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Käre Bröder av alla de Grader! Än en 
gång välkomna att ta del av inne-
hållet i vår tidning KLANG!, elfte 
numret i ordningen. Som synes har 
observanta skribenter dokumente-
rat vad som förevarit ifråga om de 
senaste kapitlen; Lars Peter Höglind 
uppmärksammar den högtidliga 
Barbarafesten medan Mikael Romild 
undersöker Andra Gradens Kapitel. 
Och se där, en reserapport! Det är 
Claes Hansson som livfullt beskriver 
sin och några andra Bröders färd i 
sydled. Låt detta bli ett inspirerande 
föredöme närhelst Bröder färdas till 
andra loger, nämligen att i KLANG! 
berätta om sina reseintryck!

Annat finns också att väcka slum-
rande egenskaper till liv. När Henrik 
Westling refererar från talangernas 
årsmöte är det samtidigt en indirekt 
uppmaning till alla de Bröder, i syn-
nerhet de yngre, att träda fram, dessa 
som av okända skäl döljer sin talang-
fulla förmåga bland övriga Bröders 
skara. En vederkvickande stimulans 
till andliga stordåd kanske ges av 
Broder Westlings versifierade tal, ett 
dokument som Redaktionen lyckats 
komma över för publicering.

Redaktionen

En virvlande trumtribut för Moster Barbara som fått en ny intagande framtoning av Thomas Falk.

Vakna, slumrande talanger!
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De Styrande Ordförande i Arbetsgraderna

Så bra det blivit...
 ...tycker jag. Vi (jag och samtliga 
Arbetsgradernas Ämbetsmän, med de 
Styrandes goda minne) har jobbat för 
att ytterligare höja kvalitén på våra sam-
mankomster. Talanggrenarna har gjort 
makalösa insatser och  ytterligare höjt 
(om möjligt) den redan höga nivån på 
sina framträdanden. De ger en nivå och 
kvalité som Ni Bröder är värda. Det be-
tyder mycket för alla som lägger tid och 
kraft på förberedelser, repetitioner och 
framförande att resultatet uppskattas.

Inte minst vill jag understryka den for-
midabla insats som ”De Gyldene” gjort. 
De är Thomas Falk och Lars Gustaf An-
dersson. Med dem arbetar bl.a. Claes 
Hansson, Calle Posse, Morgan Johans-
son, Fredrik Odelberg, Bengt-Olov 
Engström, Peter Suarez och Thomas 
Sohlström. Ni har säkert lagt märke till 
de olika scener som möter oss i entrén 
och mingelutrymmet. Först in i ”Fer-
kens Gränd”, en anspelning på 1700-ta-
let i Gamla Stan. Gränden finns än och 
namnet betyder Svin på gammeltyskan. 
Gyldene Salen som vi minglar i skall 
föra tankarna till kungliga gemak med 
textilier. Statisterna som rör sig i utrym-
met är skoputsare, smilfinkar, matroser, 
horor, Bellman, Ulla Winblad och fler 
karaktärer från 1700-talet.

Men vi är inte nöjda ännu. Det arbetas 
vidare på ett värdigt bevarande av våra 
ritualer och kulturarv. Men också för att 
ge sammankomsterna en ömsint vitali-
sering där så kan vara motiverat. 

Vill Du ha en liten men viktig roll eller 
hjälpa till så kontakta DfBT Lars Gustaf 
Andersson.

Hans Berglund, O

Käre Bröder
En gång i begynnelsen av mitt PB-liv 
så kände jag mig ensam. Väldigt 
ensam. Det måste ha varit i slutet av 
70-talet. Jag minns det fortfarande 
ganska tydligt. Förmodligen hade 
jag just fått en Grad, en av de lägre. 
När gradgivningen var över så tittade 
jag mig omkring och såg att alla var 
upptagna och inbegripna i samtal 
med varandra. Ingen tog direkt notis 
om just mig. Ingen stannade för att 
prata med just mig. Det blev dags 
för middag och när den var över så 
accentuerades den där känslan av en-
samhet. Jag övervägde faktiskt att ta 
på ytterkläderna och gå hem. Tänkte 
att det med PB, det var kanske trots 
allt inte min grej. Samtidigt insåg jag 
att om jag nu går hem så kommer jag 
nog aldrig tillbaka heller. 

Jag fick till slut insikten att proble-
met, om det nu var ett problem, 
fanns hos mig själv och inte hos alla 
övriga Bröder. Jag gick aldrig hem i 
förväg den där kvällen och det beslu-
tet har jag aldrig ångrat. 

