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Så, mine Bröder, har än en gång ett 
arbetsår gått till ända. Förhoppnings-
vis har envar Broder haft glädje av 
Kapitlen ”under muntra och anstän-
diga tidsfördrif” som det heter i 
Ordensstatuterna från 1799. 

Redaktionen är väl medveten om 
att Brödernas postlådor för det 
mesta är ymnigt fyllda av sådant som 
reklamkampanjer, uppmaningar från 
diverse myndigheter, gratistidningar, 
räkningar och annan mer eller min-
dre försumbar korrespondens. Och 
mitt i denna postala trängsel hamnar 
KLANG! med en optimistisk tro att 
bli uppmärksammad! 

Kanske är denna optimism något 
överdriven. Hur som helst vill Re-
daktionen understryka det viktiga i 
att ta del av Tidningens innehåll, då 
KLANG! ju utgör en betydelsefull 
källa för kommunikation inom Säll-
skapet. Alltså, mine Bröder, inspire-
ras, njut, hämta kunskap ur det tolfte 
numret, till exempel OToS Henrik 
Westlings apolloniska verskonst, StM 
Göran Olofsons grävande journalis-
tik angående Sällskapets ordnar och 
band eller O Hans Berglunds tankar 
kring Arbetsgraderna!

Redaktionen

Sommaren hälsas välkommen!
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De Styrande Ordförande i Arbetsgraderna

Käre Broder
Jag sitter i mitt arbetsrum i Brämhult 
och tittar ut genom fönstret och läg-
ger märke till hur björkarna blir grö-
nare nästan för varje timma. Vårens 
ankomst och det ständiga kretslop-
pet med våra årstider är alltid lika 
fascinerande. 

Samtidigt som jag sitter och summe-
rar det gångna verksamhetsåret i Par 
Bricole så blickar jag redan framåt 
till höstens begivenheter. Säsongen 
startar med Grad X i september och i 
oktober drar det igång på allvar med 
Grad 1. Det är således inte bara i 
naturen utan även i PB som man kan 
notera det ständiga kretsloppet. Sam-
tidigt som en säsong är slut så tänker 
vi redan framåt mot nästa.

Vi har i Sällskapet en underbar 
symbol som pedagogiskt och vackert 
visar på detta, nämligen den ”sig själv 
i svansen bitande ormen” som vi kan 
se på 5:ans och 8:ans axelband. Den-
na orm, Ouroboros som den kallas, 
är en dramatisk symbol, där denna 
”feedback”-process är en symbol för 
odödlighet, den eviga återkomsten, 
ingenting har ett definitivt slut, rent 
av vår cykliska tillvaro, det evigt åter-
kommande”, eftersom det sägs om 
Ouroboros att han dräper sig själv 
och därmed ger sig till livet. Varelsen 
kan således sägas stå för evighet eller 
helhet.

Inte helt olikt naturens eget krets-
lopp och absolut inte olikt Par 
Bricoles kretslopp där vi ser fram 
emot höstens händelser innan vi ens 
slutligen lagt vårens aktiviteter helt 
åt sidan.

Hur det än må vara med denna 
filosofiska diskussion, så kan jag inte 
annat än konstatera att ännu ett full-
komligt lysande PB-år har förflutit. Vi 
har fått uppleva åtta Gradgivningar 
och dessutom ett fantastiskt Dam-
Bricoleri i höstas. Jag kan inte annat 
än böja mitt huvud i stum beundran 
inför alla de insatser som gjorts av så 
många Bröder inom så många grenar 
av vårt Sällskap.

Vi har under det gångna året haft 
osedvanligt många besökare från 
andra loger. Inte minst i de sam-
manhangen kan jag notera att våra 
Talanger väcker berättigad avund ute 
hos våra Systerloger. Samma sak gäl-
ler alla våra Ämbetsmän 

I samband med detta tack för det 
gångna verksamhetsåret, så vill jag 
inte framhålla någon speciellt – ett 
litet undantag dock. 

Ett stort och innerligt tack till alla Ni 
som medverkat på olika sätt för att 
få till stånd den fantastiska produkt 
som Du just nu sitter och läser. Det 
finns ett stort antal Bröder som helt 
oegennyttigt lägger ner massor av tid 
och energi för att Tidningen skall 
bli precis så bra som Ni alla Bröder 
förtjänar. Stort tack just till Er. 

Från hela Sällskapet och från oss 
Styrande ett stort och innerligt tack 
till alla Er i vårt Sällskap som gjort 
det gångna året till det bästa hittills. 
Talanger, Ämbetsmän, alla övriga 
m.m.

Men som vanligt går mitt största tack 
till alla Er ”applådörer”. Ni som går 
till PB för att få en trevlig kväll, för 
att trivas och umgås med Bröder. Ni 
är helt enkelt bäst!

Med de slutorden önskar jag Er alla 
en trevlig sommar.

