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När detta skrivs är det näst sista veckan 
i november, och det är så grått, kallt och 
blåsigt utomhus som det naturligtvis skall 
vara så här års . Sistlidna lördag firade 
vi vår Sjätte Grad med kyrkobesök och 
efterföljande gåsamiddag . Mer om detta 
kan du läsa inne i tidningen . 

Det vi har framför oss är ju julledig-
heten, som vi i redaktionen hoppas blir 
skön avkoppling från vardagen, med god 
mat och dryck och härlig samvaro med 
nära och kära. Glöm inte heller att ta en 
promenad och om snön och kylan finns 
prova julklappskälken eller de vallnings-
fria skidorna.

När vi stärkta efter julledigheten börjar 
det nya kalenderåret, som är halvvägs in 
i PB-året, blir första programpunkt vår 
Andra Grad, som ges den 18 januari. Då 
skall våra NOIWAK prövas och eventu-
ellt, vi upprepar, eventuellt upphöjas till 
KOBÖK. Missa inte detta!

Däremot tar Barnfesten en paus 2020, 
det är en aktivitet som kräver mycket 
ideellt arbete och engagemang. Men vi 
hoppas att denna uppskattade händelse 
återkommer 2021. 

Redaktionen

Ljus i höstmörkret 
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Borås PB:s kansli
Öppet tisdag – torsdag, 
klockan 09 .00 – 11 .00

Ingång från Fristadsvägen .

Kansliet hjälper till om du vill ändra din 
adress, telefonnummer eller e-postadress 

om du inte vill göra det själv .

Du är naturligtvis välkommen att bara 
komma in och hälsa på och se hur vi har 

det, eller titta i vårt bibliotek .

Borås Par Bricole
Besöksadress: Fristadsvägen 

Postadress: Box 236, 50113 Borås 
Telefon: 033-12 60 66 

E-post: boras@parbricole .se

Avanmälan inför kalas: 
033-12 69 79

Måltidsinbetalningar: 
Bg 448-4507 

Swish 123 034 5397

Hemsida: boras .parbricole .se

Jubilarer

År Datum
90 29 apr Bo Jonson
85 29 dec Lennart Rosengren
85 05 jan Henrik Westling
85 04 mar Jan Zachrisson
85 24 apr Bertil Lindgren
80 08 dec Magnus Krii
80 11 dec Bo Engblad
80 23 dec Benny Tryggson
80 27 feb Sverker Samuelsson
80 12 mar Göran Josefson
80 19 mar Göran Söderlund
75 11 feb Nils Gunnar Blanc
75 06 mar Gustav Engdahl
75 11 mar Bengt Wallander
75 17 mar Lars Kredner
75 23 mar Bertil Sparf
70 21 feb Ulf Hedenryd
70 12 mar Lars Hjelm
70 01 apr Jan Mordenfeld
70 09 apr Bertil Hellén
70 20 apr Olle Holmudd
60 06 jan Jan Olofzon
60 21 feb Dag Gustafsson

Hvem är, som ej vår Broder minns

Ålder Datum
68 20 nov Richard Svensson

De Styrande

År Datum
60 25 feb Anders Graff
60 02 mar Jörgen Wiklund
60 16 mar Jan-Åke Hammarlund
60 16 apr Ivan Rosengren
60 20 apr Roger Johansson
50 24 dec Martin Palm
50 06 jan Henrik Julander
50 17 jan Robert Blomquist
50 22 jan Claes Wettéus
50 14 feb Jörgen Sahlén
50 16 feb Christer Merstrand
50 06 apr Stefan Lindvert
50 10 apr Johan Gregow
50 25 apr Niklas Österberg
50 26 apr Paul Brunngård
50 28 apr Michael Johansson

Det händer mycket i 
Borås Par Bricole
Inte bara vid de ritualenliga samman-
komster som genomförs i enlighet med 
Sällskapets fastlagda statuter . Band stärks 
också mellan Bröder vid ett stort antal 
andra tillfällen . Man träffas och umgås 
inom matlagning, seniorer, musik, golf, 
kultur, vin, resor, familj och mer… Det 
finns planer för After Work-träffar . Och 
ni har också fått ”save the date” för kom-
mande PB Pub den 7 februari . PB Puben 
är ett självklart måste för alla Bröder 
med vänner som har känsla för härlig 
musik och samkväm över en öl eller ett 
glas vin . 

Många andra förslag på aktiviteter och 
samkväm finns och förbereds. Att som vi 
Bröder umgås ”in persona” under triv-
samma former istället för endast genom 

sociala medier via data och mobilskärmar 
skapar genuin vänskap och styrka. Det är 
viktigt att faddrarna hjälper sina adepter 
med kontakter in i aktivitetsgrupper så 
våra nyinvalda får känna gemenskapen. 
Glädjande är också att besöken mellan 
Logerna ökar. Att uppleva hur andra 
Loger löser och tolkar Graderna är 
intressant och främjar den Bricolistiska 
vänskapen mellan Bröder i olika loger.

