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Käre mine Bröder! Så har halva 
PB-säsongen förflutit under anstän-
dig fröjd och gamman, berikad av 
skönsång, känslodrabbande musik 
och tankeväckande taskspeleri. Inte 
mycket har den kalmuckiska värl-
den att konkurrera med även om 
ansträngningar gjorts, till exempel 
hovets meddelande att prinses-
san Madeleine är på väg att utöka 
folkmängden eller nyheten att man 
äntligen hittat den ständigt undfly-
ende lille rackaren benämnd Higgs 
partikel. 

Således – en snabb summering av 
höstens PB-evenemang upplyser 
om dessas gedigna kvalitet, något 

som helt och hållet beror på idoga 
Bröders helhjärtade insatser. Samti-
digt har KLANG! rapporterat om alla 
dessa begivenheter – eller nästan alla 
tvingas Redaktionen erkänna. Ty av 
tidsmässiga, trycktekniska och andra 
gåtfulla skäl dyker Barbara-reporta-
get upp först i vårvinternumret. 

Redaktionen hoppas nu att Bröderna 
skall finna behag i detta nummer, 
där bland annat en bisarr händelse 
ur PB:s förflutna kommer till synes. 
Dessutom manar StM Bröderna att 
djärvt kasta sig in i en intressant 
tävling som möjligen kan orsaka ett 
lättare medaljregn.

Redaktionen

En lysande höstsäsong
Under Carolikyrkans mäktiga valv samlades vi den 9 november för traditionsenlig minneshögtid.
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De Styrande Ordförande i Arbetsgraderna

PBs saga all?!
Även dåtiden hade analytiker med 
lika pricksäkra (?) prognoser och 
profetior som nutidens tyckare och 
gurus.

I en år 1822 daterad promemoria 
med titeln ”Anteckningar rörande 
åtskilliga P.B. angelägenheter från 
år 1813” kunde man läsa följande 
förutsägelse: 

”En byggnad såsom P.B., sammansatt 
af så heterogena elementer som detta 
Sällskaps Arbets- och Riddaregrader, 
tyckes icke vara funderadt för ett varaktigt 
bestånd. Då man härtill lägger att dess 
styrelse, som vanligen består af utlefade 
män, som hvarken hafva helsa eller 
munterhet nog att sammanhålla Arbets-
gradernas tillvext, och någon gång sakna 
tillräcklig upplysning för att aflägsna 
sig från aristokratiska tänkesätt; så 
måste man reflektera öfver grundvalens 
bräcklighet -och lägger man härtill svaga 
financer, så blir det probabelt, att P.B. icke 
länge uthärdar.”

Så här ca 200 år senare kan vi kon-
statera att vårt Sällskap lever i all 
välmåga. Ekonomin är god. Styrelsen 
vital, inte särskilt utlevad, oftast både 
munter och humoristisk. Rekord-
många män söker inträde och vi är 
nu för första gången i Borås mer än 
800 medlemmar.

Borås Par Bricole är vitalare än nå-
gonsin! Grundvalen känns stark och 
Er Ordförande ivrig att ystert leda 
fortsatta oskyldiga nöjen och lekar i 
våra Arbetsgrader.

Hans Berglund, O

Första Graden
Styrande Mästaren hälsade 284 Brö-
der välkomna, inkl. gäster från Göta 
PB och Moderlogen. Tillsammans 
med RSkM Claes Palmén hölls sedan 
ett årsmöte i Borås PB. Räkenska-
perna gicks igenom och det visade 
sig att Sällskapets ekonomi är god. 
Även revisorerna tyckte att ”det såg 
bra ut”.

Därefter tog O Hans Berglund och 
CM Torbjörn Sund över. Hela 36 
Bacchi Riddersmän var på plats för 
att genomgå reception. Med fart och 
fläkt tog sig samtliga prövade Bröder 
över bron till fastare mark. 

Till Måltidskalaset framförde OvTr 
Jörgen Johansson den bejublade 
”Älgavisan”. Vår CM Torbjörn Sund 
annonserade snapsvisorna på ett 
trevligt och roande sätt. Kvällens 
sponsor, Telia och Broder Hans E 
Carlsson, hyllades med champagne 
för att för 13:de gången ha spons-
rat Grad 1. Broder O kallade upp 
Bröderna Bertil Jansson och Fredrik 
Holm på scenen. Där överlämnades 
medaljen ”De Förgyllta Svinen” un-
der Brödernas ovationer. Talet till de 

nyss antagne Kommendörerna hölls 
av Broder O Hans Berglund. Tack-
talet hölls sedan av Broder Fredrik 
Toftby.  Efter förflyttning till Kapi-
telsalen gav Göta PB spexet P(a)MP 
AND CIRCUMSTANCE. På scenen 
agerade många välsminkade och 
finklädda taskespelare från vår kära 
Syster i väster.  

