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Riksmötet för Ordens Informationsmäs-
tare hölls i Borås den 26-27 februari, 
OIC:s vagga. Flera års arbete med upp-
byggnad av OIC-organisationer runt om 
i riket samt strukturering av vårt Baccha-
naliska informationsarbete, kulminerade 
i ett antal viktiga Loge-gemensamma 
överenskommelser. 

Överenskommelser som kommer att 
hjälpa oss alla i vårt fortsatta, gemen-
samma utvecklingsarbete. Riksmötet 

kan därmed beskrivas som en succé. 
Efter Riksmötet har även Göta beslutat 
att bygga upp en egen OIC-organisation 
och därmed är alla Loger med på banan. 
Alla viktiga beslut togs i enighet, gäl-
lande såväl samverkan som varumärke. 
Först och främst enades vi om att erbjuda 
hjälp till de Loger som ännu inte kommit 
igång med sin nya webbplats. Utöver 
detta enades vi om en plan för ett riks-

En viktig milstolpe för Bricoleriet

fortsättning på sida 3
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De Styrande

Ordförande i Arbetsgraderna

Annonsera 
i Klang!

Nenne Palmé, 

OSC, 0706-34 06 72

Bäste Broder
Som brukligt vid den här tiden på året 
sitter jag ute vid Atlantens böljor i höjd 
med ekvatorn. Vågorna slår mot stranden 
och ett visst mått av ro och idyll infinner 
sig - verkligen en mycket priviligierad 
tillvaro.

Extra priviligierad nu med tanke på 
en tilltagande oro i Sveriges närområde. 
Hela Europa utsätts ju för närvarande 
för enorma påfrestningar i samband 
med bland annat flyktingsituationen. 
Allting känns som alltför stort för att vi 
vanliga människor skall kunna lösa detta. 

Man vill ju inte känna att känna att man 
stoppar huvudet i sanden eller att man 
helt blundar för de stora problemen. 
Ändå må det i den här situationen få vara 
tillåtet att någon gång fly undan, att få 
lägga världsproblemen åt sidan och istäl-
let fokusera på det som är lättsamt, roligt 
och underhållande.

En priviligierad tillvaro gäller inte 
bara när man har semester i solen. Det 
gäller även till vissa delar alla oss som har 
någon form av ansvar i Par Bricole och 
kan se tillbaka på en lyckad avslutning av 
2015 och inledning av år 2016 - Välbesök-
ta kalas, en härlig stämning och broderlig 
samvaro. 

Vi har mer och mer funnit oss tillrätta i 
att använda Parkhallen som både Kapitel-
sal och måltidslokal - vilken härlig lokal 
är inte detta egentligen. Den är både 
vacker och ändamålsenlig. Extra roligt att 
logistiken flyter så bra. Inte minst på vår 
Högtidsdag, Barbaradagen. Vi var ju fak-
tiskt fler än 300 Bröder denna kväll. Det 
var som vanligt ansträngande inte minst 
för alla ”applådörer” som visade gott 
tålamod när vissa Bröder blev behängda 
så att dom mest liknade en ståtlig julgran 
med allt glitter.

Som en ytterligare krydda på det nya 
året, kan jag konstatera att säsongens 

Recipiender verkar vara av ett osedvan-
ligt gott virke - som vanligt med ändå 
tillfredsställande när man tänker på 
återväxten. 

Detta kunde jag notera inte minst för 
ett par veckor sedan vid Grad 3. Då i 
sällskap med inte mindre än 240 andra 
Bröder. Jag fick dessutom återigen be-
kräftat att Grad 3 är en av de trevligaste 
och mest uppslupna Graderna faktiskt. 

Bakom oss har vi nu flera kalas som 
präglats av ordning och gott humör hos 
Bröderna trots alla nymodigheter avseen-
de vår lokal. Från hela Sällskapet vill jag 
därför rikta ett stort och innerligt tack till 
alla Er som jobbar i det tysta just i denna 
jobbiga situation-jag tänker naturligtvis 
på iordningsställande av lokalen och om-
dukningspausen. Tack till Intendenter, 
Providörer och alla övriga.

Nu börjar faktiskt solen skymmas av lite 
irriterande skyar. Det kan vara dags att gå 
och byta om och kanske tänka sig en liten 
paraplydrink. Så går det nämligen till vid 
Atlantens kluckande vågor.

Min Bror, jag tillönskar Dig en fortsatt 
trevlig vår.