Emellertid så är det en underlig 
känsla - att man faktiskt mitt inne i 
en folksamling eller i en gemenskap 
av andra människor på flera hundra 
personer kan känna sig ensam. Detta 
var naturligtvis den typen av ensam-
het som känns både påtvingad och 

lätt obehaglig. Med stigande ålder 
och mognad har åtminstone jag hit-
tat en annan typ av ensamhet. Den 
ensamhet som man själv stundtals sö-
ker och hittar trygghet i. En självvald 
ensamhet och tystnad där man själv 
kan utvecklas. Men denna erfaren-
het från 70-talet lärde mig mycket. 
Dels att gemenskap är ingenting man 
får. Man måste själv bjuda till. Man 
kanske till och med, på något sätt, 
måste förtjäna gemenskapen. Dels, 
och än viktigare, var emellertid att 
den här händelsen gav till följd att 
jag numera - med medelålderns rätt 
- vid varje Kapitel försöker ta kontakt 
med åtminstone en Broder varje 
kväll – en Broder som jag inte känner 
tidigare och kanske inbillar mig har 
en liknande känsla som jag hade för 
länge sedan. Det är ju ett gemensamt 
ansvar vi har att få alla medlemmar 
att känna sig välkomna.

Vi är nu mitt i februari och världen 
sitter och tittar på en soldränkt stad 
i Kaukasus vid namn Sotji. En stad 
som ingen hört talas om tidigare. 
Här hemma domineras tidningarna 
av den hårda debatten om kongress-
hus eller inte kongresshus. Då finns 
ju knappast något bättre än att låta 
Par Bricole värma oss. Både till kropp 
och själ. Och i motsats till alla diskus-
sioner om Sotji och kongresshus, så 
blir det befriande att söka lugnande 
inslag och avkoppling i vårt Sällskap.

Vintern i PB-sammanhang innebär 
bland annat den årliga ”Stora Konsel-
jen” i Stockholm. Då är det upp till 
bevis. Då skall varje loge, inför övriga 
PB-Sverige, redogöra för verksamhe-
ten på hemmaplan under det gångna 
året. Det är i år lätt att sammanfatta 
den berättelse som vi lämnade. Det 
är glädjande att kunna konstatera att 

”det står väl till i Borås Par Bricole”.  
Sällskapets ekonomi är i balans, vi 
har en god närvaro vid våra sam-
mankomster, samtliga talanger har 
visat framfötterna, alla ämbetsmän 
har oegennyttigt jobbat intensivt, vårt 
fastighetsbolag går bra. Inte minst 
kan jag konstatera att det finns ett 
stort engagemang och en stor glädje 
i allt som görs. Det är grundförutsätt-
ningar för att allt skall fungera. Vad 
mer kan vi begära?

Det finns många företeelser just nu 
som präglar vår verksamhet. Men 
jag vill särskilt lyfta fram något som 
jag upplever som lite extra viktigt, 
nämligen glädjen, munterheten, 
upprymdheten och nöjet. Det är allas 
vår skyldighet att bevara, högakta och 
respektera dessa ting. Det är ju just 
dessa substantiv som är det centrala i 
Par Bricole. Om vi alla försöker vårda 
dessa vackra ord, så är vi på god väg 
mot något fint. 

Vi vill ju gemensamt vårda ett kultur-
arv. Vi vill bevara våra tänkesätt, sym-
boler och värderingar. Par Bricole är 
alldeles för fint för att slarvas bort. 
Par Bricole är bland det finaste som 
finns för umgänge Bröder emellan. 
Något där vi kan dela en gemen-
skap. Glöm inte det! Tänk på att det 
faktiskt är vi själva som skapar vår 
framtid. Det finns inga hinder, bara 
möjligheter i ett positivt tänkande.

Med det vill jag tacka Er alla för det 
gångna halvåret - nu går vi in i andra 
halvlek. Vi går mot ljusare tider. 
Stort tack till talanger, ämbetsmän, 
applådörer och alla övriga ”vanliga 
PB-bröder”.Vi i ledningen känner Er 
samverkan och Ert stöd. 

Er Styrande Mästare 
Göran Olofsson

Den 154:e Barbarafesten sedan Borås 
PB bildades 1860, ägde rum den 7 
december. Denna tillställning var 
mycket välbesökt med 295 deltagare. 
Det var ”All time high” som vår StM 
Göran Olofsson upplyste oss om. Kan 
det vara som så att denna regniga 
höst, gör att lite till mans vill komma 
ut ur mörkret och ha roligt, belö-
nas, träffa muntra Bröder, svinga en 
bägare och äta en god måltid? Det 
var en mycket trevligt fest och med 
största sannolikhet besannades för-
väntningarna för de flesta. På festen 
deltog också sju muntra Bröder från 
Vänersborgs Par Bricole. Kvällens 
sponsor var Elkedjan. Ett företag som 
hjälper oss att se ljust på tillvaron.

På årets Barbara provades att för-
stärka ljudet av Kören med hjälp av 6  
surround-mikrofoner som placerats 
ovanför huvudhöjd. Efter vad jag 
hört så upplevde åhörare att Kören 
hördes mycket bättre och balan-
serade nu väl med Orkestern. Ett 

jubileum värt att nämna är att Körens 
solist, OK-r Göran Hagman framför-
de Bacchi Barn för 50:e gången!