Ett konkret bevis på omtanke och 
vänskap är vår Caritas-grupp. Ett antal 
empatiska Bröder vars syfte är att kunna 
ge stöd till Broder i behov/kris. Då är 
ofta ett personligt möte mer värt än ett 
SMS eller mejl. Vid jul t.ex. kan ett besök 
med en blomma eller en jultallrik vara 
värdefull och glädjande för den Broder 
som är sjuk, ensam eller har det svårt av 
annan orsak. Caritas är latin och betyder 
människokärlek vilket är en av de pelare 
vårt Sällskap vilar på. Caritas finansieras 
helt och hållet genom bidrag från Brö-
der. Här finns möjlighet för alla att bidra 
med en valfri summa.

Också i andra sammanhang har Bröder 
visat stor generositet mot Sällskapet. Över 
70 Bröder har köpt aktier i vårt Fastig-
hetsbolag som genom detta hjälper oss 
utveckla Parkhallen förtjänstfullt. Vi har 
också genom åren mottagit bidrag till vår 
fond för Materiella nödvändigheter. Det-
ta är särskilt uppskattat då de pengarna 
fritt kan användas till vad som för tiden 
är nödvändigt förstärka eller införskaffa. 
Det är dessa bidrag som hjälper oss 
utveckla och investera i vår gemenskap. 
Men också till framtiden för vårt lysande 

och nästan 250-åriga Sällskap. 
Nu senast på Barbara-kalaset delades 

ett stipendium ut till en förtjänt Talang. 
Detta till minne av vår bortgångne Bro-
der Jan Öjler. Jan hade som sin sista vilja 
testamenterat en stor summa till Sällska-
pet i fond till glädje och erkännande av 
Talanger. Stipendiet kommer bevara min-
net av Broder Jan och årligen påminna 
oss om hans engagemang och kärlek 
till Borås Par Bricole, dess Talanger och 
övrige Bröder.

Så Bröder låt oss fortsatt främja vår 
Wänskap, Aktning och Förtroende för 
varandra och lindra lifvets besvärligheter 
som det står redan i Sällskapets Statuter 
från 1799.

Så Bröder  
låt oss fortsatt främja  

vår Wänskap, Aktning och 
Förtroende för varandra 
och lindra lifvets besvär-
ligheter som det står re-

dan i Sällskapets Statuter 
från 1799.

Med hopp om att Tomten kommer till 
Er önskar vi en God Jul & Gott Nytt År!

De Styrande 
genom 

DStM Hans Berglund

Under Första Graden framfördes Älgavisan även i år av jägaren Broder Jens Peterson. Skogen illustrerades av granen Broder Martin Zedler.
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Första Graden är alltid högtidlig och har 
också ett stort underhållningsvärde . Så 
även i år, lördagen den 12 oktober . 325 
Bröder varav drygt 50 gäster hade infun-
nit sig, Av dessa deltog ett tiotal i det för-
sta Providörsmötet någonsin, arrangerat 
av Hans Carlsson och Steinar Eiriksson . 
Alla, och speciellt gäster, Jubelkommen-
dörer och inte minst kvällens sponsorer 
– Jens Peterson (Kalsongteatern) och 
Christian Ekström (Sagateatern) – häl-
sades välkomna av vår Styrande Mästare 
Göran Olofsson . 

Därefter var det sedvanligt årsmöte där 
Styrande Kanslären Claes Palmén redo-
gjorde för resultat- och balansräkning 
på ett sätt som gjorde att frågor uteblev. 
Inte konstigt att revisorerna beviljade 
ansvarsfrihet.

Då stod de där, 26 i mörkret vandrande 
Bacchi Riddersmän, bävande inför vad 
kvällen skulle innebära. Själva prövning-
arna gjordes som numera brukligt är 
selektivt, under den alltid lika skicklige 
Ceremonimästaren Dan Bodins ledning. 
Faddrarna var givetvis också bekymrade 
för om deras bidrag till att fylla på Brö-
draskaran i vårt älskade Borås Par Bricole 
skulle lyckas. Men, och kanske inte helt 
oväntat, kunde O Johan Anderson godta 
hela församlingen och behänga dem 
med den gyllene tratten.

Efter sedvanligt mingel och omduk-
ning var det måltidskalas. Älgavisan fram-

fördes även i år av Broder Jens Peterson. 
Lysande! Menyn bestod av älgfärsbiffar 
med tillbehör. Gott och närande efter det 
hårda vingårdsarbetet.

Spirituellt tal till de Styrande framför-
des av CM Dan Bodin, och de Styrande 
tackade lika fyndigt. Recipienderna 
tackade för sig genom tal av nyantagne 
Brodern Jonas Alm. Även gästerna tack-
ade för vad de fått uppleva, detta genom 
att Broder Roger Pantzar Blomqvist från 
Jönköping framförde några ord. Och 
våra gäster fick uppleva vilken regnig stad 
Borås är, det var ett rejält medaljregn av 
olika valörer över besökande Bröder. 

Den ende boråsaren som medaljerades 
var ingen mindre än Gustav Engdahl som 
mycket välförtjänt fick Borås Par Bricoles 
Arbetsgraders finaste förtjänsttecken; ”De 
Förgylta Svinen”. 