Lennart Helgesson

Recipiender, Grad 1
Adam Svensson Anders Bergh
Anders Östman  Andreas Wikström
Bengt Toftby  Bertil Ekelin
Eric Dawson  Erik Lindell
Fredrik Westlund  Hans Christiansson
Hasse Brännmar  Jacob Östlund
Jan-Erik Selin Jerry Karlsson
Jimmy Lindgren Johan Wikström
Kristoffer Tyvik Lennart Johansson
Magnus Bylund Magnus Mattiasson
Magnus Söderlund Magnus Widing
Martin Strömberg  Mats Jönsson
Max Åhman Oskar Andersson
Patrick Abrahamsson Patrik Christiansson
Per-Inge Olofsson Peter Öster
Pär Svensson Robert Stedt
Thomas Sandén Thomas Wennerlund
Torbjörn Kind Ulf Antonsson

Bäste Bröder
Jag sitter nu i kvällningen på Kanarie-
öarna med en Irish Coffee i handen 
och blickar ut över ett upproriskt 
Atlanten. Cyber-rymden ombesörjer 
att min text kommer fram till vår 
Redaktör trots avståndet i rummet.

Halva verksamhetsåret har snart 
passerat. Det lyckades inte för vårt 
blå-gula fotbollslandslag att kvalifi-
cera sig till VM i Brasilien. Lyckligtvis 
finns det mycket annat för oss i Par 
Bricole att glädjas åt.

Efter succén med DamPB i septem-
ber, så var det strax dags för kalas 
igen. I oktober fick vi uppleva en 
av våra roligaste Grader, den allra 
första Graden. Som vanligt mycket 
välbesökt och dessutom hela 36 nya 
medlemmar i vårt Sällskap. Ord-
föranden och Ceremonimästaren 
i Arbetsgraderna hade arbetat om 
själva ”förhöret” så att det blev både 
kortare och roligare. Dessutom fick 
presentationen av de nya en synnerli-
gen värdig inramning. En nyordning 
som säkert kommit för att stanna. 
Med anledning av Grad 1 kan man 
ju fundera över vilka egenskaper som 
vi söker hos våra nya medlemmar. Vi 
måste naturligtvis alla ha en gemen-
sam värdegrund att stå på, värdering-
ar som vi alla delar. Detta är något 
som vi försöker inpränta hos de nya 
medlemmarna under de två informa-
tionsmöten som de upplever i början 
av sin Bricolistiska vandring. 

Men vi söker kanske ytterligare  
egenskaper hos våra nya medlem-
mar? Jag tänker att här i Par Bricole 

skall finnas plats för i stort sett alla. 
Det spelar ingen roll om Du är ung 
eller gammal, sångare eller tondöv, 
administratör eller enbart ”applå-
dör”. Du behöver inte stå på scen 
eller göra ”karriär”. Det här skall vara 
roligt. Det är viktigt att vi alla trivs 
tillsammans. Annars är vi nog lite fel 
ute. Nog om detta.

Efter Grad 1 var det så dags för Grad 
6, som vi enligt traditionen inleder 
i Carolikyrkan, då vi bl.a. minns och 
hedrar de medlemmar som under 
det gångna året gått ur tiden. I år var 
kyrkan nästan helt full och under det 
efterföljande Kapitlet slog vi återigen 
”rekord” med 145 personer.

Någon eller några veckor efter att Du 
fått detta alster i Din hand, så har vi 
även klarat av vår högtidsdag, Barba-
ra-dagen. Då blev det i vanlig ord-
ning ett veritabelt medaljregn över 
många Bröder. Om Du hör till den 
skara som inte kom i fråga för medalj 
just i år, så ge inte upp. Engagemang, 
generositet och god närvaro lönar sig 
alltid, förr eller senare. Jag vill med 
detta tacka alla Bröder som gjort 
insatser under det gångna halvåret, 
insatser som möjliggjort det goda 
resultat som vi uppnått. Talanger, 
Tekniker, Ämbetsmän, mina Styran-
dekamrater och alla andra. Stort och 
varmt tack från hela Sällskapet. Mitt 
största tack går som vanligt till Dig 
min Bror som ”bara” går på kalasen 
och trivs. Utan att Du har någon 
direkt uppgift. Om inte Du funnits så 
hade ju alla vi andra stått oss synner-
ligen slätt.

Med detta önskar jag Dig en God 
Helg så ses vi igen vid Grad 2 den 25 
januari.

Din Styrande Mästare.

Göran Olofsson

Efter måltiden gav Göta PB spexet P(a)MP AND CIRCUMSTANCE.
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Sjätte Graden
Tung är den sorg vi känner efter 
hänsovna Bröder. Stor är tacksamhe-
ten över dessa Bröders gärning inom 
Par Bricole. Under Carolikyrkans 
mäktiga valv samlades vi lördagen 9 
november för traditionsenlig min-
neshögtid.

En mäktig inmarsch för fanan gick 
först till Lars Sjögrens processions-
musik som inledde vår högtid. 

