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Just så, käre Bröder! Nu är det pre-
miär för KLANG!, Sällskapets egen 
tidning som så här i födsloögonblicket 
fått åtminstone dess upphovsmän att 
känna en sprittande glädje, inte olik en 
nybliven faders. 

Dock, käre Bröder, även ni är hög-
gradigt delaktiga i KLANG!; dels är 
det ju er vi skriver om och avbildar 
genom fotokonsten, dels ser vi fram 
emot synpunkter från er, ägnade åt 

tidningens förbättrande. Detta inle-
dande nummer, som arbetats fram i en 
blandning av munterhet och missmod, 
har i mycket en prövande karaktär 
över sig. Misstag kan ha begåtts, vissa 
bricolistiska händelser kanske inte har 
uppmärksammats, om än osannolikt 
kan möjligen något stavfel smugit sig 
in. Trots allt är det vår förhoppning att 
ni, käre Bröder, kommer att få nöje av 
KLANG! nummer 1.
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Kommande möten

17/9, 17.00  
Tionde graden, svart väst. 
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vit väst.
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De Styrande

Käre Bröder, av alla grader uti det 
Lysande Sällskapet Borås Par Bricole. 
Detta firar vi genom att grunda en helt 
ny medlemstidning som fått just nam-
net KLANG!

När Du läser detta har vi just avslutat 
arbetsåret 2010-2011. Det har sanner-
ligen varit ett märkesår i Borås Par 
Bricoles 150-åriga historia. 

Normalt brukar ju sommarmåna-
derna innebära en låg nivå på den 
Bricolistiska verksamheten, men 
icke så förra sommaren. Under hela 
perioden juni – augusti 2010 på-
gick ett febrilt arbete i många olika 
konstellationer inom Sällskapet. Alla 
talanggrenarna repeterade för fullt. 
Kansliet var nästan fullbemannat 
för att klara av alla anmälningar och 
förfrågningar. Jubileumskommittén 
planerade intensivt för den stora 
festen och en speciell redaktions-
grupp hade fullt upp med att skriva 
och bildsätta den förnämliga jubi-

leumsboken. Allt detta med fokus 
på att bjuda de 848 gästerna på ett 
storartat, strålande och oförglömligt 
150-årskalas på Åhaga. Och som det 
lyckades!

De Bröder som varit förutseende 
att redan vid anmälan beställa 
jubileumsboken kunde i efterhand 
konstatera att all planering ledde 
till ett lysande resultat. Aldrig förr 
har ett liknande kalas genomförts i 
Borås. Har Du inte redan köpt boken 
– kontakta PB:s kansli. Det finns en 
upplaga kvar för framtida försäljning. 
Missa inte det!

Men det hände väldigt mycket mer 
under året. Vi tog t.ex. över ansvaret 
för Parkhallen, bildade ett fastig-
hetsbolag och tryggade därmed vårt 
lokalbehov för lång tid framåt. Mer 
om detta på annan plats i tidningen.

Vi har också genomfört alla våra 
gradgivningar på ett om möjligt ännu 
mer lysande sätt än vanligt. Statistiken 
över närvaro vid de olika graderna 
visar att vi i snitt håller nästan 33 % 
av deltagande. Ett enastående bevis 
på att ”våra muntra och anständiga 
tidsfördriv” uppskattas av Bröderna.

Detta leder till en reflexion över 
vad det kan vara som gör att, 150 år 
efter att våra fäder tände lampan, vi 
fortfarande håller de Bricolistiska 
traditionerna levande. 

I Borås har vi under denna långa 
tid aldrig upplevt någon svacka el-
ler nedgång i verksamheten. Det är 
uppenbart att förhoppningen från 
installationen i november 1860 med 
råge har infriats.

”Wäx till i Bacchi lära

Att rika skördar bära,

Av fröjder av frid och glans,

Omvirad av rankans krans.”

Man får ibland frågan: Vad är Par 
Bricole? Vad gör ni där…?

Ett svar kan vara: Vi träffas för ett 
ögonblicks förgätande av livets 
besvärligheter, under skratt, glädje, 
sång, musik, tal, kultur och naturligt-
vis även allvar och eftertanke.

Och som våra garanter för att allt 
detta fortsätter står våra eminenta 
talanger, kör, orkester och teater, 
med sina traditioner ända sedan vårt 
grundande. Men också alla de nästan 
500 ämbetsmän i olika befattningar 
som under halvtannat sekel planerat 
och genomfört alla våra uppsluppna 
och allvarliga gradgivningar.