Under kapitlet kom VI Thomas Falk 
överraskande inåkandes på heelys 
(rullskor). Med stor skicklighet och 
ypperlig balans åkte han fram till 
podiet och överlämnade något drick-
bart. Ett överraskande och roligt 
inslag där nytt blandas med gammalt.

De Styrande tackade Thomas Falk för 
målningen han gjort föreställande 
vår moster Barbara (en riktig snyg-
ging), likaså tackades Peter Suarez 
för målningen av vår store skald 
Bellman. 

17 Guvernörer och 27 vice Guvernö-
rer behängdes med nya band och ett 
stort medaljregn i olika valörer dela-
des ut till välförtjänta bröder, varav 
OToS Henrik Westling fick kvällens 
förnäma utmärkelse: Bellmanmedal-
jen i guld.

Nya Hederskommendörer: Pär Thureson, Peter Swahn, Gunnar Brinck, Tommy Högberg och 
Krister Claesson.

Nya Jubelkommendörer: Henrik Brinck, Jan Hedin, Lars Bogsjö och Sverker Samuelsson.

Barbarafest med mickad kör

(fortsättning nästa sida)
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vara högst unikt att något sådant 
inträffar att far som Jubelkommen-
dör och son som Hederskommendör 
hyllas samtidigt. 

Måltidskalaset inleddes med att 
Kören bildade gång och framförde 
Dåne liksom åskan, medan delta-
garna vid honnörsbordet paraderade 
till sina platser. Måltiden, som bestod 
av kalkon med de tillbehör som sig 
bör, smakade förträffligt. För er som 
undrar vad det var för kryddigt och 
mustigt rödvin vi drack till kalkonen, 
så hette det Corvina Veronese.  

Årets Barbaratalare och likaledes 
Körmedlem var KSR Anders K Gus-
tavsson. Sök inte mera, utan Barbara 
är bland oss, var något som Anders 
upplyste oss om.

Till kaffet samlades vi i Parkhallen 
och lyssnade till flera vackra tal av 
den nyss antagne G-r Fredrik Mansén 
och OToS Henrik Westling talade 
till Hederskommendörerna. Däref-
ter framförde RGK Gunnar Brinck 
Brödernas tack. 

Den Bacchanaliska orkestern spelade 

stämningsfullt Stardust och kvällen 
avslutades värdigt med ett suveränt 
tapto som fick lokalen att vibrera. 

Lars Peter Höglind

Recipiender, Grad 8
Anders Söderborg  Andreas Tammjärv
Bengtolof Josefsson Fredrik Langemaed
Fredrik Mansén* Hans Herbertsson
Hans Johansson Jonas Lönnqvist
Jörgen Wiklund Lars Gustafson
Magnus Anderson Gadd Mikael Romild
Mikael Sjölund Peter Larsson
Sören Rylander Torbjörn Skoog
Ulf Nordgärd
 *tacktalare

Recipiender, Grad 5
Carl Holmudd  Christian Palmé 
Christian Hamnebo Claes Hanson
Claes Söderberg  Dag Bjurklint*
David Vagiström  Eric Milbredt
Evald Backlund Fredrik Berge
Fredrik Bergstrand Göran Lejrin
Hans Holmqvist Hans Holmudd
Hogne Engdahl  Joakim Eskilsson
Kjell Ericsson  Lars Franson
Leif Nyström  Magnus Gabrielsson
Martin Mann  Mikael Göransson
Mikael Hultberg Ossian Edgren
Robert Melander Stefan Georgsson
Sören Rangvaldsson
 *tacktalare

Därefter var det dags att uppmärk-
samma de Bröder som redan år 1963 
skrevs in i sällskapet. Att det är länge 
sedan förstår man när man tänker 
tillbaka på att det var det år som det 
togs riksdagsbeslut om införande av 
högertrafik samt att Beatles med Trio 
me Bumba besökte Boråshallen. 

Jubelkommendörer med 50 år i 
sällskapet:

Lars Bogsjö 
Henrik Brinck 
Jan Hedin 
Sverker Samuelsson (tacktalare)

Samtliga belönades med medalj och 
krans och StM Emeritus Åke Anders-
son talade till dem. 

Hederskommendörer med 25 år i 
sällskapet:

Gunnar Brinck (tacktalare) 
Krister Claesson 
Tommy Högberg 
Pär Thureson 
Peter Swahn

Värt att notera är att Henrik Brinck 
är far till Gunnar Brinck. Det måste 

Årets Barbaratalare och likaledes Körmedlem 
var KSR Anders K Gustavsson.

Åh, så gott! Jubelkommendör Lars Bogsjö och Bill Ingemarson förser sig.

(fortsättning från föreg. sida)

Recipiender, Grad 5 (Vice Guvernör – v. G-r).

