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

ÄNTLIGEN!
Kära Bröder, äntligen får vi öppna upp våra salar för gemen-
samma kapitel och muntrationer. Plötsligt känns pandemin 
om inte avlägsen så åtminstone hanterbar. Det är min och 
Guvernementets förhoppning att ni alla mår bra och att ni 
liksom vi ser fram mot höstens begivenheter.

                            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, redAktionssekreterAre; DAN EKSTRÖM.tryCk; Tryckopia. foto: Hans Järeby, Urban Lindström, Hannes Lokko 
omsLAgsbiLd:   Per Andrén i sufflösartagen  Foto: Hans Järeby  

När jag häromdagen funderade på vad 
som hänt under våra temporärt 
stängda portar så kändes det trots 

allt som tiden gått fort. 

Aktiviteter i det fördolda
Vi har haft kansliet igång och våra månatli-
ga Guvernementsmöten för Brödernas bästa 
har pågått som planerat. 
 Ett flertal grupper som exempelvis DBK 
har samlats ute för att kunna repetera. Avisa 
redaktionen har arbetat hårt för att kunna 
förnöja Bröderna med vår eminenta Avisa. 
Bröderna Johnny och Fredrik har bjudit in 
till olika sammankomster på Hemma, allt 
givetvis enligt FHM,s rekommendationer. 

Fortsätt så
För dig Käre Broder betyder det att vi fort-
satt ska hålla avstånd, tvätta händerna ofta 
och undvika att ta i hand allt enligt FHM’s 
rekommendationer.  

Ko-släpp
Det är många Bröder som efter vårt beryk-
tade ”ko-släpp” i september vill delta på 
våra sammankomster. Det kan medföra en 
begränsning i antalet deltagare vid våra sam-
mankomster så anmäl dig och betala in av-
giften snabbt så du är garanterad en plats.
 Vi har nu genomfört nyss nämnda ”ko- 
släpp” med en ballongsmällande, vimplar 
och rejäl feststämning. I skrivande stund pla-
neras för Grad IX, och som genomförts och 

som du kan läsa om längre fram, på Hooks 
Herrgård. Den kom att genomföras i vackra 
höstfärger och i mognadens tecken. 
 Det känns fantastiskt att få umgås med er 
Bröder igen och återigen få uppleva den spe-
ciella PB känsla som vi saknat så länge

Tålamod
Vi ser fram mot en fortsatt efterlängtad här-
lig höst och välkomnar lite extra våra nya 
Bröder Riddersmän som tagit sina första steg 
inom Jönköping Par Bricole.
 Ta hand om dig Broder och välkommen 
till en höst i gemenskapen på Jönköping Par 
Bricole!
 Klang!

Carl-Gustaf Atterdal
Styrande Kansler

Gästskribent:Skribenter i detta nummer:

Arne LevénHAns Järeby GörAn ekstedtdAn EkströmCArL-GustAf AtterdAL
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Den Bacchanaliska Akademin bild-
ades 1927 och dess historia är en 
blandning av surt och sött. Nume-

ra går det att läsa om DBA:s historia och 
verksamhet i en nyutkommen bok (se 
boknytt i denna avisa).

Förstå helheten
Frågan som ställdes inledningsvis handlade 
om Akademins arbete och för att förstå hel-
heten bör man veta lite om vad Akademin 
har gjort. 
 Jubileumsboken Par Bricole 200 år är ett 
verk av Akademin, likaså arbetsgradernas 
ritualer som fastställde Akademins arbete i 
Stora Konseljen 1984.
 I början av 2000-talet gjordes också en 
totalöversyn av gradens historia i arbetsgra-
derna. Dessutom har nästan samtliga förbin-
delser i Riddaregraderna bearbetats tillsam-
mans med gradens historia i Riddaregraderna. 
Detta och väldigt mycket mer har skett i det 
vi kallar modern tid.

Vilka utgör då DBA och vem är upp-
dragsgivaren?
Akademin består av ganska många ledamö-
ter. Från början var det bara en arbetsgrupp 
inom Moderlogen men så småningom ut-
vecklades DBA till att vara en gemensam 
arbetsgrupp för hela det samlade bricoleriet. 
Nuvarande stadgar antogs av Stora Konseljen 
1999 och berättar bl.a. om vilka ledamöter 
som ska ingå.
 De tre Högste Styresmännen, Ordens 
Skald, samt Sekreteraren från Moderlogen.
Fem ledamöter kan DBA själva föreslå och 
välja.