Er Styrande Mästare 
Göran Olofsson

Sommarlov
... i lackskor är ett sätt att slippa den 
värsta PB-abstinensen. Eller varför inte 
vit fluga till badringen. Uppehållet 
mellan Arbetsgradernas sista sam-
mankomst och nästa Arbetsårs Första 
Grad är onödigt långt. 195 dagar! I 
hängmattan kan vi se tillbaka på ännu 
ett år som skall läggas till Borås PB:s 
fantastiska 154-åriga historia. Det har 
varit ett gott år fyllt av inslag där vårt 
kulturarv bevarats på bästa sätt. Vi har 
haft ett rekordstort deltagande på 
våra sammankomster. Personligen har 
jag haft förmånen att resa runt till våra 
systerloger och Moderloge. Det är 
verkligen intressant och kul att besöka 
andra loger. Gör det!!

Nu är det dags börja tänka på åter-
växten i vårt Sällskap. De senaste åren 
har tillströmningen varit stor vilket är 
glädjande. Fler och fler i det kylslagna 
Kalmuckien vill in i vår gemenskap. Så 
vänta inte för länge med att anmoda 
den Bacchi Riddersman som du tycker 
borde deltaga uti våra oskyldiga nöjen. 
Vi har begränsat antal platser. Sänd in 
ansökan så snart som möjligt så vi kan 
pröva honom i oktober på PB1.

Jag vill också i detta sammanhang 
passa på att framföra mitt stora tack till 
alla Talanger och Ämbetsmän som på 
så framgångsrikt sätt arbetat för att 
Arbetsgraderna blivit (enligt min abso-
lut objektiva uppfattning) så bra. Och 
arbetet för att göra nästa år om möjligt 
ännu bättre, förmodligen det bästa 
någonsin, är redan igång.

Mine Bröder, jag önskar Er alla en fan-
tastisk sommar och så ses vi i oktober 
igen. Jag längtar redan...

Hans Berglund, O

Tredje Graden
Lördagen den 1 mars 2014 samlades, 
i Kapitelsalen, hela 249 Bröder inklu-
sive våra gäster från Malmö PB och 
Göta PB samt våra 37 Recipiender.

Före både Kapitlet och Måltidskalaset 
informerades om nödutgångar och 
hjärtstartare. Ett uppskattat initiativ 
av O Berglund. Under måltidskalaset 
höll O Hans Berglund och CM Tor-
björn Sund i taktpinnarna med fart 
och fläkt. Broder Berglund höll talet 
till de nyss antagne Recipienderna. 
Tacktalet hölls av Broder Joachim 
Jerkersson. Våra gäster, som repre-
senterades av O i Malmö PB Johan 

Vartannat år ges Grad XI, eller Rid-
dare av Svarta Korset. Detta sker 
alltid i Moderlogen i Stockholm. 
Lördagen den 26 april 2014 så var 
det dags igen. 

Den här gången hade vi i Borås 
dessutom en recipiend till denna 
sällsynta Grad. Det var Ordföranden i 
Arbetsgraderna, Hans Berglund. Till-
sammans med 14 recipiender från 
hela PB-Sverige samlades ett sextiotal 
Bröder av Högsta Graden för lunch 
på restaurang Hilton, Slussen. 

Därefter var det dags för en kort 
promenad till vårt Stamhus på 
Urvädersgränd på Söder. Under 

Recipiender, Grad 3
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 Jan-Peter Ottaeus
Jerry Carlsson Jimmy Lindgren
Joakim Jerkersson  Johan Wikström
Kristoffer Tyvik Lennart Johansson
Magnus Mattiasson Magnus Söderlund
Magnus Widing Martin Strömberg
Mats Jönsson Max Åhman
Mikael Bergholm Oskar Andersson
Patrick Abrahamsson Patrik Wermelin
Per-Inge Olofsson Pär Svensson
Robert Stedt Thomas Lidskog
Thomas Sandén Thomas Wennerlund
Torbjörn Kind Ulf Antonsson

ledning av Stormästaren, Åke Pilotti, 
skedde sedan en synnerligen värdig 
Gradgivning i Stamhusets Riddarsal. 
Middagen åt vi sedan i Redarsalen på 
förnämliga Erik Lallerstedts restau-
rang Gondolen.

Kvällen avslutades med högklassig 
musikunderhållning av några av 
Moderlogens alla Musiktalanger. 
Stormästaren själv spelar i det gänget 
alltid bas. Det var en kär plikt och 
samtidigt ett sant nöje att ledsaga 
Broder Hans, som därigenom blev 
den 17:e aktive Riddaren av Svarta 
Korset i Borås.

Göran Olofsson

Ny Riddare av Svarta Korset i Borås

Revstedt, tackade för Måltidskalaset. 
Slutligen tackade CM Sund alla Brö-
der som gjort denna kväll möjlig.

Den avslutande underhållningen 
i Kapitelsalen blev något alldeles 
enastående. Under ledning av Roger 
Carlsson framfördes musik av Leroy 
Andersson. Musiken var arrangerad 
av Lars Sjögren och presenterades av 
Jan Olofzon. Ett flertal solister tog 
åhörarna till Bacchanaliska, him-
melska höjder. Ännu en fantastisk 
kväll med Bröderna i vårt älskade Par 
Bricole.

