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Årets julklappar!
Ute i kalmuckien blev årets julklapp VR-
glasögon . Årets julklapp i PB varierar . I 
Moderlogen begåvades de med ett nytt 
strålande Guvernement . I Borås PB är 
det inte tal om annat än att den allra 
bästa julklappen är en ny Talanggren . På 
Barbarahögtiden installeras De Baccha-
naliska Lekarne (DBL) hos oss . Vi har ju 
redan fått smaka på en del av vad dom 
kan . På PB PUB och som underhållning 
på några andra evenemang . Vid sidan om 
talekonsten kan trubadurkonsten påstås 
var det äldsta Talangutövandet inom Det 
Lysande Sällskapet Par Bricole - med 
Carl-Michael Bellman som den självklare 
ursprungsgestalten .

Utöver Bellmanssångerna har DBL-
Bröderna givetvis också en annan bred 
repertoar av visor, många också ur andra 
musikgenrer. Detta är ju också en möjlig-
het att finna nya ännu okända Talanger 
som kan roa Bröderna i framtiden. Egen-

skaper som särskilt värderas är: Förmåga 
att fånga sin publik - Relevant repertoar 
ur Bellmans verk - Teknisk förmåga 
avseende röst och instrument - Övrig 
repertoar inom viskonsten.

Vi är ju oerhört lyckligt lottade i Borås 
PB med mängder av Talanger, men nya 
ansikten och nya röster är ju alltid ett 
välkommet tillskott.

Om man ser tiden under detta året 
som en förlovning, får vi önska att De 
Bacchanaliska Lekarne får ett långt och 
lyckligt äktenskap med Borås PB. 

När vi nu håller på och önskar så vill 
redax fortsätta med det, och önska ER 
ALLA att de helger som finns framför oss 
blir varma, ljusa och trevliga.

Eftersom många också får njuta av lite 
extra ledighet, får vi hoppas den innehål-
ler välbehövlig vila och avkoppling.

Redaktionen

Årets julklapp i PB varierar. I Moderlogen begåvades de med ett nytt strålande Guvernement.
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De Styrande

Ordförande i Arbetsgraderna

Bäste Broder
Har vi någonsin upplevt en sådan höst? 
Med sköna temperaturer, hög luft och en 
antydan till vinter .

Annars sitter jag som vanligt så här 
års vid en uteservering och tittar ut över 
Atlantens blå böljor. Funderar på om 
jag skall hämta en paraplydrink eller om 
jag skall skriva färdigt den här artikeln. 
Här nere talar man fortfarande om stora 
saker, exempelvis om valet i USA. Vilken 
dramatik!

Det är nästan så att vår egen dramatik 
i Par Bricole kommer lite i skymundan. 
Vad har vi då för dramatik?

Exempelvis så har vi avverkat Grad 1. 
I år med inte mindre än 44 Recipiender. 

Ett fantastiskt rekord. Desto mer märkligt 
är då att vår CM vid denna Gradgivning 
genomförde sin prövning både på ett vär-
digt och effektivt sätt. Mycket bra gjort! 
Nu är det upp till alla oss andra. Vi skall 
leva upp till våra principer och vi skall 
väl ta om hand alla dessa nya medlem-
mar. Nästa gång Du besöker ett PB-kalas, 
reflektera då över ”Inbördes Wänskap, 
Aktning och Förtroende” – våra hufvud-
sakliga föremål. Reflektera över om just 
Du har bidragit till att våra nya medlem-
mar upplever just detta. Hur bär vi oss 
egentligen åt för att just de med lägst 
Grader kommer in i gemenskapen. Det 
är nog ganska så enkelt för oss med höga 
Grader att kommunicera med varandra, 
att exempelvis stå i baren eller någon 
annanstans och ha samtal och diskussion 
med likasinnade. 

Emellertid så är det allas vår skyldig-
het att arbeta vidare på det som vår CM 
inledde vid Grad 1 – låt oss se till att 
samtliga 44 nya medlemmar känner sig 
välkomna. Min Bror, var gång Du nu 
ser en Broder med tratt om halsen eller 
med Andra Gradbandet om axeln. Gå 
fram, presentera Dig och hälsa honom 
välkommen i vår gemenskap. Han utgör 
ju framtiden för vårt Sällskap.

Jag minns från mitt eget inträde i Säll-
skapet för länge sedan. Stundom kände 
jag mig ganska liten och ensam och hade 
alldeles säkert uppskattat en klapp på 
axeln eller ett välkomnande ord från 

någon med lite högre Grad eller högre 
ålder och visdom.