Vidare förfogar varje Dotterloge över två 
platser, vilka utses av De Styrande i Dotter-
logerna.  
 Mandattiden är begränsat till fem (5) år 
med undantag av Moderlogens Styresmän 
och Ordens Skald som följer ämbetet. Man-
dattiden kan förlängas i nya perioder. 
 Dessutom kan Akademin utse Hedersle-
damöter som inte är bestämt till antal platser.  
 DBAs arbete leds av preses som väljs av 
Akademin. Sen starten har 14 bröder inne-
haft ämbetet varav tre kommer från Dotter-
logerna; Erik Wegraeus, Vänersborgs PB,  
Dan Ekström, Jönköping PB och från sep-
tember 2021, den nuvarande preses Hans 
Gillgren, Sundsvalls PB.
 Vem som är DBA:s huvudman har disku-
terats vid otaliga sammanträde. Personligen 
är jag övertygad om att Akademin idag är 
överens om att DBA är direkt underställt De 
Högste Styresmännen (DHS) även om det 
ofta är Stora Konseljen som fastställer sådant 
som gäller för det samlade bricoleriet. DHS 
eller Akademins  ledamöter anmäler frågor 
som ska behandlas. 

Vad händer i nutid och framtid
Akademins arbete är ett grävande arbete 
och görs med stor noggrannhet och kun-
skap i kretsen av ledamöterna i DBA. Nu 
närmast finns ett stort bokprojekt som drivs 
i Akademin på uppdrag av DHS (De Hög-
ste Styresmännen) och som ska ges ut vid 
Par Bricoles 250 årsfirande 2029.
 Dessutom föreslog Stormästaren för någ-
ra år sedan att vi skulle starta ett digitalt 
”Acta Bricolensia”, dvs en form av nätpubli-
kation där intressanta historiska och aktuel-
la händelser som rör hela bricolieriet skulle 

finnas. Just nu pågår ett tekniskt arbete för 
att möjliggöra detta. Det finns många och 
intressanta artiklar som väntar på att publ-
iceras genom Akademins försorg, inte minst 
det första Barbaratalet som hölls i Par Brico-
le 1779 av Adrian Stierncrantz. 
 DBA insomnade i slutet på 1950-talet 
men återuppväcktes 1971 av bl.a. blivande 
Stormästaren Hans Kjellgren.  
 Idag är Den Bacchanaliska Akademin en 
mycket väl fungerande arbetsgrupp med 
ledamöter från samtliga loger, vars arbete 
påverkar esse non videre.  

DBA:s medalj i guld med inskriptionen Vitterhet, Skalde-
konst, Vältalighet.
DBA:s märke (får bäras av nuvarande och tidigare le-
damöter. 

/Dan Ekström

Den Bacchanaliska Akademin (DBA)
”– Vad gör ni i Akademin?”
Frågan ställdes helt nyligen av en broder med lång erfarenhet av Par Bricole. Förmodligen 
var syftet inte att provocera eller ifrågasätta. Frågeställningen bygger kanske mer på att 
Akademins arbete skett utan strålkastare och lite oförmåga eller ens viljan att profilera 
sig, trots att nästan allt det som görs vid sällskapets kapitel är ett resultat av det gedigna 
arbete som utförts i Akademin.  Under vittra sammankomster på vinden där Bellman en 
gång bodde och vid det årliga Högtidssammanträdet i Stamhusets Riddarsal, men kanske 
allra mest av den ensamme ledamoten, försjunken i handlingar som ska bearbetas och 
som ska godkännas och kanske stadfästas i Stora Konseljen för att så småningom efter-
levas i hela det samlade bricoleriet.
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Det Bacchanaliska Drivhuset
”Den erbarmliga Pandemin är inte över, 
men vi bedömer att alla bröder har haft 
möjlighet till att vara fullvaccinerade. 
Därför kör vi igång igen, men med viss 
försiktighet och distans i åtanke.” 

Så skrev vår entusiastiska ordförande i arbetsgraderna Hans 
Palmberg i inbjudan till första graden i september månad. 
Vandrande riddersmän har bankat på våra portar och nu 

släpptes de gladeligen in i den bacchanaliska världens ljus och 
slipper stå ute i mörkret och frysa. Portarna öppnades och vilken 
öppning det blev brödernas ansikte lyste av entusiasm och längtan 
till att åter få möjlighet att träffas på gradgivning och efterföljan-
de kalas.

Talanggruppernas soaré och 10 nya bröder!
Den här gången hade talanggrupperna gjort gemensam sak och 
bjöd på en soaré med titeln Det Bacchanaliska DRIVHUSET! 
Med en föreställning i en akt som då och senare givit eko ut i den 
kalmuckiska världen. Föreställningen fick väntad effekt på allt 
och alla. Kantarellerna dansade runt bland de rårörda lingonen 
på toasten och till och med den varmrättade oxen, på tallrikarna, 
vände båda kinderna till.
 Jag tror teaterns aktörer inte varit på sådant spelhumör på länge 
och Tequilaorkestern var rent saliga i sitt spel och kören fick ta i 
för allt den var värld för att höras ut i de av glädje högröstade 
bröderna. 
 Tio nya bröder hälsades välkomna och Anders Axelsson höll 
ett inspirerat tacktal från recipienderna. Den deputerande styran-
de mästaren Arne Levén höll vana trogen ett glädjeyttrat tal över 
att verksamheten åter var igång och delade också ut Tack o lov till 
recipiendernas talare.
 En tämligen lyckosam gradgivning och kalas av inspirerade 
och nöjda bröder sågs som en nystart och som man redan nu ser 
frukten av.