Lennart Helgesson

Hans Berglund, Ordföranden i Arbetsgrader-
na, erhöll Svarta Korset.
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Fjärde Graden
En strålande sol mötte de Bricolister 
som i det underbara lördagsvädret 
den 29 mars begav sig till Borås Par 
Bricoles högborg och till en än mer 
skinande och värmande begivenhet, 
Den Seende Graden, kanske mer 
känd som Grad 4. 

För undertecknad blev det ett tidigt 
avsked från nära och kära, då kosan 
först styrdes till Odd Fellows lokaler 
för att där, tillsammans med övriga i 
Kören, hylla en kär medlem uti det 
Bacchanaliska Sällskapet och till-
lika Körmedlem, på hans 50-årsdag. 
Bo Sköldberg, denne man, som så 
väl personifierar allt vad PB står för, 
hade den ypperst goda smaken att 
bjuda till fest med allsköns matighe-
ter, både i fast och flytande form. En 
sann glädje spred sig i våra Borås-
hjärtan, en glädje som fick oss alla att 
brista ut i sång.

I god tid och med muntert sinne 
anlände vi till Parkhallen där sed-
vanlig tapas och mingel väntade. 
Flertalet Bröder var redan på plats 
och glädjen stod högt i tak. Mången 
hand skakades varmt under vänskap-
liga former. Om man för en stund 
begrundar det hav av frackbeklädda 
gentlemän i ens blickfång, kan man 
inte annat än att känna sig lite stolt. 
Det är få förunnat att få ta del i dessa 
muntra samkväm, samkväm som för 
historiska traditioner vidare och in i 
en ljusnande framtid.

Trots välfylld mage, nyss kommen 
från 50-årskalas, kunde underteck-
nad inte motstå de små, små läcker-
heterna på tapasbordet, frestelsen 
blev för stor…

Inför Kapitlet hälsade vår kära 
Ordförande i Arbetsgraderna, Hans 
Berglund, samtliga 209 närvarande 
Bricolister hjärtligt välkomna. Det 
var uppenbarligen så, att detta var 
”all time high”. Under de 154 år i 
följd som Graden hållits hade aldrig 
tidigare så många medlemmar varit 
närvarande vid en Fjärde Grad som 
just denna kväll. Dagens recipiender 
var 31 till antalet och även det en 
ansenlig siffra och mycket glädjande.

Bland besökarna kan kort nämnas de 
medlemmar ur OIC (Ordens Infor-
mations Collegium) som samlats i 
Borås för att diskutera den digitala 
teknikens möjligheter och samarbete 
mellan logerna. 

Kapitlet förklarades öppnat genom 
att Hans Berglund, likt en dirigent, 
fattade ordförandeklubban, svingade 
den med fast hand och utbasunerade 
”Då åker vi, vart är vi på väg?”.  

Fredrik Berg, vår Ordens Trubadur, 
lämnade inget öga torrt i lokalen när 
han med varsamhet lät sina fingrar 
stryka över lutan och slå an tonerna 
till Carl Mikael Bellmans ”Fjäril 
vingad”. Med sin rena röst fick han 
församlingen att, för en stund, känna 

sig vara förflyttad till 1700-talets 
Stockholm, sittandes i det lilla huset 
på Urvädersgränd och lyssna till 
mästaren själv.

Kapitlet fortsatte så, traditionsmässigt 
och enligt satta reglor och statuter. 
Utöver de sånger som vår kära Kör 
vanligtvis framför under Grad Fyra, 
inkluderade denna kväll även ”Ett 
bondbröllop”.

Kvällens Ceremonimästare, Stefan 
Enander, hade all möda i världen 
att hålla samma takt som vår Ordfö-
rande och Stefan var nog rätt tillfreds 
när Kapitlet var avslutat.     

Måltidkalaset i Rotundan började lite 
ovanligt denna gång då det under 
minglet serverades öl i glas och inte 
i flaska, en återgång till den etikett 
som tidigare har gällt. Till ovanlighe-
terna hörde också fanfar och hyll-
ningssång till Margareta Andersson, 
från GG-mat, som fyllde okänt antal 
år.  

Då inga störande moment lyckats 
nästla sig in denna afton kunde ma-
ten åtnjutas i lugn och ro och under 
Körens överinseende. En bit in i 
måltidskalaset släcktes så lamporna 
i lokalen och alla de ljusbägare som 
var utplacerade på borden tändes 
upp. Ljusvandringen, en hyllning till 
vår Styrandekrets, utfördes under 
disciplin och sång. Kanske att den 
något överförfriskade bordsgran-

nen från Systerlogen önskat att han 
inte tagit det sista glaset vin då han 
abrupt väcktes och fick ta ett varv 
runt lokalen. 

Tal framfördes under kvällen. 
Magnus L, Ceremonimästare i vår 
Moderloge, höll ett lättsamt tal där 
han tackade både Musik, Kör och 
Theater för kvällens framträdan-
den samt berömde Hans Berglunds 
hantering av ordförandeklubban. För 
att citera Magnus: ”Hans, vad duktig 
du är!” Ett speciellt tack framfördes 
till Christian Alçenius, som fått OICs 
sammankomst att komma till stånd 
och det i Borås. Sakkunnig och på-
drivande i riket som helhet. Inspira-
tion till transpiration.