Recipiender, Grad 8 (Guvernör – G-r).
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Andra Graden
Var så säker! Räkenskapens dag 
kommer till oss alla, förr eller senare. 
Med lite tur kanske det blir senare 
för hade det blivit för tidigt kunde 
ju det hela ha kvittat, 4 sekunder 
nämns som en tidsram enligt vissa 
poeter med säte i Riddarhuset. Det 
kalmuckiska dock, minns säkert inte 
sin stadga vid Alsnö utan tror att allt 
kommer bara man knäpper med 
fingrarna och f-n tro´t, om inte de 
Bröder som så att säga ”katten släpa 
in i oktober” hade samma optimis-
tiska blick i ögonvrån. Var så fallet 
släcktes den hastigt när de blevo 
varse vad inför de stodo – talangpröv-
ning!

Vem som helst kan slå igenom i Idol 
eller Melodifestivalen (för äldre 
Bröder är det ungefär som Barnens 
brevlåda med Farbror Sven eller möj-
ligen som när Snoddas uppträdde i 
Hylands hörna) med den skillnaden 
att folk fortfarande minns Snoddas 
men har ingen aning vad flickebarn- 
et som vann Melodifestivalen 2013 
heter. Möjligen minns man, om än 
vagt, att det kanske var Danmark. Det 
man dock är helt fast i sin övertygelse 
om är att Christer Björkman på ett 
eller annat sätt är chef över det hela. 
Det vet vi alla men så är han ju en 
Broder i Borås Par Bricole! 

Fast hågen var hoppfull gavs ingen 

pardon. Det kommer krävas mycket 
vin, svett och tårar innan vi kan 
axla att arrangera Eurovision Song 
Contest om vi skall gå efter våra 
nya Bröders talanger. Men skulle 
det ändå barka därhän tror jag vi 
skall söka stöd i Göta Par Bricoles 
Kör som fullständigt spårade ur och 
körde över hela auditoriet med sitt 
fulländade sångarspex. Mannen med 
halsduken som aldrig hann på är re-
dan klassisk och det provinsiella lilla 
inslaget av göteborgshumor vad gäl-
ler idrottsföreningen Blå-vitt störde 
inte helhetsintrycket som måste bli 
görbra!!

Vad mer bjöd aftonen som lidit mot 
kvällen? Jo, ett fantastiskt måltidska-
las där vi fägnades icke bara mustig 
stek och präktig sås utan också sång-
arglädje.

Recipiender, Grad 2
Adam Svensson Anders Bergh
Anders Östman Andreas Wikström
Bengt Toftby Bertil Ekelin
Eric Dawson Erik Lindell
Hans Christiansson Hasse Brännmar
Jan-Erik Selin Jerry Carlsson
Jimmy Lindgren Joakim Jerkersson
Johan Wikström Kristoffer Tyvik*
Magnus Bylund Magnus Mattiasson
Magnus Söderlund Magnus Widing
Martin Strömberg Mats Jönsson
Max Åhman Oskar Andersson
Patrick Abrahamsson Patrik Christiansson
Patrik Wermelin Per-Inge Olofsson
Robert Stedt Thomas Sandén
Thomas Wennerlund Torbjörn Kind
Ulf Antonsson
 *tacktalare

O gåves det en statut i Bellmans 
reglor att minst en gång om året få 
njuta tvenne körer – det vore bra för 
PB-amatörer!

Mikael Romild

Göta Par Bricoles Kör fullständigt spårade ur och körde över hela auditoriet med sitt fulländade 
sångarspex.

Onsdagen före Barbara höll tradi-
tionsenligt de tre s.k. Talanggrenarna 
sina årsmöten i Parkhallen. Alla 
avlöpte givetvis i god ordning och 
hölls inom tidsramen, även om vissa 
diskussioner uppstod.

I Kören skedde omval av funktionä-
rerna på nästan alla platser och den 
ekonomiska situationen kunde utan 
vidare betraktas som god. Årsmötet 
tog bl a upp den kommande vårkon-
serten och Koralintendenten redo-
gjorde för planerna att på något sätt 
få med alla Talanggrenarna under 
densamma, och Broder Hans Kristi-
anson framförde också ett stort tack 
för Körens medverkan i Carolikyrkan 
den första advent. Vidare anmäldes 

stort intresse för ett gästspel hos 
systerlogen i Jönköping under kom-
mande säsong.

Den Bacchanaliska Theatern diskute-
rade planerna på att bilda en fören-
ing i framtiden, och beslöt också att 
i fortsättningen flytta årsmötet till 
våren, eftersom många medlemmar 
är aktiva i flera Talanggrenar och det 
då är olyckligt att årsmötena hålls 
samtidigt.

Musiken behandlade på sitt årsmöte 
bl.a. den inbjudan som kommit från 
Vänersborgs PB till en vårfest med 
damer. Det låter väl som ett trevligt 
initiativ! Ett fortsatt, fördjupat samar-
bete med Göta PB aviserades också.