/HAns Järeby
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I bokstavsordning: Anders Axeelsson, Joacim Bertels, Sebastian Hallén, Stefan Johansson, Fredrik Kalén, Kristofer Ljunggren, Jonas Math, 
Lasse Olsson, Karl-Anton Sjö, Patrik Ström.  
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Denna tidiga höstdag bussades Brö-
derna från Jönköping till Hook 
där själva gradgivningen förlagts 

till den ganska nya konferensanläggningen. 
Traditionellt är detta höstens och mogna-
dens grad, vilket innebär att hela kvällen står 
den svenska ölen i centrum av tillgängligt 
fluidum. 

Ölpresentation
I starten möttes vi av Åke Svensson, ägare till 
det lokala mikrobryggeriet, Wetterstadens 
Bryggeri. Detta är beläget ett stenkast från 

Herrgården i det gamla spikbruket. Av Åke 
fick vi veta mycket om bryggeriet och fram-
för allt om de olika sorters öl från hans egen 
tillverkning, som inramade hela kvällen in-
klusive måltidskalaset

Kvällen flöt på
Efter dubbningen av de nya riddarna fort-
satte vi inne på Herrgårdens Veranda. Där 
serverades en underbar trerätters middag 
med huvuddelarna lax, oxfilé och körs-
bärsglass. Styrande Mästaren, Johan Lars-
son ledde måltidskalaset tillsammans med 

Riddareceremonimästaren, Roger Pantzar 
Blomquist. Kören var starkt representerad 
och i sitt esse under ledning av Krister Wal-
lin, delvis beroende på att Choralintendent 
Johan Kuhlau ännu inte uppnått rätt grad-
tal. Den ende gästen från annan loge var 
Petter Björkebäck från Örebro. Han tacka-
de för maten med både vackert tal och skön 
sång.
 Strax före midnatt hade alla återkommit 
till den stora staden och eventuellt väntande 
kärälskeliga. Kort sagt; En mycket trevlig 
och lyckad fredagsafton.

Fullsatt Hooks Herrgård vid Grad IX
Äntligen har vi kommit tillbaka till efterlängtade vanor efter en ganska tyst tillvaro de 
senaste 18 månaderna. Drygt 80 Bröder samlades på anrika Hooks Herrgård fredag 15 
oktober för att upphöja 24 Bröder till den högsta grad som alla medlemmar kan få, dv den 
nionde. Man blir då Konung Magnus Riddare och till det behövs enbart lång tids medlem-
skap samt god närvaro vid våra sammankomster. För att uppnå de två allra högsta gra-
derna krävs däremot ett ganska avancerat invalssystem som därutöver är kvoterat och 
baserat på andel medlemmar i logen totalt.

/Arne Levén

I bokstavsordning: George Andersson, Jim Andersson, Kenth Andersson,Tony Beiving, Fredrik Burman, Sotiris Delis, Daniel Erikcsson, Magnus 
Ferlander, Anders Fransson, Kent Fälth, Mikael Gundstedt, Björn Hellquist, Lars Johansson, Peter Johansson, Rolf Johansson, Göran Karlsson, 
Lars Lindgen, Hannes Lokko, Christer Melin, Peter Nelzén, Marcus Rulner, Christer Svartz, Mats Wiberg, Klas Åkerskog.
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Historiken över Hooks Herrgård är 
rikt dokumenterad och den in-
tresserade hänvisas till Svenarums 

Hembygdsförening där en utomordentlig 
skrift om Hooks Herrgård och Lindefors 
bruk finns bevarad. Författaren Olof Stork 
skriver ganska utförligt vem och vilka släk-
ter som bedrivit verksamhet på gårdarna 
kring Finnveden och Njudung och dessut-
om ganska utförligt om de olika typer av 
verksamheter som funnits.

Med början på 1200-talet
Det börjar på 1200-talet med medeltidens 
frälse som det var på den tiden, men man kan 
också läsa om att gården Hook förmodligen 
skänktes till Nydala kloster år 1360 och att 
herrgårdens huvudbyggnad på den tiden låg 
något sydost om den nuvarande byggnaden.

100 år efter Gustav Vasa
1527 års riksdag leddes av den hårdföre Gus-
taf Vasa, och han drog in alla klostergods till 
Kronan. Troligtvis fick Nydala kloster lämna 
ifrån sig gården Hook vid den tiden. 
 1630 erhåller Peder Gudmundsson Hook 
av Kronan och från den tiden vet vi ganska 
väl om vad som hänt på Hooks Herrgård. 

