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Mine käre Bröder. Det sjunde numret 
av KLANG! är således fullbordat, för-
hoppningsvis med ett innehåll som är 
av intresse för envar läsare. Om så inte 
är fallet, välkomnar Redaktionen upp-
riktigt varje förslag från Bröderna till 
förbättring och/eller komplettering 
av tidskriftens utbud. Vår e-postadress 
finner du i nedre högra hörnet på 
denna sida.

I bilden ovan finner vi emellertid nå-
got mer angenämt, något som påmin-
ner oss om våra livfulla, inspirerande 
och med anständig njutning upplevda 
måltidskalas. Var kan man, som den 

artistiska bilden antyder, ta del av 
sådana lustfyllda stunder där Venus, 
kärlekens och skönhetens gudinna, 
presiderar, liksom även vishetens (och 
faktiskt också krigskonstens) Minerva?

En nyhet presenteras i detta nummer 
under rubriken ”Sällskapet söker”. 
Här frågas efter Bröder som finner 
det intressant att ikläda sig något 
ämbete, ägna sig åt körsång, taskspe-
leri och liknande sysslor. Kanske just 
du, Broder, här kan få utlopp för din 
begåvning och skaparlusta. 

Redaktionen

Venus, Minerva ... ett litet kalas!
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De Styrande Ordförande i Arbetsgraderna

Bäste Bröder!
Något jag vill berätta för Er alla, är 
vilken förträfflig kanslilokal Borås 
Par Bricole besitter. Vi är väl försedda 
med ett arbetsrum med tre platser 
för våra kanslister, där Lars-Göran 
Boije regerar med säker hand. Ett 
av våra viktiga nav i Borås PB är just 
detta kansli, som på olika sätt håller 
Bröderna informerade om vad som 
sker i Sällskapet. De har dessutom 
ansvar för all arkivering, om vad som 
tilldragit sig i vårt Kära Borås PB.

Om min Bror har vägarna förbi, 
tryck på ringklockan och Du är 
välkommen in för en genomgång av 
lokalerna och en kopp kaffe!

Ingången till kanslilokalerna lig-
ger på kortsidan av Parkhallen mot 
Fristadsvägen eller den kommande 
Sjöboleden, klar i september 2014. 
Kansliet är öppet måndagar t.o.m. 
torsdagar under PB-säsongen mellan 
kl. 9 – 11.

Ett stort sammanträdesrum har en 
central placering i lokalerna. Bredvid 
detta finner vi en liten matsal, trevligt 
inredd. Köket ligger längs bort i fil 
med våra kanslirum. Ett modernt 
kök, vilket innehåller allt som vi kan 
önska oss.

Nu till det bästa i lokalerna: biblio-
teket, en riktig pärla måste jag säga! 
Här har jag fördrivit timtal i lugn och 
ro, samtidigt som jag har känt histo-
riens vingslag i rummet. Ett besök i 
detta rum kan jag verkligen rekom-
mendera.

Det är verkligen på sin plats att 
framföra ett kraftfullt tack till alla Er, 
som på olika sätt medverkat till att 
förverkliga våra utsökta kanslilokaler. 
De kommer att vara en stor glädje för 
oss alla nu när vi har stora uppdrag 
framför oss!

Christer Ericstam 
Er Styrande Kansler

Oj så fort det går
Jag tycker inte det var länge sedan jag 
skrev i denna spalt att Arbetsgrader-
nas arbetsår äntligen skulle starta.  
I skrivande stund är det bara en vecka 
kvar till PB3, vilken förmodligen re-
dan varit när ni läser detta. Bara 4:an 
kvar i mars och sedan är Arbetsgra-
dernas arbetsår slut för denna gång.

