bo E 
Karlsson mycket förtjänstfullt renoverat så 
väl att han fått byggnadsvårdspris, kunde 
vi sedan beskåda även invändigt.
 Från den Stedtska gården var det endast 
några steg till den restaurang där vi intog 
lunch, en välsmakande asiatisk buffé.

Även Huskvarna fick besök
Eftermiddagen blev också en resa i histo-
rien, fast inte så långt tillbaka. Vi tog oss 
per bil till Jönköpingsantagonisten Hus-
kvarna för ett besök på Husqvarna fabriks-
museum. Museet innehåller allt från gevär 
till motorcyklar, gräsklippare och hushålls-
maskiner. Vid rundvandringen var det mer 
än en som slogs av igenkännandets glädje 
eller snarare vemod. Hur många av utställ-
ningsföremålen hade vi inte själva en gång 
använt som bruksföremål? Emeritusetiket-
ten fick med ens en något djupare inne-
börd.

Sillagille i Bunn
Efter att ha hämtat andan under någon 
timme fraktades slutligen sällskapet med 
buss till Bauergården i Bunn, en modern 

4 

Jönköping Par Bricole # 4/2019

På initiativ av förra Styrande Mästarna Dan Ekström och Gunnar Gotte samlades en stor 
del av landets Styrande emeriti i Jönköping den 18 – 20 oktober 2019 för att diskutera 
och ta ställning till ett eventuellt nätverk för denna kategori avsuttna men långtifrån 
uttjänta kategori Bricolister.
 25 före detta styrande från samtliga loger var anmälda (ej Örebro som saknar före 
detta styrande). Några var förhindrade att deltaga och några meddelade förhinder på 
grund av hälsoskäl. 

Nätverksträff med före 
detta Styrande inom 
Sällskapet Par Bricole Gunnar GottE
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konferensanläggning där vi fick njuta av 
ett ”sillagille”, sill i alla upptänkliga former 
och smaker, naturligtvis med de rätta till-
behören i rymliga nubbeglas. Kl. 22.30 
fraktades vi så hem till Jönköping.

Sammanträdessöndag
Söndagen den 20 oktober var egentligen 
den viktiga dagen för vår träff. 
 Den inleddes med ett sammanträde på 
restaurang ” Hemma”, som drivs av PB-
bröderna Johnny Lundberg och Fredrik 
Brännström. Nu var det dags att bekänna 
färg. Skulle vi ha ett nätverk för Styrande 
emeriti? Vilket syfte skulle det i så fall ha. 
Hur skulle nätverket förhålla sig till Par 
Bricoles ordinarie verksamhet? Hur skulle 
det styras/planeras? Ska vi ha någon form 
av rullande ansvar för träffarna? Doku-
mentation? Nästa gång?

Nästan total enighet
Det visade sig föreligga en i det närmaste 
total enighet bland de närvarande, vilken 
kan sammanfattas på följande sätt:

• Vi bildar fr.o.m. nu ett nätverk för lan-
dets samtliga Styrande emeriti. 

• Nätverket ska inte på eget initiativ in-
teragera med Par Bricoles löpande verk-
samhet men står i den mån Par Bricoles 

styrande så önskar till förfogande med råd 
och dåd med utnyttjande av den impone-
rande samlade kompetens och erfarenhet 
som nätverket besitter.

• Någon styrgrupp anses inte behövas. Det 
är lämpligt att nätverket träffas en gång per 
år och uppdraget att arrangera nätverks-
träffar bör cirkulera mellan de olika be-
rörda orterna.

• Genomförda träffar bör dokumenteras 
genom kortfattade minnesanteckningar så 
att även de som inte haft möjlighet att 
delta kan få information om vad som före-
varit.

Göran Ekstedt föreslog att nästa träff skul-
le förläggas till Vänersborg under tidig höst 
2020. Förslaget möttes av unisont bifall 
och var därmed antaget.

Och fortsättningen ...
Nätverksträffen avslutades därefter med en 
gemensam lunch. Av de kommentarer och 
omdömen som fälldes kunde vi dra den 
slutsatsen att deltagarna var synnerligen 
tillfreds med de tre dagarna i Jönköping 
och att de med all den entusiasm som 
äldre gentlemän kan uppbringa såg fram 
emot en fortsättning nästa år.    