Göran Olofsson 
Styrande Mästare

Morsning och good 
bye …

… sa Magnus Härenstam när han lekt 
färdigt och det var dags att gå. Också för 
mig är det nu dags att gå, att avsluta min 
period som ledare av våra oskyldiga lekar 
och nöjen i Arbetsgraderna. Tillsam-
mans med ett lag av synnerligen Lysande 
Ämbetsmän har jag i 7 år varit en liten 
del av den organisation som ansvarar för 

att våra Kapitel och Kalas genomförs på 
den höga nivå som våra Bröder är vana 
vid och värda. Och jag gläds över hur 
utvecklingen gått mot att allt fler Bröder 
besöker våra sammankomster. Ett tecken 
på att vår flerhundraåriga kultur och tra-
dition funnit en självklar plats och attrak-
tion i dagens snabba cyberunderhållning 
och facebook- generation.

”Replace screen time with people time”
Senast nu på 2:an och 3:an fick vi 

återigen känna på den härliga känslan 
som bara kan upplevas på PB. (dessa 
raders skrivs innan 4:an men kanske läser 
Ni dem efter 4:an varför jag dessutom 
menar att också 4:an med största sanno-
likhet var minst lika underbar)

Personligen tycker jag att Wänskapen 
är den viktigaste av de pelare vårt Älskade 
Sällskap vilar på. Och vänskap har jag 
känt genom alla mina snart 40 år i Borås 
PB. Särskilt kul har det varit de sista 7 
åren när jag varit direkt involverad vid in-
val av nya Bröder. Många vilka jag redan 
funnit nära vänskap med. Andra som jag 
fortfarande har förmånen att snart få lära 
känna närmare.

Men en varningens finger vill jag peka i 

denna min sista Ordförandespalt. Jag har 
sett de som allt för ivrigt följer Silenus 
leverne och med högröda näsor dyrka 
Bacchus för intensivt. Kom då ihåg att 
redlighet och måttlighet är vad som ger 
Ridderlige egenskaper. Glädjande kan 
jag dock konstatera att alla visat på den 
arbetsglädje som krävs i Wingården. 
Visat att de är de värdige och anstän-
digt muntra Bacchi Riddersmän som vi 
genom Faddrar uppsökte och anmodade 
deltaga i våra oskyldiga nöjen. Och inte 
de lastfulle, obändige och trumpne som 
vi kallar kalmucker.

Vi härstammar från ordensväsendet på 
1700-talet. De faktiska ordnarna i 1700 
talets Stockholm var sociala nätverk. Ville 
man komma någonstans i huvudstaden 
var det viktigt att vara ordensaktiv. Det var 
den tidens facebookgrupper, chatrooms, 
instagram och ganska långsamma twitt-
rar. Också idag fungerar vår Orden som 
ett nätverk där vi samlas kring inbördes 
Vänskap, Aktning och Förtroende. Men 
inte bara det, vi är också kulturbärare av 
gamla fina traditioner, sång, musik, tale-
konst och teater. Glöm aldrig det.

Så käre Bröder av alla Grader. Tack och 

Tack igen för den vänskap Ni visat mig 
under mina år i Borås PB i allmänhet 
och mina år som Ämbetsman i Arbetsgra-
derna i synnerhet. Det är en ynnest att 
få arbeta med alla dessa lysande Bröder 
som utgör Ämbetsmannakåren och 
själva ryggraden i Arbetsgraderna. Alla 
bidrar med viktiga delar och jag kan inte 
här nämna alla här men jag måste nog 
tillstå att utan Torbjörn, Fredrik, Steinar, 
Mikael, Anders, Stefan, Mats och deras 
team hade det inte blivit mycket. Och jag 

hade stått mig slätt. Vad Musiken, Kören, 
Theatern, De Gylldne samt Ljud och Ljus 
betyder är självklart. Det stöd jag fått av 
De Styrande har givit energi och kraft. 

Det är med blandade känslor jag nu 
överlämnar klubban till min efterträdare. 
Men jag vet att Du min Bror kommer 
föra våra Arbetsgrader vidare framåt med 
bevarande, nyskapande, stil, humor och 
glans. Jag överlämnar till Dig att själv 
presentera Dig i nästa Ordförandespalt i 
KLANG!

Jag kommer säkert sakna mycket av 
den glöd, kamratskap, spänning och skoj 
som jag upplevt som Ordförande. Nu 
skall jag sätta mig bland de applåderande 
Bröderna. Låta mig underhållas och 
njuta av den fantastiska förmånen vi har 
som tillhör detta så unika och Lysande 
Sällskap. 

Hans Berglund

gemensamt samarbete kring utveckling 
av våra webbar. Den tredje viktiga saken 
som vi enades om är en Loge-gemensam 
funktion för teknik- och IT-frågor. Den 
största frågan för hela Bricoleriet är vårt 
varumärke - Par Bricole. 2012 startades 
ett arbete med att definiera de funda-
mentala plattformarna för vårt gemen-
samma varumärke. Målet med detta 
arbete är att samtliga Loger skall kunna 
använda sig av samma underlag som stöd 
för sitt kommunikationsarbete. Mötet 
enades även om hittills oprövat inom Bri-

coleriet men ändå nödvändiga nästa steg, 
nämligen en gemensam Kommunika-
tionsplan för 2016-2017, riks- respektive 
lokal samordning av fyra budskap per år. 
I första hand kommer detta att göras på 
våra webbar, eftersom vi alla hänger ihop 
i den digitala världen.