Någon månad efter Grad 1 så sågs 
vi igen i kyrkan. Det var dags för den 
vackra Sjätte Graden som alltid inleds i 
Carolikyrkan. Som vanligt så hedrade vi 
de Bröder som under året lämnat oss. I 
år var det säkert rekordmånga besökare 
i kyrkbänkarna. Sjätte Graden i sig är ju 
inte öppen för alla men som Du vet så är 
alla välkomna till ceremonierna i Kyrkan 
före Gradgivningen.

Sedan dröjde ändå till december innan 
det var dags för avslutning av verksamhets-
året med vår Högtidsgrad, Barbaradagen. 
Då var det läge att lindra våra medmän-
niskors besvärligheter. Åtminstone i så 
måtto att det just i år blev ett ordentligt 
medaljregn – precis som vanligt på Bar-
baradagen. Tack vare den osäkerhet som 
råder ute i världen – politiskt, militärt och 
ekonomiskt, så är det tydligen så att vissa 
basala värden består. Exempelvis så har 
guldvärdet stått sig och behållit sitt värde 
trots alla oroligheter. Just av den anled-
ningen kändes det tillfredsställande att vi 
just i år har kunnat belöna ett osedvanligt 
stort antal förtjänte Bröder med medalj – 
inte minst i då valören guld.

Med denna korta genomgång av hös-
tens aktiviteter önskar jag Dig tack för det 
gångna året och välkommen tillbaka år 
2017.

Din Styrande Mästare 
Göran Olofsson

Anspänning!
Vilken pärs! Som numera, initialt i alla 
fall, prövad O får man väl erkänna, att 
det var med ett visst darr på manschetten 
som jag jämte Arbetsgradernas tjänste-
män genomförde höstens 1:a Grad .

Det var en mäktig uppgift för Broder 
CM Stefan Enander att pröva 44 Reci-
piender, den näst största skaran hittills 

i vår historia! Senast vi var fler var nog 
vid logeinvigningen av Borås PB 1860. 
Genomförandet av 1:an skedde dessutom 
samma helg som Borås PB stod värd 
för ett tredagars CMO-möte! Läs gärna 
Broder OM:s sammanfattning av detta. 
Jag kan inte nog betona hur utmanande, 
kul och lärorik denna helg var. Dessutom 
omgiven av så mången varm Broder Bric-
cole! 

Till nästa första Grad 2017 kommer 
vi behöva vara något återhållsamma och 
mer precisa i när sista anmälningsdag är. 
Vi kommer då genomföra en installation 
i samband med Gradgivningen och detta 
kommer inskränka på tillgänglig tid för 
alla moment. Med andra ord återigen en 
utmaning!

Ytterst ödmjukt vill jag tacka alla in-
blandade vingårdsarbetare i förberedan-
det och genomförandet av 1:a Graden 
med middag och underhållning. Jag är 
så väldigt stolt å Borås PB vägnar, då vi 
ju dessutom hade en stor skara gästande 
och inspekterande Bröder O och CM 

vid Gradgivningen. Vi gör ett riktigt bra 
jobb! Detta fick vi bekräftat vid summe-
ringen av CMO-mötet under söndagens 
arla timmar på Grand Hotell.

Till våre nyantagne NOIWAK vill jag 
rikta ett extra varmt Välkomna bland 
oss Bröder och till våra oskyldiga nöjen. 
Det var underbart att se er så försiktigt 
treva er fram i mörkret innanför våra 
murar, ledda vid axeln av era lika blinda 
medvandrande Bacchi Riddersmän! Ni 
har nu tagit ett första steg mot ljuset och 
jag hoppas innerligen att ni vill fullfölja 
vandringen med oss, era faddrar och 
Bröder. Lyssna, reflektera och lär på er 
resa! Fundera, tänk efter och våga fråga 
en Broder med högre Grad, vi älskar alla 
att få förklara. Bevista informationsträf-
farna och – framför allt – besök den för-
sta Graden igen nästa år. Som vi alla vet 
är repetition lärdomens moder och en 
förutsättning för att komma till djupare 
insikt!

När det gäller arbete, är det ju bara 
lastfulle och trumpne som slår sig till ro 

och vilar på hanen för länge. Som sanna 
Bricolister laddar vi nu om för att kunna 
ta itu med NOIWAK-träff den 12 januari, 
PB2 den 21 januari, PB3 den 25 februari 
och PB4 den 1 april. En utmaning som 
självklart måste förberedas och plane-

Bernth Höglund 
till minne
Sällskapet har mist en av sina Styrande 
Emeriti . Natten till den 29 september 
2016 avled Styrande Kanslern Emeritus, 
Riddaren av Svarta Korset, Bernth Hög-
lund i en ålder av endast 71 år . 

Bernth var en genuin Boråsare, som 
hade hela sitt yrkesverksamma liv förlagt 
till Staden. Han var verksam som revisor 
och drev under många år egen revisions-
byrå, vilken slutligen uppgick i revisions-
bolaget BDO. 