Musiken bjöd bland mycket skönt 
denna eftermiddag på Intermezzot 
ur Cavallerina Rusticana och nog kan 
denna högtid och grad sannerligen 
sägas vara ett intermezzo i det Brico-
listiska året. 

En tid att minnas! Detta var också 
lite av de tankar som Ordensprelat 
Robert Lorentzon på ett mycket trös-
tande sätt talade till oss. 

Körens insatser denna minneshögtid 
kröntes tillsammans med musiken i 
Wagners Pilgrimskör, ett outsägligt 
vackert korus som börjar nästan 
viskande för att ge sken av att ett tåg 
av pilgrimer närmar sig, för att sedan 
rent triumfatoriskt jubla över Her-
rens makt över liv och död. Det är 
ju så att Tannhäusers vädjan om för-
låtelse möttes av hånskratt av påven 
som sade att ”först min stav skall prydas 

av frisk grönska innan du får förlåtelse 
för dina lustar”. Men då Tannhäu-
ser vid hemkomsten inser hur äkta 
kärlek och äkta sorg känns då han 
fann sin älskade Elisabeth död, bärs 
också påvestaven fram och då spirar 
den av grönska. Det är den grönskan 
och att det som en gång var dött kan 
få liv igen, som kören jublande ropar 
Halleluja över!

Efter utmarschen till Stolta stad frak-
tades Bröderna till Par Bricoles Stora 
Hall där traditionsenligt gåsagille 
vidtog. Även här var allt som det 
skulle – Leif Arntsson sjöng om Gäss 
te dej och Sture Lindgren bad om 
påbackning av soppan – så är han ju 
etnisk skåning också!

Det företogs ävenså en insamling till 
det mycket behjärtansvärda Caritas – 
och ingen blev egentligen förvånad 
när Broder Robert talade om att en 
rekordsumma hade samlats in. 

Efter middagen bjöds Bröderna på 
ett utsökt divertissement där alla 
borde nämnas vid namn men jag 
nöjer mig med Andreas Johansson 
som om jag såg rätt spelade luta – 
sjöng gjorde han i alla fall, bra också! 
Vår egen Roger Sandström slog sen 
undan benen på de Bröder som 

fortfarande stod upp. Genom att helt 
utan förvarning riva av O sole mio 
och applådörerna visste inte till sig. 
Det blev hög tid att minnas denna 
minneshögtid!

Mikael Romild

Recipiender, Grad 6
Anders Askåsen André Safko
Andreas Söderlund Bengt Löthman
Bernt Anderson Christer Bergquist
Claes Hedelin Fredrik Andersson
Fredrik Rupertsson Joakim Backlund
Johan Häggström Johan Svensson
Jonas Olofsson Kenneth Källerman
Lars Björnkvist Magnus Moberg
Mats Henriksson Mikael Ringheim
Per Martinsson Per-Gösta Andersson
Thomas Davidson Torbjörn Westerlind
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Bakom kulisserna

OIC samordnar 
kommunikationen 
i PB
Vi i Borås PB har byggt upp en 
organisation, OIC (Ordens Informa-
tionscollegium), för att samordna 
och underlätta våra kommunika-
tionsinsatser inom och utanför vårt 
Lysande Sällskap. Collegiets uppdrag 
är att samordna all kommunikation 
inom PB – inte minst kring hemsidan 
som inom kort kommer att få nytt 
utseende och rikligare innehåll. Vår 
Borås-modell för OIC har nu anam-
mats även av resten av Bricoleriets 
övriga loger.

OIC och det nya ämbetet OIM 
(Ordens Informationsmästare) här i 
Borås har sin upprinnelse i det stora 
förarbetet som påbörjades våren 
2005 och som sedan utmynnade i 
den stora 150-årsjubileumsfesten 
2010. Under de fem och ett halvt år 
som förberedelserna pågick, fram-
kom en mängd funktioner som man 
kan hantera på mycket enklare sätt 
med moderna kommunikations-
verktyg och framförallt genom ett 
tydligare samarbete.

2010-2011 gav De Styrande i uppdrag 
åt Christian Alçenius att upprätta en 
Informationsavdelning och samla all 
hantering av Borås PB:s egna kom-
munikationskanaler samt att påbörja 
utveckling av en levande hemsida för 
Sällskapet. Just hemsidan visade sig 
dock vara svårare att komma till rätta 
med, än vad någon kunnat ana. Där-
för togs ett antal kontakter med de 
övriga logerna för att hitta en fram-
komlig väg och det ena ledde till det 
andra. Sedan början av 2012 pågår 
ett arbete med att inrätta ett Ordens 
Informations Collegium (OIC) inom 
Moderlogen samt de övriga logerna i 
Sverige. Under hösten 2012 samlades 
för första gången alla PB-Bröder med 
koppling till information och kom-
munikation på riksnivå. 