Jag hoppas att ni Mine Käre Bröder 
märkt att vi lagt lite kraft i att vitali-
sera Arbetsgraderna. Vi har försökt 
få ännu mer ”flyt” under kvällen och 
tagit bort lite icke ritualbundet i Ka-
pitlet. Personligen tyckte jag PB2 var 
ett bra exempel på hur denna upp-
datering påbörjats. Snabbare replik-
skiften, övergångar och förflyttningar. 
CM var lysande i sin roll. Vissa ritualer 
tilläts gå i varandra. Musik och Kör 
superalerta. Också måltidsserveringen 
var rappare. Providörerna och Ord-
ningsmännen manade på. Och allt 
avslutades i en explosion av underhåll-
ning där entusiasmen och ”trycket” 
var bland det bästa jag upplevt under 
mina 35 år i PB. Både på scen och 
på golvet. En formidabel uppvisning 
av talangerna. Detta arbete kommer 
fortsätta under nästa arbetsår. Nya 
ansikten dyker upp i rollbesättning-
arna och texter skrivs om i ritualspel. 
Men också nya tag i spex, störande, 
underhållning, och mer. 

Vi har också fått se en första idé om 
ny inramning av mingeldekor à la 
1700-tal och överraskningar. Theater-
Direktören jobbar vidare med detta 
i symbios med övriga talanggrenar. 
Allt detta, Mine Bröder, görs för Er. 
Enbart för Er. Par Bricole.

Hans Berglund, O

Andra graden
234 Bröder var på plats lördagen den 
26 januari 2013 för att efterforska 
huruvida de 26 Recipienderna vore 
värdige att upphöjas till Överkom-
mendörer. 

Under ledning av O, Hans Berglund 
samt vice CM, Stefan Enander fick 
alla recipienderna sina färdigheter 
bedömda. StM Emeritus Åke Anders-
son hälsade Broder Mikael Romild 
välkommen tillbaka till den Baccha-
naliska värmen. Som avslutning på 
Kapitlet följde ”lilla medaljregnet” 
för de Bröder som inte hyllades på 
Barbaradagen.

Under måltidskalaset, där Bröderna 
vore förnöjde med både mat och 
dryck, höll Ordförande Hans Berg-
lund talet till de nyss antagne Över-
kommendörerna. Tacktalet hölls av 
Broder Sten Anders Jöne. Styran-
dekretsen i det Lysande Sällskapet 
Borås Par Bricole hyllades både 
ritualenligt och berättigat.

Underhållningen till kaffet ordnades 
enligt traditionen av Kören som var 
förstärkt med Januarifamiljen under 
ledning av Roger Carlsson. Bröderna 
fick en fantastisk upplevelse med 

Recipiender, Grad 2
Anders Snygg Bo Ericsson
Christer Södeliden  Christer Sabel
Fredrik Alnerby Johan Strömberg
Jouni Lupala Klas Palmqvist
Ludvig Sund Magnus Hansén
Marcus Molinder Markus Bodén
Martin Sjöstrand Mikael Hagberg
Mikael Bergholm Niklas Karlsson
Niklas Hansson Pedro Johansson
Per Fransson Staffan Törnqvist
Stefan Lindvert Sten Anders Jöne
Tero Stråfors Thomas Lidskog
Torbjörn Claesson Ulric Andersson

lysande solister blandat med härlig 
allsång. Jublet och ovationerna visste 
inga gränser. Bröderna stod upp och 
klappade händer med breda leenden 
och en liten tår i ögonvrån.

Lennart Helgesson

I kansliets bibliotek kan man läsa om Bellman och det idylliska gatulivet i 1700-talets Stockholm.

En fantastisk upplevelse med lysande solister blandat med härlig allsång. Jublet och ovationerna 
visste inga gränser. Bröderna stod upp och klappade händer med breda leenden.
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Vad är väl en bal på slottet …? Na-
turligtvis står sig en bal på vilket flott 
slott som helst blek i jämförelse med 
firandet av Moster Barbara i Borås 
Par Bricole den 1 december! Som 
vanligt började kapitlet med ”för-
grad” för dem som skall dubbas till 
Guvernör och vice Guvernör. 