Första Graden brukar avslutas med ett 
nyskrivet spex, men efter kraftansträng-
ningen och succén på Dam-PB hade vi 
gästspel av Göta PB, som gav ”Varning för 
Magnus och Brasse”. Tack käre Bröder i 
Göta!

Nu ser våra nyantagna NOIWAK med 
skräckblandad förtjusning fram emot 
att få kallelse till Grad 2. Och det gör vi 
andra också!

Claes Persson

Överst: En visuell representation av vad som senare skulle konsumeras bars högtidligt in till måltidskalaset och gavs en sista hyllning.  
Nederst: Borås PB förärades med ett gästspel av Göta PB, som gav ”Varning för Magnus och Brasse”.

Jonas Alm*
Martin Andersson
Johan Appelkvist
Pontus Bergstrand
Ismail Bublic
Fredrik Carnefjord
Andreas Davidsson
Andréas Edlund
Björn Engqvist
Filip Hansson
Martin Hjalmarsson
Karl Hjert
Atle Johansen
Håkan Lenjesson

Magnus Lövik
Daniel Magnusson
Johan Moberg
Jonas Persson
Fredrik Plumppu
Thomas Rosenfeldt
Peter Rådh
Fredrik Solhage
Mikael Strömberg
Magnus Svensson
Douglas Torén
Richard Wilhsson

*Tacktalare

Recipiender, Grad 1

Första Graden

Annonsera 
i Klang!

Christian Palmé, OSC 

0722 - 20 29 76 

christian@palmeofsweden .se
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PB Borås hälsar 26 nya NOIWAK välkomna!
JONAS ALM*
Född år: 1971
Bor i: Svenljunga
Yrke: Chef Civilt försvar i 
Borås Stad
Faddrar: Lars Gustaf 
Andersson och Jens 
Pettersson

MARTIN ANDERSSON
Född år: 1977
Bor i: Borås
Yrke: Egenföretagare, 
Borås Kontorsmöbler AB
Faddrar: Torbjörn Sund 
och Hans Isaksson

JOHAN APPELKVIST
Född år: 1978
Bor i: Borås
Yrke: Logistikutvecklings-
chef på B&B Logistics AB
Faddrar: Fredrik Fürst och 
Tomas Persson

PONTUS 
BERGSTRAND
Född år: 1995
Bor i: Borås
Yrke: PGA Golf 
Professional, Bredareds GK
Faddrar: Fredrik Bergstrand 
och Mats Hagestad

ISMAIL BUBLIC
Född år: 1971
Bor i: Borås
Yrke: Affärsutvecklare
Faddrar: Torbjörn Sund 
och Peder Johannisson

FREDRIK 
CARNEFJORD
Född år: 1989
Bor i: Borås
Yrke: Specialistofficer 
IT, samband vid 
Försvarsmakten
Faddrar: Hans Carnefjord 
och Göran Olofsson

ANDREAS DAVIDSSON
Född år: 1984
Bor i: Göteborg
Yrke: Customer Engagement 
Manager på Ericsson AB
Faddrar: Mikael Romild 
och Martin Zedler

ANDRÉAS EDLUND
Född år: 1984
Bor i: Borås
Yrke: Chef Servicecenter på 
Borås Bil
Faddrar: Johan Sandström 
och Lars-Gunnar Svensson

BJÖRN ENGQVIST
Född år: 1972
Bor i: Borås
Yrke: Lärare på 
Folkuniversitetet
Faddrar: Torbjörn Sund 
och Peder Johannisson

FILIP HANSSON
Född år: 1991
Bor i: Borås
Yrke: Projektledare på 
Holgers Stugmaterial
Faddrar: Hans-Peter 
Ahnvik och Joakim Ahnvik

MARTIN 
HJALMARSSON
Född år: 1991
Bor i: Borås
Yrke: Projektledare på 
Hydria Group AB
Faddrar: Carl Johan Sund 
och Johan Godlund

KARL HJERT
Född år: 1989
Bor i: Bagarmossen
Yrke: Nationalekonom på 
Finansinspektionen
Faddrar: Erik Hjert och 
David Wagiström

ATLE JOHANSEN
Född år: 1957
Bor i: Tvärred
Yrke: Inspiratör, 
egenföretagare
Faddrar: Christer 
Andersson och Lars-
Gunnar Fråhn

HÅKAN LENJESSON
Född år: 1956
Bor i: Rångedala
Yrke: Systemair
Faddrar: Johan Bergdahl 
och Magnus Andreasson

MAGNUS LÖVIK
Född år: 1980
Bor i: Dalsjöfors
Yrke: KAM på 
Skånemejerier
Faddrar: Fredrik Fürst och 
Tomas Persson

DANIEL MAGNUSSON
Född år: 1984
Bor i: Sparsör
Yrke: Säljare på Kraft För 
Tillväxt
Faddrar: Henrik Apelqvist 
och Thomas Gäfvert

JOHAN MOBERG
Född år: 1994
Bor i: Borås
Yrke: Banktjänstema på 
Sparbanken Sjuhärad
Faddrar: Bertil Myhrberg 
och Magnus Moberg