År 1717 börjar det
För oss i Par Bricole blir årtalet 1717 in-
tressant eftersom familjen Vicken då säljer 
Hook till lagman Nils Stedt och det är den-
nes sonson, Johan Axel Stedt (1756-1805), 
som kommer att gå till vår historia som Jön-
köpings förste bricolist.  
 J. A. Stedt var kapten vid Jönköpings 
regemente när han skrevs in i Par Bricole 
1779 tillsammans med bl.a. Olof Kexél, 
Carl Israel Hallman och Carl Michael Bell-

man. Dessutom var smålänningen Gustaf 
Koskull en av recipienderna, och det var 
han som grundade Göta Par Bricole 1801.

Hook andas Par Bricole
Stedt blev så småningom landshövding i 
Jönköpings län, en länsindelning som hade 
genomförts av Axel Oxenstierna. Johan 
Stedt hade dessutom en gång ägt det stora 
hus i Jönköping som var stadens samlings-
punkt och där intresserade samlades 1879 
och beslutade bilda Jönköping Par Bricole.  
 Så visst andades det en myckenhet av 
historia när Jönköping Par Bricole sam-
manträdde och gav Konung Magnus Rid-
daregrad på anrika Hooks Herrgård den 15 
oktober 2021.  

/Dan Ekström

Konung Magnus i Hook 
- ett historiskt möte.

Magnus Ladulås har ingen byst på Hooks Herrgård som säger att han vilade sig där (finns 
en märklig sådan i Jönköping) men det är ganska troligt att Magnus Ladulås kände till 
gårdarna i Svenarum som på den tiden ägdes av medeltidens frälsemän.  
En av de mer namnkunniga släkterna som ägde traktens gårdar på 1200-talet fick så små-
ningom namnet Oxenstierna. Från det trädet härstammar rikskanslern Axel Oxenstierna 
(1583-1654) som anses vara grundaren av hela den svenska statsapparaten.  Han var 
rikskansler under åren 1612-1654, utnämnd av Gustaf II Adolf och delade bl.a. in Sverige 
i lika stora län.  
 Det finns ett annat släktnamn, Konung Magnus och Oxenstierna må ursäkta, men släk-
ten Stedt är historiskt sett mer intressant, åtminstone för en bricolist.
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Som alla förstått kan vi inte avslöja inne-
hållet i ceremonin, men alla var helt 
förnöjda innan man slutligen intog ge-

mensam middag hos Odd Fellow, i närheten av 
Kungsträdgården. Det ska också klarläggas att 
RSK kvoteras och det är ytterst få som kan upp-
nå denna grad som endast utdelas vartannat år.

Bröder från Jönköping
Jönköpings nya tillskott var Anders Lindell 
samt Carl Gustaf Atterdal. Båda är väl kända 
i logen och behöver egentligen ingen större 
presentation, men våra yngre och nyare Brö-
der kanske vill veta mer.

Anders Lindell
 Anders Lindell är en av våra mesta Bröder 
med otaliga medaljer och lojala år hos oss. 
Han gick in i logen 1976 och har hela tiden 
ägnat sig år vår välljudande Musik. En trum-
petare som alltid hörs på våra gradgivningar. 
Han är förstås ordförande i Musiken, men 
även associerad till både Teatern och Kören. 
Snickeri och hantverk har byggt både karriär 
och hus kring sjön Bunn. 

Carl-Gustaf Atterdal
Calle Atterdal är vår Styrande Kansler, således 
en av de tre Styrande i logen. Internt kallas 
han ibland för ”Dojan” på grund av sitt för-
flutna inom skobranschen. Numera ägnar 
han sig lite åt golf och ännu mer åt PBs eko-
nomi och allmänna styrning.  Han blev bri-
colist 2006 och har tidigare byggt vidare på 
organisationen inom vår oumbärliga Inten-
dentur.

Två nya Riddare av Svarta 
Korset från Jönköping Par Bricole

/Arne Levén

En varm sensommardag i slutet av augusti samlades ett sextiotal Bröder RSK hos Moderlogen 
för att upphöja ytterligare ett dussin Bröder till den allra högsta graden. Detta kan bara ske 
hos Moderlogen, varför sällskapet bestod av förtjänta Bröder RGK (Riddare av Gyllene Korset 
– Grad X) som ledsagades av sina respektive Styrande Guvernement. Efter samling kring en 
utmärkt lunch förpassades alla, i två olika omgångar, till Stamhuset för den urgamla utnäm-
ningsritualen. 
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Jag gick med i PB 1979 på rekommen-
dation från pappa, det var 200 år jubi-
leum i Stockholms stadshus med 800 

personers middag och med prins Bertil som 
gäst. Jag åkte tillsammans med pappa Hans, 
Anders och Hans, min bror, Ingemar Bo-
man, Rolf Larsson och Björn Timén. Det var 
en fantastisk början på PB.
 Det är lätt att förstå unge Mikaels entusi-
asm med en sådan start och det fanns inte 
mycket att välja på än att gå med i PB när det 
händer så mycket fantastiska saker även om 
det inte alltid blir i Stockholms stadshus. 
Stora Hotellets spegelsal går inte häller av för 
hackor. Men det skulle bli många härliga 
stunder, kalas och spektakulära gradgivning-
ar efter reglorna.