Privat var Bernth i sin ungdom en syn-
nerligen duktig elitsimmare i Simklub-
ben Elfsborg och efter sin aktiva karriär 
fortsatte han att hjälpa klubben adminis-
trativt. 

Frågan är om Par Bricole någonsin har 
haft en Ämbetsman med en längre obru-
ten tjänstgöringstid? Redan i slutet av 
1970-talet blev Bernth vice Proto-Notarie 
i Arbetsgraderna, för att år 1980 tillträda 
posten som ordinarie Proto-Notarie. 
Det Ämbetet behöll Bernth i hela 16 år, 

alltså ända till år 1996 då han utnämndes 
till Riddare-Skattmästare. Ämbetet som 
RSkM innehade han till år 2008 då han 
betroddes med att bli en av De Tre Sty-
rande, nämligen Styrande Kansler. Detta 
Ämbete nedlade Bernth till år 2011, efter 
att i obruten följd ha varit Ämbetsman i 
31 år. En alldeles enastående arbetsinsats 
i Sällskapets tjänst! 

Sällskapet är skyldigt Broder Bernth 
ett stort tack för hans administrativa 
insats, inte minst för hans synnerligen 
effektiva omhändertagande av Sällskapets 
ekonomi. Det är till stor del tack vare 
Bernth, som vi kunde genomföra ett 
Lysande 150-årsjubileum år 2010, utan 
att detta nämnvärt belastade Sällskapet 
ekonomiskt. Bernth framstod alltid som 
en Broder vilken i alla situationer höll 
hårt på regler och principer. Inte minst 
var han i den innersta kretsen känd för 
sitt mycket intressanta sätt på vilken 
han kunde säga nej till en ekonomisk 
investering – ofta var emellertid dessa nej 
välbefogade eftersom Bernth hade en 
stor kunskap om Sällskapets ekonomi.

Under föregående år drabbades 
Bernth av lungcancer, vilket han där-
efter har behandlats för. Efter avslutad 
behandling lades han för några månader 
sedan in på sjukhus för att komma till 
rätta med svalgproblem till följd av strål-
ningen. När han såg ut att ha klarat även 
detta drabbades han av lunginflamma-
tion, vilket tragiskt nog ändade hans liv. 

En hängiven Bricolist har gått ur tiden. 

Ny Konung Magnus 
Riddare
 Lördagen den 16 september gav Göta 
Par Bricole sin tredje Riddaregrad, Kon-
ung Magnus Riddaregrad, i det vackra 
ordenshuset Valand .

 Bland de cirka 30 Recipienderna fanns 
vår eminente pianist från Borås, Michael 
Eriksson. Han hade av olika skäl inte 
kunnat närvara när Graden gavs i Borås 
förra året. I det numera ganska vanliga 
utbytet mellan systerlogerna förekom-
mer även gästreceptioner i vissa fall, och 
Broder Michael fick alltså möjligheten att 
ta sin Grad tillsammans med Bröderna 
från Göta.

 Det hela inleddes som vanligt med 
en festligt prunkande skördefest, och 
fortsatte sedan i en högtidlig ceremoni 
i Valands underbart vackra Riddaresal. 
Dubbningen förrättades av Det Styrande 
Guvernementet, StM RSK Torsten Le-
man, DStM RSK Carl-Gustaf Mann och 
StK RSK Hans Rönnqvist i spetsen, assis-
terade av dagens RCM, den inkommande 
StM i Göta PB, RSK Lars Unger.

Kvällen avslutades som vanligt med 
ett festligt måltidskalas, med sedvanligt 
inslag av musik, sång och tal.

Därmed hade Borås PB fått ytterligare 
en medlem i sitt Konung Magnus Rid-
daregille.

Reporter på plats: 
DStM em. RSK Lars Wettéus

ras. En uppgift vi redan satt tänderna 
i genom en tidig för-kollationering i 
kansliet, där flitens lampa lyser i novem-
bermörkret .

Innan juluppehållet skall vi dock alla få 

möjlighet att äta lite kalkon tillsammans 
och fira Moster Barbara på vår stora 
vinterhögtidsdag. Väl mött!

Johan Anderson 
Ordförande i Arbetsgraderna

info@elfiberbolaget.se

Får du inte tag i en  
elektriker/fibertekniker? 

Hör av dig till oss! 