JONAS PERSSON
Född år: 1979
Bor i: Fristad
Yrke: Platschef på  
Ryds Glas AB
Faddrar: Johan Strömberg 
och Tomas Persson

FREDRIK PLUMPPU
Född år: 1970
Bor i: Fristad
Yrke: Musiklärare på 
Kulturskolan Borås Stad
Faddrar: Lennart 
Johansson och Pedro 
Johansson

THOMAS 
ROSENFELDT
Född år: 1961
Bor i: Borås
Yrke: Ekonomichef på 
Craft of Scandinavia AB
Faddrar: Torbjörn Sund 
och Lennart Jonsson

PETER RÅDH
Född år: 1965
Bor i: Borås
Yrke: Butiksägare,  
Rådhs ur Alingsås
Faddrar: Christer Sabel och 
Jan Elgquist

PB Borås hälsar 26 nya NOIWAK välkomna!
FREDRIK SOLHAGE
Född år: 1974
Bor i: Borås 
Yrke: Civilingenjör i 
kemiteknik på Södra 
skogsägarna
Faddrar: Magnus 
Gabrielsson och Mats 
Bergman

MIKAEL STRÖMBERG
Född år: 1976
Bor i: Borås
Yrke: Ägare, Fotriktigt
Faddrar: Göran Olofsson 
och Dag Bjurklint

MAGNUS SVENSSON
Född år: 1963
Bor i: Sandared
Yrke: Controller på  
Wäst Bygg
Faddrar: Per Bengtsson och 
Per Sund

DOUGLAS TORÉN
Född år: 1994
Bor i: Borås
Yrke: Politisk sekreterare 
på Borås Stad
Faddrar: Christian Lundell 
och Oliver Öberg

RICHARD WILHSSON
Född år: 1984
Bor i: Dalsjöfors
Yrke: Egen företagare,  
RS Montage AB
Faddrar: Johan Sandström 
och Lars-Gunnar Svensson

*Tacktalare: Jonas Alm

Providörer från Sällskapets alla Loger 
träffades för allra första gången .

I samband med att vi i Borås gav första 
Graden i oktober tog våra Providörer ett 
initiativ till att samla  likasinnande Äm-
betsmän från alla övriga Loger. Respon-
sen från övriga Providörer var enorm och 
lusten att träffas över gränserna fanns 
definitivt. Vi kunde räkna in nästan tret-
tio glada och förväntansfulla Bröder som 
kom till Borås denna helg för att dela 
erfarenhet, jobba med utvecklingsfrågor 
och inte minst lära känna varandra och 
ha riktigt roligt tillsammans. 

Redan på fredag eftermiddag kom 
de flesta till Borås och agendan bestod 

utav presentation och genomgång av 
samtliga Loger och hur man jobbar som 
Providörer. Vi höll till i Annelundsvillan 
hos vår egen Providör och tillika krögare, 
Magnus Ljung, och efter idogt arbete 
avnjöt vi en otroligt vällagad och välsma-
kande middag med till hörande ljufvligt 
fluidum.

På lördagen återupptog vi våra 
diskussioner och vi avhandlade ämnen 
som menyer, anmälningsförfaranden, 
bordsplaceringar och på vilket sätt vi 
Providörer kan jobba med att förbättra 
brödernas upplevelse av sina kvällar i 
vårt kära Sällskap. Diskussionerna var 
livliga och många och vi lyckades ringa 

in gemensamma utvecklingsområden 
och också enas om att denna typ av träff 
gav mersmak och Vänersborg PB räckte 
upp handen och erbjöd sig att ta den 
nu uppstartade mötestraditionen vidare 
under nästa år. Till lunch på lördagen 
bjöd våra härliga traktörer på en närings-
riktig måltid med allt därtill. Tillsammans 
avnjöt vi sedan Kapitel och måltid under 
PB 1 och vi fick som avslutning på kvällen 
höra våra trubadurer spela lite under ett 
litet ”nachspiel”, vilket blev avslutningen 
på två intensiva dagar.

Hans Carlsson

Riksprovidörsmöte på PB 1
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Lördagen den 16 november träffades 
Bröderna och anhöriga för att fira min-
net över de Bröder som lämnat oss . 
Kyrkan var som vanligt välfylld även med 
besökare utom Ordenssällskapet . Då det 
var ett Riddareprelatmöte under denna 
helg fylldes altaret med inte mindre än 
sex Riddareprelater . 

Riddareprelat Peter Bratthammars 
ord ”Var inte rädd” skänkte hopp inför 
en framtid vi inte vet något om. Därefter 
tändes ljus för våra bortgångna Bröder 
som vi mindes med tacksamhet för vad 
de gjort för Sällskapet. Detta tillsammans 
med solosång och körsång som värmde 
sinnet och själen och avslutningen med 
Pilgrimskören ur Tannhäuser fick nästan 
kyrktaket att lyfta.

I Forum Bricolarum fortsatte sedan 
vi Bröder med ritualenligt Kapitel och 
Reception av 17 Bröder som antogs till 
denna Grad.