GCM hälsade alla Bröder välkomna, 
och speciellt Dan Bodin med sitt 
företag Akribeia, som gjorde kalaset 
om inte högtidligare, så i alla fall nå-
got billigare. När han sedan sporde 
om vi var i fullkomlig säkerhet up-
penbarade sig Bacchus son, på en 
Segway. Det skulle aldrig ske på slot-
ten, än mindre på Bellmans tid. Efter 
att de nya vice Guvernörerna och 
Guvernörerna fått sina band, och He-
derskommendörerna fått sina stjär-
nor var det dags för det högtidliga 
firandet av två Jubelkommendörer. Recipiender, Grad 5

Anders Bergman Anders Eliasson
Anders Filipsson* Anders Magnusson
Andreas Bäck Benneth Strivér
Carl Nordin Carl-Henrik Posse
Conny Paraniak Fredrik Dahlstedt
Fredrik Hedblom Fredrik Janson

Recipiender, Grad 8
Bertil Steen Dan Nilsson
Dick Swanson Fredrik Holm
Gunnar Eriksson Gunnar Friman
Hans Isaksson Hans Isaksson

Hederskommendörer
Christer Andersson Christer Olausson
Hans Andrén Kjell Berggren*
Kjell Pettersson Lars Nordström
Per Aronsson Roger Olsson
Stig Appelqvist Tommy Lewin
 

Jubelkommendörer
Göran Hagman (tacksångare) 
Hans Kristianson (tacksångare)

För 50 år sedan, alltså 1962, tog Gö-
ran Hagman och Hans Kristianson 
sina första steg innanför murarna. De 
bekransades och behängdes varefter 
StM emeritus Åke Anderson höll tal 
till dem. Därefter tackade Göran och 
Hans för uppvaktningen, inte med 
tal utan med sång! Fattas bara, de är 
ju båda flitiga körmedlemmar. 

Som vanligt tillreddes bål, och 
förtjänta Bröder medaljerades. Då 
bålen tillreddes sjöngs Randelska 
kören med Göran Hagman som solist 
för 49e gången i rad. Vi vill höra dig 
sjunga det fler gånger, Göran! 

Innan måltiden kunde ta sin bör-
jan fick Magnus Uggla, som kung i 
baren, avhysas. Efter att maten var 
aväten höll Fredrik Rupertsson ett 
bejublat tal till vår Moster Barbara, 
för vilket han belönades.

Efter det avslutande kaffet (med 
avéc, så klart) i Parkhallen avnjöt vi 
det sedvanliga taptot. Det är mäktigt! 
Inte har de något sådant på slottet…

Claes Persson

Gunnar Nilsson Göran Persson
Göran Sköldberg Håkan Hellström
Ingemar Augustsson Jan-Ola Nolin
Johan Godlund Johan Medelius
Lars Persson Lars Wahlqvist
Lars-Erik Johansson Leif Elmqvist

Marcus Persson Mikael Corbé
Morgan Johansson Niklas Olsson
Ola Grahm Patrik Back
Pontus Björkman Tage Svedensten
Thomas Heed Tomas Fredriksson
Tommy Andersson Uno Jöelaid

Henrik Nordström* Ingvar A Johansson
Jan Andersson Jan-Olof Löwing
Ralph Harlid Rickard Svensson

Steinar Eiriksson 
Stellan Johansson
Stig Appelqvist 

Firandet av Moster Barbara

Två jublande Jubelkommendörer - Göran 
Hagman och Hans Kristianson.

”Magnus Uggla” var kung i baren, men blev snabbt avhyst.

*tacktalare

*tacktalare

*tacktalare
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Den 28 november 2012 höll de olika 
talanggrenarna sitt sedvanliga års-
möte. Uppslutningen, bör noteras, 
var så gott som mangrann.

Vad Den Bacchanaliska Theatern 
anbelangar, med nyvalde Direktören 
Lars Gustaf Andersson som ordföran-
de, skall Theatern i framtiden fung-
era som skapare av mer ”1700-tals-
känsla” vid de olika inslagen hos 
en PB-afton. Över huvud taget var 
meningen den, att Theatern borde 
medverka i större utsträckning med 
ett och annat arrangemang under 
kapitlen. Dessutom torde också utö-
kade kontakter med övriga talanggre-
nar befästas. 