Christian Alçenius

(Forts från sida 1: En viktig milstolpe för Bricoleriet)

I Borås Par Bricole har vi tagit fram namnbrickor att fästa på våra 
frackbröst för att vi enkelt skall kunna känna igen varandra och 
även berätta vad vi heter. Den första namnbrickan erhålles gratis vid 
inträdet, men ersättningsbrickor skall beställas via kansliet.  
Skicka ett epostmeddelande till boras@parbricole.se, eller ring  
033-12 60 66 och ange namnet.

70 kronor betalas via SWISH 123 034 53 97 eller kontant på kans-
liet. Brickorna levereras till kansliet efter ca en vecka.  
Providörerna kan också lämna ut dem vid 
Er ankomst till kalasen. Det medföljer en 
magnetbricka som med fördel kan sys fast i 
fracken.

Göran  
Eklöf
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226 Bröder var på plats den 26 januari 
för att efterforska huruvida de 26 Re-
cipienderna vore värdige att upphöjas 
till Överkommendörer. Bland Bröderna 
märktes vår nye Hedersledamot RGK 
Nils Wendels från Göta PB. Under led-
ning av O, Hans Berglund samt vice CM, 
Stefan Enander fick alla Recipienderna 
sina färdigheter bedömda. Det högtidliga 
gravölet innehöll också traditionsenligt 
sång, både vid dryckesbordet och från 
åsneryggen. Kapitlet stöttades musik-
mässigt på ett välklingande sätt av Den 
Bacchanaliska Kören och Musiken och 
visuellt av Theatern. 

Under måltidskalaset, där Bröderna 
vore förnöjde med både mat och dryck, 
höll Ordförande Hans Berglund ett 
lysande tal till de nyss antagne Överkom-
mendörerna. Tacktalet hölls av Broder 
Alessio Crociani, på engelska. Troligen 
första gången ett tacktal framförts på 
främmande språk i Borås PB? I samband 
med Kungssången fick Bröderna uppleva 
en fantastisk fanfar från tre (!) trumpe-
ter, nämligen Lennart Johansson, Anders 
Hjort samt Henrik Pettersson. Styrande-
kretsen i det Lysande Sällskapet Borås 
Par Bricole hyllades både ritualenligt och 
berättigat och tackade naturligtvis för 
det.

Kvällens underhållning till kaffet var 
enligt tradition Körens ansvar och blev 
en klar succé. Cege Ekström och Tony 
Thornberg stod för låtval och idé och 

Musikens Pedro Johansson och Torbjörn 
Westerlind för arrangemanget. 

Underhållningen innehöll sångfram-
trädanden varvade med allsång. Anders K 
Gustafsson, som för kvällen iklätt sig rol-
len som Loa Falkman, var konferencier. 
Gästartisterna, med andra ord solisterna, 
var Per Jünke, Fredrik Nordin, Fredrik 
Persson, David Wagiström och Andreas 
Johansson. De båda sistnämnda spelade 
också med på bas och gitarr. 

Kompet på piano och synt sköttes av 
Torbjörn Westerlind och Pedro Johans-
son och på trummor Jan Olofzon. Chris-
tian Hamnebo fick igång oss i publiken 
snabbt och framgångsrikt, bland annat 
genom spel på sin ukulele. Körandet 
sköttes av Tony Thornberg, Dag Gustafs-
son och Carl Nordin.

Succén fullbordades med en enastå-
ende insats av ljud- och ljusteamet ledda 
av Johan Loberg. Allt gick fram perfekt 
och detta bevisades av att Bröderna i 
salen i sin uppskattning av hela kvällens 
underhållning stod upp och kraftfullt 
sjöng med, inte minst i avslutningen ”PB 
i vårt hjärta…”. 

Lennart Helgesson/Hans Kristianson

Andra Graden
För 156:e gången i obruten följd hälsade 
Arbetsgradernas Ordförande Hans 
Berglund välkommen till Tredje Gradens 
Kapitel. Än en gång inför ett stort antal 
närvarande Bröder, denna gången 242 
stycken varav det var 13 gäster. Alla Loger 
var representerade, mycket tack vare 
att OIC hade Riksmöte i Borås fredag - 
lördag.

Bröderna fick sig till livs ett Kapitel 
som skapade många leenden. En del av 
uppskattning för fina prestationer av age-
rande Bröder. Många av igenkännandets 
glädje av flydda tider.

Återigen många av uppskattning för 
överraskningar och nyheter.