Efter avslutade årsmöten var det dags 
för de ca 80 deltagarna att bänka sig 
vid den sedvanliga, angenäma målti-
den, som på ett föredömligt sätt sköt-
tes av våra duktiga Providörer, som ju 
är helt oumbärliga i sammanhanget. 
Utmärkt mat och snabb och elegant 
servering – det uppskattades i hög 
grad av alla. De olika Talanggrenarna 
delade sedan på underhållningen, 
som vanligt av yppersta PB-klass. 
Några närmare avslöjanden om den 
gives icke! Då skulle nämligen alla 
”talanglösa” Bröder bli alldeles gröna 
av avund!

Henrik Westling

Talangtalet 2013
Det är trevligt att lyssna till snapsvisors 
klanger 
och att känna, hur smaken av OP dröjt 
kvar. 
Det är trivsamt att stå bland så många 
talanger, 
ni ser vanliga ut, jo, men skenet bedrar! 
Tänk så mycket här ryms i rätt blygsam-
ma kroppar  
av begåvning, talang och stort artisteri. 
Här finns många av sångens och scen-
konstens toppar 
- Ja, nu tycker ni möjligen att jag tar i, 
visst, det gör jag förstås, men det hör ju 
till spelet, 
och det skadar väl inte, att någon brer 
på? 

Är det fel att ta i, får ni ursäkta felet, 
tål ni inte beröm, får ni lyssna ändå! 
Nå, det här är väl inte den största kon-
flikten, 
för i PB hör ni till de ledande skikten 
och förtjänar att få er tribut här i dikten!

Ja, talangernas lov har ni hört många 
gånger, 
och att stryka er medhårs är god tradition. 
Utan vacker musik och fantastiska 
sånger, 
utan lysande spex eller skön oration 
vore PB ett slätstruket sällskap bland 
många: 
några lönnfeta gubbar som satt där dom 
satt, 
och kapitel, oändligen trista och långa, 
varje måltid var torftig och samvaron 
platt. 
Men så är det ju inte, och ni här är 
skälet, 
ni talanger, de yppersta i Par Bricole! 
Genom er tar kulturen och nöjet befälet, 
allt har Lars Gustaf Andersson under 
kontroll! 
Där syns Bellman i vimlet och Axel von 
Fersen 
och så Kören, som tonsätter Helan och 
Tersen, 
de förtjänar att få sin tribut här i versen!

Tänk dessutom på Sällskapets idealister, 
de som jobbar i tysthet till Bröders favör, 
de som krattar manegen för oss Bricolister,  
som ser till att det funkar så bra som det 
gör! 
Providörer och tekniker, alla kanslister,  
dirigenter, sufflörer och de som tar kort, 
arrangörer, trumpetare och journalister, 
de som skriver i Klang, om allt det vi har 
gjort. 
Visst skall ni harangeras, för det är ni 
värda,  
fast ni borde belönas mer substantiellt, 
allra helst med medaljer (som nu är 
begärda!) 
eller mer vin till måltiden, eventuellt! 
För kontanter, det skyr ni ju alla som 
pesten, 
men det är kanske inte så illa, förresten, 
att i alla fall få en tribut här på festen!

Henrik Westling

Talanggrenarnas årsmöte

Kallelse

Härmed kallas gamla som nya med-
lemmar till Den Bacchanaliska Thea-
terns årsmöte 2014-05-13 kl. 18.00 i 
Parkhallen Kansliet.

Anmälan via mail till någon av Thea-
terdirektörerna.
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Julkonsert med 
PB-kören
Söndagen den 1 december klockan 
fem om aftonen, hölls den traditio-
nella julkonserten i Carolikyrkan un-
der ledning av Carl-Gustaf Ekström 
och Tony Thornberg. Konserten var 
dessutom förstärkt med gästsolisten 
Helena Sjöstrand Svenn som troll-
band åhörarna med sin fantastiska 
stämma. Våra ”egna pojkar”, Roger 
Sandström sång, Lennart Johans-
son trumpet samt Henrik Westling 
uppläsning, tillsammans med vår 
eminenta Kör, försatte kyrkan i en 
varm och fin julstämning. Efter en 
timmes samvaro gick nöjda åhörare 
ut i vinterkvällen.

Lennart Helgesson

Julkonsert med 
PB-oktetten
På juldagen var ett flertal PB-bröder 
involverade i Juldagsmässan i Ca-
roli kyrka i Borås. Präst denna afton 
var Maria Fridh, som fint vävde in 
presentation av sångnumren i själva 
mässan. Detta var tredje året på 
raken som PB-bröderna deltog och 
deras medverkan kan väl därför nu 
klassas som en tradition. Deltagarna, 
Roger Sandström, Andreas Johans-
son, Per Jünke, Dag Gustafsson, Hans 
Thornander, Anders K Gustafsson 
och Fredrik Nordin, utgör en dub-
belkvartett ur PB-kören ihop med vår 
1.v. koralintendent Tony Thornberg. 
Dessa hade också hjälp av Lennart 

Johansson från PB-musiken, som 
stöttade dels på trumpet, dels på 
esskornett. 