Uppdraget från de Högste Styrande 
i Moderlogen är klart: att stärka sam-

ordningen, öka erfarenhetsutbytet 
och förenkla arbetsprocesserna för 
att på så sätt kunna arbeta effektivare 
och minska arbetsbelastningen för 
enskilda Bröder.

Någon fristående organisation är det 
dock inte fråga om, berättar Chris-
tian Alçenius, OIM (Ordens Informa-
tionsmästare i Borås) samt  vOIMr, 
(vice Ordens Informationsmästare 
– riks). Vi är snarare en sorts stöd-
funktion till våra Styrande och till 
de talanggrupper och andra grup-
peringar som vill ha hjälp i kommu-
nikationsfrågor, säger han. Ungefär 
som ett företags kommunikations-
stab, om man så vill.

I uppdraget ingår bland annat att 
försöka få koll på hela PB:s behov av 
extern och intern kommunikation. 
PB:s sätt att presentera verksamheten 
på hemsidan och i andra externa ka-
naler har stor betydelse för hur Säll-
skapet uppfattas av utomstående. Det 
handlar bland annat om att vårda 
PB:s grafiska profil, det vill säga att 
trycksaker, blanketter, rekryterings-
material, märken och annat med an-
knytning till PB uppfyller grundläg-
gande kvalitetskrav samt används på 
ett konsekvent och genomtänkt sätt. 
De olika logerna kommer naturligtvis 
att välja sina små särdrag och just vad 
gäller den grafiska profilen har vi 
idag ett stabilt grepp här i Borås.

Stort behov av insatser
Exempel på andra pågående eller 
förestående projekt för Borås OIC 

är bildhantering löpande, digitali-
seringen av vårt fotografiska arkiv, 
dokumentarkiv och förberedelser 
inför den förestående nya webbsidan. 
En viktig dimension för OIC är att 
bevara och tillgängliggöra vårt kul-
turarv för framtida Bricolister, vilket 
ställer allt högre tekniska krav på oss 
eftersom det finns mycket som behö-
ver digitaliseras och göras sökbart för 
att inte helt försvinna i glömska.

Det finns ett stort behov av kom-
munikationsinsatser inom PB, säger 
Christian Alçenius. Alla Bröder är 
varmt välkomna att höra av sig till 
oss med förslag på frågor som vi bör 
ta itu med framöver. Maila oss på 
oimpbboras@icloud.com

En av OIC:s första och största utma-
ningar blir att utveckla innehållet 
på Sällskapets internetplats, såväl 
på riksplan som lokalt. I skrivande 
stund arbetar OIC på ett förslag 
till en ny innehållsstruktur och nya 
funktioner till den publika hemsidan 
parbricole.se. Fokus ligger på den 
del av vår webb som är öppen mot 
allmänheten. Den är för övrigt också 
tänkt att bli en viktig informations-
källa för Bricolister. Tid och plats 
för våra sammankomster är exempel 
på sådan information som knappast 
kräver medlemsinloggning.

Adressen Parbricole.se leder till en 
portal med gemensam information 
för hela Sällskapet. Därifrån knappar 
man sig vidare till Moderlogen eller 
någon av de sex dotterlogerna. De 
lokala sidorna kommer att ha vissa 
grafiska särdrag, men för besökaren 
ska Sällskapets samlade webbplats 
upplevas som en enhet. Varje loge 
bygger och underhåller sin sida och 
bidrar med sina lokala händelser till 
portalens nyhetsflöde. Det blir en fri-
het under ansvar för alla nya webbre-
daktörer att vårda vårt varumärke. 

Kopplingen mellan tryckta och di-
gitala medier har tidigare varit svag, 
säger Christian Alçenius. Alldeles 
för få Bröder har varit engagerade i 
den kommunikationskanal där allt 
fler Bacchi Riddersmän och blivande 
Bricolister söker information. 

Varumärke och hemligheter
Ambitionen är nu att vi redan under 
januari börjar kommunicera genom 
en ny egen lokal sida för Borås. En 
uttalad målsättning är att hemsidan 
ska vara mer öppen, innehållsrik och 
levande än tidigare. Information som 
inte uttryckligen är hemlig ska kunna 
vara tillgänglig för alla besökare. När 
väl rikssidan blir klar så får vi se hur 
vi kopplar ihop oss med den.

Självklart ska vi behålla vår särart och 
bevara våra hemligheter. Men vi kan 
berätta mer om oss själva. Mycket av 
det vi gör är faktiskt inte det minsta 
hemligt, säger Christian Alçenius.

Exakt hur rikshemsidan kommer att 
se ut är dock för tidigt att säga. Inte 
minst för att logerna ännu så länge 
inte har hunnit prata sig samman 
i frågan. En PB-loge är autonom, 
vilket innebär att den har stor frihet 
att själv utforma sin hemsida inom 
ramen för en gemensam design. 
Därför är det också viktigt att eta-
blera vår gemensamma värdegrund, 

en överenskommelse om vilka värden 
vi alla vill stå för, säger Christian 
Alçenius som under 2013 har hjälpt 
Moderlogen med sitt varumärkesar-
bete som sedan kan ligga till grund 
för dotterlogernas varumärkesarbete.