ElBoCo_121x27_annons.indd   1 2016-11-14   07:53

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

Kontakta oss i Borås på tel. 
010-212 55 00 så berättar vi mer! 
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Första Graden
Lördagen den 15 oktober 2016 kommer 
för evigt att vara inristad i 44 st sökande 
Bacchi Riddersmäns hjärnbark som den 
dag då de för evigt lämnade det tröstlösa 
stretandet i den kalmuckiska sörjan och 
det aldrig lättande mörkret . Lämnande 
denna jämmerdal på jorden för att som 
en blint famlande, lätt stapplande skock 
bli upptagna i det Bricolistiska ljuset . 
På vägen dit genomgå pinliga förhör, 
stapplande och famlande strapatser ge-
nom skogar, berg och hav . Denna gång av 
praktiska skäl markerad av en videkvist, 
invalidramp och blomdusch . En äkta 
Bricolist uthärdar allt! Samteliga av de 
44 utvalda Sökande Riddarna uthärdade 
dessa strapatser med bravur och ingen 
behövde nesligen ledas ut såsom befun-
nen icke värdig .

Efter prövningarnas genomförande 
genomfors de 44 Recipiendernas lysande 
faddrar av en skälvning av sinnesrörelse 
och en djup lättnadens suck lämnade 
deras svårt medaljtyngda bröstkorgar. En 
prövning som denna skall man inte ta lätt 
på. Så mycket kan gå fel och även starka 
viljor kan bräckas vid svåra prövningar.

Våra härliga Styrande beviljade denna 
tappra skara sökande Riddersmän tillträ-
de till den Bacchanaliska gemenskapen 
och Kapitlets traditionsenliga avslutande 
ackompanjerades fullständigt strålande 

av en till fulländning konstrande Kör 
och en rent bedårande Orkester. Bägge 
Talanggrenarna gav allt man kan önska i 
form av ekvilibristiska toner från gyllene 
strupar och klingande horn!

Måltidskalasets inledning skedde 
traditionellt med yster älg och en briljant 
jägare som med bravur nedlade Jägare-
visan till Brödernas odelade förtjusning. 
Vår käre sponsor Ljusexperten Magnus 
Söderlund gjorde kalaset billigare och 
därmed ack så mycket roligare.

En lika synnerligen delikat som tradi-
tionsenlig älggryta avnjöts med rikligt av 
ljuvligt flytande fluidum. Ackompanjerat 
av mustiga snapsvisor såväl som av ly-
sande talrika tal från gäster och Styrande. 
Tal med inslag från alla världens hörn 
där mongolisk strupsång var ett av de 
mer uppskattade inslagen. 

Recepiendernas tal hölls föredömligt 
kort och kärnfullt av Herr Alex Heino.

Till kaffet vill man ju gärna ha förströ-
else och även denna gång uppfylldes 
förhoppningarna med råge när våra evigt 
entusiastiska sångare och taskespelare 
framförde ett bejublat spex författat av 
den evigt ivrige Michael Romild. The 
Klang of PB, en härlig travesti på Sound 
of Music där bland annat barnen Tripp, 
Trapp und Trull gjorde allt för att ge 
publiken en musikafton som ingen skall 

glömma. Handlingen var stundom på 
gränsen till dramatisk och skrämmande 
inslag såsom partiturbränning av parti-
turet till Sköna Helena förekom. Nu kan 
Sköna Helena aldrig mer framföras inom 
Borås Par Bricole…

Klang och tack för ett härligt PB 1 käre 
Bröder!

Per Jünke

Recipiender, Grad 1

Alex Heino* Anders Petterson
Aron Egfors Carl Magnus Svensson
Carl-Oskar Oscarson Daniel Isaksson
Daniel Nyström Daniel Stigson
David Hassel Eric Albertsson
Erik Hjert Erlendur Hilmarsson
Glenn Svensson Hans Abrahamson
Hans Nyhlén Henrik Apelqvist
Henrik Axelsson Henrik Jansson
Henrik Larsson Johan Ahlström
Johan Svedberg Johan Svensson
Johan Wagiström Jonas Lundin
Jonny Nyberg Kjell Hjalmarsson
Konstantin Ekström Krister Lundberg
Linus Johansson Magnus Boman
Martin Lydén Mattias Björlevik
Mattias Segergren Mikael Lundqvist
Morgan Tidstål Patrik Karlsson
Peder Evers Peder Johannisson
Per Dise Per Gusténius
Peter Hjalmarsson Peter Rangert
Tobias Rejnö Åke Karlsson

 *tacktalare
Foto: Bo Johansson

Foto: Niclas Andersson
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Sjätte Graden
Kyrkan

Carolikyrkan var lika välfylld som alltid 
vid den minneshögtid som inleder vår 
Sjätte Grad. Hit är ju alla Bröder, oavsett 
Grad, välkomna. Lika välkomna är övriga 
bekanta samt allmänheten som vill få 
lite eftertänksamhet kombinerat med 
otroligt vacker musik och sång. Allt med 
syftet att minnas de Bröder som lämnat 
oss under året. Vid altaret tänds ett ljus 
för varje bortgången Broder, ett ljus med 
tillhörande ljusstake som anhöriga är 
välkomna att komma fram efteråt för att 
få med sig hem som ett minne.