6-7 julsånger arrangerade för man-
skör var inkluderade i gudstjänsten 
och det sista sångnumret ”Midnatt rå-
der” på ”skämt-ryska” blev så uppskat-
tat att besökarna i kyrkan stämde upp 
en spontan applåd, mitt i pågående 
mässa, för hela insatsen av PB-brö-
derna. Mycket bra att Borås PB får 
chansen att visa upp vad vi kan, även 
utanför våra portar.

Hans Kristianson

PB-oktetten: Roger Sandström, Andreas Johansson, 1.v. koralintendent Tony Thornberg, Per Jünke, Dag Gustafsson, Hans Thornander, Anders K 
Gustafsson och Fredrik Nordin.

Bröders färd till 
Malmö
”Den 11 oktober foro fem förväntans-
fulla Bröder söderut för att bevittna 
Malmö PB:s Kommendörsgrad.

Många skillnader kunde konstateras 
från vår kära Hemmaloge. Bl.a. bär 
man i Arbetsgraderna alltid kostym 
i Malmö, bortsett från Ämbetsmän-
nen. 

Då vi samtliga som besökte äro just 
Ämbetsmän tolkade vi detta till vår 
fördel och kunde stolt bära vår tradi-
tionella högtidsdräkt. 

Ett 70-tal Bröder i Malmö hade slutit 
upp för denna begivenhet, och även 

en gäst från Jönköping träffade vi på.

Kören bar kläder i 1700-tal stil och 
sjöng mycket vackert. 

Trubaduren, som först slogs en stund 
med notstället, levererade även 
han skönsång medan de som sökte 
inträde befann sig bakom kulisserna 
för att motstå diverse frestelser för att 
bevisa sig värdiga Kommendörer. 

Det lär ha varit allt från lättklädda 
damer, till vinglas fyllda med vinäger 
för att lura den som ville ta tillfället 
i akt.

Hela sammankomsten hölls i Siri-
uspalatset, och Kapitlet hölls i den 
vackert renoverade Bellmansalen på 
översta våning.

Den utsökta middagen serverades 
även den i Siriuspalatset, som i sin 
utformning med flera våningar kan 
liknas vid ett ”Mini-Göta”.

Vi tackar Malmö för att vi fick besöka 
dem med ett rungande KLANG !!!”

Claes Hansson

Bröder på resan: Claes Hanson, Håkan Rönnqvist, Lars Gustaf Andersson, Thomas Falk och Fredrik Holm.
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Grundare av Borås PB

Vi fortsätter med att teckna en kort-
fattad bild av våra Grundare.

Magnus Håkan Timell
Magnus Håkan Timell föddes i Åmin-
skog i Dalsland den 7 juli 1790 som 
son till Häradsskrivaren Peter Timell 
och hans hustru Helena Christina 
Bergenhem.

19 år gammal tillträdde han, den 16 
juni 1809, sin fösta tjänst som kanslist 
vid landskansliet i Wenersborg, där 
han blev kvar i tretton år. I november 
1822 befordrades Timell till Härads-
skrivare i Hedbo och Tössbo härader 
i Elfsborgs län.

Nyss fyllda 57 år blev han genom 
tjänstebyte, enligt Kongl. Majt:s nå-
diga tillstånd utsedd till Kronofogde 
i Marks, Wedens och Bollebygds 
härader, en tjänst han lämnade med 
pension 1855.

I äktenskapet med Eleonora Gustava 
Liljestjerna, ingånget i juni 1824, 
föddes fyra barn, av vilka endast 
döttrarna Tekla Johanna och Hilma 
Eleonora uppnådde vuxen ålder. 
Genom den senares äktenskap blev 
Timell svärfar till Bricolbrodern 
Johan David Bergström, även han en 
av våra grundande Bröder.

Magnus Håkan inträdde i Weners-
borgs PB den 2 maj 1840, blev 
KOBÖK två år senare, recipierade 
till Grad 3 i maj 1844 och fick Den 
Seende Graden den 3 maj 1847.

70 år gammal var alltså Timell bland 
dem som önskade en Boråsloge av 
PB, och mötte upp när P A Dahlgren 
tog initiativet till att bjuda in intres-
serade boråsare till sammankomsten 
på Enigheten den 12 juli. 

Med tanke på åldern tog Timell 
ingen del i det tidiga ämbetsutövan-
det, men ingick tillsammans med 
Dahlgren och Bergendahl i den inte-
rimsstyrelse som handlade de första 
angelägenheterna under sommaren 
1860.