En tung mantel att bära
Redan efter ett par år tog Mikael över balett-
mästarrollen efter sin far som haft det epitetet 
i över 30 år.
- Det var en tung mantel att bära, han var ju 
en fantastisk scenfigur.
 Om manteln tycktes tung att bära för Mi-
kael var han dock som sin far inte tung i ste-
gen. Han dansade, år efter år, lätt som en 
fjäril över spegelsalens golv och visade blivan-
de riddersmän hur man rör sig över golvet 
med fjäderlätta steg. I år är det för övrigt 30 
år sedan han tog över balettmästarrollen och 
tangerar pappans dansbedrift i Jönköping 
Par Bricole.

Upp på scenen
Mikael var som de flesta redan förstått en 
talang redan från början och fångades upp av 
Den Bacchanaliska Theatern och fick gott 
sällskap av bland andra Lasse och Anders 
Ruberg, Bosse Spång, Rolf von Otter, Tor-
sten Welander. I teatern har han gjort många 
roller och talangen lyser och har förfinats. 
Senast på första graden kunde bröder och nya 
bröder beundra hans talang och kittlas lite 
och lockas till att gå med i teatern. 

Riddarcermonimästare
Nu är det inte bara spex i PB utan här finns 
många ämbeten att besätta. Och även här 
lyste talangen så pass att Mikael under ett 
antal år var riddarceremonimästare under 
Dan Ekströms ledning. Men vad gör denne 
yngling utanför PB i det vardagliga livet. 

Alla dessa Svartzar
Jo, även här följde Mikael i faderns fotspår i 
päls- och skinnbutiken på Smedjegatan. Se-
dan kom ekonomi in som en aptitretare och 
Mikael började på ett finansbolag och sålde 
leasingbilar med mera. Efter finanskrisen 
1992 blev det lite olika jobb på reklamföre-
tag, data, utbildning och egna företag, köks-
företag, Målarnas Färg och senast larmföre-
tag för byggbranschen. Fritidsintressen då, 
jo alpin skidåkning, där han varit instruktör 
i många år. Jakt och fiske är ett kärt intres-
se för Mikael Svartz och självklart familjens 

egna villa och sommarstället där mycket tid 
tillbringas på sommaren.

Alla dessa Svartzar 
På tal om Svartz. Många tycker kanske att 
Svartz är ett ganska ovanligt namn, men 
inte i PB.
 - Vi är ju en del Svartzsare i PB. Jag och 
mina bröder Anders och Hans och deras sö-
ner Richard, Christian och Ludvig. Och så 
har vi David Svartz som är vår kusin Stefans 
son. Alla är vi aktiva med olika uppdrag.

Var är slingan?
Avslutningsvis skickar Mikael med en liten 
brasklapp. Han har inte varit synlig på de 
senaste middagarna detta på grund av hans 
dåliga hörsel.
 - Trots mina hörapparater går det inte att 
uppfatta de fina tal som ges under midda-
gen. Spegelsalen har ju en otrolig akustik 
och många är de som haft eller har problem 
med att höra beroende på var man sitter.
 - Det finns ju ingen hörslinga där för oss 
som har hörapparater.

annanEn annan sida:

Mikael Svartz –
balettmästaren dansade,
som sin pappa, in i PB.
Det sägs att 21 ska vara oslagbart och när det gäller Rid-
daren av D et Gyllene Korset, Mikael Svartz, kan man utan 
tvekan påstå det. Han gick in Jönköping Par Bricole redan 
som 21-åring 1979 och på rekommendation av sin pappa, 
balettmästaren.

/HAns Järeby
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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 Pettersson
15   Nils Wendels
16   George Andersson
17   Anders Sundberg
18   Clas Palmén
19   Leif Hammarcrantz
20   Roger Pantzar Blomqvist
21   Roberth Strand

22   Lars Johansson
23   Stefan Klingberg
24   Magnus Ferlander
27   Peter Sandberg
28   Fredrik Stjerna
29   Johan Forsberg
30   Christer Norberg
31   Carl-Gustaf Atterdal
32   Meta Andersson
35   Katarina Andersson
36   Daniel Torstensson

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

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

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 sedan tidigare medlemmar i vår exklusiva grupp: 

TB Profil AB
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BOKTIPSET 
- Ny intressant litteratur 
SÄLLSKAPET PAR BRICOLES BELÖNINGAR 
av Bengt Jonshult

MUNTRA MINNEN MED MERA. SUNDSVALLS PAR BRICOLE 1985-2018 
En udda Jubileumsbok efter 33 år.