Stefan Enander kunde, i sitt tal till 
Recipienderna, konstatera att det var 
ren tur att de blev benådade och att 
en lismande whiskey i baren aldrig 
sitter fel. Hans Berglund konstate-
rade att detta var den sista Arbetsgra-
den och tackade allt och alla.

Recipiender, Grad 4 
Anders Östman Andreas Ekberg
Carl-Johan Stigson Christer Sabel
Christer Södeliden Daniel Pettersson
Fredrik Alnerby Göran Bengtson
Hans Christiansson Hasse Brännmar
Johan Strömberg Jouni Lupala
Klas Palmqvist Kristoffer Tyvik
Lennart Johansson Magnus Hansén
Magnus Widing Martin Berggren
Martin Sjöstrand Mikael Bergholm
Niklas Karlsson Patrik Christiansson
Per Fransson Per-Inge Olofsson
Pär Svensson Robert Stedt
Staffan Törnqvist Stefan Lindvert
Thomas Lidskog Thomas Sandén
Ulf Antonsson

Till kaffet och avec serverade så Hans 
Kristiansson kvällens höjdpunkt, en 
”Trubadurduell” mellan två skön-
sjungande gitarrvirtuoser. På vänster 
planhalva, utan sedvanlig ”Bellman-
dräkt”, Fredrik Berg, som denna kväll 
ersatt sin luta med en halvakustisk 
gitarr av märket Martin. På höger 
planhalva Ingemar Augustsson, som 
inför kvällens sammandrabbning 
slipat sina färdigheter på hemlig ort 
och stämt sin Alhambra till perfek-
tion.

Fredrik gick lugnt ut med Bellmans 
klassiker ”I januari månad”, Ingemar 
kontrade genast med ytterligare en 
Bellman och likt en tennismatch re-
turnerade motståndaren sångreturer 
på volley.

Klimax blev något av det västgötiska 
slaget. Istället för ett ovärdigt neder-
lag slutade duellen i en förlikning 
och det till allas glädje. Förlikningen 
resulterade i en duett och vår Styran-
de mästare, Göran Olofsson, korade 

kvällens vinnare till att vara den sit-
tande publiken, som för tillfället stod 
upp och applåderade. 

Så var då kvällen slut och utanför 
väntade droskorna på att ta Bröderna 
säkert hem och till välbehövlig vila. 
Ännu en gång ett lyckat kalas. Vad 
annat är att vänta i Borås Par Bricole. 

Anders K Gustafsson

Recipiender, Grad 7
Henrik Wilhelmsson Kjell-Åke Larsson
Lars Johansson Niklas Hedelin
Patrik Björk Peter Wiklund
Tomas Persson

Söndagen den 27 april, den s.k. 
Söndagen Cantate, firade Borås Par 
Bricole traditionsenligt den Sjunde 
Graden, ljusets, sanningens och vå-
rens högtid i Parkhallen. Ett åttiotal 
Bröder hade samlats i det nästan 
osannolikt vackra vårvädret, omgivna 
av den skiraste vårgrönska, för att 

hälsa sju nyantagne Bricolister i Kon-
ung Sverkers Riddaregrad. I denna 
Grad betonas kanske mer än annars 
den  anknytning till den svenska 
medeltidshistorien, som finns i vårt 
Ordenssällskap, men framför allt är 

Sjunde Graden – PB:s vårhögtid

(fortsättning nästa sida)
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Kan det Bricolistiska året få ett mer 
värdigt avslut än Körens vårkonsert? 
Nej, skulle nog svaret bli från publi-
ken i den näst intill fullsatta Gustav 
Adolfskyrkan den 10 maj. Att döma 
av de applåder som spontant och 
frekvent utdelades under konserten, 
så kan man inte annat än tolka fram-
trädandet från både Kör och Theater 
som stor succé.

Med taktfast hand ledde Carl-Gustaf 
Ekström och Tony Thornberg Kören 
till nya höjder. Traditionsenliga 
vårsånger för manskör blandades 
med ett pärlband av sånger från olika 
tidsepoker. Ordens Talare och Skald, 
Henrik Westling, verkade för dagen 
som konferencier och presenterade 
sångerna vartefter de sjöngs med 
klurigt tal och rimmade verser. 

En stunds välförtjänt halvtidsvila fick 
vår Kör då dubbelkvartetten gjorde 

entré och framförde några egna 
alster, varav man i ett av dessa hade 
lyckats klämma in samtliga vårsånger 
i ett enda stort potpurri. Denna goss-
kör går från klarhet till klarhet. Vad 
månne bliva av dessa unga pojkar när 
de blir stora?

Staffan Biörklund-Jullander gjorde 
ett bejublat framträdande och drog 
ned en kaskad av applåder då han 
framförde en improvisation på Alice 
Tegnérs tonsatta dikt ”Blåsippan ute 
i backarna står”. Kyrkans flygel fick 
verkligen bekänna färg under Staf-
fans flinka fingrar. 