Nu är det dags för ett nytt Styrande 
Guvernement att ta vid, och i detta 
första nummer av vår nya medlems-
tidning, KLANG!, vill vi tre Styrande 
tacka alla Bröder för ett underbart 
stöd och härligt engagemang för vårt 
kära Par Bricole.

Färden mot ett nytt halvsekel har 
börjat och det är vår övertygelse 
att de unga Bröder som inleder sin 
Bricolistiska vandring idag med full 
kraft skall föra sällskapet framåt i den 
nu så etablerade Boråsandan.

För De Styrande. 
Lars Wettéus, DStM

2010-2011 – Ett klang- & jubelår! Vi har ingen lokal, 
ju…!
Mellan institutionsåret 1860 och år 
1908 hade Borås Par Bricole sina Ka-
pitel i dåvarande Rådhuset. Om denna 
tid kan du läsa i den fina jubileums-
bok, som utgavs i samband med vårt 
150-årsjubileum. I november år 1908 
invigdes Stadshotellsbyggnaden vid 
Österlånggatan. Den hade byggts av ett 
bolag, AB Föreningen, där Borås Par 
Bricole ägde 60 % och stadens Frimu-
rarsamhälle resterande 40 %. Precis 
50 år senare, år 1958, såldes aktierna i 
bolaget till innehavaren av Stadshotel-
let, Sven-Erik Samuelsson. Sällskapet 
tillförsäkrades fortsatt tillvaro i huset, 
något som tog abrupt slut i och med 
den förödande Stadshotellsbranden år 
1978.

En mer än 30-årig diaspora började. 
Omedelbart efter branden fick Säll-
skapet tillfälliga kanslilokaler på mitt 
kontor och Kapitlen hölls i Stadshus-
hallen. Till slut upplät Åke Svensson, 
som sedermera blev Sällskapets Sty-
rande Mästare, kanslilokaler medan 
Kapitlen flyttades till Teko Center, 
nuvarande Pulsen Konferens. Jag har 
en känsla av, att Sällskapets dåvarande 
ledning kände sig ganska trygga med 
denna lösning. Ingenting tydde på, 
att kommunen skulle sälja Teko Cen-
ter-byggnaden på sätt som skedde. 
Med facit i hand kanske Sällskapet 
skulle försökt köpa fastigheten redan 
vid vår inflyttning. Nu gjordes inte 
det och 1995 kom en uppsägning av 
vårt hyresförhållande. En lokalhyres-
gäst har inget direkt besittningsskydd. 
En uppsägning innebär således alltid, 
att avtalet upphör om inte parterna 
kommer överens om annat. Förvisso 
kan hyresgästen vara berättigad till 
skadestånd, men det är inte alldeles 
enkelt att bevisa ekonomisk skada för 
en hyresgäst som använder lokalerna 
10 dagar per år och som dessutom 
inte bedriver någon vinstdrivande 
verksamhet. 

Dåvarande Styrande Mästaren Åke 
Svensson gav, efter uppsägningen, 
mig i uppdrag att försöka förhandla 
med Pulsen, som köpt Teko Center-
fastigheten. Det stod snart klart, att 
villkoren för fortsatt förhyrning var 
omöjliga för oss att klara av. Dess-
utom skulle de ombyggda lokalerna 
inte vara anpassade för vår verksam-
het. Nästa guvernement, under 
Arne Pedersens ledning, beslöt att 
flytta verksamheten till Parkhallen 
och Rotundan och Åke Andersons 
guvernement permanentade denna 
förhyrning. Ett lager byggdes under 
Styrande Kanslern Bengt Conradsons 
överinseende och vi blev bofasta 
i Parken. Jag fick Åke Andersons 
uppdrag att teckna hyresavtal med 
kommunen beträffande lager och 
kapitellokal och så skedde år 2001. 
Men, fortfarande var vi hyresgäster, 
med det begränsade besittningsskydd 
det innebär.

När jag efterträdde Åke Anderson år 
2004 tog jag som min främsta person-
liga uppgift, att permanent försöka 
lösa våra lokalproblem. Jag kan utan 
överdrift säga, att det åtagandet var 
bland de tyngsta jag någonsin har 

ålagt mig själv. Möjligen skall jag i an-
nat sammanhang mer detaljerat re-
dogöra för alla de tusen och en turer, 
som har föregått de avtal vi nu har 
fått till stånd. Nu nöjer jag mig med 
konstaterandet, att det förvånar mig 
att det politiska spelet överhuvudta-
get leder fram till beslut som för sam-
hället framåt! Jag vet inte hur många 
gånger ett ja har förvandlats till ett 
nej och tvärtom – och tvärtom igen, 
i all evighet amen! Om inte jag hade 
haft stöd av den förträfflige Brodern 
Claes Palmén, så hade jag sannolikt 
gett upp långt innan avtalen verkli-
gen kom till stånd. Claes lyckades, 
nästan bokstavligt, lotsa mig från 
den ena politikern till den andra. 
Till slut brydde jag mig inte om att ta 
reda på varför alla uppvaktningar var 
nödvändiga. Det skall också sägas, att 
jag från och med Bernth Höglunds 
tillträde som Kansler, fick god hjälp 
även av honom – inte minst med de 
ekonomiska kalkylerna.