Övriga ärenden innehöll bland annat 
önskemål om att finna fler kandida-
ter för arbete inom Theatern. Vidare 
bestämdes ansvarsfördelningen för 
den mångskiftande verksamheten. 
Slutligen gav Claes Palmén den 
viktiga påminnelsen att det finns en 
teaterbudget, vilken skall ligga till 

grund för den ekonomiska plane-
ringens olika delar. Allt som allt blev 
intrycket av mötet att ordning och 
reda härskar inom Den Bacchana-
liska Theatern.

Den Bacchanaliska Körens samman-
komst, med ordföranden Jörgen 
Hallberg som preses, vittnade främst 
om det kommande årets omfattande 
program utöver gängse repetitio-
ner. Som exempel kan nämnas att i 
mars månad framträder Kören hos 
systerlogen i Vänersborg, varpå följer 
vårkonserten den 20 april. 

På förslag av sekreteraren Torgny Sjö-
holm valdes Arne Widell till hedersle-
damot i Kören, vilket följdes av livliga 
applåder. Broder Arne, andre tenor 
sedan 1976, svarade med ett varmt 
tacktal där han berörde den fina ge-
menskapen bland Sångarbröderna.

Ledamöter i olika kommittéer utsågs 
liksom representanter för olika an-
svarsområden. Tre nya Sångarbröder 

invaldes, nämligen Claes Söderberg, 
Christian Hamnebo och Claes Hans-
son. Vidare utsågs nämnde Chris-
tian Hamnebo och Carl Nordin till 
assistenter att vara behjälpliga med 
digitalisering av Körens noter. Slutli-
gen avtackades Broder Curt Brunevik 
som en längre tid varit valutskottets 
ordförande. Dirigenterna Carl Gustaf 
Ekström, Lars Sjögren och Tony 
Thornberg erhöll också ett synligt 
tack för den gångna säsongen, de två 
förstnämnda dock i sin frånvaro.

Av tekniska skäl har dessvärre rap-
port från Den Musikaliska Musiken 
uteblivit.

Den avslutande gemensamma 
måltiden präglades sedan av festlig 
yra, underhållning och ett ymnigt 
medaljregn.

Bo W Jonsson

Först lördagen den 8 december 2012, 
vågar jag påstå, infann sig känslan 
av julens närhet. Då höll nämligen 
PB-kören för andra året i följd sin 
julkonsert i Carolikyrkan inför en 
fulltalig och uppskattande publik, 
vari också en mångtalig mängd av 
Bröder befann sig.

Programmet bestod av en välvald 
blandning av kör, vokala och instru-
mentala solister jämte unison psalm-
sång. Kören fastställde inledningsvis 
aftonens tema redan i sångtextens 
början genom orden ”Jul, jul, strå-
lande jul”, varefter Kören under-
stödde solisten Roger Sandström i 
”Stad i ljus”. Hans stämma klingade 
vackert under kyrkovalven. Samma 
öronsmekande egenskap ägde Len-
nart Johanssons trumpetsolo i ”The 
Christmas Song”. 

Som inbjuden solist framförde 
sopranen Marie-Therese Darius 
bland annat två klassiker, Max Regers 
”Marias vaggsång” och ”Ave Maria” av 
Bach / Gounod. Hon gjorde förvisso 
rättvisa åt de två melodierna med sin 
klara sopran, en akustisk pärla om 
uttrycket tillåts.

PB-körens egen oktett, en berömvärd 
skapelse av Tony Thornberg, visade 
sin professionalism i den stämnings-

fulla ”När det lider mot jul”. Den här 
melodin bör ju sjungas med varsam-
het, något som oktetten fuller väl 

respekterade i återhållsamhet och 
nyansering. Till skaran av solister 
framträdde mot slutet Carl-Gustaf 
Ekström i Adams O helga natt. Hans 
varma och mäktiga bas som fyllde 
kyrkorummet blev till en gripande 
upplevelse.

Utöver detta och Körens övriga num-
mer bör tilläggas, att Ordens Talare 
och Skald oförberedd fick ersätta 
den frånvarande prästen genom att 
läsa Julevangeliet. Så skedde med 
allvar och imponerande inlevelse.