Föga överraskande var dock inte att 
Broder O och rättens ledarmöter hade 
skilda uppfattningar om bedömningen i 
skuldfrågan.

Alla 34 recipienterna blev upphöjda till 
Oförgängligt Skinande Bröder - O.S.B. 

Efter att Broder Per Sund läst Gradens 
förklaring och sedvanlig insamling avslu-
tades med kalasinformation.

När Kapitelsalen dukats om kunde 
Måltidsprocessionen starta och alla sätta 
sig till bords. 

En förvirrad och förtvivlad Anna Book 
uppenbarar sig på scenen och sjunger 
om sin diskning i Melodifestivalen. Ord-
ningsmännen var dock snabbt på plats 
och informerade hen om att detta är ett 
könsneutralt och modernt kalas. Bara för 
män.

Bröderna fick sedan glädja sig åt en 
måltid bestående av:

Gubbröra med öl och snaps. Därefter 
Örtstekt fläskfile med rödvin både i såsen 
och glasen.

Den första skålen tillägnas H.M. 
Konungen. Kungssången sjungs och den 
alltid uppskattade fanfaren utföres denna 
gången på trumpet och trombon.

Broder O Hans Berglund talar till de 
nyss antagne bröderna, och Broder CM 
Torbjörn Sund hyllar Styrandekretsen. 
Efter allt smicker och alla berömmande 
ord är de Styrande på så gott humör att 
medaljer skall delas ut.

Kvällens sponsor Skandia Mäklarna 
representerade av Magnus Mattiasson 
och Ove Bornelund blev behängda. PG 
Franzén medaljerades för sin donation av 
kristallkronor.

Patrik Syrén från Moderlogen höll ett 
uppskattat tal och tackade för maten.

De nyss antagne brödernas likväl 
uppskattade tacktal framfördes av Broder 
Gunnar Wramsby.

Efter att måltidskalaset avslutats vidtog 
underhållningen. Denna gången var det 
vår fantastiska Orkester som tog scenen i 
besittning.

Under Roger Carlssons ledning och 
med arrangemang av Lars Sjögren gav 
hela Orkestern oss en oerhört njutbar 
stund tillsammans med George Gersh-
wins musik.

Jan Olofzon vägledde oss förtjänstfullt 

och presenterade kvällens solister Joakim 
Rydell, Lars Sjögren och Andreas Johans-
son. Att Borås PB vimlar av Talanger som 
ger Bröderna njutbara kvällar finns inga 
tvivel om. Det är ingen tillfällighet att 
vi har så höga besökssiffror på våra PB 
kvällar.

Fyllda av gjädjen att åter fått njuta av 
muntra och anständiga tidsfördriv kunde 
vi bege oss hemåt i natten.

Bertil Jansson

Tredje Graden

Vi hjälper dig med  
revision, redovisning 
skatt och affärsråd-
givning

Kontakta oss i Borås på tel. 
010-212 55 00 så berättar vi mer! 

STÖD SÄLLSKAPET –
BOKA MÖTEN OCH EVENTS
I VÅRA EGNA LOKALER

Tipsa om våra lokaler – hjälp oss att hyra 
ut Parkhallen - tipsa dina vänner.

Parkhallen i Borås AB

Alessio Crociani*
Anders Ljungqvist
Bo Johansson
Christer Claesson
Dan Borgman
Daniel Paterson
Fredrik Fagerström
Fredrik Fürst
Greger Arturén
Gunnar Wramsby
Ingemar Sjöholm
Ivan Rosengren
Jan Frick
Janne Olsson

Jens Grimvik
Johan Sjöberg
Jörgen Gustavsson
Martin Andersson
Michael Malmström
Mikael Sandberg
Mikael Steiland
Mikael Udiljak
Patrik Benjaminsson
Pelle Gemfors
Robin Lundgren
Ted Berglund

*tacktalare

Recipiender, Grad 2

Alessio Crociani
Anders Ljungqvist
Andreas Nyman
Bo Johansson
Christer Claesson
Christian Lundström
Dan Borgman
Daniel Carlsson
Daniel Paterson
Fredrik Fagerström
Fredrik Fürst
Greger Arturén
Gunnar Wramsby*
Ingemar Sjöholm
Ivan Rosengren
Jan Frick
Jan Linusson
Janne Olsson

Jens Grimvik
Johan Sjöberg
Jörgen Gustavsson
Lars Stenquist
Ludvig Wållgren
Martin Andersson
Mattias Bergdahl
Mikael Sandberg
Mikael Steiland
Mikael Udiljak
Patrik Benjaminsson
Pelle Gemfors
Per-Anders Sund
Pierre Skönnegård
Pontus Ekman
Robin Lundgren

*tacktalare

Recipiender, Grad 3
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Varför bara fira Moster Barbara en gång, 
när man kan göra det två gånger samma 
helg. Dessutom med sin Kärälskeliga i 
sällskap för en fantastiskt trevlig upp-
levelse vid Moderlogens Barbara-bal på 
Grand i Stockholm. Morgonen efter vår 
egen fantastiskt lyckade Barbara-afton 
tog vi tåget upp mot Hufvudstaden och 
strålade samman på Strand Hotell som ju 
är beläget ett stenkast från Grand.