Som störande moment lät Theatern 
framföra en verbal dispyt mellan 
konsten, vetenskapen och kungamak-
ten. Ralph Harlid (Gustav den III), 
Åke Andersson (Carl von Linné) och 
Ingemar Augustsson (Carl Mikael 
Bellman) var övertygande i sina roller. 

ligt kunde lufta sina lungor i några 
korta allsångsavsnitt, innan det hela 
avslutades med Sköna maj, välkom-
men!

Kvällen avrundades med att dubbel-
kvartetten från Kören, denna gång 
förstärkt med Koralintendenten 
Carl-Gustaf Ekström i andrabasen, 
på sedvanligt lysande sätt demonstre-
rade sin vokala skicklighet.  Natur-
ligtvis blev det både ovationer och 
extranummer.

Visst är det också ganska ovanligt 
att efter avslutat PB-kapitel kunna 
komma ut i en ljus och varm vårkväll 
utan någon tillstymmelse till regn 
eller kalmuckiskt mörker. Våren är 
här!

Henrik Westling

det förstås ljuset och våren som står 
i centrum.

Riddareprelaten Robert Lorentzon 
gav också i sitt stämningsfulla och 
tankeväckande tal en bakgrund till ri-
tualen i den Sjunde Graden. En dag 
som denna, menade han också, finns 
det verkligen anledning att tacka 
Skaparen för den naturens rikedom, 
som omger oss. Kapitlet inramades av 
musik och körsång med den speciella 
Vårkantaten, med Lars Sjögren som 
sångsolist, som höjdpunkt.

Både Kapitlet och den gemensamma 
måltiden var förlagda till Parkhallen, 
så någon förflyttning till Rotundan 
behövde inte göras. Så kan det för-
hoppningsvis bli i fortsättningen vid 
alla Ordenskapitel, nu när framtiden 
för Rotundan verkar tämligen oviss 
– den här gången fungerade allting 
i alla fall utmärkt. Innan måltiden 
framförde Kören det uppskattade 
vårpotpurriet, där Bröderna som van-

En generös väderlek förgyllde lörda-
gen den 15 mars, dagen då Koralin-
tendenten Carl-Gustaf Ekström hyl-
lades som nybliven 60-åring. Firandet 
inleddes med en minnesvärd konsert 
av Rilkeensemblen, den riksbekanta 
kammarkören under Gunnar Eriks-
sons professionella ledning. I bas-
stämman, värt att nämna, ingår för 
övrigt även Carl-Gustaf. 

Under efterföljande sittning med 
mat och dryck uppvaktades inte bara 
med mångtaliga gåvor utan också 
med tal och musikaliska inslag. De 
senare hanterades välljudande av 
såväl Rilkeensemblen som PB-kören. 
I sådana här sammanhang undgår 
ingen att fägnas med versifierad hyll-
ning av Ordens Talare och Skald. Så 
skedde också denna afton då Henrik 
Westling framförde sitt kväde, tilläg-
nat festföremålet.

Bo W Jonsson

Det här att bli sexti kan låta rätt mycke´  
men du, käre CG, är knappast antik!

Att hålla sig ung, ja, det är i mitt tycke,  
att ägna sig ständigt åt sång och musik.

Det vet vi i Kören, vi håller oss unga, vi  
är som en gosskör, just för att vi känt,

att det är så  underbart härligt att sjunga  
och ledas av dig, vår Koralintendent!   

Det är nu rätt länge du lett oss i Kören  
och omsorgsfullt övat oss år efter år.

Du är den tålmodige repetitören,  
och vi följer med dig så gott det nu går.

Ibland kan du bli både arg och besviken,  
så vi råkar ut för ditt temperament,

när vi hela tiden gör fel i rytmiken.  
Förlåt oss för detta, Koralintendent! 

För allt det är glömt, när det någon gång 
händer, 
att allt bara stämmer, och allt flyter på,

när alla kan texten till Bacchi Kalender  
och vi når till höjder vi knappt trott oss 
nå!

Ibland står vi högst upp på tonkonstens 
stege,  
det sker inte var dag, men när det har 
hänt,

så är säkert skälet till detta, att CeGe  
har visat sin klass som Koralintendent!

Nu fyller du sexti, det finns argument  
för att du förtjänat att få en present,

men det har knappt varit ett predikament, 
vi gör som vi brukar – det är konsekvent.

Och ”Gubben är gammal” som slutkom-
ponent, 
det klarar vi nog, fast vi bytt dirigent.

Vi har ju en vice Koralintendent!

Av: Henrik Westling

Sist men inte minst bör också näm-
nas Fredrik Berg, Ordens Trubadur, 
som på luta ackompanjerade både 
Kör och publik när de tillsammans 
sjöng Fjäril vingad av Carl Mikael 
Bellman.

Man kan konstatera att vårt kära 
Par Bricole börjar alltmer sätta sitt 
avtryck i den kalmuckiska myllan. 
Fem år i rad och ett ständigt ökande 
åskådarantal talar sitt tydliga språk. 
Borås Par Bricoles vårkonsert är här 
för att stanna. 

Anders K Gustafsson

Borås Par Bricoles Vårkonsert

Stora Rådet
Onsdagen den 23 april samla-
des 51 Bröder Riddare av Svarta 
och Gyllene Korset i Rådssalen. 