Efter kyrka och Kapitel var det nu 
dags för en traditionsenlig Gåsamiddag. 
Denna gång lite annorlunda, ingen snaps 
men väl sherry till svartsoppan, högättad 
gås och som kronan på verket serverades 
äppelkaka med vaniljssås. Trenne små 
gåsavisor samt sången om Mårten Gås 
ersatte snapsvisorna. Kan de vara så att ny 

tradition nu skapats?
Under middagen firades även RS 

Håkan Bjurén som denna dag fyllde 50 
år. Födelsedagen som han valde att fira 
tillsammans med Bröder på detta Kapitel, 
en i verkligt sann Broder.

Efter middagen talade RCM Torbjörn 
Sund till Recipienderna och minneshög-
tiden gjorde sig åter påmind med orden 
”En dag skall vi dö – alla andra dagar 
skall vi leva”. Recipiend Christer Södeli-
den tackade för Graden och den ynnes-
ten det innebar att få vara en Broder Par 
Bricole.

Kvällen avslutades med musikunder-
hållning. Andreas Johansson, Erik Hjert 
och David Wagiström framförde flera 
minnesvärda stycken av Simon & Garfun-
kel. Deras stämmor och gitarrspel fyllde 
salen till alla Bröders glädje och som 
om inte det var nog avslutades det hela 
med ”El Condor Pasa” med resterande av 
musiker och sångare.

Efter en lång dags färd mot natt begav 
sig Bröderna nu ut i novembermörkret 
och hemåt till en varm säng, eller kanske 
blev det ”Nachspiel”, detta förtäljer dock 
inte denna historia.

2 RO Kenneth Gustavsson

Sjätte Graden – Minneshögtid för våra bortgångna Bröder
Patrik Benjaminsson
Robin Carlsson
Bertil Ekelin
Jan-Erling Fjelldahl
Fredrik Fürst
Jörgen Gustafsson
Björn Hellgren
Erik Hjert
Joachim Jerkersson
Joakim Larsson

Jens Peterson
Ingemar Sjöholm
Pär Svensson
Christer Södeliden*
Fredrik Westlund
Gunnar Wramsby
Kenny Yngvesson

*Tacktalare

Recipiender, Grad VI

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

I kyrkan tändes ljus för våra bortgångna Bröder. Detta tillsammans med solosång och körsång som värmde sinnet och själen.

Mårten Gås bars in under gåsmarsch och sång till måltidska-
pitlet för att sedan avnjutas med svartsoppa och tillbehör.

Andreas Johansson, Erik Hjert och David Wagiström framförde brilliant flera minnes-
värda stycken av Simon & Garfunkel.
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För första gången i Par Bricoles historia 
samlades Riddare-Prelater och Ordens-
kaplaner från flera av Logerna till ett 
gemensamt möte . Mötet var ett första 
möte för att dra upp riktlinjerna till ett 
följande möte som förhoppningsvis skall 
samla Prelater och Kaplaner från alla 
Logerna . 

Denna gång representerades Borås, 
Jönköping, Göteborg, Malmö och Borås . 
På agendan för mötet stod bland annat 
utformningen av Minneshögtiden, Prela-
ternas tjänstgöring vid Riddaregraderna 
och dess utformning samt Caritas verk-
samhetens utveckling i fler Loger .

Efter en fantastisk lunch med de 
styrande i Parkhallen som traktörerna 
förtjänstfullt förberett begav sig samtliga 
Prelater och Kaplaner till Carolikyrkan 
där samtliga deltog i altartjänsten och 
Riddare-Prelaten i Göta Par Bricole,  
Peter Bratthammar höll betraktelsen.

Efter sedan genomförd Grad, gåsakalas 
och fantastisk underhållning konstatera-
des av gästande Prelater och Kaplaner att 
allt detta bjöd på mersmak och plane-
ringen inför nästa möte genast sätter 
igång.

Robert Lorentzon

Riksprelatmöte i samband med Minneshögtiden i Carolikyrkan

Bakre raden: Ernst-Arne Detert, Göta PB; Magnus Roos, Malmö PB.  
Främre raden: Peter Bratthammar, Göta PB; Robert Lorentzon, Borås PB; Anders Lööv, Vä-
nersborg PB. Saknas på bild. Tomas Arvidsson Jönköping.

STÖD CARITASFONDEN
SWISHA valfritt belopp till 123 034 5397

I meddelande anges ”CARITAS” 

Caritas-annons 184 x 66 mm.indd   1 2018-11-21   18:17:40

konsertkonsert

BORÅS

med

Borås Par Bricoles
Manskör

21 december, kl. 13.00
Caroli kyrka i Borås

Samtliga Prelater och Kaplaner deltog i altartjänsten i Carolikyrkan.
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Biljardspel gav namn åt vårt Ordenssällskap

Varje PB-broder vet, eller borde veta, 
att Par Bricole är franska och betyder 
ungefär "via en omväg" eller lite fritt 
"av en tillfällighet" eller "av en slump", 
ibland också "med list " . Mindre känt 
är kanske att de stenkastmaskiner som 
sedan romartiden och framåt använts vid 
belägringar, på franska kallas en Bricole . 
Kanske för att deras träffsäkerhet var 
mer slumpartad än precis . Men varför 
fick det svenska ordenssällskap som 
instiftades i Stockholm år 1779, detta 
märkliga namn?