Festligheterna inleddes redan kl 14.00, 
och ca 14.30 skildes Bröder från sina 
Damer och Partner för att inleda ett 
Barbara-Kapitel i Vinterträdgården. Våra 
Kärälskeliga blev samtidigt underhållna 
i Spegelsalen där det serverades cham-
pagne, eller vad man nu kanske föredrog 
istället.

Efter Kapitlet, som genomfördes 
mycket ståtligt och värdigt utan nämn-
värda olikheter från vår egen ceremoni så 
fick vi åter sammanstråla med respektive 
för mingel och minispex i Spegelsalen.

En stund senare var det dags för sitt-
ning i Vinterträdgården för Måltidskalas. 
Kören sjöng fantastiskt vackert för oss 
alla, och Hovsångerskan Lena Nordin 
från Kungliga Operan virvlade runt 
bland alla borden, sjöng så ljuvligt att 
man blev tårögd. Blev man inte blöt i 
ansiktet av detta så skvätte hon frodigt 
omkring sig ur en champagneflaska 
(med vatten), medan hon dansade runt. 
Mycket roande och fyndigt inslag.

Vi blev också bjudna på en strålande 
duett med Lena Nordin & Klas Hedlund, 
även han från Kungliga operan. 

Middagen var av högsta klass, och 
åtföljdes av roande och fyndiga tal. Inte 

KÖK • BELYSNING • VITVAROR • ELMATERIAL

kvalitetsmäklarna

minst från vår Stormästare Åke Pilotti, 
som alltid i världsklass! 

Barbaratalet väljs ut av flera ”tävlande” 
och lästes upp av DSM Henrik Mickos, 
och först efteråt sprättas kuvertet upp 
med namnet på den okända upphovs-
mannen, detta året Br Lennart Berg.

Efter middagen var det dans till 
storband, som senare avbyttes mot ett 

I vårt lysande Sällskap Borås Par Bricole 
finns det många Bröder som gör ett 
fantastiskt jobb i det tysta för att allt ska 
fungera. Några av dessa Bröder ingår i 
ledningsgruppen för Parkhallsbolaget.

Sällskapet Borås Par Bricole äger ett 
dotterbolag, Parkhallen i Borås AB. 
Styrelsen i detta bolag utgörs av de tre 
Styrande, Göran Olofsson, Hans Kristian-
son och Christer Erikstam. Styrelsen har 
i sin tur delegerat mycket av det löpande 
arbetet till en ledningsgrupp vilka i sin 
tur består av Sören Rylander, Ingvar Jo-
hansson, Lars Jorstadius, Hans Johansson 
och Göran Lenberg.

I oktober 2010 tecknades ett hyres-
avtal mellan Borås Stad och Borås Par 
Bricole vilket innebar att Sällskapet hyr 
Parkhallen under de kommande 20 åren. 
Avtalet innebär att Sällskapet erhåller alla 
intäkter som genereras i fastigheten samt 
även ansvarar för allt underhåll och drift 
som fastigheten medför. Hyresavtalet har 
i sin tur överlåtits till vårt dotterbolag, 
Parkhallen i Borås AB, vilket Sällskapet 
äger till ca 65 % och resterande ägande 
är fördelat på ett antal Bröder som köpt 
aktier i bolaget. 

Att ha ett ansvar för en fastighet är ett 
dagligt arbete som måste utföras. Led-
ningsgruppen har i princip dagligen ak-
tuella frågor och utmaningar som måste 
tas hand om. Alla som vill hyra lokalen 
av Parkhallen i Borås AB måste adminis-
treras av ledningsgruppen. Detta innebär 

att telefonen ibland går varm hos grup-
pen för att kunna ta emot våra önskade 
hyresgäster. Det pågår idag ett arbete att 
utveckla ett digitalt bokningsverktyg som 
ett led i utvecklingen av verksamheten. 

I vårt hyresavtal står det uttryckligen 
att vi som hyresgäst ansvarar för allt 
underhåll som fastigheten medför. Detta 
innebär att ledningsgruppen ansvarar för 
allt från enkla underhållsarbeten så som 
rena mindre reparationer och underhåll 
men även betydligt viktigare frågor som 
rör fastigheten i stort.