Boken utkom 2020 och innehåller en 
mängd intressanta fakta om både 
sällskapets historia och de medaljer 

som har tagits fram för att belöna värdiga 
bröder. Inledningsvis berättar författaren 
att Par Bricole förmodligen är Sveriges mest 
medaljproducerande sällskap. Det finns cir-
ka 400 s bärbara medaljer och då är inte 
tecken som medlemsmärke, spexmedaljer 
och andra tillfällighetsmedaljer inräknade. 
Boken ger en utförlig beskrivning av alla 
logernas belöningar. Till sin hjälp har för-
fattaren tagit sakkunskap från varje loge. 
Boken är därför väldigt omväxlande att läsa 

eftersom den innehåller texter från en 
mängd författare. 
 Inledningsvis får man en kortfattad men 
mycket intressant och beskrivande bild av 
hur det gick till när sällskapet bildades på 
1770-talet. Boken är inbunden, rikt illus-
trerad med hög kvalité på samtliga bilder 
och innehåller utförliga beskrivningar om 
medaljernas utseende och valörer. Samtliga 
loger har fått stort utrymme. Jönköping Par 
Bricole fyller t.ex. 28 hela sidor av bokens 
totala 238 sidor. Boken kostar 200 kr och 
finns på kansliet.

/Dan Ekström

Berättelsen om vår lillasyster i norr är 
en oerhört rolig och intressant läs-
ning. Bara detta att ge ut en jubi-

leumsbok efter 33 år berättar mycket om 
skämtlynnet och den goda bricole-andan i 
en av två loger som bildats i modern tid. 
(Sundsvall 1985 och Örebro 2017)  Boken 
är på drygt 100 sidor och är välskriven och 
underhållande.  Den är rik på färgglada bil-
der och berättelser om glada upptåg, några 
misslyckande, men framför allt, om de 
många minnesvärda höjdpunkterna. Själva 
titeln på boken slår an tonen om den mun-
terhet som råder i logen och som verkar ha 
präglat arbetet i Sundsvalls Par Bricole sen 
starten 1985. 
 När jag bodde i Sundsvall 1967 hörde jag 
om Skvadern för första gången och fick då 
veta att för längesen satt flottningsinspektö-
ren Håkan Dahlmark (1832-1912) på ho-

tell Knaust och berättade jakthistorier och 
skrönor. En av historierna handlade om 
en hare med en tjäders bakdel, som Dahl-
mark hade skjutit utanför Timrå 1874. Jag 
såg en sådan uppstoppad på Norra Berget. 
Historien vållade naturligtvis vetenskap-
ligt grubbel.  Berättarkonsten i norr verkar 
dock fortsätta och Hans Gillgrens berättel-
se om Granvindalen ligger inte långt efter 
Dahlmarks Skvaderberättelse. Kapitlet om 
Granvindalen är både roligt och nästan 
trovärdig. 
 Tänk att upptäcka en granskog som ger 
druvor, som i en aldrig sinande ström ger 
bröderna både vin och Skvadersnaps.
 Boken kostar 133 kr + frakt och kan be-
ställas av StK em Leif Bolin i Sundsvall. 
bolin_leif@hotmail.com

/Dan Ekström
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THEN BACCHANALISKA AKADEMIEN 1927-2017
TBA.s historia av Åke Pino Pilotti

BELLMANHUSET & PAR BRICOLE
av Bengt Gustaf Jonshult 

TTBA (Den Bacchanaliska Akade-
min) bildades 1927 och var från 
början en arbetsgrupp i Moderlo-

gen. Författaren har valt att använda det 
ursprungliga namnet Then Bacchanaliska 
Akademin med ordet Then istället för Den 
som vi använder idag.   
 Akademin har varit tämligen okänd för 
de flesta av flera skäl. Bristande kunskap om 
Akademin beror delvis på att det inte har 
funnits några samlade dokument om Aka-
demiens arbete. Det enda vi känt till är att 
sällskapets ritualer har bearbetats av Akade-
mien och fastställts av Stora Konseljen och 
naturligtvis jubileumsboken Par Bricole 
200 år som är ett arbete signerat Den Bac-
chanaliska Akademin (DBA) 
 Dokumentationen är en oerhörd väl-
kommen bokskatt. Författaren Åke Pino 
Pilotti är före detta Stormästare och är väl 
insatt i vår historia. Han har i nästan 10 
år arbetat med att leta och sammanställa 
Akademins dokument. Pilotti fick också 
tillgång till ett privat familjearkiv och fann 
korrespondens som berättar mer om en av 

sällskapets kanske giftigaste strider någon-
sin, den mellan Stormästare Ernst Lind af 
Hageby och Gösta Settergren, arbetsgrader-
nas Ordförande och Storkanslär.  Konflik-
ten är en sorglig dramadokumentär men 
den är en del av TBA:s historia som också 
är hela sällskapets historia. 
 Författaren är forskare vilket märks på ar-
betet som är minutiöst sammanställt. His-
toriska skrifter kan vara ganska trista men 
Pilottis bok visar på motsatsen och är både 
faktaspäckad och underhållande. TBA är en 
imponerande bok på över 300 sidor. Dess-
utom finns protokoll och andra handlingar 
dokumenterade och finns på Stockholms 
stadsarkiv i kronologisk ordning.
 TBA:s historia är ett måste för den som 
vill veta mer om Par Bricole. Boken trycktes 
i endast 70 exemplar och är slutsåld. Jön-
köpings Bacchanaliska Akademi och några 
av dess ledamöter har boken. Likaså finns 
ett ex på kansliets bibliotek. 
 Nytryck planeras.