Vårt PAR BRICOLE är förknippat med 
Biljard, ett spel med gamla anor. Ordet 
biljard kommer troligen från ett malajiskt 
ord för boll. Spelet kom från Asien via 
Persien till Frankrike under korstågstid 
på 1100-talet. Biljard var då närmast en 
blandning av det som senare blev krocket 
och möjligen golf. Det spelades utomhus 
på gräs med stora träbollar, som med 
käppar eller klubbor skulle föras mot ett 

givet mål på kortast möjliga tid. Spelpla-
nen hade hinder i form av sandgropar 
och metallbågar, som skulle passeras, 
pinnar och koner av trä, som skulle fällas 
eller rundas. Spelet blev populärt bland 
medeltidens riddare, när de behövde 
avkoppling mellan fejder och tornerspel, 
när korstågen till "det heliga landet" gick 
alltmer sällan. 

Den engelska Tempelriddarorden tog 
spelet från Frankrike till England och 
snart spelades olika varianter vid de flesta 
europeiska hoven. Under 1200-talet och 
första hälften av 1300-talet utvecklades 
spelet i de "högre" samhällsskikten, men 
fick också viss folklig förankring, särskilt i 
Frankrike. 

Vid mitten av 1300-talet minskade 
riddarnas betydelse, samtidigt som 
"digerdöden" slog till mot Europa. 
Denna pestepidemi decimerade på kort 
tid Europas befolkning med uppemot 
en tredjedel. De överlevande såg pesten 

som Guds straff för människors syndfulla 
och lättsinniga liv. Kyrkan beordrade 
omedelbar rättning i de glesnande leden 
med sträng botgöring genom späkning, 
böner och psalmsång. Det var inte läge 
för något frivolt nöjesliv, vilket inbegrep 
biljardspel. Det upphörde nästan helt, 
men glömdes inte bort.

Hundra år senare, 1470, lät Kung Lud-
vig XI (1423-83) av Frankrike tillverka 
ett särskilt bord för biljardspel inomhus. 
Han ville ha ett inte så fysiskt krävande 
spel att spela i Louvrens avskildhet för 
att slippa onödig kyrklig uppmärksam-
het. Bordsskivan var ca 5 x 2,5 meter 
och kläddes med grönt kläde, som en 
påminnelse om spelets friluftsursprung. 
Originalspelets hinder med bågar, pinnar 
och koner följde med i förminskad skala. 
De förminskade bollarna petades runt 
bordet med grova käppar. Bordets kanter 
fick en mjuk stoppning, som fick bollarna 
att studsa och ändra riktning, vilket gav 
spelet en ny dimension. Effekten blev 
”un ricochet”, som artilleristerna sade, 
syftande på kulbanorna hos de opålitliga 
bössor och kanoner, som nyligen börjat 
brukas i Europa. Kung Ludvigs biljard-
bord blev en succé och fanns snart i 
många franska adelsslott. Så småningom 
blev de också en del av inredningen på 
franska värdshus och tavernor. Den nya 
möbeln för inomhussport fann under 
1500-och 1600-talen vägen till flera 
länder i Europa. Särskilt populär blev 
den i England och Skottland. Maria 
Stuart (1542-1587, Mary Queen of Scots) 
hade ett biljardbord i sin cell ända till sin 
avrättning. 

Exakt när biljard spelades i Sverige för 
första gången, är svårt att fastställa. Kan-
ske hade vår förvirrade renässans kung 
Erik XIV (1533-1577) ett biljardbord på 
slottet Tre Kronor, eller kanske hans bror 
Johan III (1537-1592). Troligtvis fanns 
ett biljardbord på Stockholms slott under 
Drottning Kristinas tid (1626-1654) och 
hennes kusin och efterträdare på tronen, 
Karl X Gustav (1622-1660) hade nog en 
biljard på sitt ståtliga slott Borgholm på 
Öland. Man kan nog anta, att Gustav 
II Adolfs berömda fältherrar Horn, 
Wrangel, Banér, Torstensson m.fl. fick 
med sig ett och annat biljardbord bland 
andra krigsbyten som "räddades" hem till 
Sverige under 30-åriga kriget. Hur det nu 
än var med den saken, så hade i alla fall 
biljardspel blivit allt populärare i landet 
efter stormaktstidens slutliga ridåfall 
1721. Även ordensväsendet fick ett upp-
sving vid denna tid. 1735 introducerades 
Frimurarorden i Sverige, och är därmed 
Sveriges äldsta ännu aktiva ordenssäll-
skap. Fredrik I (1676-1751, kung från 
1722) instiftade år 1748 tre av Sveriges 

fem kungliga ordnar; Serafimerorden, 
Svärdsorden och Nordstjärneorden. Den 
fjärde, Vasaorden, instiftade Gustav III 
år 1771. De fyra kungliga ordnarna var, 
i första hand avsedda för adeln och det 
högre prästerskapet.