Under ledning av Styrande 
Mästaren Göran Olofsson led-
des Bröderna genom föredrag-
ningslistan som innehöll både 
information och ekonomisk 
redovisning. 

Rådsmötet avslutades med val av 
11 blivande Riddare av Gyllene 
Korset. 

Efter måltidskalaset höll Dep. 
StM Emeritus Lars Wettéus 
en bildkavalkad om ”Bricolist-
Bröderna som Byggde Borås”. 
Bröderna fick uppleva en PB-
bildskatt som måste bevaras för 
eftervärlden.

Lennart Helgesson

Hyllad Koralintendent Carl-Gustaf Ekström 60 år
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Graderna
Under Bricoleriets ungdom (1779-
1799) fanns endast sju Grader. Det 
var Grad 1, 2, 3 och 4. Dessutom vice 
Guvernörsgraden (Grad 5), och slut-
ligen dåvarande 6:an. Denna Grad 
titulerades Guvernör och var således 
motsvarighet till dagens 8:a.

Slutligen fanns den högsta Graden, 
”Riddare av Bricoleriet”. Inalles sju 
Grader.

20 år efter Moderlogens grundande, 
år 1799, sker sedan en radikal för-
ändring av Gradsystemet. Begreppet 
Riddare av Bricoleriet tas bort och er-
sätts av två ”Högsta Grader”, Riddare 
av Gyllene Korset (nuvarande Grad 
X) och allra högst upp Riddare av 
Svarta Korset (nuvarande Grad Xl).

Dessutom skjuter man in ytterligare 
två Riddargrader mellan 5:an och 
nuvarande 8:an. Dessa kallar man för 

Grad 6 eller Sigbardigraden och 
Grad 7 eller Konung Sverkers Rid-
dare.

1837 tyckte man inte att Sigbardigra-
den passade in i Par Bricole och den 
ersattes då av S:t Sigfrids Riddargrad, 
fortfarande med numret 6. Orsaken 
till denna förändring är det idag 
ingen som känner till.

Så långt fram i tiden som 1923 till-
kommer sedan ytterligare en Grad. 
Den läggs in mellan nuvarande 8:an 
och 10:an och det blir då nuvarande 
Grad 9 eller Konung Magnus Rid-
dare.

Här i Borås så gavs de två första Rid-
dargraderna, Grad 6 och Grad 7, för 
första gången 1876 eller 1877.

Att utnämna Guvernörer (Grad 8) 
blev tillåtet i Borås första gången 
1888.

RGK (nuvarande Grad X) gavs i 
Borås första gången 1915.

Den nya Grad 9, som är den senaste 
av alla, gavs första gången år 1924.

Våra band
Vad som här är sagt om de olika 

Gradernas tillkomst är i princip his-
toriskt belagt. Lika säkra kan vi vara 
om våra olika Gradband även om det 
bland våra Bröder ibland verkar råda 
en viss osäkerhet

Gradbandens historia för Grad 1-4 är 
enklast att redogöra för. De är av allt 
att döma oförändrade sedan starten 
för 235 år sedan. Första Gradens hals-
band, 2:an med sitt rosa axelband 
med dubbla vita kanter, 3:an med 
sitt röd-vita band och slutligen 4:ans 
svarta halsband med silverkanter.

Så till Guvernörsgraderna. 5:ans vice 
Guvernörsband har också alltid sett 
likadant ut, dvs svart axelband med 
lila kanter. Det orangeröda axelban-
det hos 8:ans Guvernörer är oföränd-
rat sedan 1799, men är troligen ännu 
äldre.

Nu blir det lite komplicerat. Leda-
möterna i de nya Riddargraderna, 
Grad 6 och Grad 7, är fortfarande 
vice Guvernörer och behåller således 
sitt svarta axelband men till detta 
fogas vid Grad 6 ett orange halsband 
som vid Grad 7 byts ut mot ett vit-rött 
halsband.

Vill Du ha det ännu mer komplice-
rat? Befordran från vice Guvernör till 
Guvernör sker vid Grad 8 och då byts 
det svart-lila axelbandet ut med gu-
vernörsbandet som är ett orange-rött 
axelband med gyllene kanter. Men 
samtidigt behåller man 7:ans vitröda 
halsband.

Ledamöterna i Grad 9 är således 
fortfarande Guvernörer, men dess-
utom Konung Magnus Riddare och 
man behåller således sitt orange-röda 
axelband och till detta fogas ett svart 
halsband med gula kanter. 

Den Broder som är flitig och bevistar 
de flesta av våra sammankomster når 
i allmänhet Grad 9. Som en bonus 
kan man under tiden studera och 
memorera det som jag tidigare här 
nämnt.

Vidare avancemang i Gradsystemet 
blir svårare och dessutom lämnar 
man Guvernörsgraderna och även 
dess band.

10:e Graden RGK, den nästa högsta 
Graden, är kvoterad och därför svår 
att uppnå. 10:ans axelband är i svart 
siden med silverkanter och de brode-
rade bokstäverna ”P.L.” i silver. Runt 
halsen ett rött halsband.