/Dan Ekström

Boken handlar om Stamhuset i Par 
Bricole – det så kallade Bellmanhu-
set – på Urvädersgränd 3 i Stock-

holm. Bellmanhuset ägs och förvaltas av Par 
Bricole sedan drygt 80 år.
 Boken behandlar husets 300- åriga histo-
ria, alltifrån byggnadens tillkomst strax efter 
den stora branden i Katarina 1723 och dess 
fortsatta historia fram tills idag. Huset hade 
bevarats i stort sett oförändrat ända in på 
1930-talet då ordenssällskapet Par Bricole 
lyckades förvärva fastigheten. I bokens in-
ledning behandlas även Stockholms, och i 
synnerhet Södermalms, bebyggelse under 
1700-talet.
 Ett kapitel handlar naturligtvis om Carl 
Michael Bellman med fokus på den tidspe-
riod då han bodde i huset, vilken för övrigt 

var en av hans mest produktiva perioder 
och det var där och då en stor del av Fred-
mans Epistlar kom till!
 Det avslutande kapitlet handlar över-
siktligt om Sällskapet Par Bricole, alltifrån 
ordenssällskapets tillkomst 1779 med Bell-
man, Carl Israel Hallman och Olof Kexél 
och sällskapets historia fram till idag. (Sam-
manfattning lånad av A. Elerud, Moderlo-
gen)
 Jag kan varmt rekommendera boken till 
er som är historiskt intresserade. Den är 
mycket läsvärd och intressant. Den finns i 
begränsad upplaga och ni köper den via vårt 
Kansli för 200 kr.

/Carl-Gustaf Atterdal
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I Vänersborgs 
Par Bricole är sig 
inget likt ... 
– vi har blivit med 
eget ordenshus!
Plötsligt fanns ett kulturmärkt hus (f.d. nykterhetsloge !!) 
ledigt, huset stod i det  närmaste övergivet  i  centrala 
staden, där det fört en tynande tillvaro.
–” Men nu är det vårt nya ordenshus som likt fågeln 
Fenix är på väg att resa sig om inte ur askan så åtmins-
tone ur en långvarig törnrosasömn.  Det är väl alla bric-
colisters dröm att ha ett eget ordenshus, och så hände 
det oss! Vi hade dessutom tidigare blivit uppsagda 
från vårt dittillsvarande tillhåll”. 

Tre nykterhetsloger hade 1883-84 
byggt ett gemensamt ordenshus, 
och efter en sammanslagning 1947 

kallades lokalen för Logen Trygghets Or-
denshus. Byggnaden utökades med på bak-
sidan med en biograf år 1936. Ordenshuset 
utgör förebilden till Birger Sjöbergs ”God-
templarhuset i Lilla Paris” och till visorna 
”Sommarutflykt med nykterhetslogen Hop-
pets Sköld” i Fridas bok. Birger Sjöberg var 
ju så när som på ett år, årsbarn med logen. 

Huset
Biografen togs ur bruk 1984, sista filmen 
var ”Borta med vinden” biografdelen revs 
sedermera.
 Huset och dess funktion har ett stort kul-
turhistoriskt värde för Vänersborg då det väl 
avspeglar den tidens anda.
 Vid förra sekelskiftet hade alkoholens 
verkningar diskuterats, debatterats och ut-
retts i årtionden, förbud kommit och gått, 
men problemen med superiet kvarstod, 

sjukligheten och dödligheten i alkoholens 
kölvatten var stor. Nykterhetsföreningar 
uppstod, ofta sprungna ur kyrklig verk-
samhet.  Ordenssällskapen var, som vi väl 
känner till, många så det var naturligt att 
även nykterhetsföreningarna bildade såda-
na. Vi känner igen omåttlighetsproblemati-

ken och dess följder från våra egna ritualer, 
även om Par Bricole inte kan räknas som 
en nykterhetsorden, så insåg man vådan av 
ett ohejdat supande, vilket framgår tydligt i 
våra ritualer och stadgar. Att nu logen får en 
något annorlunda inriktning än tidigare, får 
sägas avspegla vår tid.

Ordenslokalen sedd från scenen

Styrande Mästaren Lars Alfredsson hälsar välkommen till Väners-
borgs nya Ordenshus
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Lokalerna
Våra lokaler omfattar en ordenslokal för upp 
till 145 personer, en mindre matsal med plats 
för ett 50-tal gäster, köks- och förvaringsut-
rymme. På andra våningen finns kansli, sam-
manträdesrum och ett klädförråd. I Källar-
plan finns stora utrymmen.