Det är med hjärtat i Par Bricoles tra-
ditioner och ideal vi för vårt Sällskap 
vidare i tiden. Vi har ärvt ett starkt 
varumärke som byggts under fyra se-
kler. Det ska vi vårda och förädla. På 
tidens vis ska vi också uppsöka Bacchi 
Riddersmän, anmoda dem att delta i 
våra oskyldiga nöjen och fostra dem 

till våra värdiga arvtagare att föra det 
Bricolistiska ljuset till kommande 
generationer.

Symbolen för OIC är ursprungligen 
utvecklad av Br Christian Alçenius 
i Borås PB samt anpassad för med-
aljdesign av Br Thomas Falk i Borås 
PB och dess latinska devis av Br Mars 
Hayen i samarbete med bl.a. docent 
Claes Gejrot vid Riksarkivet. 

Facklan i den föreslagna symbolbil-
den för Ordens Informationscollegi-
um symboliserar uppgiften att sprida 
kunskap om  och öka intresset för 
Par Bricole. ”Vide lucem in speculo!” 
Se ljuset återspeglas! En inspirations-
källa till Ordens Informationscol-
legiums valspråk är den stund under 
vår bricolistiska vandring då vi första 
gången erfar det sanna ljuset – som 
en återspegling i ljusnande skyar.

Ett sällsynt tillfälle: Nästan hela OIC samlat vid ett och samma tillfälle. Bilden är tagen vid vår kick off av PB arbetsåret 2013-2014. 
Främre raden: Bo W Jonsson, Lennart Helgesson, Bengt Larsson, Hans Melin. Mellersta raden: Kent Carlsson, Lars-Göran Boije, Christian Alçenius, 
Göran Sköldberg. Bakre raden: Niclas Andersson, Tommy Andersson, Christian Hamnebo, Claes Wettéus.

Christian Alçenius, OIM (Ordens Informa-
tionsmästare i Borås).

fortsättning nästa sida
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Collegiets arbete i Borås
OIC Borås ansvarar bl.a. för utgivning 
av vår tidning KLANG! samt Årsbo-
ken eller Matrikeln som den fortfa-
rande kallas av många. Dessutom har 
OIC hand om sponsorverksamheten 
inför våra kalas samt för våra trycksa-
ker. 

Nu tillkommer även en levande 
hemsida som vi saknat mycket efter-
som webben sedan länge är världens 
ledande kommunikationskanal. Att vi 
inte haft en fungerande lösning för 
webben har kostat oss många onödiga 
slantar de senaste åren. 

Våra duktiga fotografer ansvar för 
fotodokumentation och snart har de 
även modern digital bildbank till sin 
hjälp för att kunna lagra och organi-
sera Sällskapets bildskatter. Ordens 
Arkivarie finns också under OIC som 
under 2014 startar ett långsiktigt pro-
jekt som vi kallar för PB Arkivet. 

Den arges brev
Det här brevet från svunna tider har 
på skiftande vägar nått StM emeritus 
Bengt I Johansson. Han låter meddela 
att det sändes som rundskrivelse till 
alla dem som bevistade Första och 
Andra Graden den dramatiska afto-
nen, då den argsinte Brodern ställde 
till det. Månne vi kunna dra lärdom av 
det spektakulära förloppet?

Till Styrande Guvernemen-
tet Borås Parbricole
I anledning af Ordföranden i P.B. 
Bengtsons hätska och onödiga utfall 
under 2:dra gradens reception mot 
Brödernes uppförande under de 
sednare timmarne af sällskapets sam-
mankomster och hvari han särskildt  
framhåller undertecknads hållning 
mot Providören Anderson, hvars 
myndiga uppträdande under 1:sta 
graden ledt till häftiga meningsutby-
ten, ber jag få afgiva följande förkla-
ring:

Då det varit ett sedvanligt bruk, så väl 
här som i Moderlogen, hvars sam-
mankomster jag rätt ofta besökt, att 
hvar och en Bricol-Broder lämnar 
sällskapet när han därtill känner 
sig manad och då det oftast händt 
här, under de sednare timmarne, att 

de då s.k. styrande Bröderna m.fl. 
intagit frukost eller vid bägarn haft 
ett oskyldigt nöje, funno cirka 20 
Bricol-Bröder det vara obefogadt af 
Providören Anderson (en man, inom 
parentes sagt, som sällan har kun-
nat taga reda på sin egen person,) 
behöfva uppträda som förmyndare 
inom sällskapet och rent af utvisa och 
släcka ljuset så att det blev beckmörkt 
för de till ett 20-tal qvarvarande 
Bröderne.