Parkhallen

Efter detta samlas Recipiender och 
Bröder med Sjätte Graden eller högre i 
Parkhallen för Gradgivning under hög-
tidliga former. Till denna del av Kapitlet 
hör också en parentation över var Broder 
som lämnat oss under arbetsåret, en upp-
gift som med mycket känsla görs av vår 
OK Bertil Jansson. I år var det följande 
nio Bröder som parenterades:

Alex Rizzi, KMR, död 16 januari 2016, 
86 år, inträdde i Sällskapet 1986.

Klas Palmqvist, v.G-r, död 19 februari 
2016, 53 år, inträde i Sällskapet 2012.

Glenn Fahlman, G-r, död 31 mars 2016, 
68 år, inträdde i Sällskapet 1999.

Björn Torsvik, RSK, död 2 juni 2016, 74 
år, inträdde i Sällskapet 1966.

Jan Öjler, KMR, död 12 juli 2016, 70 år, 
inträdde i Sällskapet 2002.

Torgny Sjöholm, RGK, död 20 juli 
2016, 80 år, inträdde i Sällskapet 1968.

Thomas Roy, G-r, död 23 juli 2016, 68 
år, inträdde i Sällskapet 1981.

Bernth Höglund, RSK, död 29 sep-
tember 2016, 71 år, inträdde i Sällskapet 
1971.

Gösta Sundheim, RGK, död 23 oktober 
2016, 91 år, inträdde i Sällskapet 1978.

Som avslutning på kapitlet företogs 
en insamling till Caritas. När pengarna 
räknades samman fattades en knapp 
hundralapp för att slå förra årets rekord. 
Det åtgärdades snabbt.

Efter numera sedvanlig och program-
enlig omdukning i Kapitelsalen började 
Måltidskalaset med den traditionella Gå-
samiddagen. Den Bacchanaliska Kören 

Recipiender, Grad 6
Anders Snygg Bo Ericsson
Carl Holmudd Christer Sabel
Dag Bjurklint Göran Swahn
Hans Holmqvist Hans Holmudd
Jan Andersson Joakim Eskilsson
Ludvig Sund Marcus Persson
Martin Mann Mikael Göransson
Mikael Larsson Ove Bornelund
Peter Nilhammer Robert Melander
Torbjörn Claesson* Tore Johansson
Ulric Andersson
 *tacktalare

framförde visor vid ingångsprocessionen 
samt till det efterföljande Gåsakalaset 
med Per Jünke som solist. Gåsavisan 
framfördes av Andreas Johansson, 
biträdd av Den Bacchanaliska Kören och 
sångglada Bröder.

Till kaffe och avéc avslutades kvällen 
till fantastisk underhållning av Andreas 
Johansson, Fredrik Berg, Jörgen Johans-
son, Anders Karlenström och David 
Vagiström.

Claes Persson

Foto: Niclas Andersson, Göran Sköldberg

Foto: Niclas Andersson
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Par Bricoles Kanslisystemgrupp har 
konstituerats och haft sitt första samman-
träde .

Sammanträdet ägde rum i Stamhuset 
på Urvädersgränd 3 i Stockholm den 20 
november .

Alla loger i Par Bricole använder sig 
av samma kanslisystem för medlems- och 
medaljadministration sedan början av 
milleniet. Detta kanslisystem har ett antal 
år på nacken och var egentligen gammal 
teknik redan när det infördes, men gratis 
så klart. Vår Broder i Göta, Anders Möller 
har byggt det och tagit hand om kansli-
systemet på ideell grund i en massa år. 
En eloge till allt arbete Anders givit vårt 
Lysande Sällskap! 

Idag har dock den tekniska plattfor-
men definitivt passerat bäst före datum 
och borde ha bytts ut redan för ca 8 år 
sedan. Idag har ju såväl tekniken som 
Brödernas digitala vanor utvecklats till en 

Medverkande - bilden från vänster till höger: Christian Alçenius – Borås, Johan Forsberg – Jönkö-
ping, Anders Granath – Moderlogen, Göran Jacobsson – Malmö, Henrik Mickos – Moderlogen, 
Bengt Carlefall – Göta, Lars Alfredsson – Vänersborg, Lars Larsson - Moderlogen

nivå som ställer nya krav på ett medlems-
administrationssystem. Det är nu kansli-
systemgruppens uppgift att enas om vilka 
de nya kraven är samt att ena alla Logers 
syn på vilka grundläggande behov ett nytt 
system behöver kunna leverera från dag 
ett när det installeras. 