Det växande tredje ståndet, Borgerska-
pet, med tjänstemän, köpmän, hant-
verkare, fabrikörer och andra stadsbor, 
bildade under den s.k. Frihetstiden en 
mängd sällskapsordnar i vilka medlem-
mar antogs med "hemliga" ceremonier, 
högtidliga titlar och gradband i olika 
färger efterliknande de kungliga ordens-
kapitlen. Några av 1700-talets många 
sällskapsordnar finns, i likhet med Par 
Bricole, ännu kvar. 

1766 skrev Carl Michael Bellman 
Bacchi Orden i vilken han högtidligen 
dubbar utslagna, försupna stockholmsex-
istenser till riddare och kommendörer 
uti Bacchi Orden. Kontrasten mellan det 
högtidliga ordensspråket och skildringen 
av de tragikomiska recipienderna är 
effektfull. Bellman framförde stycken ur 
verket först hos vänner och bekanta och 
sedan i en vidare krets.

Han ackompanjerade sig själv på olika 
instrument och hans texter och förmåga 
att imitera röster, djur och allehanda 
ljud, gjorde honom till en entertainer 
som drog publik varhelst han lät höra sig.

Kotterier av festande unga män träf-
fades under 1770-talet på Stockholms 
krogar och värdshus som Tre Remmare, 
Pelikan, Clas på Hörnet, Kejsarkronan, 
Gröna Lund m.fl. Man åt och drack, 
spelade kort, och biljard. Man lyssnade, 
förutom på Bellman, till spirituella tal 
av den vassa skribenten och skådespels-
författaren Carl Israel Hallman eller 
författaren och regissören vid kungliga 
Operan, Olof Kexél. Det var ofta han 
som höll i sammankomsterna, och regis-
serade de växlande framträdanden som 
förekom. I början av december 1777 
träffades ett sådant glatt gäng på Käl-
laren Kejsarkronan i hörnet av Drott-

Denna artikel är författad av RSK 
Jonas Folcker, ledamot av den  
Bacchanaliska Akademien. Artikeln 
var ursprungligen införd i Göta PB:s 
medlemstidning GötAvisan i oktober 
2019.

Carina Burman har skrivit en biografi 
över en av Sällskapets grundare, Carl 
Michael Bellman . 

Titeln är "Bellman . Biografin" och har 
fått lovord i de recensioner som gjorts . 
Boken är på nästan 750 sidor, och med 
många illustrationer .

 Redaktören har inte hunnit läsa den, 
det blir förmodligen jullektyr, och vi hop-
pas komma med en recension i ett senare 
nummer .

ninggatan/Fredsgatan. Hallman höll 
där en parentation över den väl ökände 
klubbägaren, festprissen och suputen, 
Överdirektören Gotfried Sackenhjelm, 
som natten till den 13 oktober 1777, 
efter en veckas ihärdigt drickande, fått 
ett slaganfall och dött i rännstenen på 
Malmskillnadsgatan. Den parodiska 
parentationen gjorde succé och blev 
mycket omtalad, långt utanför kretsen av 
kvällens deltagare. Hallmans parentation 
blev också startskottet för Olof Kexél, att 
börja omforma de spontana samman-
komsterna till det som 1779 blev begyn-
nelsen för Det Lysande Ordenssällskapet 
Par Bricole.

När Olof Kexél 1778 började skissa på 
ramarna för det nya Bacchanaliska Or-
denssällskapet, hade Bellman redan med 
sin fiktiva Bacchi Orden tillhandahållit 
en lagom satirisk bild av tidens vurm för 
högtidligt ordensliv, samt vådan av ett 
alltför ohejdat bruk av Bacchi produkter. 
Det var verkligen något att bygga vidare 
på. Vad namnet på det nya Sällskapet 
anbelangar, så vållade det nog inte Kexél 
så stor tankemöda. I de löst samman-
hållna grupper som helt apropå brukat 
träffas på olika stockholmskrogar, talade 
de flesta en passabel franska och kände 
till biljardspelet så pass väl, att man 
brukade använde par bricole både som 
en hälsningsfras när man råkade mötas 
och även när man skålade med varandra. 
Par Bricole fick det alltså bli! Om man 
leker med tanken, att en majoritet av de 
som rörde sig i kretsarna kring Bellman, 
Hallman och Kexél varit militärer, artil-
lerister och inte kontorister, tjänstemän, 
skribenter, teaterfolk, musiker etc., hade 
ordensnamnet kanske blivit Par Rico-
chet, som ju även det beskriver samma 
oväntade händelse. Men nu blev det 
biljardens Par Bricole - av en slump! Att 
man förknippade frasen par bricole med 
något oväntat eller slumpartat, framgår 

av Sällskapets statuter från 1799, där det 
bl.a. heter: "Namnet Par Bricole gifver 
tillkänna, att oförmodade tillfälligheter 
ofta kunna mer både gagna och förnöja 
än de kostligaste och dyrbaraste inrätt-
ningar."