Då icke någon förordning utgått 
från St. G-m-t. att Logen skall stängas 
och ljuset släckas kl. 2 och efter det 
Anderson hållit på en god stund 
med sitt vidriga och upphetsande 
uppträdande, fann undertecknad 
sig föranlåten med eftertryck erinra 
Providören hvilken syssla han inom 
sällskapet innehar, nämligen att 
”tillse det Bröderne äro väl försed-
de”, och att han icke borde uppträde 
som styrande.

Förordning att Logemötena skola 
sluta kl. 2 befalldes nu kraftigt af 
Ordföranden i sista sammanträdet, 
men då kl. var 2, tyckte Brödernas, i 
ordet store ledare, att det icke var så 
noga med denna befallning. – Re-
flexionerna göra sig sjelva.

Då jag vid sednaste sammanträdet 
ville försvara mig med några ord, blef 

PB Arkivet är vårt digitala bild- och 
dokumentarkiv och den i särklass 
viktigaste anledningen till OIC:s till-
komst. Om vi inte börjar få ordning 
på alla de mängder med digitala och 
pappersbilder som nu flyter omkring, 
så kommer vi om några år inte ha 
någon aning om var bilderna finns el-
ler vem de föreställer. En fungerande 
bilddatabasfunktion ger oss en fantas-
tisk möjlighet bevara vår historia för 
framtida bruk. Våra bilder och övriga 
information måste bli sökbar och 
möjlig att göra backup på. 

Ordens Informationscollegium består 
under arbetsåret 2013-2014 av föl-
jande personer:

OIM Ordens Informationsmästare 
 Christian Alçenius 

OSC Ordens Sponsorchef  
 Bengt Larsson 

OWR Ordens Webbredaktör  
 Christian Hamnebo 

De Tre Styrande i Borås Par Bricole 
utlyser härmed en tävling som är öp-
pen för alla Bröder. Vi söker Dig som 
kan bidra till våra muntra tidsfördriv 
genom att medelst ett skrivet tal 
förhöja stämningen vid någon av våra 
sammankomster

Innehållsmässigt skall Ditt tal be-
handla våren. Du väljer själv ur vilket 
perspektiv Du vill tolka ämnet, men 
innehållet skall vara värdigt och 
samtidigt underhållande. Framför allt 
skall det ha en viss litterär nivå. Rim-

mat eller orimmat. Du väljer själv. Du 
väljer även namn på Ditt alster men 
ett lämpligt namn skulle kunna vara 
”Hyllning till Våren”. Det vinnande bi-
draget kommer sedan att presenteras 
av lämplig talare, kanske av Dig själv 
och vid lämpligt tillfälle. Förmodligen 
i samband med Grad 7 nu i vår.

Du lägger Ditt bidrag, som bör ha 
A4-format, i ett kuvert. I samma 
kuvert lägger Du Ditt eget namn i 
ett förseglat mindre kuvert. På detta 
sätt bevaras anonymiteten och endast 

författaren till vinnande bidrag kom-
mer att offentliggöras. Du postar det 
till undertecknad, Kärragårdsvägen 5, 
507 33, Brämhult. Jag kommer sedan 
att vidarebefordra bidragen till en 
opartisk jury. 

Förnämligt och lämpligt pris utlovas 
till åtminstone segrande bidrag. Detta 
bör vara inne senast 1 april 2014. 
Lycka till och börja jobba!

För De Styrande i Borås Par Bricole.

Göran Olofsson, Styrande Mästare

OWM Ordens Webmaster  
 Claes Wettéus 

ODR Ordens Dataregistrator  
 Lennart Helgesson 

OA:ie Ordens Arkivarie  
 Johan Sundbaum 

ORed Ordens Redaktör  
 Bo W Jonsson 

b.Red Ordens biträdande Redaktör 
 Kent Carlsson 

MR Matrikelredaktör  
 Lennart Helgesson 

b.MR Biträdande Matrikelredaktör 
 Christian Alçenius 

OBR Ordens Bildredaktör  
 Niclas Andersson 

OF Ordens Fotograf   
 Niclas Andersson 

1.v.OF Ordens förste vice Fotograf 
 Göran Sköldberg.

jag nedhysjad av stadens störste hum-
bugsmakare och en dito pratmakare. 
Den förre fann sig föranlåten med 
en stol stöta mig på benen; hans be-
mödanden lyckades. Jag har derför 
till mitt försvar funnit mig föranlå-
ten förutom till St. G-m-t. tillsända 
största delen af de bröder hvilka vore 
närvarande vid sednaste 1:sta och 
2:dra gradens sammanträden, ett 
ex. af detta cirkulär, för att låta dem 
närmare få kännedom om menings-
utbytet mellan Anderson och mig.

Innan ordföranden fällt mot mig i 
Logen så hårda uttryck, borde han 
hört sig för och icke envåldshärskan-
de dömt motparten. Jag vet mig icke, 
under de sexton år jag varit medlem 
af sällskapet, gjort mig förtjänt af en 
sådan behandling, som jag fick röna 
under sednaste sammanträdet, men 
det tycks mig som om denne Herre 
skulle vilja behandla Bicolister som 
skolpojkar.