Under lång tid var jag övertygad om 
att vi skulle få köpa Parkhallsbyggna-
den och marken utanför. Jag upprät-
tade ett flertal avtal angående detta, 
på basis av de överenskommelser jag 

De Styrande

Borås Par Bricole får långtidsförhyra Parkhallsbyggnaden på 20 år, samtidigt som vi får ett anlägg-
ningsarrende avseende marken mellan Parkhallen och Rotundan. 

Glöm inte att hämta din jubileumsbok på kansliet i höst!

Foto (övre): KENT CARLSSON
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trodde vi hade med den styrande 
majoriteten. Men på målsnöret föll 
köpeprojektet, sedan Miljöpartiet 
och Vägvalet backade ur från vad 
jag trodde var en helt klar, slutlig 
uppgörelse. 

Långt om länge blev uppgörelsen 
med Staden i korthet att vi, i stället 
för köp, fick långtidsförhyra Park-
hallsbyggnaden på 20 år, samtidigt 
som vi fick ett anläggningsarrende 
avseende marken mellan Parkhal-
len och Rotundan. Parkhallen skall 
förvaltas av oss, som om vi ägde den. 
Det innebär, att alla permanenta 
hyresgäster, främst fackföreningarna 
i huset, nu är hyresgäster hos oss. 
Det är givetvis också vi som står för 
uthyrningen av själva hallen och alla 
hyresintäkter tillfaller oss. Å andra 
sidan svarar vi också för all drift och 
allt underhåll av byggnaden. 

Vad gäller marken mellan Parkhal-
len och Rotundan, så arrenderas 

den av oss för att vi där skall kunna 
uppföra en av oss helägd bygg-
nad. Denna nybyggnad är tänkt att 
innehålla restaurang/bankettsal och 
en fullskalig scen. Naturligtvis skall 
även tillbyggnaden hyras ut externt, 
precis som själva Parkhallen. Min 
innerliga förhoppning är, att denna 
tillbyggnad kommer till stånd; det 
skulle innebära ett jättelyft för vår 
verksamhet. Lika viktigt är emeller-
tid, att vi genom tillbyggnaden, som 
skall förankras i Parkhallsbyggna-
den, i praktiken blir ouppsägbara i 
Parken. Därigenom slipper framtida 
generationer Bricolister den oro för 
hemlöshet, som har förföljt oss sedan 
år 1978. Dock avvaktar vi för närva-
rande besked om vad Staden har för 
avsikter med Rotundan, eftersom 
den är konkurrent till den verksam-
het vi avser att ha i vår tillbyggnad.

På något sätt känns det helt riktigt 
att jag slutar min verksamhet som 

Styrande Mästare med just denna 
redogörelse. Sällskapet har levt med 
en osäker tillvaro sedan branden 
1978. Tillsammans med andra i Säll-
skapets olika ledningar har jag under 
30 år letat lokaler, förhandlat med 
presumtiva säljare och olika hyresvär-
dar, tecknat olika korttidsavtal och 
slutligen undertecknat de avtal som 
vi nu har fått med Staden.

Nu skall jag i stället övergå till att 
njuta det cum dignitate otium, som 
tillkommer en före detta Styrande. 
Och för att jag garanterat inte skall ge 
mig själv en chans till det, så sätter jag 
nu följande på pränt: Jag Skall Aldrig 
Lägga Mig I Min Efterträdares Beslut 
och aldrig påstå att det var bättre förr. 
Fast, lite rådgivning hör väl inte till 
ett sådant löfte? Jaså, ok då!

Bengt I. Johansson 
Styrande Mästare Emeritus – snart!

Körfest med  
damer
Traditionsenligt samlades Borås 
PB-kör med damer i Hemgården, 
för att denna fredag den 13 maj med 
lust och gamman prisa vårens något 
senfärdiga ankomst. Lika traditions-
enligt, ja, nästan ritualenligt, besjöngs 
så allt sådant som hör den ljusnande 
årstiden till. 