Även själva formen för upphandlingen 
och kravet på löpande underhåll av ett 
installerat system, är viktigt att vara över-
ens om redan tidigt i denna process. För 
givetvis kommer detta att kosta pengar 
för Logerna och just det är det ingen av 
oss som tar lätt på. Vi arbetar dock på en 
redan brinnande plattform som håller 
på att sjunka, så vi måste arbeta fort. En 
tidplan har nu mejslats ut för 2017 och 
det rådde stor enighet under mötet, om 
vilka funktioner som alla Loger anser 
vara viktigast att ha i första versionen av 
ett nytt kanslisystem. Fortsättning följer.

Christian Alçenius, OIM

Möte i Stamhuset
Magnus Söderlund

Inträdesår: 2013
Grad: IV
5-barns pappa med samma fru.

Ljusexperten Borås AB

Ljusexperten det självklara valet när det 
gäller belysning inne och ute.

Satsning framåt?

Utökat samarbete med Ljusexpertenbu-
tiker i Sverige (33 st). Inköp tillsammans 
och utökat gemensamt lager.

Vad i PB betyder mest för dig?

Gemenskapen betyder mycket men också 
mötet med gamla och nya vänner.

Brodern och hans företag

Abecitas konstmuseum är inte som andra 
konstmuseer . Tavlorna som hänger här 
var från början aldrig menade att pryda 
väggarna på ett museum . De hängde i 
stället hemma hos Bengt och Berit Sweg-
mark i deras bostad i Borås . En dag blev 
samlingen större än vad bostaden klarade 
av . Då föddes Abecitas konstmuseum, 
som nu ägs av deras stiftelse Focus .

Vi PB-seniorer var där på besök med 
våra respektive en tisdag förmiddag i 
oktober. Vi blev väl omhändertagna av 
Bengt Swegmark själv, som på ett mycket 
personligt sätt berättade om hur museet 
kommit till. Efter denna inledning ihop 
med fika, guidade han oss runt i de fina 
historiska lokalerna täckta av konstverk 
från olika epoker. Såväl fotografier som 
grafiska verk från kända konstnärer fick 
vi se och höra om. Bland annat från de 
kända Boråsfotograferna Hasse Persson, 
Mats Alfredsson och Lars Tunbjörk.

Flera av oss deltagare blev inspirerade 
att komma tillbaka igen och då kanske 
ihop med gästande vänner och på så sätt 

visa upp att Borås även är en kulturstad. 
Hans Kristianson   

Seniorernas besök på Abecitas konstmuseum

Bengt Swegmark guidade runt i lokalerna och visade konstverk.

Installation av ny 
Stormästarkrets i 
Moderlogen 
518 Bröder samlade, 148 gäster, 14 st 
från Borås . Naturligtvis våra tre Styrande 
med oss .

Moderlogens härliga Stormästare se-
dan 2007, Åke ”Pino” Pilotti, har efter väl 
genomfört ämbete beslutat ”gå i pensi-
on”. Den av Honom bisatte Deputerande 
Stormästare Henrik Mickos, har istället 
nu blivit allas vår nya Stormästare. Utöver 
detta har Storkanslär Nils B Ericsson, 
även Han ”pensionerats”. Ny Depute-
rande Stormästare är numera Christer 
Alexandersson, och ny StorKanslär är Ulf 
Tivéus.

Som alltid i slutändan av ett Barbara-
Kapitel så utdelades medaljer för flitighet 
och hängivenhet i det Bacchanaliska 
arbetet. Med ett flertal höga medaljer 
behängdes Bröder inom Moderlogen.

Endast en Medalj utdelades till någon 
utanför Moderlogen, även denna med 
hänvisning till idogt och skickligt arbete, 
samt inte minst det faktum att den gamla 
fina Stormästarkedjan gått sönder bara 5 
dagar innan Installationen. Naturligtvis 
fixade vår Ordensheraldiker Thomas 
Falk en reparation av denna och tilldela-
des för detta, samt allt övrigt arbete, den 
ärofyllda ”De Styrandes Medalj”. Thomas 
Falk hade även designat den installations-
medalj som vi alla närvarande tilldelades 
till minne av händelsen.

I Spegelsalen kunde man se ett lustigt 
spex, som handlade om just att göra ett 
spex. Mycket fyndigt.

Väl tillbaka i Vinterträdgården för sitt-
ning fick vi bevittna så många spännande 
”störande moment” att man tappade 
räkningen. Ett av de mest minnesvärda 
var då nyinstallerade Stormästaren, samt 
Deputerad Stormästare tillsammans 
med några högdjur tog sina saxofoner 
och andra instrument, äntrade scenen, 
och drog av jazzklassiker så det var stora 
problem att sitta still.

Som förväntat var måltiden på Grand 
i världsklass, och avnjöts med ännu mer 
”störningar” under kvällen. Det spela-
des bl.a. upp vad som enligt de gamla 
skrifterna var en av de allra första instal-
lationerna.