Som jag icke tänker stå under dylika 
personers förmyndarskap ej heller 
emottaga den i Logen hetsiga tillrät-
tavisningen, anhåller jag vördsamt 
att från Borås P.B. vara skild samt 
utstruken från dess matrikel.

Borås den 10 mars 1896.

Gustaf Settergren

Tävling - skriv ett tal till våren!

Vi har bestämt att aldrig synas. Aldrig heller annonsera någonstans. Någonsin. 
Därför sa vi ja direkt när Tommy frågade.

nilsson crwth reklam & designbyrå 
druveforsvägen 8 • 033 - 41 65 00 

www.nilssoncrwth.se
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Grundare av Borås PB

Jakob Alfred Wendt
Son till Rådmannen G F Wendt och 
hans hustru Gustafva Åkerman, föd-
des i Ystad den 26 juni 1830.

Antogs 1852 som auskultant i Kungl. 
Hofrätten över Skåne och Blekinge, 
och ett år senare i Kungl. Göta Ho-
frätt. Efter tjänster som e.o kanslist 
och notarie blev han den 19 decem-
ber 1856 utnämnd till vice Härads-
hövding.

Den 3 september 1859 blev han av 
Chefen för Kungl. Elfsborgs Rege-
mente utnämnd till vice auditör, och 
flyttade i samband med detta från 
Jönköping till Borås.

Wendt var vid denna tidpunkt redan 
medlem av Wenersborgs PB, och var 
1860 upptagen som vice-Guvernör i 
deras matrikel.

Han ingick därmed i den grupp 
herrar som längtade efter att få bilda 
en dotterloge av PB i Borås, och 
står som en av undertecknarna av 
ansökan.

När Borås PB:s första guvernement 
tillträdde efter installationen den 
8 oktober blev Wendt antagen som 
vår förste Deputerad Ordförande 
Mästare.

1867 tillträdde Wendt som Ordföran-
de Mästare när S E Uggla valde att 
avgå, och Wendts första period som 
OM varade till 1870.

Efter några kortare perioder med 
Hammarström, Hagström och Dahl-
berg som OM hade Borås PB nått ett 
medlemsantal som motiverade upp-
delning av organisationen i separata 
Arbets- & Riddaregrader. Därmed 
utökades behovet av Ämbetsmän, 
och J A Wendt blev 1877 tillfrågad 
om en förnyad period som Styrande 
Riddare Ordförande. Han blev alltså 
vår förste och ende som tjänat två 
perioder i den högsta befattningen.

De följande 15 åren innebar en 
blomstringsperiod inom Sällskapet, 
och i april 1885 fick man tillstånd att 
utnämna Guvernörer. De två lägsta 
Riddaregraderna gavs första gången 
1874.

1885 i oktober högtidlighölls vår 
25-årsdag med ett storslaget kalas 

med gäster från alla systerloger.

Wendts väg genom PB:s gradsystem 
gick från vice-Guvernör 1860, Rid-
dare av 1:a Graden 1862, Riddare 
av 2:a Graden 1866, Guvernör 1867, 
RGK 1881 (vår förste egne) och RSK 
1890 (först i Borås).

J A Wendt var en betydande man i 
Borås stad. 1863 utsågs han till Borg-
mästare, och under åren 1885 – 1892 
representerade han Nya Lantmanna-
partiet i Riksdagens andra kammare.

1863 gifte han sig med Elfrida Deo-
data Bolinder.

Trots alla sina engagemang var 
Wendt en synnerligen flitig delta-
gare i Sällskapets sammankomster, 
och ingen anade att skålen för Par 
Bricole på Barbaradagen 1891 skulle 
bli hans sista. Den 26 januari 1892 
kom beskedet att Wendt hade hastigt 
avlidit under pågående riksdagsmöte.

Carl Birger Bergendahl
Carl Birger Bergendahl föddes den 
12 september 1815 på den kända 
Osdals herrgård, och tillhörde en av 
stadens allra äldsta familjer. Stamfa-
dern, Lars Larsson född i början av 
1600-talet, hade sonen Lars som tog 
namnet Bergendahl.

Carl Birger var ett av fem syskon, 
barn till Handlanden Lars Gabriel 
och hustrun Britta Helena, född 
Ekman.

1834 skrevs han in som student vid 
Akademien i Lund. Under en släd-
färd mellan Köpenhamn och Malmö 
råkade hans släde köra igenom isen, 
och Carl lyckades med uppenbar fara 
för sitt eget liv rädda samtliga fem 
kamrater. Kusk och häst följde dock 
med i djupet. I november 1838 till-
delades han därför Kongl. Maj:t guld-
medalj för ”berömliga gärningar”.