Vi togs emot av självaste ägaren på slutet av 1700-talet Claes Stedt, gestaltad av gårdens nuvarande ägare, vår Broder 
i Jönköping Par Bricole, RGK Bo E Karlson i full 1700-talsmundering Alla bröder kan nu med heder stolt-

sera 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 med-
lemmar i vår exklusiva grupp som innehar 
Meillurkraschanen:

Den 23 /11 tillkom följande bröder:

Leif Hammarcrantz
Magnus Ferlander
Peter Sandberg
Fredrik Stjerna
Johan Forsberg
Christer Norberg
Carl-Gustaf Atterdal
Meta Andersson
Kristina Andersson
Mats Wiberg
Tommie Linder
Tony Beiving
Carl Ritzén
Calle Axelsson

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

Peter Johansson, 
Anders Pettersson, 
Nils Wendels, 
George Andersson, 
Anders Sundberg, 
Clas Palmén, 
Roger Pantzar 
Blomqvist, 
Roberth Strand, 
Lars Johansson, 
Stefan Klingberg
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Årets talare och skald RGK Krister 
Wallin höll ett sjungande väl-
komsttal tillsammans med RSK 

Erik Haglund och möttes av stora ovationer 
från publiken.

Jubel och Hederskommendörer
Årets Jubelkommendör som varit Sällska-
pet trogen i 50 år, RGK Lars-Eric Lilje-
grahn kunde dessvärre inte delta och kom-
mer att uppvaktas vid ett senare tillfälle. 
Årets Hederskommendörer som varit Säll-
skapet trogna i 25 år uppvaktades med Kra-
schan och utnämningsbrev. KMR Lennart 
Abrahamsson, Durchseende Broder Per-
Arne Andersson, RGK Thomas Candemar, 
KMR Per Huzell, KMR Hans Johansson, 
KMR Egon Larsson, KMR Ingemar Leg-
rell, RSK Bernt Lindqvist, RGK Ulf Linn-
man och RGK Jan Rydeen. Även här sak-
nades några Bröder som kommer att 
uppmärksammas senare.

Barbaratalare
Årets Barbaratalare KMR Leif T Larsson 
hade grävt djupt i historien och delade 
sina tankar kring vår älskade Moster. Han 
talade även om hur han delade upp talet 
i 3 delar på ett kvickt och underhållande 
sätt. Leif T behängdes sedan av Praeses i 
Jönköping Bacchanaliska Akademi Göran 
Wahlgren med DBA medalj i silver.

Guvernörsutnämningar
Årets nyutnämnda Guvernörer samt vice 
Guvernörer som tidigare under dagen på 
Kansliet utnämnts av DStM Arne Levén 
och StK Carl-Gustaf Atterdal uppmärk-
sammades och hälsades välkomna i sina nya 
Grader.

Många medaljutdelningar
Innan medaljceremonin vidtog, genomför-
des en sköldceremoni. KMR Håkan Kin-
nerberg visade sin samt RGK Anders Lin-
dell visade musiken sköld  under ledning av 
StK samt Ordförande i Sköldkommittén 
RGK Anders Svarz.
 I år var det inget litet duggregn, utan ett 
formidabelt medaljregn som östes över Brö-
derna. I vårt stora Sällskap där många Brö-
der gör stora insatser blir det många att 
uppmärksamma. Stort grattis till er Bröder 
som erhöll ett vedermäle. En extra överrask-
ning var när Styrande Mästaren överläm-
nade en inramad Bernard Hay-medalj till 
RGK Krister Wallin vars hustru är i rakt 
nedstigande led ättling till Bernhard Hay. 
Detta som tack för att vi vid ett flertal tillfäl-
len fått besöka familjen Hays släktgård 
Björnebergs gård.
 Medaljceremonin avslutades med utdel-
ning av ”Meilleurkraschanen” till 10 Brö-
der. De har generöst bidragit med ett mini-
mum av 5000 kr. Stort tack från De 
Styrande!

Bål
Bålen blandades på sedvanligt sätt av de 
Styrande och Traktörerna gjorde entré 
med den av många efterlängtade punschen. 
Vi noterade att OI Michael Grahn hade må-
lat och utsmyckat bålträdet på ett vackert 
och festligt sätt. Som kuriosa kan nämnas att 
vår vackra Bålskål skänktes i början av Nit-
tonhundratalet av Jönköping PB:s andre 
Styrande Mästare Bernhard Hay.