En smakfull komposition av kallsku-
ret jämte ett välvalt vin förhöjde 
stämn  in gen och inspirerade kören att 
hylla både vinet, kvinnan och sången. 
Bland annat nynnade sångarbröderna 
den melankoliska dryckesvisan ”Vinet 
börjar ta slut i glasen”, ett sorgligt fak-
tum som fick Ordens Talare och Skald  
Henrik Westling att gå i taket, om 
man säger så. Ty med stampande vers-
fötter och brutala rimslut brast han 
ut i ett starkt kritiskt ode, riktat mot 
sådana oförlåtliga missförhållanden.

När det gäller hyllningar höll Syster 
Eva Stenbäcken Talet till Mannen. 
En nyanserad hyllning bör sägas. Ty, 

konstaterade hon, vad som återstod av 
skapelsens krona var en krona, ganska 
devalverad. Emellertid hade den sitt 
affektionsvärde på marknaden.

Till allas förnöjelse kunde också 
några musikaliskt solistiska framträ-
danden avnjutas. Både Bellman och 
Taube tolkades förtjänstfullt av Or-
dens Trubadur Fredrik Berg, respek-

tive nyss nämnde Henrik Westling, 
Ordens Talare och Skald.

Mot aftonens slut tackades och prisa-
des kör och arrangörer av DStM Lars 
Wettéus, en av de höga gästerna. Så 
ändade detta musikaliska kalas.

Text och foto Bo W Jonsson

Överst: PB-körens fundament Tony Thornberg, Carl-Gustaf Ekström och Torgny Sjöholm attack-
eras av beundrarinnor. Underst: Ordens Trubadur Fredrik Berg. Eva Stenbäcken får blommor av 
Torgny Sjöholm. Ordens Talare och Skald Henrik Westling.

Sommaren är här!
Var än bröderna befi nner sig under sommaren, fi nns alltid 

möjlighet att vara trådlös. Dock aldrig rådlös, det överlåter 

vi åt kalmucker. 

Vi önskar alla i vårt Lysande Sällskap Borås Par Bricole 

en skön uppkopplad och avkopplande sommar. 

Broderliga hälsningar 

Hans Carlsson & Andreas Tammjärv

Tredje graden
Lördagen den 26 februari, 2011 avhölls 
traditionsenligt den tredje graden i 
Borås Par Bricole. 250 personer hade 
infunnit sig, varav 19 st från Göta Par 
Bricole, vilket närmast torde vara ett 
rekord för den här graden. 

Anders Gustafsson, i rollen som Mos-
ter Barbara, en uppgift som avklara-

des med bravur. Inte minst gjorde 
det intryck, när den attraktiva och 
skönlockiga Barbara brast ut i sång 
med stark och välklingande basröst!

Efter måltiden var det dags för en 
remarkabel, musikalisk underhåll-
ning av yppersta klass. Våra egna 
musiker hade slagit sig samman med 
några av de gästande göteborgarna 
och bildat ett storband med trettio-

Recipiender grad 3, 26 februari 2011
Anders Eliasson Carl Nordin
Christofer Gimmersta Dan Olsson
David Wagiström Emil Svensson
Göran Eklöf Hans Djurfeldt
Håkan Hellström Jan Andersson
Jan-Ola Nolin Johan Börjesson
Jonny Johansson Jörgen Holm
Jörgen Sahlén Kjell Ericsson
Lars Franson Lars Johansson
Lars Johansson Lars Wahlqvist
Leif Elmqvist Magnus Eriksson
Magnus Larsson Magnus Persson
Magnus Sundgren Marcus Mordenfeld
Martin Jonsborg Martin Mann
Mattias Jonsson Mikael Gustafson
Mikael Larsson Mikael Wrandemark
Morgan Johansson Niklas Österberg
Nils Gunnar Nilsson Olof Ottoson
Oscar Mann Ossian Edgren
Peter Hagert Pierre Andersson
Robin Carlsson Staffan Rehnström
Stefan Wiklund Uno JöelaidFöga anade de vad som skulle komma...

åtta (!) deltagare. Det blev verkligen 
storbandsmusik på mycket hög nivå 
med bejublade soloframträdanden 
av far och son Lennart och Andreas 
Johansson samt vår förnämlige croo-
ner Roger Sandström. Som helhet en 
oförglömlig PB-kväll av det slag, som 
de stackars kalmuckerna aldrig får 
uppleva!

Henrik Westling
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Fjärde graden
Som vanligt kunde man notera, att 
den välbesökta fjärde graden i Borås 
PB den 26 mars, 2011 blev den bästa 
någonsin. Även denna gång hade vi 
nöjet att se många gäster från vår kära 
systerloge i Göteborg. 