 Han stod dock på tur att bli ut-
nämnd till vice-Guvernör, en recep-
tion som enligt Moderlogens beslut, 
enbart kunde ske i Wenersborg. För 
att underlätta resandet och bespara 
recipienderna kostnaderna, gav 
Guvernementet i Wenersborg då 
uppdraget till Ordförande Mästaren 
i Borås att installera de aktuella vice-
Guvernörerna i sin värdighet. 1863 
fick således Timell sin femte Grad via 
detta förfarande.

Magnus Håkan Timell var Sällskapets 
ålderman men deltog inte i verksam-
heten under många år. Han nådde 
därför inte längre än till Grad 5. Den 
30 augusti 1881, 91 år gammal, avled 
Timell av ålderdomsavtyning, i sitt 
hem på Sandgärdet. 

Fredrik Wilhelm Hammar-
ström

Fredrik Wilhelm Hammarström var 
född på juldagen, den 25 decem-
ber, 1816 i Ransberg, av föräldrarna 
Bruksförvaltaren Anders Hammar-
ström och hans hustru Margaretha, 
född Lejon.

Efter studentexamen 1835 avlade 
han Hofrättsexamen i december 
1842 och blev samma månad antagen 
som e.o. kanslist vid Kongl. Maj:t 
Justitie-Revisionsexpedition. 

Två år senare återfanns Hammar-
ström som auskultant i Stockholms 
Rådhusrätt och något senare även i 
Göta Hofrätt.

Den 1 oktober 1846 utnämndes han 

till vice Häradshövding och i den 
befattningen kom han att flytta till 
Borås under 1856. Väl där blev han 
sedan utnämnd till Litterat Rådman.

Med hustrun Helena Sofia Friman 
fick han tre barn, sönerna Birger 
Wilhelm och Hjalmar Julius, samt 
dottern Tholda Fredrika.

Hammarström hade Grad 4 i Weners-
borgs PB när inbjudan till att bilda 
en Boråsloge togs. Som en av de tio 
undertecknarna av petitionen, tog 
han genast aktiv del i förberedelser-
na för den stora installationen, och 
i den första ämbetsmanna-uppsätt-
ningen 1860 stod Hammarström som 
Ceremonimästare. Det var starten 
på en hektisk period, då man redan 
under de första 15 veckorna genom-
förde hela 10 receptioner.

1861 fick Hammarström Grad 5, blev 
R av 1.gr år 1862, Konung Sverkers 
Riddare 1866 och slutligen Guvernör 
år 1871.Då hade han avslutat sitt äm-
bete som CM efter sju år, och tillträtt 
som Ordförande Mästare efter J A 
Wendt 1870-72.

Hammarström var en mycket popu-
lär CM, och långt senare kunde en 
uppskattande kommentar från en 
äldre Broder till en yngre CM vara; 
”Det där påminde om Hammar-
ströms dagar!”

Efter att ha avgått som Ordförande 
Mästare tycks han ha dragit sig tillba-
ka från ordenslivet, och avled nästan 
90 år gammal den 18 februari 1906.

Anders Sjöberg
Anders Sjöberg var född 1802 och var 
1860 Kronofogde i Marks, Wedens 
och Bollebygds härader.

I Wenersborgs PB:s matrikel för 
1860 står Sjöberg upptagen som 
vice-Guvernör, och bör alltså ha varit 
medlem där under ett antal år, och 
i Borås första matrikel finns Sjöberg 
med som ende gradangivne Broder 
utöver Dahlgren och Bergendahl.

1862 blev han Riddare av 1. Graden 
och två år senare Konung Sverkers 
Riddare.

Efter detta finns inga anteckningar 
om Sjöberg, men han kvarstod i ma-
trikeln fram till 1887, då en lucka i 
förteckningarna gör att året för hans 
bortgång inte kan anges närmare än 
mellan 1887-1889.

Carl Fredrik Hallberg
Enligt egen utsago född den 5 juni, 
men enligt kyrkböckerna den 6 maj 
1823,  var son till Bruksinspektoren 
Jakob Hallberg och hans hustru Ma-
ria Christina Göbels.

19 år gammal, 1842, antogs han 
som volontär vid Kongl. Elfsborgs 
Regemente, och fick befordran via 
Korporal och Furir 1846. 

I april 1848 utbröt det s.k. Slesvig-
Holsteinska kriget mellan Danmark 
och bl. a. Preussen. Konflikten gällde 
frigörelsen från Danmark, och i fält-
tåget deltog såväl svenska frivilliga 
som mindre reguljära förband. Hall-
berg tillhörde de delar av Elfsborgar-
na som stationerades på ön Fyn, och 

tog enligt sin egen berättelse, starka 
intryck.

Väl hemma igen befordrades han 
till Bataljons Adjutant samt senare 
samma år, 1849, till Fanjunkare i 
Regementet.

Sviktande hälsa gjorde att han sedan 
1862 bytte till att bli Syssloman för 
Borås Lasarett och Kurhus, och i 
samband därmed ta avskeds ur krigs-
tjänsten. 