I februari månad blev äntligen köket i 
Parkhallen klar och bolaget kunde skriva 
ett nytt hyresavtal med GG Mat AB. Detta 
innebär att en mycket långdragen och ar-
betsam fråga äntligen är i hamn, arbetet 
har skett i samråd med Sällskapets AU. 

Ledningsgruppen har idag fokus på att 
finna en hyresgäst i de tomma lokalerna 
som tidigare Veidekke och O-ringen 

hyrde. Som det har gått att läsa i Borås 
Tidning kommer eventuellt Borås Stad 
att hyra lokalerna vilket dock i skrivande 
stunder inte är klart. 

Inom ledningsgruppen finns det även 
långsiktiga och strategiskt intressanta 
uppslag för att utveckla fastigheten och 
dess verksamhet vilket vi säkert längre 
fram kommer att kunna presentera men 
idag är det i sin linda.

Precis som för alla andra Bröder som 
gör ett fantastiskt arbete i det tysta och 

ibland kanske 
något otack-
samt är hela det 
lysande Sällska-
pet synnerligen 
tacksamma för 
arbetet som ut-
fört av lednings-
gruppen.

Claes Palmén

I lokalernas tjänst

Den kulna torsdagen 11 februari sam-
lades drygt 120 Bröder av de två högsta 
Graderna, RSK och RGK till en högtidlig 
installation av 13 Bröder i PB:s näst hög-
sta Grad, Riddare av Gyllene Korset.

Av dessa 13 Bröder fanns en från vår 
östra Systerloge i Jönköping, medan 

övriga har sin hemvist i Göta PB. 
År 1799 skrevs den ursprungliga ritua-

len för denna Grad, som då hette ”Den 
evangelisk-Lutherske Riddaregraden”,och 
den var Sällskapets andra och näst högsta 
Riddargrad.

Den reviderades 1815 och igen 1837, 

Besök i västerled – Grad X, RGK

Bröderna Nils Carlsen, Lars Wettéus, Thomas Falk, Gustav Engdahl, Bertil Jansson och Göran Nils-
son.

och så sent som 1967 fick den sitt nuva-
rande namn:

”Konung Gustav Vasas Riddaregrad” och 
den är numera vår fjärde sedan ”Konung 
Sverkers Riddaregrad” och ”Konung Magnus 
Riddaregrad” tillkommit som den andra 
respektive tredje Riddaregraden.

Bland Bröderna denna kväll fanns 
två gästande Bröder från Vänersborg, 
sex från Jönköping och från Borås PB, 
Bröderna Nils Carlsen, Gustav Engdahl, 
Thomas Falk, Bertil Jansson, Göran Nils-
son och Lars Wettéus.

De trenne Styrande i Göta presiderade 
i Riddaresalen (Lilla O), där de på ett 
förnämligt sätt assisterades av RCM Lars 
Unger, som vänligt och högtidligt lotsade 
Recipienderna genom Graden.

Vid det efterföljande, gemytliga 
måltidskalaset svarade Anders Hasslöf 
för skönsång ackompanjerad av Björn 
Areskoug liksom Göran Roempke med 
Thomas Lagerberg vid pianot.

Gästernas tack framfördes av StM i 
Jönköping PB, Gunnar Gotte, RSK.

Göran Nilsson

Parkhallens ledningsgrupp: Ingvar Johansson, Lars Jorstadius, Sören Rylander, Hans Johansson 
och Göran Lenberg.

Barbara-bal på Grand i Stockholm

På bild från vänster Minna och Bengt-Olov Engström Heino samt Sirpa och Claes Hanson.

bluesband som bjöd på 60-70-tals klas-
siker ända tills man inte fick spela högt 
på Grand längre, och benen började vika 
sig. 

Lyckliga och berikade med en oför-
glömlig afton vandrade vi tillbaka till 
Strand framåt småtimmarna.

Claes Hanson
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Sällskapet informerar

PB Theatern
PB Theatern kallar till årsmöte den 
17 maj kl. 18:00 på Kansliet.

Frågor och förslag som skall tas 
upp på årsmötet kan med fördel 
lämnas till Lars Gustaf, Martin eller 
Dan.

Sällskapet Par Bricole hade en mycket lo-
vande Stormästare under åren 1820-1822, 
nämligen Serafimerriddaren m.m. Måns 
Stenbäck. Dessvärre gick han bort mycket 
tidigt och ersattes då av Lars Hjortsberg, 
som valts in i Sällskapet redan på Kexéls 
tid och som alltså tillträdde Stormästar-
ämbetet 1823. 