Våra duktiga providörer hade som 
vanligt dukat upp ett inbjudande 
tapas-bord, där bröderna under sam-
lingen före kapitlet kunde ta för sig 
av allehanda läckerheter.

Kapitlet avslutades med ett full-
komligt medaljregn, när samtliga 
avgående ämbetsmän avtackades och 
belönades för sina insatser.

Måltidskalaset inleddes traditionellt 
av kören med ett medley av vårsång-

Recipiender grad 4, 26 mars 2011

Anders Eliasson  Carl Holmudd
Carl Olof Nordin  Christian Palmé
Eric Milbredt  Evald Backlund
Fredrik Jansson  Göran Sköldberg
Hans Holmudd  Hogne Engdahl
Håkan Hellström  Ingemar Augustsson
Jan-Ola Nolin  Johan Godlund
Jörgen Persson  Lars Franson
Lars Johansson  Lars Wahlqvist
Leif Elmqvist  Martin Helgesson
Martin Mann  Mikael Hultberg
Morgan Johansson  Nils Gunnar Nilsson
Ossian Edgren  Pierre Rosengren
Robert Melander  Staffan Rehnström
Torbjörn Snygg  Uno Jöelaid

er, de som vi aldrig tröttnar på och 
är lika välkomna varje år. Under 
kalaset överraskades Bröderna av en 
världspremiär! En nykomponerad 
dubbelkvartett ur kören gjorde ett 
utomordentligt elegant och bejublat 
framträdande med Domaredansen 
och Hej Dunkom under eminent led-
ning av vice Koralintendenten Tony 
Thornberg. 

Ibland tycker man nästan synd om 
de stackars kalmucker, som aldrig – 
eller i alla fall mycket sällan – får ta 
del av de fantastiska upplevelser, som 
Bröderna i Borås PB ideligen bjuds 
på. Den här kvällen var ett lysande 
exempel på detta!

Lysande kan man också sätta som 
epitet på den ritualenliga ljusmar-

Foto: NICLAS ANDERSSON

Sommaren är här!
Var än bröderna befi nner sig under sommaren, fi nns alltid 

möjlighet att vara trådlös. Dock aldrig rådlös, det överlåter 

vi åt kalmucker. 

Vi önskar alla i vårt Lysande Sällskap Borås Par Bricole 

en skön uppkopplad och avkopplande sommar. 

Broderliga hälsningar 

Hans Carlsson & Andreas Tammjärv

schen, som blev en lika vacker som 
värdig manifestation, när samtliga 
Bröder under god ordning sjung-
ande vandrade runt med tända lysare 
och under marschen framförde sin 
hyllning till de Styrande. 

Henrik Westling 

Sjunde graden
Söndagen Cantate ansågs i år infalla den 
8 maj, och då genomfördes traditions-
enligt den sjunde graden i Borås Par 
Bricole. Ett underbart försommarväder 
gav en fantastisk inramning till denna 
vårens och ljusets högtid, en av de allra 
stämningsfullaste riddargraderna. 

Femton Bröder kunde högtidligt 
dubbas till Konung Sverkers Riddare 
och bl.a. avnjuta körens framförande 
av C G Anderholms och Torsten 
Ahlstrands Vårkantat. Ett annat hög-
klassiskt inslag svarade C G Ekström 
och Per Jacobson för under kapitlet – 
Griegs Våren med cello och piano.

Innan måltidskalaset passade många 
Bröder på att njuta av den ljumma 
majkvällen utomhus. Måltiden 
förgylldes som alltid av kören och av 
våra eminenta trumpetare.

Recipiender grad 7, 8 maj 2011

Bertil Steen  Dan Nilsson
Dick Swanson  Fredrik Holm
Fredrik Mansén  Hans Isaksson
Ingvar A Johansson  Jan Andersson
Jan-Olof Löfving  Jonas Lönnqvist
Kjell Johansson Ralph Harlid
Richard Svensson  Torbjörn Skoog
Tore Stenbäcken 

PB-kören svarade för underhållning-
en vid kaffet. Det blev både Bellmans 
Käraste bröder och Vila vid denna 
källa och A. F. Lindblads En som-
marafton i ett fullödigt framförande. 
Som avslutning bjöd körens tre tru-
badurer på bejublade nummer med 
Ordenstrubaduren Fredriks Bergs 
Bellmantolkning som  höjdpunkt. 
I övrigt fick också såväl Cornelis 
Vreeswijk som Evert Taube vara med 
på ett hörn. Deputerade Styrande 
Mästaren Lars Wettéus avtackade de 
medverkande, och bröderna kunde 

bryta upp och bege sig hem i den 
fortfarande vårljusa kvällen. Ännu 
en väl genomförd sjunde grad kunde 
läggas till handlingarna!