Avslutningsvis höll vår Stormästare ett 
första tal i sitt ämbete, och förkunnade 
där 7 punkter, visioner och mål för Bri-
coleriets framtid. Vi kommer bitvis att bli 
varse dessa via våra egna Styrande, men 
sammanfattningsvis kan man säga att 
tanken är att balansera vår nya tidsålder, 
med allt vad det innebär, med att inte 
förlora något av det gamla fina som är 
grunden i PB.

Slutligen vill jag tacka för möjligheten 
att fått uppleva detta, och naturligtvis 
rikta ett tack från oss all gästande från 
Borås, till Moderlogen, för en synnerli-
gen minnesvärd Installation!

Claes Hansson
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kvalitetsmäklarna

Julkonsert i  
Caroli Kyrka
Om man önskar att allt skall vara fullän-
dat, var man nära att lyckas när PB-kören 
bjöd på julkonsert . Den klara kyliga 
luften var på plats, men lite vitt snötäcke 
saknades .

Dom var kunniga hantverkare på 
1650-talet, men man kunde önska kon-
struktörerna lite tidigare kommit fram 
till att man inte behövde så stora pelare. 
Själv stod jag på läktaren och fick hela 
bilden och inramningen. Carolikyrkan är 
mycket vacker, så att få njuta med alla sin-
nen av den vackra bilden, musiken och 
sången var underbart. Kyrkan rymmer 
900 personer och var nära full, så många 
hamnade bakom pelare och kunde inte 
se mycket.

Vi fick till livs ett som vanligt välkompo-
nerat program.

Man började med Gustaf Nordqvists 
Jul, jul, strålande jul för att publiken 
skulle finna julstämningen omgående. 
När julstämningen väl var på plats var 
det dags för första solisten. Det var Roger 
Sandström som framförde Py Bäckmans 
Stad i ljus med stöd både av Kören och 
Lennart Johanssons trumpet. Den kom-
binationen bjuder varje gång på samma 
varma känsla av stolthet och glädje, över 
vilka fantastiska Talanger vi har i vårt 
Sällskap. Efter att Kören sjungit Domare-
dansen, var det dags för nästa solist.

Tony Thornberg på flygel och Carl-
Gustaf Ekström på orgel ackompanjerade 
Lennart Johanssons trumpet i det mest 
juliga Amerika bjudit oss på, nämligen 
Irving Berlins White Christmas. 

Kören – för dagen bestående av 32 tju-
siga frackklädda herrar – bjöd sedan på 
Deck the halls och Alice Tegners Gläns 
över sjö och strand. Vi fick även njuta av 
Mozart och hans Laudate Dominum med 
Kören och Roger Sandström som solist.

Dubbelkvartetten, denna underbara 
skapelse, för dagen bestående av: Roger 
Sandström, Andreas Johansson, Per 
Jünke, Tony Thornberg, Dag Gustafsson, 
Carl och Fredrik Nordin framförde sedan 
tre traditionella julvisor.

Till psalmsång fick vi sedan möjlighe-
ten att vara generösa, varje äkta boråsares 
dröm.

Kollekten denna dag gick till det lokala 
diakonala arbetet i Borås. Det finns 
många som behöver stöd, så arbetet är 
behjärtansvärt.

Henrik Westling som alltid välartikule-
rad, påläst och kunnig bjöd oss sedan på 
Julevangeliets inte helt nya text.

Kören fick därefter ladda för Kulan-
ders Låt jubelsången stiga och Härlig 
är jorden, där vi alla delvis fick ta del. 
Många går på midnattsmässan på julafton 
bara för att höra O helga natt med Carl-
Gustaf Ekström. Jag beklagar att dom 
inte fick höra C-G tillsamman med PB-
Kören, det är en dimension till.

Det finns ögonblick som man inte 
vill ska ta slut. Rogers “ Stad i ljus” och 
Adams Julsång med Carl-Gustaf och Len-
narts trumpet är sådana.

Behöver jag tala om att jag gick hem 
med ett stort leende den eftermiddagen.

Bertil Jansson

En kulinarisk  
köksinvigning
Onsdagen den 26 oktober samlades ett 
drygt trettiotal förväntansfulla PB-bröder 
för en högtidlig invigning av Sällskapets 
nya kök i anslutning till kansliet .

Efter en gedigen arbetsinsats av i första 
hand Bröderna Lars Öhrn, Stig Dalmyr 
och Per Brandt i samarbete med Lars Jor-
stadius har under sommaren/hösten en 
vägg rivits och det nya köket färdigställts.

Andra Bröder har genom olika peku-
niära insatser bidragit till att projektet 
kunnat finansieras.