Bakom allt detta stod dirigenterna 
Carl-Gustaf Ekström och Tony 
Thornberg, vars inspirerande och 
disciplinerande insatser aldrig nog 
kan lovordas.

Bo W Jonsson

Talangernas årsmöte

PB-körens andra offentliga julkonsert

Julkonserten ägde rum i Carolikyrkan.

Övre bild: Mingel före måltiden. Undre till vä: Arne Widell ny hedersledamot i kören samt till hö: Septett ur körens oktett.



KLANG! Nr 7 – 201238 9KLANG! Nr 7 – 2013 

Inför varje Kapitel sker en så kallad 
kollationering, det vill säga att ritual 
och övriga inslag får en noggrann 
genomgång. Till detta kommer också 
kvällens övriga händelser efter Kapit-
lets avslutning.

På Paroy är vi inte som de stora bensinbolagen. 
Tvärtom. När de lägger ner sina stationer i Sjuhärad, 
ser vi till att våra kunder kan tanka där de bor. 
Sedan förra året finns vi även i stan (Lusharpan). 
Välkommen till Borås mest lokala tankstation för 
bensin, diesel och fordonsgas.

Paroykort för företag 

och PrivatPersoner.

www.paroy.se

Det finns många fördelar  
med att bli kortkund.  
Du kan välja mellan flera  
olika faktureringsalternativ,  
bestämma kreditgräns  
och få kvitteringar via sms. Läs mer på paroy.se 
eller ring 033-475 000. Välkommen!

Ditt lokala alternativ  
till bensinjättarna.

SYDREVISIONER VÄST AB
Revisorer i samverkan

A member of Crowe Horwath International

Skaraborgsvägen 21, 506 30 Borås • Tel. 033-29 02 60 · Fax 033-29 02 68 • www.crowehorwath.se

Revision - Redovisning - Skatt

Anders Andersson      Lai Ly Vuong      Claes Palmén
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisorGodkänd revisor

Snabbare, enklare och smartare!

Läs mer på swedbanksjuharad.se

Skaka fram saldot med  
nya Mobilbanken

Bröder som väntas ansluta och, inte 
minst, antalet recipiender.

General-Intendent Håkan Bjurén har 
på sin lott att redogöra för iordning-
ställandet av kapitelsalen i Parkhal-
len. Därvid informerar han även om 
allt material som skall flyttas från 
Parkhallslagret ut till Kapitelsalen.

Ordens Processionsmästare Anders 
Hjalmarsson redovisar för de närva-
rande, hur processionerna skall ar-
rangeras. Dessa är inte alltid likarta-
de utan i vissa Gradgivningar unika. 
Mest omfattande – och den mest 
svårhanterliga – är förvisso Barbara-
Kapitlets procession. 

Ytterligare punkter på dagordningen 
som behandlas är vilket syfte den 
sedvanliga penninginsamlingen har. 
Andra frågor diskuteras, förslag till 
lösningar kommer och beslut fattas.

Så går det till när en kollationering 
genomförs. Envar kan därefter full-
göra just sin uppgift, trygg i medve-
tandet om att han nu är i fullständig 
säkerhet vad gäller sitt arbete under 
den kommande Kapitelkvällen.

Christer Ericstam

Huvudpersonerna för kollationeringen: General-Intendent Håkan Bjurén, Ordens Processionsmästare Anders Hjalmarsson, Styrande Mästaren Göran 
Olofsson och Riddare-Ceremonimästare Johan Anderson.

Bakom kulisserna

Kollationeringen

Mötet leds av Styrande Mästaren 
Göran Olofsson, som har god hjälp 
av Riddare-Ceremonimästare Johan 
Anderson. Eftersom dessa båda skall 
inneha huvudrollen under Kapitlet, 
repeteras deras dialog som leder 
Kapitlet från dess början till avslut-
ningen.

Viktigt är vidare att notera gäster 
från andra PB-sällskap, liksom antalet 
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Biträdande  
Matrikelredaktör 
(bMR)
För hantering av all data från kansli-
systemet, dokument, bilder, annon-
ser etc via InDesign till tryckeriet. 
Layout och design ligger också hos 
bMR. Arbetet sker huvudsakligen 
från början av juli till mitten av 
augusti. Intresserade Bröder kan 
kontakta Lennart Helgesson eller 
Christian Alcenius. 