Henrik Westling

En fullsatt kyrkosal den 2 april, lyssna-
de med uppenbar förtjusning till den 
vårkonsert som arrangerats av Borås 
PB-kör tillsammans med Göta PB-kör 
under professionell och synnerligen 
inspirerande ledning av Bröderna Carl-
Gustaf Ekström, Tony Thornberg  och 
Claes Green, den senare från Göta PB.

Som sig bör besjöngs den annalkan-
de våren, en årstid som också Bro-
dern och kyrkoherden Lars Johans-
son anknöt till i sin andakt. Dock 
uppehöll sig sångarna inte enbart 
vid den sköna maj eller de vårliga 
vindarna utan breddade framträdan-
det med bland annat både folkvisa, 
medeltida madrigal, Peterson-Berger 
och – givetvis – Bellman. 

För första gången presenterade sig 
en dubbelkvartett från Borås PB-kör, 
initierad av Tony Thornberg som 
även deltog som förste tenor. Vällju-

dande, med påfal-
lande musikalitet och 
med fyllig akustisk 
volym skapade ensem-
blen vad man brukar 
kalla en genuin musi-
kalisk upplevelse.

Det är knappast 
någon överdrift att på samma sätt 
lovorda duon Ekström – Thornberg 
som överraskade med att spela dub-
belpiano. Nåväl, det bör väl sägas att 
ena pianot var utbytt mot en synthe-
sizer. Deras tolkning av två stycken ur 
J S Bachs orkestersvit nummer 2 gav 
verkligen belägg för påståendet: det 
svänger om Bach.

Som konferencier och kunnig vägle-
dare för den förväntansfulla publi-
ken höll Broder Henrik Westling 
ihop det hela på ett föredömligt sätt. 
Han är ju Ordens Talare och Skald, 

Vårkonsert i Sjöbo kyrka 

och uppenbarligen hade guden 
Apollon än en gång rört vid hans 
tinning. Ty i ett inspirerat ögonblick 
reciterade han sitt ode som hyllade 
vårens ankomst.

Låt mig också citera en äldre, omdö-
mesgill dams synpunkt på konserten: 
”Det var det finaste jag hört!”

Om aftonen förenades de båda kö-
rerna i ett måltidskalas där genomgå-
ende en yster stämning härskade.

Bo W Jonsson

Foto: THOMAS FALK

Glada men aningslösa inför kommande prövningar.

Med solsken i blick på väg mot sjunde graden.
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Lagrad 70 år
Vår högt värderade och älskade 
Styrande Mästare, Bengt I Johansson, 
fyllde 70 år lördagen den 15 maj. 
Sällskapet Borås Par Bricole genom-
förde en större uppvaktning under 
ledning av vår kvartersmästare Bengt 
Conradson.

Det hela startade med en procession 
upp till Jutabo där Bengt Ettan resi-
derar. Först gick trumslagare Roger 
Carlsson och 2 drabanter, därefter 
följde kören, musiken, 2 trubadurer 
samt ett antal övriga Bröder, totalt 
cirka 50 personer. Drabanterna, 
Lennart Helgesson och Lars-Göran 
Boije, hämtade festföremålet, place-
rade honom i en bekväm stol samt 
bevakade honom med dragna sablar. 
Sedan började själva uppvaktningen:

Först ut var kören som framförde 
Venus Minerva, Ja må han leva samt 
en specialskriven hyllningsvisa till 
Jubilaren. Våra trubadurer, Jörgen 
Johansson och Anders Karlenström, 
sjöng och spelade både Carl Michael 
Bellman och Cornelis Vreeswijk. 
Drabanterna uppmanades att kon-

trollera att vi befann oss i fullständig 
säkerhet. Sedan detta hade bekräftats 
dånade ett antal Harley Davidson 
motorcyklar upp på gårdsplanen 
och fram trädde Bricole Pirates, 
alias Sven-Gunnar Gunnarsson och 
Bertil Jansson. Vår vinexpert och 
Styrande Mästare får i fortsättningen 
hålla tillgodo med MC-klubbens 
leveranser och tillåts inte att besöka 
Systembolaget igen. Bengt Ettan 
bekräftade detta genom att utföra 
Bricole Pirates tecken. Sällskapets 
sextett, bestående av Roger Carlsson, 
Lennart Johansson, Lars Sjögren, 
Anders Hjort, Henrik Petterson samt 
Roger Johansson, framträdde och 
spelade för den mycket välmående 
och glade Jubilaren. Henrik Westling 
höll uppskattat tal på vers som ”var 
på pricken”. Uppvaktningen avsluta-
des med att vår sextett spelade igen. 
Därefter följde presenter och kramar 
i en lång och generös ström.