Efter ett antal befattningar inom 
Elfsborgs och Dalslands län, utnämn-

des han till ordinarie Häradsskrivare 
i oktober 1856. Det var sannolikt i 
detta sammanhang han inträdde i 
Wenersborgs Par Bricole, där han 
1860 står angiven som vice Guvernör 
och Riddare av 1:a Graden.

Gift 1841 med Hilda Josefina Thors-
lov, med vilken han fick hela sju 
barn.

Vid installationen 1860 accepterade 
Carl Birger posten som Cantzler i det 
första Guvernementet, men behöll 
den posten under bara ett år. Redan 
1861 efterträddes han av Gustaf Emil 
Uggla.

Bergendahl blev Konung Sverkers 
Riddare 1863 och Guvernör 1866.

I januari 1875 grasserade i Borås en 
omfattande difteriepidemi i vilken 
väldigt många barn drabbades. Helt 
oväntat blev också Bergendahl ett 
offer, och hans plötsliga bortgång 
väckte stark förstämning. Borås Tid-
ning hade den 5 januari en minnes-
runa där Bergendahl beskrevs som 
en ”dugande man, som utan att ega 
en enda owän, genom sitt redbara, 
glada, trefvliga lynne tillvunnit sig en 
stor mängd vänner…”.

Johan Daniel Bergström
Född i Wenersborg den 29 oktober 
1824. Föräldrarna var förre handlan-
den i Wenersborg, Anders Bergström 
och hans hustru Brita Maria Brede-
lius.

14 år gammal hade han genomgått 
Wenersborgs Lägre Lärdoms Scolae, 
och tog plats på Sundals Häradsskri-

Vi fortsätter med att teckna en kort-
fattad bild av våra Grundare.

varekontor fram till 1846 då han fick 
anställning som uppbördsskrivare på 
Wedbo Kronofogdekontor.

Efter Länsmansexamen och förflytt-
ning till Marks fögderi blev Berg-
ström 1856 ordinarie Krono-Läns-
man i Wedens härad.

Bergström var även med i bestyrelsen 
för Elfsborgs läns Hushållningssäll-
skap under 20-talet år.

Han gifte sig 1851 med Hilma Eleo-
nora Timell, dotter till Bricollbro-
dern Magnus Håkan Timell, och var 
sedan 1846 medlem i Wenersborgs 
PB som KOBÖK.

Tillsammans med svärfadern skrev 
han under det upprop som blev star-
ten för en Dotterloge i Borås.

Bergström fick grad 3 och 4 den 
8 oktober, och antogs genast som 
General-Härold i den första Ämbets-
mannalistan.

Två år senare, 1862, efterträdde han 
Björnwall som Proto-Notarie under 
två år.

1862 blev han vår tredje Barbarata-
lare i ordningen, och han har även 
vikarierat som CM.

Enligt sina minnen har Bergström 
också författat åtskilliga sånger och 
smärre teaterstycken som uppfördes i 
Sällskapet..

Han blev vice-Guvernör 1863 och 
Riddare av 1:a Graden 1866.

Lars Wettéus
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Sista ordet

Porto

betalt

Avsändare: Borås Par Bricole, Box 236, 503 09 Borås

Mine Bröder. Det kan inte hjälpas, 
men trots ystra PB-sammankomster 
med sitt glädjefyllda innehåll så är 
mjältsjukan nära i det allt tätare 
höstmörkret. Människors ryggar tycks 
mer krumma och mungiporna ned-
halkade. Gives här då ingen tröst?

Jo, helt visst. Man kan muntra upp 
sinnet genom att föreställa sig hur 
kommande kapitel blir sanningens 
ögonblick för de nyss antagne Sö-
kande Riddarna. De tillfällena brukar 
ju inte sakna påfrestande dramatik. 
För egen del fick jag nyligen en 
trösterik knuff uppåt av grannen och 
PB-Brodern Mikael Pirs’ begåvade 
påpekande: ”Snart vänder det!”

I väntan på ljusare tider kan vi också 
få hjälp av Alfred Smedberg, född 
1850 i Redvägs härad, en vad man 
brukar kalla ”a minor poet”. Det är 
han som är upphovsman till julvisan 
om att det råder midnatt och att

”alla sova, släckta äro ljusen, äro ljusen.

Tipp tapp, tipp tapp…”

God Jul från hela Redaktionen!

Bo W Jonsson

Vi har allt förutom lunchstängt
Kilsundsgatan 7, Borås

Som ProtoNotarie använder jag 
mig ibland av det kalmuckiska 
påfundet e-post och ibland sms till 
mobil. Därför är det viktigt att Ni 
håller medlemsregistret uppda-
terat med Era kontaktuppgifter. 
Loggar Ni in på hemsidan så 
kan Ni själva ändra uppgifterna, 

alternativt hjälper jag eller kansliet 
till med detta. Denna vädjan gäller 
självfallet samtliga Bröder av alla 
Grader.

PN tackar å lyfter på hatten.

Kenneth Gustavsson, Protonotarie 
protonotarien@telia.com

Dina kontaktuppgifter!