Måltidskalaset
Vi avnjöt en fantastisk måltid bestående av 
Laxröra till förrätt följt av en magnifik 
varmrätt bestående av marinerad Dovhjort 
och helstekt Älgbiff med Hasselbackspota-
tis samt en rulltårtebakelse till efterrätt.
 Talen avlöstes av sång och musik och 
sorlet i Riddarsalen/Spegelsalen ökade i 
takt med att vinet flödade och Bröderna 
trivdes och njöt i fula drag.

Nachspiel
Kvällen avslutades på kansliet med Traktö-
rernas nachspiel för de Bröder som inte 
riktigt ville 
avsluta kvällen 
trots att klockan 
passerat midnatt. 
En alltid lika trevlig 
avslutning på en 
lyckad kväll!

Vem är väl som vår Moster Barbara som vi samlas kring i slutet av året. Det är alltid 
hög stämning när Bröderna är på festhumör och lördagens kalas var inget undan-
tag. Vi rivstartade med en dansande Barbara procession till tonerna ”Du borde 
skaffa dig en tyrolerhatt! Publiken stod upp, sjöng och klappade takten till Den 
Bacchanaliska musiken.

Barbara, oooh ... Barbara!

CG attErDal stk
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En mun-tlig tradition

Georg är född i Hok och har blivit 
Hok trogen, med några års ut-
flykter. Hans far var målare och 

det var ganska självklart att Georg skulle 
gå samma väg och började som 17-åring. I 
målaryrket hinner man fundera mycket 
och man behöver komma ut i friska luften 
och göra något annat på fritiden. Georg 

fastnade för motorsport och började köra 
motocross i 20årsåldern och så pass bra att 
han blev silvermedaljör i 250 klassen på en 
Husqvarna. 

Käftis
Efter 10 år som målare bestämde sig Georg 
för att det räckte med måleriet. Han be-
stämde sig för att göra något helt annat och 
bli tandläkare och sökte in på ”Käftis”, 
Tandläkarhögskolan. Studier varvades med 
flöjtlektioner och efter fullgjord utbildning 
vände Georg hem till Hok. 

 Han fick jobb på folktandvården i Skil-
lingaryd och började sjunga i Landstingskö-
ren, lusten att sjunga har alla barn och det 
hade även Georg som barn. Redan som liten 
parvel väcktes sångintresset av hans mor när 
han satt i ”Oas” kör i Pingstkyrkan. Stående 
på en stol sjöng han som femåring duett 
med sin mor så tanterna grät. 

Musik
Allt mer fritid ägnades åt sång och musik 
och det blev körledarutbildningi Härnö-
sand. Det räckte dock inte med det.
 –Jag lyssnade vid ett tillfälle på Grännas 
Barbarer och det tände mig att starta en 
musikgruppp i Hok och det fick namnet 
Hookapellet och det blev mycket framträ-
danden och revyer i H ok, säger Georg. 
 Skillingaryds manskör behövde hjälp 
och Georg tog på sig uppdraget som kör-
ledare, inte nog med det. Georg blev också 
storlogekantor i logen Sirius. Vid sidan om 
detta tog han sånglektioner för Dustin 
Hoffman och Ann Rouch. Sången har till 
slut fört honom till vår Baccanaliska kör 
där han nu är andre vice choralintendent.

Konstruktör
Men denne överraskningarnas broder har 
dessutom på sin fritid byggt en segelbåt i 
stål, en två-mastad Ketch med en vikt på 

tretton ton och som nu ligger förtöjd i 
Långedrag. 
 Denne mångsysslare gick i pension för 
drygt tio år sedan, men nu är han igång och 
arbetar några dagar i veckan på Folktand-
vården på Hälsan. Han är sedan 30 år 
sambo med fysioterpeuten Margareta.  
 Man kan inte annat än fundera på vad 
hans nästa projekt blir. Hästar kanske, nej 
inte troligt, men han har många hästar un-
der huven på sin bil. Vi andra bröder hop-
pas att han blir kören trogen.  

annanEn annan sida:

Hans JärEby

Vilka talanger vi har i vårt kära Par Bricole, men det är bara 
några av brödernas bakgrund utanför PB som vi känner 
till. Här i Avisa under rubriken ”En annan sida” försöker vi 
i varje nummer berätta om vad någon broder gör eller 
har gjort utanför PB. 
 I det här numret avslöjar vi vad GEORG ALMLÖF haft 
för sig, vad han jobbar med och vilka intressen han har.          
Georg har, kan redan här avslöjas, ett mycket intressant 
och brokigt förflutet. Fo

to
:  

H
an

s 
Jä

re
by
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Nygraderat på Barbaradagen

samt de nygraderade ”femmorna”

Först välkomnar vi de nygraderade ”ettorna” 

och slutligen också de nygraderade ”åttorna” !

Henrik Karlsson  
Torbjörn Månefjord
Per-Anders Bengtsson
Rolf Hellermarck 
Ulf Johansson 
Björn Strandberg
Kjell Jewander
Wilfredo Vigorena

Björn Ljungstrand
Micke Torndahl
Dan Nordlöf
Per Lindström
Esbjörn Petersson
Jonas Zetterlund
Thomas Werthén

Peter Andersson
Rasmus Ax
Pär Bohman
Tomas Brusberg
Tom Cewers
Magnus Hackenschmidt
Peter Jonsson

Lennart Kindblom
Jonny Krantz
Anders Langegård
Elias Madsen
Marcus Ritzén
Mattias Svensson
Patrik Zander

Kenth Andersson
Daniel Ericsson
Magnus Ferlander
Jan Holmgren
Christer Melin
Marcus Rylner
Christian Svartz
Mats Wiberg

Klas Åkerskog
Jim Andersson
Anders Fransson
Tony Beiving
Fredrik Burman
Rolf Johansson
Hannes Lokko
Claes Hansson

Foto:
Hans Järeby

Foto:
Fredrik Björkbäck

Foto:
Hans Järeby



Ett nytt kansli- och medlemssystem 
utvecklas just nu för Moderlogen, 
Jönköping PB, Malmö PB, Sunds-

vall PB och Örebro PB. Det är Moderlo-
gen som är drivande i utvecklingen och tar 
merparten av kostnaden för detta 

Nya systemet
Basen för nya systemet är ett standardsys-
tem utvecklat av Multisoft, vilket anpassas 
för våra logers behov. Standardsystemet är 
väl beprövat och används av många med-
lemsorganisationer, bl.a. ordenssällskap.
Systemet anpassas, laddas med data och 
testas nu för att kunna vara i drift redan till 
årsskiftet.
 Det nya systemet har stora möjligheter 
att utveckla och effektivisera kansliernas 
arbete med allt från ren medlemsadminis-
tration till evenemangshantering kring 
våra grader och övriga arrangemang, in-
klusive boknings- och betalningslösningar.
 I ett första steg kommer systemet dock 
bara sättas upp för att stödja befintliga 
funktioner i dagens system. Utveckling 
och förbättringar kommer vi arbeta med 
efter att nuvarande funktioner är säker-
ställda.
 I det nya systemet kommer alla Bröder 
kunna logga in och hitta motsvarande in-
formation som finns idag. Vissa dokument 
som Bröderna ibland kan behöva (t.ex. 
blanketter för medlemsansökan) måste 
eventuellt flyttas till den externa hemsidan 
– arbete kring att identifiera detta pågår.

Vad händer med det gamla 
systemet och ”medlemssidorna”?
Dagens kanslisystem, som vi kan logga in 
på via www.jonkoping.parbricole.se och 
”Medlemssidor” kommer att stängas 10 
december. Det nya systemet kommer att 
nås från samma plats i mitten av januari.

Varför är inte hela Par Bricole med?
Parallellt med att vi utvecklar ett system för 
deltagande loger så arbetar Göta PB, Borås 
PB och Vänersborg PB med att själva bygga 
ett nytt kanslisystem, och ser det som en 
bättre lösning.
 De styrande i de loger som ingår i Mo-
derlogens satsning på ett nytt kanslisystem 
ser istället nyttan av att ha ett standardsys-
tem i botten som varken är personberoende 
eller baseras på att Bröderna själva ska byg-
ga, drifta och underhålla systemet. 
 Det finns ingen konflikt i detta – Loger-
nas styrande ser helt enkelt olika på saken 
och har valt att gå olika vägar när det gäller 
det administrativa stödet. 