Styrande Mästaren framförde sitt 
tack till alla närvarande Bröder, som 
lät sig väl smaka av en fantastisk buffé 
med tillhörande drycker.

Text: Lennart Helgesson Foto: BERTIL HELLÉN

Foto: CHRISTIAN ALCENIUS

Drabanterna, Lars-Göran Boije och Lennart Helgesson, hämtade festföremålet, placerade honom i en bekväm stol samt bevakade honom med dragna 
sablar.

Vid grad 3 i Borås den 26 februari 
2011 njöt Bröderna syn- & hörbarligen 
av ett 15-tal gästande musiker från 
Göta PB, som tillsammans med vår 
egen Bacchanaliska orkester gav en be-
jublad musikunderhållning. Man kom 
efteråt överens om att ordna ett svars-
besök redan en dryg månad senare, 
och den 8 april var det dags.

27 musiker äntrade bussen vi Hem-
gården och infann sig i god tid för 
att dels bli dekorerade och dels med 
sina kollegor från Göteborg förbe-
reda sin insats under fjärde gradens 
kapitel. En ovanlig upplevelse även 
för alla Götabröder.

Göta PB håller sina arbetsgrader på 
fredagar, och det blev ganska sent 
efter måltidskalaset innan Roger 
Carlsson kunde slå in den gemen-
samma orkestern och starta under-
hållningen.

Den blev om möjligt en ännu mer 
lysande klang- & jubelföreställning 
och den stora publiken var generös 
med bifallet.

Roger Sandström var sångsolist och 
som avslutning på kvällen introduce-
rade Roger Carlsson och Jan Olofzon 
sitt berömda tapto för första gången 
på Valand. Det kändes gott för alla 
övriga tillresta Boråsare att konsta-
tera att våra talanger håller högsta 
Bricolistiska klass, och i det omdömet 
instämde hela den 32 man starka 
gruppen från Vänersborg som också 
gästade våra Bröder i väster.

Det goda samarbetet mellan Göta 
och Borås kommer att fortsätta, och 
nästa projekt blir ett gemensamt be-
sök i Moderlogen till våren 2012.

Lars Wettéus

KLANG-föreställning på Valand

Roger Carlsson kunde slå in den gemensamma orkestern och starta underhållningen. Den blev om möjligt en ännu 
mer lysande klang- & jubelföreställning och den stora publiken var generös med bifallet.

Foto: THORE RODELIUS

Foto: MARTIN MANN

Jan Olofzon i taptotakt för första gången på 
Valand.
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Ordförande i arbetsgraderna

Tisdagen den 10 maj mötte 48 Bröder 
och Systrar upp i den vackra och varma 
vårsolen för att göra en historisk resa. 
Från vår tid till tiden för Sveriges en-
ande och Kristendomens inträde i den 
Svenska historien. 

En resa hade sedan en tid planerats 
av Seniorgruppens Hans Kristianson 
och Caritas-brodern Stig Westman. 
En solvarm tisdag morgon var så en 
fylld buss på väg mot den medeltida 
metropolen Skara under ledning av 
Riddare-Prelaten Robert Lorentzon.

En modern pilgrimsresa hade så 
tagit sin början. Tre kyrkor och en 
berömd dopkälla skulle under dagen 
beses samt nödvändiga och stärkande 
matstopp göras. Tiden i bussen 
utnyttjades för kunskapsinhämtning. 
Undertecknad gav en framställning 
över geografin i Västergötland vid 
1000-talet. Kristendomens intåg samt 
klosterlivets betydelse för kunskap, 
handel, sjukvård etc. Korstågstiden, 
riddarordnarna då och nu samt en 
del kuriosa i sammanhanget var 
något av det åhörarna fick ta del av. 
Väl framme i Skara var första stop-
pet Kråks värdshus vilket är byggt på 
platsen för det gamla dominikaner-
klostret. Efter kaffetåren besöktes 
Skara domkyrka med Bo Beskows 
fantastiska glasmålningar. 

Sedan gick färden till Forshems 
kyrka, den enda kyrka i norra Europa 
vilken är tillägnad den Heliga graven 
i Jerusalem. En viktig pilgrimskyrka 
där passionsspel predikat liv och upp-
ståndelse för många under århundra-
den. I kyrkan hölls en kort parenta-
tion över brodern Lennart Hindefors 
som dött strax före resan. Psalmen 

”Härlig är Jorden” fyllde kyrkan med 
löfte om möten bortom tid och rum.