Resultatet är ett modernt trivsamt kök 
med stora arbetsytor och förvaringsplat-
ser.

Det här betyder att Sällskapets Traktö-
rer, som på olika sätt gör en stor insats 
för att förgylla övriga Bröders samman-
komster, liksom Borås PB:s eget Luculli 
Gille, nu har tillgång till en arbetsplats 
som anstår dessa grupper.

Genom Traktörernas försorg bjöds 
gästerna på välkomstdrink och en god 
middag som inleddes med gubbröra med 
passande tillbehör och sedan delikata 
oxrullader innan dessert och avec kom 
på bordet.

Mycket tacksamma lämnade vi sedan 
Traktörerna, för vilka efter en lång dag, 
återstod att ta hand om disken.

Göran Nilsson

PB PUB
Lördagen den 26 november samlades 130 
förväntansfulla Bröder med Kärälsklige 
och vänligt inställda Kalmucker för andra 
upplagan av PB PUB . 

På scenen underhölls vi av De Bac-
chanaliska Lekarne (DBL) bestående 
av Bröderna Jörgen Johansson, Fredrik 
Berg, Mikael Hagberg, Andreas Johans-
son, Anders Karlenström samt David 
Vagiström. 

Första avdelningen inleddes med Kent 
följda av både Cornelis och Taube. Den 
nyblivne Nobelpristagaren Bob Dylan do-
minerade del två där det även fanns plats 
för Totta Näslund och Lars Winnerbäck. 
I den tredje delen höjdes tempot med 
hjälp av bl.a. Håkan Hellström. Föreställ-
ningen innehöll också gästspel av Albin 
Karlenström med kompis Marcus, pappa 
Karlenström spelade näsflöjt (!) och 
mandolin samtidigt och Broder Bengt 
Conradson höll ett spontant tacktal.

Under hela kvällen fanns möjlighet 
att inhandla lättare maträtter och olika 
drycker från baren. Publiken återvände 

hem både mätta och belåtna efter en 
fantastisk kväll med Borås Par Bricole.

Lennart Helgesson 

Foto: Kent Carlsson

Foto: Niclas Andersson

Foto: Bo Johansson
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Porto
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Avsändare: Borås Par Bricole, Box 236, 503 09 Borås

Jössagatan 23. Tel 033-23 75 00
Öppet: vard 06.30-18.00, lörd 9.00-13.00.    www.norrbytra.se

En bygghandel med personlig service!

Förutom mitt uppdrag som Ordens Re-
daktör, är jag även Ordens Kaplan .

Det innebär bland annat att hålla Pa-
rentation över avlidna Bröder .

En uppgift som kräver mycket tid och 
engagemang. För min del blir det också 
ett känslomässigt engagemang, som gör 
uppgiften med presentationen krävande.

Att det vid årets minneshögtid var 
många Bröder som stod mig nära, gjorde 
det ändå svårare. Därför bad jag Riddare-
Prelaten Robert Lorentzon att sitta vid 
min sida, för att ta över om min stämma 
inte bar längre.

Då Robert även är Caritas-Broder var 
det en verkligen passande uppgift för 
honom.

Caritas betyder ju människokärlek och 
syftet är ju att erbjuda Broder stöd vid 
behov av medvandrande Broder.

Det finns många som har mycket större 
behov av hjälp från Caritas än min till sy-
nes enkla uppgift. Caritas erbjuder samtal 
vid kort eller långvarig sjukdom. Försöker 
vara ett närvarande stöd när livet plötsligt 
förändras. Eller närhelst någon behöver 
stöd av en medvandrande Broder.

Det finns dock ingen möjlighet för oss 
i gruppen att vara informerade om alla 
Bröders situation.

Därför vädjar vi om hjälp från alla 
Bröder. Vet Du någon som har behov av 
Caritas eller om Du själv vill ha kontakt. 
Sänd ett mail till adressen som finns i Caritas 
annons uppe till höger på denna sidan.

Jag hoppas att Julen för Dig innebär en 
varm och kärleksfull högtid och att Nyår 
bär med sig hopp om ett än bättre År.

Bertil Jansson

VILL DU HA KONTAKT MED STÖDJANDE CARITASBRODER
Caritas gruppens medlemmar har undertecknat tystnadsplikt & sekretess avtal.

borascaritas@gmail.com

FRI SURF PÅ
SOCIALA MEDIER
Nu surfar du fritt på några av de 
mest populära sociala medierna, 
utan att din surfmängd påverkas.

Med Fri surf Sociala medier surfar du på Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, Twitter och Kik utan att 
din surfmängd påverkas. Detta är en tilläggstjänst som gäller tills vidare, innehållet kan ändras över tid. Ingår utan 
extra kostnad i mobilabonnemangen Telia Komplett och Telia Dela. För mer information, fråga säljare i butik.