Kommer jag åt information från 
det andra systemet?
Båda systemen är öppna för att utbyta in-
formation med varandra.
 Kanslister och övriga Bröder kommer 
fortsatt att hitta information om evene-
mang och nödvändiga medlems- och kon-
taktuppgifter etc. Exakt hur detta kommer 
att ske är ännu inte beslutat.

Nästa steg
Systemomläggningen planeras att genom-
föras under december/januari. Alla Bröder 
kommer att få information och konkreta 
anvisningar om de förändringar som det 
nya systemet medför.
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Nytt kanslisystem 
– vad medför detta för bröderna?
Vårt befintliga kansli- och medlemssystem är pensionsmässigt. Systemet är hemma-
byggt på bricolistiskt vis med frivilliga krafter, huvudsakligen inom Göta PB och den 
tekniska livslängden för systemet har passerats. Det går inte längre att underhålla och 
utveckla systemet och det måste bytas ut.

K A N S L I S Y S T E M E T

arnE lEvéns

Fakta i sammandrag

•  10 december stängs gamla kansli-
systemet. 

•  Mitten av januari öppnar nya sys-
temet från Multisoft

•  Alla Bröder med mailadress kan 
logga in i nya systemet. 

•  E-mail med instruktioner kommer 
automatiskt till alla vid starten.

•  Användarnamnet blir den mail-
adress som finns i gamla systemet.

•   Bröder som saknar mailadress 
kommer även i fortsättningen att 
få brev med information och kal-
lelser till gradgivningar. 



Alla vet att hans frack tyngs av många kilo medaljer, men hur många medaljer är det? Och vilket år gick han in i Par Bricole? Har 
han varit med i några talanggrupper eller gjort annan nytta för oss? Det finns många frågor som kan besvaras i det nya kansli-
systemet.

Svar: Han gick in 1990 och firade sin Hederskommendör 2015. Många av hans talanger kretsar kring mat och dryck. Dessutom har 
han varit verksam som Intendent och Ordningsman i Riddaregraderna. Medaljerna då? Det är mycket möjligt att han är den allra mest 
dekorerade Brodern i hela Par Bricole. Enligt nya kanslisystemet äger han 90 medaljer och utmärkelser.
Allt detta och mycket mer kommer ni att kunna läsa om Bröderna i Par Bricole, inklusive alla medlemmar i alla de andra logerna.
Mer information om det nya systemet kan du få av Arne Levén:  arne@levenhok.se  eller på 0708-70 55 53.
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Vad hittar man då om exv Sundberg 
i det nya kanslisystemet?
En av hela bricoleriets allra mest kända profiler är vår egen Broder, Anders Sundberg. 
Han är en både väl sedd och ofta förekommande gäst hos alla våra systerloger. Dess-
utom har han sällan missat en gradgivning hos oss i Jönköping. Bl.a. firade han, för 
några år sedan, sin upphöjning till Hederskommendör (25 år som medlem) med att 
bevista 25 gradgivningar och Barbara under ett och samma år. 

K A N S L I S Y S T E M E T
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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

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

20% RABATT FÖR MEDLEMMAR
FRACKAR | SKJORTOR | VÄSTAR

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

Gynna våra sponsorer



Jubilarer under 2020

Recipiender under 2019

50 år
2 januari  Per-Arne Andersson
19 februari  Hubert Hagman
24 februari  Daniel Hedström
6 maj  Björn Kjellander
8 juli  Fredrik Burman
19 juli  Christer Alzén
7 augusti  Anders Josefsson
10 september  Jonny Krantz
2 oktober  Peter Nelzén

60 år
6 januari  Hans Palmberg
5 april  Michael Grahn
15 april  Björn Eklund
22 april  Thomas Markusson
27 april  Åke Lindholm
6 maj  Tommie Linder
15 maj   Jonas Zetterlund
29 juni  Peter Wik
6 augusti  Pär Bohman 
10 september  Olle Granath
20 september  Mats Allvin
11 oktober  Håkan Löfgren
21 november  Carl Ritzén