Slutligen den Högsta Graden, RSK. 
Den är ytterst strängt kvoterad och 
mycket sällsynt. Idag är det endast 17 
aktiva Bröder I Borås som innehar 
denna Grad. Gradens axelband är i 
svart siden med guldkanter och de 
broderade bokstäverna ”L.P.” i guld. 
Runt halsen ett mörkviolett hals-
band. 

Nästan allting kring denna Grad är så 
hemligt att det inte ens står nedteck-
nat i Sällskapets Statuter. 

Varför banden ser ut som de gör och 
vad insignier och hängen betyder 
avslöjas efter hand vid respektive 
Gradgivning.

Lycka till med Ditt studium av detta.

Göran Olofsson

Grad 1 Grad 3Grad 2

Grad 4 Grad 6Grad 5

Grad 7 Grad 9Grad 8

Grad 10 Högsta Graden

Grad 1 – Nitisk Och I Wingården Arbetsam 
Kommendör - NOWIAK.

Grad 2 – Klar Och Befallande 
Överkommendör - KOBÖK.

Grad 3 – Oförgängligt Skinande Broder - 
O.S.B.

Grad 4 – Durchseende Broder - D.B.

Grad 5 – Vice Guvernör - v. G-r

Grad 6 – S:t Sigfrids Riddare - SSR

Grad 7 – Konung Sverkers Riddare - KSR

Grad 8 – Guvernör - G-r

Grad 9 – Konung Magnus Riddare - KMR

Grad 10 – Riddare av GylleneKorset - RGK

Högsta Graden – Riddare av Svarta Korset 
- RSK

Sällskapet söker

Viktigt anrop till Bröder av 
alla de Grader!
För att vårt Sällskap även fortsätt-
ningsvis skall kunna arrangera sam-
mankomster av hög kvalitet, ofta av 
lysande professionell art, behöver 
vi hjälp av fler Bröder. 

Kanske Du, Bäste Broder, kan bistå 
med någonting av vad slag det vara 
månde! 

Tveka inte att erbjuda dina ta-
langer och/eller andra tjänster till 
De Styrande eller denna Tidnings 
Redaktion eller OIM Christian 
Alçenius.

För närvarande har vi behov 
av fler duktiga Fotografer!



KLANG! Nr 12 – 201410 11KLANG! Nr 12 – 2014 

När man bläddrar i vår senaste 
Årsbok imponeras man av den 
fantastiska mängd information som 
finns tillgänglig för dagens Bricolist. 
Lika imponerande är den omfattning 
som vi idag bedriver. Bara den del av 
årsboken som förtecknar antalet äm-
beten upptar hela 133 befattningar.

Annat var det för 153 år sedan, i 
Borås Par Bricoles allra första matri-
kel från 1860-61.

De två blad som utgör hela matrikeln 
upptar bara 18 befattningar, men 
dessa innehåller ändå alla de väsent-
liga rollerna för att kunna bedriva ett 
värdigt Bricoleri.

7 av de 18 ämbetena tillsattes av 
Bröder som 1860 redan var medlem-
mar i Wenersborgs PB. De övriga 11 
fördelades alltså på alldeles nyreci-
pierade Bröder, utan någon tidigare 
erfarenhet av våra muntra tidsfördriv, 
men under den engagerade och 
kreativa ledningen från P A Dahlgren 
och hans medstyrande bedrevs ar-

betet under de första åren med stor 
framgång. Bland annat genomförde 
man 10 receptioner under de första 
15 veckorna.

Genom att studera vilka ämbeten 
som besattes ser vi vad som ansågs 
viktigt för den nya Dotterlogen. 
Likheten med dagens organisation är 
tydlig, och att traditionerna har varit 
viktiga att bevara är uppenbart.

Först stod naturligtvis De Tre Sty-
rande, precis som idag. All löpande 
verksamhet sköttes av en gemensam 
grupp Ämbetsmän, där vi finner 
Riddare-Prelat, Ceremonimästare 
och Proto-Notarie främst. Till dessa 
kom Skatt-Mästare, 1.e och 2.e Ord-
ningsman och Providör. 

Vid sidan av dessa ceremoniella rol-
ler stod en rad talang- & administra-
tionsroller.

Ordens Skald, Direktören för Den 
Bacchanaliska Musiken, Ordens 
Kantor. General-Härold och Ordens 
Härold, samt Ordens Präntare och 
Ordens Balett-Mästare komplette-
rade gruppen. Koral-Intendenten 
tillkom redan 1861, och Ordens 
Intendent året senare.

Vi kan alltså konstatera att Tal, 
Musik, Sång och uppträdanden var 
tidigt stående inslag i sammankoms-
terna.

Matrikeln upptar också en förteck-
ning över medlemmarnas Gradtill-
hörighet, men den blir mycket kort. 
1860 finns enbart 2 Grader och 3 
namn angivna. Man valde nämli-
gen att enbart förteckna de högsta 
Graderna, dvs. R. av 1.Gr och vice-
Guvernör.

Det fanns ytterligare sju Bröder av 
Grad 2 – 4 i Wenersborg, men dessa 
upptogs inte i matriklarna.