Med honom kom en ny era in i Sällska-
pet. Det fanns återigen plats för ”upp-
sluppna lekar”. Allvaret lades åt sidan 
lite. Detta visade sig bli en av Sällskapets 
absolut stora personligheter genom åren. 
Inte minst kulturpersonligheter. Han 
kallades under lång tid ”Sveriges störste 
skådespelare genom tiderna”. Redan som 
6-åring fick han engagemang på operan 
och var även under lång tid barnskå-
despelare på Dramatiska Teatern som 
Gustav III grundat. Kungen uppskattade 
tydligen den unge pojkens insatser och 
utsåg honom snart till ”garcon bleu”, en 
sorts icke adlig page vid hovet. Han fick 
sedan även i vuxen ålder en lång karriär 
på Dramaten. Nästa gång Du besöker 
Dramatiska Teatern i Stockholm - tag då 
trappan upp till baren (!) en våning upp. 
Ställ Dig med ryggen mot bardisken, så 
ser Du till höger en ståtlig byst av just 
Lars Hjortsberg. - En tribut till hans stor-
het som aktör.

Lars Hjortsberg valdes in i Sällskapet 
1795 och hade självaste Olof Kexel som 
Ceremonimästare. Han var en flitig 
deltagare vid PB:s Gradgivningar. 1812 
utsågs han till RSK och 1823 övertog han 

Sällskapets högsta ämbete. Som Stormäs-
tare var han elegant, vältalig och snabb 
i repliken. Han gick ur tiden 1843 och 
förmodligen var han den siste Stormästa-
re som personligen kände både Bellman, 
Hallman och Kexel.

PB 50 år
Under Hjortsbergs tid som Stormästare 
firade också Sällskapet sitt 50-årsjubileum 
1829. Under 1820-talet hade Bellman-
romantiken börjat blomstra igen. Något 
som i högsta grad gynnade Par Bricole. 
Det beslutades exempelvis, på Hjorts-
bergs initiativ, att resa ett nationalmonu-
ment av Sällskapets första Ordensskald. 
Man hade planerat ett jätte-monument 
men pengarna räckte bara till en byst av 
Bellman. Bysten restes just 1829 ute på 
Djurgården i närvaro av 10 000-tals män-
niskor. 

Det hela är förevigat en känd konstnär 
och man ser på bildens högra sida vem 
som verkar vara viktigast för bildkonstnä-
ren (Konung Karl IV Johan till häst och i 
pampig hatt) - se bild nedan.

Även Bellmans änka var med vid 
festligheterna liksom Bellmans fjärde son 
Adolf, den siste ättlingen till Bellman 
som var i livet. 

Det sägs att denne, lite svag i sinnet 
redan före detta, i samband med festlig-
heterna blev helt ”vansinnig” och togs 
in på sjukhus i samband med festlighe-
terna. Festligheter som alltså anordnades 
genom Hjortsbergs försorg. 

Varje år firar Moderlogen ”Bellmanda-
gen” just ute på Djurgården och just vid 
denna byst

Den Hjortsbergska Medaljen i guld de-
las ut för ”mycket hög talang och lyskraft 

Par Bricoles medaljer

liksom för framstående administrativ 
gärning”. 

På senaste Barbara-dagen delades den 
ut till Ordföranden i Arbetsgraderna, 
Hans Berglund - synnerligen välförtjänt. 
Den delas annars ut synnerligen restrik-
tivt

Göran Olofsson

Napoleon lär ha yttrat att ”varje man i 
ledet bär en marskalkstav i sin ränsel.” 
Skulle den tesen ha förankring i verklig-
heten, skulle vi mycket väl kunnat se en 
blivande Koralintendent, Musikdirecteur, 
Theaterchef, Ceremonimästare, Ordfö-
rande i Arbetsgraderna, eller varför inte 
en av De Tre Högste Styrande bland de 
25-talet Nitiske Och I Wingården Arbet-
samme Kommendörer som samlades till 
den traditionella informationskvällen för 
Grad 1 en kylig vinterdag i januari.

Tradition? Jo faktiskt. Redan Bengt I 
Johansson och Göran Stenbäcken hade 
introducerat en informationsträff för nya 
Bröder, och när Göran Olofsson och jag 
tog över i Arbetsgraderna fortsatte och 
utvecklade vi detta.

Det tillkom då även en obligatorisk 
”utbildning” för Grad 4, som villkor för 
att bli befordrad till Vice Guvernör, dvs 
Grad 5.

Att arbeta i wingården
Upplägget har, sedan 2003, varit att 
vid NOIWAK-träffen har jag lämnat en 
berättelse om Carl Michael Bellman och 
hans tid, hans uppväxt, utveckling mot 
nationalskald och hans betydelse för Par 
Bricoles tillkomst. En bakgrund i form av 
en beskrivning av Stockholm under det 
turbulenta 1700-talet har också bidragit 
till att förstå under vilka förutsättningar 
Bellman och hans kamrater levde och 
verkade. 

Som en levande illustration till presen-
tationen framför OTr Fredrik Berg några 
av Fredmans epistlar.