70 år
20 april  Thomas Bäuml
3 maj  Benny Hjalmarsson
24 maj  Erik Runemo
22 juni     Kjell Jansson
7 augusti  Richard Prahl
25 november   Ulf Mattsson
27 November  Ulf Axelsson

75 år
29 januari  Claes Tollin
19 februari  Tom Cewers 
6 mars  Lennart Boestad
28 mars  Georg Almlöf
5 april   Lars Cederström
3 juni  Ronny Steen
27 juni  Rolf Engdahl
3 juli  Björn Hellquist
20 juli  Anders Jonsson
1 augusti  Arne Thorfinn
19 september  Elwyn Mandley
30 september  Gunnar Westher
1 november  Egon Larsson
14 november  Bertil Österberg
28 november  Peter Billsten

80 år
12 februari  Martti Helkimo
2 mars  Berno Wessman
12 mars  Lars-Eric Liljegrahn
21 mars  Göran Fransson
5 april  Christer Lundin
27 april  Anders Höök
11 augusti  Kjell Olsson
19 augusti  Roland Gustafsson
10 september  Rolf Johansson
22 september  Jan-Eric Andersson
31 oktober  Tommy Palmqvist
21 november  Esko Olsson
 
85 år
29 juni  Erik Persson
7 oktober  Uno Löwinger

90 år
3 maj  Rolf von Otter
5 maj  Jonas Lindgren
20 maj  Magnus Klingenstierna
21 juni  Karl-Göran Enander
19 juli  Stig Skoglund

95 år
20 februari  Sven Sandell
22 december  Göran Grefbäck

Grad I 191123
Peter Andersson
Rasmus Ax
Pär Bohman
Tomas Brusberg
Tom Cewers
Magnus Hackenschmidt
Peter Jonsson
Lennart Kindblom
Jonny Krantz
Anders Langegård
Elias Madsen
Marcus Ritzén
Mattias Svensson
Patrik Zander

Grad V 191123
Henrik Karlsson  
Torbjörn Månefjord
Per-Anders Bengtsson
Rolf Hellermarck 
Ulf Johansson 
Björn Strandberg
Kjell Jewander
Wilfredo Vigorena
Björn Ljungstrand
Micke Torndahl
Dan Nordlöf
Per Lindström
Esbjörn Petersson
Jonas Zetterlund
Thomas Werthén

Grad VIII 191123
Kenth Andersson
Daniel Ericsson
Magnus Ferlander
Jan Holmgren
Christer Melin
Marcus Rylner
Christian Svartz
Mats Wiberg
Klas Åkerskog
Jim Andersson
Anders Fransson
Tony Beiving
Fredrik Burman
Rolf Johansson
Hannes Lokko
Claes Hansson

Grad VI

Georg Almlöf 
Per Andrén 
Björn Engborg 
Olle Granath 
Sune Liffner 
Thomas Markusson 
Andreas Pålbrand, GötaPB 
Johan Stenberg
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Nu är det tid min vän för vinterns alla skålar!
I skogens vita rum hörs Bores djupa sång
och livet blir som nytt när nordanvinden målar
en vit och disig stad till vintrigt håll-i-gång.
Naturen får en dräkt av sällan skådat slag
och själen njuter av ett lugnets välbehag.

Nu leker bröder glatt och kören sjunger sånger,
ur svenska hjärtans djup i bricolistens land!
Nu är det högtidsdag och precis som många gånger
är Barbara vår gäst (ett evigt vänskapsband).

Sjung Jönköpings lov! I dessa fagra bygder,
där Vättern möter upp en törstig vandringsman,
som genast tas emot med allehanda brygder,

för brödraskapets väl (så outgrundlig sann).
Och tiden står helt still i en air av rokoko,
med säkra penseldrag av mästaren Watteau.

Nog är det en idyll som ännu dröjer kvar!
Vårt kära Par Bricole har alltid vårdat åren
och Barbara har fört vårt Sällskap i förvar
till evighetens stund där vintern möter våren. 

Kom Barbara och skänk oss festens ädla saft,
häll Arrak i en skål, och slå i så det förslår!
Nu stundar Riddarslag och detta sker med kraft!
Låt höra bröders skrål: 
EN KLANG OCH ETT GUTÅR!!!