Flera stråkmusiker
efterlyses till Den Bacchanaliska 
Musiken. Intresserade Bröder kan 
lämpligen kontakta Per Jacobson el-
ler Joakim Rydell. 

Låt oss en gång för alla slå fast att 
världen omkring oss är föränderlig. 
Den som inte inser det kommer 
obönhörligen att bli kvar på perrong-
en när tåget går. Bildligt talat! 

En som sedan länge insett detta är 
allas vår Stor-Mästare i Moderlo-
gen Pino Pilotti. Han har vidtagit 
många mått och steg för att bidra till 
säkerställande av Sällskapets framtid, 
inte minst genom en anpassning till 
verkligheten. 

Ett sådant utmärkt exempel är Öre-
bro.

Sedan flera år tillbaka har det pågått 
diskussioner om att de till Moderlo-
gen tillhörande Bröder från Örebro 
skulle kunna starta en egen dotterlo-
ge därstädes. Efter diskussioner mel-
lan ett antal stockholmare och öre-
broare så bildades Det Bricolistiska 
Sällskapet i Örebro(BSÖ) Det stod 
under övervakande av den dåvarande 
Ordföranden i Moderlogen Anders 
Thureson. Han övervakade att Säll-
skapets stadgar utformades så att de 
skulle stämma med PB:s Statuter. Un-
der de senaste åren har arbetet förts 

vidare av nuvarande Ordföranden i 
Arbetsgraderna i Moderlogen, Bro-
der Henrik Mickos. Man har under 
resans gång upprättat avtal och bl.a. 
slagit fast ett antal ”check points” om 
en stegvis uppbyggnad mot att starta 
en dotterloge. Exempelvis ett minsta 
antal medlemmar, man måste ha en 
Teater, Kör och Musik. Fram tills att 
dessa check-points är uppfyllda så 
kommer Örebro inte att benämnas 
som en dotterloge utan som en filial 
till Moderlogen i Stockholm.

Det första lilla, stora steget togs så 
den 29 oktober 2011 då en unik 
gradgivning i Grad 1 gavs i BSÖ. 
Och var skulle detta ske om inte på 
Örebro slott? De tjänstgörande var 
13 Bröder från Moderlogen under 
ledning av dess Ordförande, Hen-
rik Mickos. Dessa 13 åtföljdes av ett 
tjänstgörande ”skuggkabinett” i form 
av ämbetsmän från BSÖ. Kapitlet 
gästades av de flesta av De Högste 
Styresmännen. Exempelvis deltog 
från Moderlogen samtliga av de tre 
Högste Styresmännen. Av praktiska 
skäl deltog från Borås Par Bricole 
dessvärre endast undertecknad. 

Totala antalet närvarande Bröder var 
hela 131 inklusive 18 Recipiender. 
Efter en storståtlig procession vidtog 
i vanlig ordning Första Gradens Re-
ception, något som jag av sekretess-
skäl drar en slöja över. Nämnas kan 
möjligen att svaret på alla frågor i 
dagens samhälle tycks vara Örebro – 
åtminstone just denna kväll. Graden 
fortsatte med utdelande av Gradpryd-
nader till recipienderna samt med-
aljer till många av gästerna. Därefter 
vidtog insamling, en insamling som 
bar vissa likhetstecken med vår egen 
här i Borås. Insamlingen gick nämli-
gen till förmån för ”Slottsfonden för 
framtida inköp av Örebro slott”. 

Efter Gradens slut fortsatte det hela 
med middag. Även denna intogs 
på Örebro Slott. En hemvist som 
naturligtvis på synnerligen positivt 
sätt bidrog till den höga stämningen. 
Under middagen fick vi avnjuta inte 
mindre än sex (6) snapsvisor. Bland 
dessa den hos oss mindre kända 
”Marjasins snaps”. Efter middagen 
blev det förnämlig musikalisk un-
derhållning av vissa av de mer kända 
artisterna från Moderlogen. Bandet 
öste på så bra att ett stort flertal 
av bröllopsgästerna från våningen 
ovanför kom ner för att få uppleva 
vår stämning. Sammanfattningsvis en 
mycket spännande och högtidlig dag.