Göran har fyllt på med att beskriva ske-
endet när Sällskapet 1779 får sin första 
struktur, sina stadgar och sin organisa-
tion, och Han går sedan igenom vår egen 
Loge och hur vi är strukturerade. Bland 
annat visar vi på hur Gradstegen med 
Arbets-, Generals- och Riddaregrader är 
utformad.

Bröderna får också en förklaring till 
det som hände dem under Grad 1, med 
symboler och ritualer, liksom de regler 
som vi har när det gäller kallelser, svar 
på inbjudningar, ordning under Kapitel, 
måltid och underhållning.

Efter denna träff står ”Ettorna” redo att 
recipieras till KOBÖK 14 dagar senare.

Stort bortfall
I en medlemsanalys fann vi att av antalet 
Bröder som av olika anledningar lämnat 
Sällskapet under perioden 1989 – 2005, 
återfanns hela 22 % i Grad 4. Vi tolkade 
detta som att behovet var stort av en 
ytterligare fördjupning av kunskapen 
och insikten om Par Bricole och dess vär-
deringar främst för att öka behållningen 
av att fortsatt deltaga i våra ”anständiga 
tidsfördriv”, även efter att Arbetsgraderna 
passerats.

Beslutet blev att inbjuda/beordra även 
DB till en sammanfattande information, 
som krav för att få befordras till Vice 
Guvernör.

Vid denna årliga träff under senhösten, 
får Bröderna en fyllig redovisning av hur 
Borås PB bildades 1860, tillsammans med 
en tillbakablick över de genomgångna 
Arbetsgradernas historia, ritualer och 
innehåll. Göran presenterar även en rad 
av Moderlogens tidiga Stormästare och 
deras insatser.

En titt på avgångarna de senaste 10 åren 
pekar på att insatsen har gett positivt utfall, 
och från 2010 är antalet Bröder som lämnat 
Sällskapet nästan försumbart.

Som ett bevis på fullföljd ”skolgång” 
utdelas som avslutning BAUsb, dvs den 
medalj som vi instiftade vid starten 2005. 

BAUsb står för Borås Arbetsgraders 
Upplysningsmedalj i silver att bäras i blått 
band. För de flesta DB blir denna den 
första dekorationen att fästa på fracken, 
och samtidigt ett slags examensbevis på 
PB-kunskap.

Som avslutning vid båda träffarna bju-
der Sällskapet på en förnämlig landgång, 
öl, kaffe och kaka. Allt serverat av några 
frivilliga medlemmar ur Traktörgruppen.

Skulle någon Broder, av högre Grad än 1 
respektive 4, vilja ta del av dessa informatio-
ner, är det bara att anmäla sitt intresse till 
Protonotarien Erik Williamsson.

Lars Wettéus

Framtiden checkar in

Lars Hjortsberg

Bysten av Bellman invigdes 1829 ute på Djurgården.

Den Hjortsbergska Medaljen  
i guld
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Sista ordet

Porto

betalt

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

Jag sitter med en stor känsla av tomhet. 
Av olika anledningar blev det ingen skid-
resa till Alperna i år. För mig känns det 
som den optimala semestern. Man är ute 
hela dagen och får massor av frisk luft 
och mycket motion. Det krävs koncentra-
tion hela tiden. Tankarna kan inte fladdra 
tillbaka till jobbet för då vaknar man i en 
snödriva.

Man kan inte ha så mycket högre livs-
kvalitet än en lunchpaus på en bergstopp 
i vårsolen. Den fantastiska utsikten och 
gulaschsoppa tillsammans med en kall öl 
fullbordar det hela. Att man sedan kan 
luta sig tillbaka och kanske slumra till lite 
i solen gör det inte sämre. En av anled-
ningarna är begynnande artros i knäna, 
som gör två av mina stora fritidsintressen, 
skidåkning och tennis, mindre angenä-
ma. Direkt smärtsamma till och med. 

Ett vanligt uttryck förr var att alla goda 
ting är tre. Nu finns det ett tretal som är 
raka motsatsen. Det värsta är att jag kän-
ner att jag börjar närma mig de tre G-na.

Det gäller att glädja sig åt att man delar 
den varma gemenskapen bland Bröderna 
i PB, de glada och muntra tidsfördriven 
och den fantastiska underhållningen av 
alla Talanger.

Det gör att man kan hålla sig lite från 
DE TRE G-NA. Nämligen GRINIG - 
GNÄLLIG - GUBBE.

Men lite måste jag gnälla för tennisen 
kan nu beskrivas så här:
Att en tennistokig gubbe från Borås 
tröttnat kan förstås 
när bollen man skall ta 
säger knäna: Vadå-Vem-JA ?? 
då blir tennis som fläsk utan löksås

Bertil Jansson

Vår passion är 
goda affärer,  
vårt nöje är att 
dela dem med dig.
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