Tacktal från gästerna vid Barbarahögtiden 23/11 2019 hölls av vice Ordensskalden i 
Moderlogen,  RSK electus BENGT GUSTAF JONSHULT.    Dessutom fick vi lyssna till Bengts 
fina tolkning av Bellmans Fredmans epistel nr 27; “Gubben är gammal”.

Tacktalet från gästerna 
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Hej alla bröder!
Kreativa som vi är, fick vi på redaktionen en strålande idé. Att leverera något nytt i året sista nummer, med en aktivitet mellan julbord 
och hummer. Allt för att underlätta för bröderna i väntan på klapp och klang. Vår idé fann gehör hos både styrande och sponsorer och 
här har vi nu det första alstret till ett klurigt bildkryss i sann Bellman-anda. Nu när vi ser hur bra och trevligt det blev, tänker vi fortsätta 
med bildkryss och du min bror som håller med, har möjlighet att bli nästa bildkryssponsor och med egen touch om så önskas.
Skicka ett intressemejl till:  avisared@jareby.se eller ring 0730 61 98 00
Det är är vårt sätt att önska bröderna en GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR och så ses vi på julgransplundringen.
Avisaredaktionen

Hans Järeby/Hannes Lokko

TACKTALET
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Det här första bildkrysset är sponsrat av Fredrik och Jonny på Restaurang Hemma som för övrigt erbjuder en väl-
smakande nyårssupé med såväl gratinerad hummer som kalvfilé och mycket mera. Bokar bord gör du på 036-10 01 15.
• Fotografera av din lösning och maila in den med ditt namn till:  avisared@jareby.se  senast den 15 januari 2020. 
  Vinnaren av en lunch för två meddelas personligt. LYCKA TILL !

Lös vårt 

premiärbildkryss 

och vinn en  lunch 

för två

 på PB-krogen

”hemma”!



Kansliets expeditionstider:
måndagar 18–20,
torsdagar 9–12
Kansliet mottager tacksamt Brödernas 
eventuellt ändrade adress-uppgifter, 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/

Julfest  20 01 05
Grad IV  20 02 01
Grad II + Årsmöte  20 03 21 
Vårfest  20 04 30 
Grad VII  20 05 23
Grad III  20 09 19 
Kick-Off 20 10 14
Grad X  20 10 24 
Grad VI + parentation 20 11 01 
Barbara, grad I, V & VIII  20 11 21

Nu kan medlemmar i Par Bricole 
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 0

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

Mitt första år som Styrande Kansler går mot sitt slut. Det har varit ett spän-
nande och utvecklande år med många nya utmaningar. Stort tack till alla 
Kanslister, Ämbetsmän och Skattmästare som bidrar till att göra mitt och Det 

Styrande Guvernementets arbete meningsfullt och stimulerande.
 Under juluppehållet ska vi implementera vårt nya kanslisystem. Vad det innebär berättar 
DStM Arne Levén mer om i detta nummer (se sid 10-11)
 Vi startar vårsäsongen redan 5 januari med Julfest för hela familjen och den 1 februari 
är det sedan dags för vårens första gradgivning (se Gradkalendarium 2020).
 Önskar alla Bröder en lugn och avkopplande julhelg och ett Gott Nytt År!

Carl-Gustaf Atterdal
Styrande Kanslär Jönköping Par Bricole 

God Jul och Gott nytt År

K A N S L Ä R E N

Jönköping Par Bricole # 4/2019

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

http://jonkoping.parbricole.se/

Den populära julfesten åter-
kommer 5 januari 2020!     

När vi 2019 tog upp traditionen med en julfest blev det direkt en succé. Det Styrande 
Guvernementet tog därför omgående ett beslut om att det ska vi upprepa söndag den 5/1 
2020 kl 15.00-17.00. Vi kommer att vara i Spegelsalen på Stora Hotellet som traditionen 
bjuder. Det blir dans kring granen, fika och godispåsar för barnen. Ryktet säger dessutom 
att både Tomten och hästen ser fram emot detta. Vi återkommer med mer information 
när vi närmar oss men gör redan nu en markering i kalendern. Ta med barn, barnbarn 
eller andra som ni vill dela den här upplevelsen med. 

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 
2020 till nytt ett härligt PB-år.