Jonas Folcker DBA

"Namnet Par Bricole 
gifver tillkänna, att oför-

modade tillfälligheter ofta 
kunna mer både gagna 
och förnöja än de kost-
ligaste och dyrbaraste 

inrättningar."

Läs- eller julklappstips

Carl Michael Bellman

Carl Israel Hallman Olof Kexél
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De Bacchanaliska Lekarne i Borås Par Bricole inbjuder till

PB PUB
Fredagen den 7:e februari 2020, kl 18.30

Parkhallen Borås, Fristadsvägen 24,  
ingång från Wilénplatsen

Puben är öppen för såväl PB Bröder  
som vänner och bekanta

PÅ SCEN
De Bacchanaliska Lekarne ger:  

”Ytterst på Bron”

I samarbete med:   
Borås Par Bricole • Parkhallsbolaget • GG-Mat

GG-mat är på plats  
med pytt i panna och dryck  

– vegetariskt alternativ finns

Välkomna!

Biljetter släpps  

den 15e December

Inträde 120 kr

boras.parbricole.se

Boka in datum  

i kalendern nu!

VIKTIGT MEDDELANDE!

Broder!
Är detta din rätta e-postadress?

Med rätt e-postadress får du inbjudningarna  
snabbare och de blir lättare att svara på .

Du får också regelbundet PB:s nyhetsbrev med 
kalasbilder och mycket annat .

Vill du uppdatera till rätt adress gör du det direkt 
i kanslisystemet, eller skickar ett meddelande till 
PB:s kansli på e-postadress:

 boras@parbricole .se

Ange förutom ditt Namn och Grad också den nya 
e-postadressen, så klart .

I Borås Par Bricole har vi aktiviteter för 
alla åldrar . Från julfester för medlem-
marnas barn till en speciell förmiddags-
samling för de äldre Bröderna .

I PB är det nämligen fint att också vara 
lite äldre . Som exempel uppmärksammas 
vid våra Ordenskapitel de närvarande 
Jubelkommendörerna, Bröder som varit 
medlemmar i mer än 50 år, genom att 
ha placering i högsätet och därtill få en 
särskild hälsning .

I Seniorklubben träffas vi varannan tis-
dag på hösten (okt – dec) och våren (jan 
– apr) i loungen på PB:s kansli för någon 
timmas samvaro kl 9.30 – 11, under 
rubriken Kultur för Seniorer. Vi umgås, 
dricker kaffe med bulle och lyssnar sedan 
på en föredragshållare, som normalt är 
någon PB-broder, som har något intres-
sant att berätta. Det händer också att vi 
kan få besök av PB:s trubadurer och då få 
njuta av deras musicerande.

Ihop med våra damer gör vi då och då 
en bussresa till varierande mål och någon 
torsdag på hösten umgås vi på en gemen-
sam lunch på ärtsoppa och pannkakor 
med tillbehör.

Från det år man fyller 75 är man 
välkommen att delta i vår lättsamma 
samvaro.

 Om du önskar vara med oss i Senior-
klubben kan du kontakta Hans Kristian-
son 0703 08 92 42 eller via e-post: hans.
kristianson@telia.com. Dock måste vi 
sätta en övre gräns på antalet möjliga 
deltagare av lokalmässiga skäl. 

Hans Kristianson

Kultur för Seniorer

Vi finns nära dig i Borås.
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Sista ordet

Avsändare: Borås Par Bricole, Box 236, 501 13 Borås

PP Sverige, Port Payé
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Revisorer i samverkan
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Skaraborgsvägen 21, 506 30 Borås • Tel. 033-29 02 60 · Fax 033-29 02 68 • www.crowehorwath.se
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Anders Andersson      Lai Ly Vuong      Claes Palmén
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www.ro-gruppen.se

Idag när detta skrivs är det den 18 
november, en typisk novemberdag med 
blåst och endast några få plusgrader . 
Däremot inget regn, vilket jag uppskat-
tade att slippa då jag tog en tremilatur på 
cykeln för att pina kroppen lite . Precis 
som på andra håll i Sjuhäradsbygden var 
rundan backig, så alla trettio växlarna på 
cykeln kunde användas och kroppen fick 
sitt . En kort vilopaus blev det innan de 
sista backarna, för då ringde Riddarece-
remonimästaren . Tack för det, Torbjörn!

Det vi i skrivande stund har kvar innan 
jul är vårt Barbara-kalas, den gemensam-
ma högtidsdagen då alla Grader samlas 
och hyllar vår Moster Barbara. När du 
läser detta har Kalaset varit, och förhopp-
ningsvis med dig som närvarande. Och 
eftersom det delas ut ett antal medaljer 
kanske du fick med dig en att pryda 
fracken med! 

Redaktionen, som hoppas att denna 
skrift har landat i din brevlåda planenligt 
i julveckan, ber att få tillönska samtelige 
Bröder en fröjdefull jul, och att du har 
möjlighet att smyga undan en stund och 
läsa KLANG!

Claes Persson

BORÅS • GÖTEBORG

En bygghandel med personlig service!

Jössagatan 23.  Tel 033-23 75 00.    Öppet: vard. 06.30-18.00, lörd. 09.00-13.00.    www.norrbytra.se