1863 blev Herrljungabanan stadens 
första järnvägsförbindelse, och Hall-
berg sökte och fick befattningen som 
Inspektor vid Borås Jernvägsstation, 
som då var Borås Öfvre, i september 
detta år.

Den 10 augusti ingicks äktenskap 
med Gustafva Charlotta Zivertz, med 
vilken han fick sonen Carl Axel Emil.

Inom Par Bricole hade Hallberg 
inträtt i Wenersborgs PB före 1860, 
och fanns alltså med bland de tio 
grundarna av Boråslogen. 1866 blev 

han vice-Guvernör och två år senare, 
1868, befordrades han till Sjätte 
Graden.

Hallberg tjänstgjorde som 2. Ord-
ningsman 1864-65 och som 1. Ord-
ningsman 1866-68.

En tärande cancersjukdom ändade 
hans liv den 7 april 1869, bara 46 år 
gammal.

Carl Johan Björnwall
Carl Johan Björnwall var född den 14 
september 1826 och stod upptagen 
som Bokhållare vid installationen 
1860, men byter yrkestitel till Kam-
rerare vid Borås Jernveg 1863. I ett 
protokoll från den 8 oktober anges 
hans yrke vara Sekreterare i Borås 
Drätselkammare.

Björnwall var DB i Wenersborgs PB 
när han undertecknade petitionen 
till Moderlogen, och blev vid in-
vigningen vår förste Proto-Notarie 
under åren 1860-62.

KLANG!
VÄLKOMMEN ATT

ANLITA EN
PÅLITLIG BYGGARE!

(fortsättning nästa sida)
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Sista ordet

Porto

betalt

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

Jo, mine Bröder, nog har jag så små-
ningom uppmärksammat hur denna 
kolumn alltför mycket uppehållit sig 
vid skiftande väderleksförhållanden. 
För att undvika denna upprepandets 
enformighet utesluter jag väderrap-
port, åtminstone för denna gång.

I stället vill jag med lust och värme 
välkomna alla de Bröder som käm-
pade vackert för att erövra sin Första 
Grad nyss förlidna höst. När detta 
läses kanske många av dem också har 
prövats till Andra Graden och lyckats 
i denna procedur, där utgången 
alltid är oviss. Hur som helst – än en 
gång ett varmt välkommen vari ingår 
Redaktionens och övriga Bröders 
gratulationer. Det kan ju vara så, att 
man som nyfödd Bricolist känner sig 
lite främmande, kanske lite vilsen 
inför alla upplevelser. Tveka då inte 
att hämta styrka från andra Bröder, 
styrkan hos den gemenskap som är 
ett Bricolistiskt adelsmärke.

Och på tal om vilse… Lyssna till po-
eten Tomas Tranströmer:

Det finns mitt i skogen en oväntad glänta, 
som bara kan hittas 
av den som gått vilse

Bo W Jonsson

1861 utnämns han till vice-Guvernör 
och till Sankt Sigfrids Riddare år 
1866. Två år senare recipierar han till 
Riddare av 2. Graden, den näst hög-
sta nivån i Borås vid denna tidpunkt.

Björnwall var flitigt engagerad i 
Sällskapets verksamhet och det var 
därför naturligt att han fick förtroen-
det att gå upp som Kanslär när Johan 
Palmén 1872 valde att nedlägga sitt 
ämbete. Björnwall ingick därmed 
i Guvernementet tillsammans med 
Kaptenen Philip Hagström och Dok-
tor Johan Elof Lundqvist.

1874 efterträds Björnwall av Bruks-
patronen C G Otterberg, och 
nästa gång vi återfinner honom i 
ämbetsmannalistan blir då han som 
Riddare-Sekreterare besätter den 
nyinrättade befattningen efter att 
Arbets- & Riddaregrader får separata 
organisationer.

I samband med detta blir Björnwall 
också Guvernör.

55 år gammal 1881, lämnar Björnwall 
sitt sista ämbete, och de närmaste 
åren fördunklas av en besvärande 
leversjukdom. 

Den 18 mars 1884 avlider den trogne 

och engagerade Bricolbrodern Carl 
Johan Björnwall.

Johan Elis Hammarin
Född i Solbacken, Färgelanda den 
8 maj 1825. Föräldrarna var Prosten 
Johan Hammarin och hustrun Lisa 
Cajsa Svanér.

Johan Elis blev student i Uppsala, 
och efter universitet och avlagd ka-
meralexamen blev han Förste Kam-
marskrivare och sedermera Länsman 
i Kinds Härad. Han var fram till sin 
död bosatt i Tranemo.

Förutom hans namn på uppropet 
inför 1860, finns inga noteringar om 
Hammarin, vare sig i Wenersborgs el-
ler Borås matriklar. Förklaringen kan 
vara att han avled bara 42 år gammal 
den 12 oktober 1867.

Lars Wettéus

Nyfiken på den nya hemsidan för 
Borås PB? - Ta en förhandstitt:

boras.parbricole.se

(fortsättning från föreg. sida)