Arbetande Bröder
Många är de Bröder som med stor iver omedel-
bart kastade sig över arbetet med att iordning-
ställa våra nya lokaler. En både invändig och 
utvändig renovering vidtog snabbt, och mycket 
arbete återstår. Det är imponerande att se hur 
så många bröder ställer upp, inga hantverkare 
eller annan arbetskraft har hyrts in, allt arbete 
hars sköts av entusiastiska bröder.
 Föreningsverksamheterna i Vänersborg 
drabbades även de av ett glädjerus, vi har 
nu ett tiotal olika föreningar som f.n. bokar 
våra lokaler för sin verksamhet, och fler står 

på kö. Även detta har visat sig kräva mycket 
arbete från vår sida, men vi lär under arbe-
tets gång, Ett av de allra första kalasen vi höll 
i våra nya lokaler var när f.d. styrande från 
moder- och systerloger besökte oss.    

Stolta
Vi känner oss lyckligt lottade och oerhört 
stolta över vårt hus! Vi skall vårda det med 
varsam hand, utveckla verksamheten för vårt 
och föreningslivet i Vänersborgs bästa.

Vi ser framtiden an
Nu börjar övrig verksamhet bli sig lik, så sak-
teliga börjar kapitlen rulla på och allt blir sig 
mer likt. Vi har en rekordstor tillströmning 
av nya medlemmar, och intresset att deltaga 
i våra verksamheter är stor. Vi ser verkligen 
framtiden an med både tillförsikt och spän-
ning.

/Göran Ekstedt

Håkan Hagsér och Göran Ekstedt i renoveringslokalen

Jönköping PB är den enda loge som har bildat en lokal akademi. Det var StM 
em Jan-Erik Berggren som i mitten på 1990-talet startade Jönköpings Baccha-
naliska Akademie för Skalde & Talekonst. Den ska dock inte förväxlas med DBA.

Jönköping Par Bricoles nuvarande ledamöter:
Krister Wallin och Ulf Linnman. Dan Ekström (Hedersledamot)

Tidigare ledamöter från Jönköping:
Carl-Wilhelm Lothigius, Jan-Erik Berggren, Gerhard Mattus, Erik Haglund, 
Leif Thor, Gunnar Åkerskog, Gert Karlsson

DBA:s ordspråk ”Snillen med smak” är en travestering på den Svenska 
Akaemins ordspråk ”Snille och smak”.   Läs mer på sid 11
 

Ang DBA, visste du att …

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



Kansliets expeditionstider:
måndagar 18–20
torsdagar  09–12
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

2021
Grad VI och Parentation 7/11
Barbara, Grad I, V och VIII 20/11

2022
Grad IV 5/2
Grad II + Årsmöte 19/3
Vårfest med Damer 30/4*  
Bal ??*
Grad VII 21/5
Grad III 22/10
Grad VI + Parentation 6/11
Barbara, Grad I, V, VIII 26/11

*) 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

Äntligen höst 

Kick-Off med nyfikna kalmucker

Sommaren är kort, som Tomas Ledin sjunger, och det stäm-
mer verkligen. Jag hoppas att alla Bröder haft en skön och 
avkopplande sommar. Med nyladdade batterier står vi nu 
inför en intensiv höst med extra många gradgivningar, Luculli-
träffar och allt övrigt som bjuds inom vårt Lysande Sällskap. 

Det pågår fortfarande en Pandemi vilket innebär att vi umgås med försiktighet även i fort-
sättningen. Påminner er om att följa Ordningsmännens uppmaningar vid gradgivningarna 
så vi inte sprider smitta till varandra.
 Det finns fortfarande Bröder som inte erlagt sin årsavgift för 2021. Se nu till att omgå-
ende erlägga denna så ni kan delta på våra fantastiska sammankomster. Det ger er även en 
möjlighet att kunna stiga mot ännu högre grader. Avgiften är 900 kr och betalas in till PB. 
Bg 517-1962.
 Väl mött i höst!

Carl-Gustaf Atterdal
Styrande Kansler Jönköping Par Bricole

Efter den olycksaliga pandemins ankomst så släcktes det mes-
ta ner här och ute i världen och vi kunde inte längre umgås som 
vi varit vana vid. Inte heller vi i PB och saknaden har varit stor, 
men det Bacchanaliska ljuset har åter börjat sprida sitt ljus.  
Och vi kunde åter starta upp vår verksamhet 
med ett hejdundrade kalas och också hunnit 
hälsa tio nya bröder välkomna. Vi har också 
noterat ett nyvaket intresse för vår verksam-
het och vid vår årliga Kick Off visade ytterli-
gare ett tiotal vandrande riddersmän sitt in-
tresse för PB sugna på att bli talanger i någon 
av våra talangfulla grupper. 

Dels lockade av PB musiquen och körens 
välljudande stämmor och toner, men även 
att få bli delaktiga i all vår verksamhet. 
 Sex bröder ansökte till PB och några av 
de vid Kick-Offen närvarande hade redan 
tidigare skrivit på och välkomnas vid Bar-
bara-kalaset och första graden 20 november. 

/Hans Järeby