Nu var tiden mogen för lunch. En 
välsmakande stek med tillbehör på 
Forshems gästgivaregård. Ett stopp 
här rekommenderas varmt. Prova 
gärna det hembryggda ölet!

Resan gick sedan vidare över det 
vackra Kinnekulle i synnerligt skönt 
smyckad natur till Sveriges första 
biskopskyrka Husaby. Här gästade vi 
även den enligt traditionen utpekade 
källan för platsen för konung Olof 
Skötkonungs dop, nämligen Sankt 
Sigfrids källa. Denna gång förrätta-
des det dock inget dop utan färden 
gick vidare till kaffestopp och dagen 
avslutades med att deltagarna på 
resan fyndade vid Falköpings ost. En 
och annan Arn- eller Prästost slank 
nog ner i påsen. En fantastisk dag var 
över och vi tackar Sällskapet för att 
vi kunnat göra denna resa med stark 
fläkt av historiens vingslag.  

Robert Lorentzon, RP

Bricolister i Arns fotspår!

Robert vid St. Sigfrids källa.

Käre Bröder
”Att under muntra och anständiga tids-
fördriv lindra livets besvärligheter” 
är våra sammankomster ägnade åt. 
Och Ordföranden i Arbetsgradernas 
främsta angelägenhet att tillse. Som 
nyvald Ordförande är det just vad jag 
ämnar se till.

Arbetsgraderna är grunden för vårt 
sällskaps verksamhet. I dessa fyra 
första grader finns allt vi värnar; 
Munterhet, Vänskap, Talang, Glans 
och bevarande av ursprungliga ritua-
ler. Vår Högst Upplyste Broder avgå-
ende Ordförande, Göran Olofsson 
har under sina år vid styret lett ar-
betsgraderna framgångsrikt. 
Tillsammans med ämbetsmännen 
har kapitlen genomförts lysande. 
På sitt paradoxala sätt delegerar  
Göran med tillit, samtidigt som hans  
kontrollbehov varit garant för spon-
tana ritualenliga kalassuccéer. 
Närvaron har under Görans ordfö-
randeskap ökat till rekordnivå. 
Ansökningarna från ännu i mörkret 
vandrande Bacchi Riddersmän är  
fler än någonsin.

Vad är det då i dessa tider av globa-
lisering, snabba uppdateringar och 
ständig modernisering som lockar 
så många män att vilja deltaga och 
uppleva dessa gamla ritualer och 
statuter? 
Kanske att för en afton, någon gång 
emellanåt ”Par Bricole” låtsa att den 
kalmuckiska världen inte finns…. 
”För ett ögonblicks förgätande av 
livets besvärligheter”

Hans Berglund, O

Bröder, Bröder, Bröder
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Sista ordet

Broder! När du nu bläddrat i, för-
hoppningsvis också läst detta första 
nummer av KLANG!, var aktsam om 
detsamma. Vem vet om det inte inom 
överskådlig tid kommer att betraktas 
som en raritet i till exempel Antik-
rundan? Alltnog, det har här mesta-
dels handlat om vad som hänt i den 
Bricolistiska världen. Låt mig också 
kort beröra den närmaste framtiden.

PB-hösten inleds den 17 september, 
då ett antal lyckliga Bröder erhåller 
den tionde gradens svarta band. Det 
är som bekant ett särskilt evenemang, 
eftersom det inträffar blott vart tredje 
år. Bland övriga kapitel, PB 1, 6 och 
Barbaras egen afton, vill jag särskilt 
framhålla PB 1 den 22 oktober. Då 
sker nämligen installation av tre 
nya Styrande, varvid nuvarande StM 
Bengt I Johansson, DStM Lars Wet-
téus och StK Bernt Höglund avgår 
efter ett synnerligen väl förrättat värv.

En angenäm sommar tillönskas Brö-
der av alla grader!

Bo W Jonsson 

Käre Bröder i vårt Lysande Sällskap Borås Par Bricole!

  

Var med och annonsera eller bidra 
med innehåll till vår nya tidning!

Ditt stöd är högt värderat och väl noterat.
Om du har förslag eller idéer om sådant som du  

skulle vilja ha med i kommande nummer  
av KLANG! skicka din synpunkt till  

redaktionen: klang@parbricole.se

Om du vill vara med och annonsera i kommande nummer  
av KLang! tag då kontakt med mig och diskutera 

storlek och tidplan för din annonsering.

nästa nummer kommer ut under hösten 2011.

Klang Bröder!
Bengan Larsson

Ordens Sponsorchef

Porto

betalt

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