 Vi önskar Örebro all lycka i framti-
den i sina försök att gå från filial till 
fullvärdig loge. Om Ni har möjlighet 
att besöka Örebro i just detta sam-
manhang, så tveka inte. Även framö-
ver kommer nämligen Moderlogen 
med jämna mellanrum att ha sina 
gradgivningar i Örebro och just på 
Örebro slott för att stimulera intres-
set och hjälpa BSÖ. Återigen från 
Borås Par Bricole: Lycka till!!

Göran Olofsson

Det är alltid lika spännande att få 
besöka någon av våra systerloger 
och därigenom få möjlighet att lära 
känna nya PB-bröder.

Lokala tolkningar gör att man ändå 
får en lagom dos överraskningar.

Det fick vi åtta Bröder från Borås PB 
uppleva lördagen den 2 februari när 
vi besökte Malmö PB som gav Grad II 
till ett tjugotal Bröder, och därefter 
bjöd på en högtidlig installation av 
sitt nya Guvernement.

Malmö PB delar Siriuspalatset inne 
i centrala Malmö med några andra 
ordenssällskap. Nytt för kvällen var 
att man fått lov att smycka Bellmans-
salen, där kapitlen hålls, med diverse 
PB-attribut som t.ex. vapensköldar.

Totalt var vi nästan 200 som samlats, 
och det är precis max för vad man 
klarar i matsalen.

Gradgivningen var välrepeterad och 
genomfördes med bravur av samtliga 
inblandade.

Moderlogens Guvernement och 
Storsekreterare, anförda av StM Åke 
Pilotti, installerade sedan under 
sedvanligt högtidliga former den 
tidigare DStM Patric Jakobsson som 
ny StM.

Som DStM installerades Thomas V 
Nilsson och som StK Göran Jacobs-
son.

De båda nyss avgångna, dvs Lennart 
Fahlback och Henrik Fahl, avtacka-
des för en synnerligen förtjänstfull 
insats av en Pilotti i absolut högform, 
och av övriga med en rejäl applåd.

En delikat middag med god stäm-
ning och mycket tjöt avrundades 
med ett antal tacktal till både höger 
och vänster.

Göran Nilsson

Därefter vidtog insamling till förmån för ”Slottsfonden för framtida inköp av Örebro slott”. Efter 
Gradens slut fortsatte det hela med middag. Även denna intogs på Örebro Slott.

Par Bricole i Örebro?

Välkommen in till Borås öppnaste bankkontor!
Måndag-Torsdag 8-18
Fredag 10-15
Lördag 10-14 Borås Stora Torget

Moderlogens StM Åke Pilotti i absolut högform installerade från vänster:  
DStM Thomas V Nilsson, StM Patric Jakobsson och StK Göran Jacobsson.

Sällskapet söker

Installation i söderloge
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Bröder av alla de grader! Sköna 
maj har visserligen inte ännu inträf-
fat. Icke desto mindre har väl den 
härliga månaden redan besjungits 
tillsammans med övriga inspirerande 
vårsånger. Sannerligen – det kan 
behövas då i skrivande stund snö-
täcket bländar och iskylan kramar 
både själ och kropp. Förhoppningsvis 
förvandlas väderleken till något mer 
angenämt då den numera ryktbara 
Borås PB-kör bjuder på sin årligen 
återkommande vårkonsert i Gustav 
Adolf kyrkan den 20 april, kl 16.

Slutligen och redan nu – notera 21 
september 2013 i din kalender. Då 
inträffar Dam-PB! För att behaga 
sin dam kan Bröderna då gärna för 
henne citera skalden Kellgrens be-
tvingande ord: 

”Du, som av skönhet och behagen  
en ren och himmelsk urbild ger. 
Jag såg dig, och från den dagen 
jag endast dig i världen ser.”

Bo W Jonsson

”BRODERLIGA HÄLSNINGAR”