Under Boråslogens första 7 år var 
tillstånden att recipiera högre Grader 
än Grad 4 ännu inte godkända av 
Moderlogen. Det betydde att fram 
till 1867-68 var alla Guvernörer, KSR, 
SSR och vice-Guvernörer formellt 
medlemmar i både Borås och We-
nersborg. 

Först på Sofiadagen 1867 fick man 
utnämna sina egna 30 vice-Guver-
nörer i Borås, och detta firades med 
en unik, storslagen vice-Guvernörs-
måltid med omfattande inslag av tal, 
sång och musik 

1870 leddes Borås PB av ett Guverne-
ment där Hammarström och Lund-
qvist var Konung Sverkers Riddare, 
och Palmén var Sankt Sigfrids Rid-
dare. I övrigt var de högsta Graderna 
Guvernörer.

Den 14 augusti 1869 inflyttade till 
Borås en medlem av Moderlogen, 
Dessinatören Carl Abraham Borg-
ström, och han blev vår förste Rid-
dare av Gyllene Korset.

Borgström inträdde i Sällskapet 1838 
och blev RGK den 15 maj 1850. Han 
var född den 13 december 1813 
i Stockholm. 1853-1854 blir han 
inspektor hos Lars Johan Hierta på 
hans säteri Hässlingeby. 

Den 22 februari 1862 gifter han sig 
med Emma Maria Uppmark, och 
flyttar med henne till Borås, där hon 
avlider 1872.

Vi har inga anteckningar om Borg-
ströms insatser i PB:s verksamhet, 
men han blir Riddare av Wasaorden 
1872. 

1877 byter han yrke i matrikeln till 
slöjdlärare, och 1880 finns en note-
ring från Wenersborg att Borgström, 
med titel fabrikör, bor där. Han står 
emellertid hela tiden kvar i Borås 
PB:s matrikel fram till 1886 då vi har 
en lucka i vår matrikelserie.

1890 är Borgström skriven i Maria 
församling i Stockholm, men anges 
då som försörjningshjon.

1888 blir han Jubelkommendör, och 
avlider 82 år gammal den 28 april 
1897.

Carl Abraham Borgström var alltså 
ensam RGK i Borås under 10-talet år. 
Först 1881 fick vi våra två första egna 
RGK, OM Jacob Alfred Wendt och 
DM Samuel Emil Uggla.

Lars Wetteus

Ur våra arkiv...

Snabbare, enklare och smartare!

Läs mer på swedbanksjuharad.se

Skaka fram saldot med  
nya Mobilbanken
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Sista ordet

Porto

betalt

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

Nyfiken på den nya hemsidan för 
Borås PB? - Ta en förhandstitt:

boras.parbricole.se

Så var stunden kommen för arbets-
årets sista ord. Inte mycket tycks mig 
förekomma att orda om så här inför 
en annalkande sommar. Sällskapets 
livaktiga tillstånd kommer självfal-
let att bestå med tanke på att idoga 
förberedelser redan aktiverats inför 
kommande säsong. Så har sakteliga 
ett spex börjat ta form och något så 
vidunderligt och för somliga totalt 
obegripligt som ett nytt rikstäckande 
datasystem kommer efter hand att 
tas i bruk. Sistnämnda sker för övrigt 
under ledning av Borås PB med OIM 
Christian Alçenius som drivande 
kraft. 

Återstår för mig tillsammans med 
hela Redaktionen att önska samtliga 
Bröder en alltigenom livgivande 
sommar. Juni månad har infunnit sig, 
vars ljuvlighet vår store diktare Harry 
Martinson så innerligt tolkat:

Juni natt blir aldrig av, 
Liknar mest en daggig dag. 
Slöjlikt lyfter sig dess skymning 
Och bärs bort på ljusa hav.

Bo W Jonsson

Vår nya hemsida
Trots ett överflöd av upplysthet bland 
våra medlemmar, finns dock även 
i Par Bricole ett visst behov av att 
kunna sprida information. Därför 
har det under det senaste året arbe-
tats febrilt med en ny webtjänst, som 
både skall underlätta en sådan sprid-
ning och för ännu icke upplysta visa 
vilket lysande Sällskap vi är.

Några av er har redan sett en tidig 
version av vår nya hemsida, men 
utveckling pågår och det kommer 
förhoppningsvis synas en mer kom-
plett version redan i början av nästa 
Bricolistiska år.

Tillsammans med våra kollegor i OIC 
runt om i landet håller vi även på att 

ta fram en ny webtjänst för både mo-
derlogen och våra systerloger, som 
valt att följa Borås i denna satsning.

Vi hoppas att vi alla ska få både nytta 
och stort nöje av den nya webben! 
Vill man få en skymt av vad som kom-
ma skall, kan man redan nu gå in på 
boras.parbricole.se och titta runt.

Digitalt klang!

Christian Hamnebo, OWR

Liksom PB är Borås Symfoniorkester 
en viktig kulturbärare i Borås.

På Ticnet.se eller Borås Turistbyrå 
kan Du nu lösa abonnemang för den 
kommande säsongen. 

Generalprogrammet för 
2014/2015 finns på:

www.borassymfoniorkester.se


