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Så var det dags igen, Mine Bröder av 
alla de Grader! 

Det nya arbetsåret har inletts med 
energi, fantasi, och mycken esprit. 
Begreppet ”arbetsåret” kanske förvå-
nar mången Broder, då ju Sällskapets 
så kallade image mer hänvisar till 
anständiga nöjen än till kroppslig 
och mental ansträngning. Icke desto 
mindre vill jag – än en gång – under-
stryka, att den Bricolistiska tillvaron 
för många även innehåller om än 
lustfyllt så dock just arbete. 

Mycket av allt detta sker i det för-
dolda. Osynligt för flertalet Bröder 

är till exempel Intendenternas 
omfattande iordningsställande av 
Kapitelsalen, De Styrandes jämte 
Ämbetsmäns kollationering så att 
ritualer och programpunkter skall 
löpa smidigt, Körens och Musikens 
repetitioner, Taskespelarnas idoga 
sceniska övningar…

I det aktuella numret av KLANG!, 
kan envar läsa om delar av detta 
arbetes effekter, bland annat den 
högtidliga Grad X, eller Grad 1 med 
ett avslutande formidabelt spex.

Redaktionen

Här är Bröderna från Ferkens Gränd. De som vi kallar De Gyldene: Majoren Thomas Sohlström, 
Bertil Ekelin som unga fröken Winbladh, den något gamle Bergström som spelades av Fredrik 
Odelberg samt Smilfinkaren Mikael Andreasson, Läs mer på sidorna 4 och 7.

Lustfyllt arbete och anständiga nöjen
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De Styrande Ordförande i Arbetsgraderna

Arbetsåret igång…
...med buller och bång. Kom-
mendörsgraden inledde Arbets-
graderna den 11 oktober och det 
blev en  livfull historia. Nästan 300 
finklädda glada Bröder som läng-
tat hela sommaren till våra sam-
mankomster. Ett gäng härliga 
Recipiender som  genomgick CM:s 
prövningar med godkänt. Alla 
blev invalda. Under måltiden steg 
feststämningen ytterligare och när 
spexet så småningom framfördes var 
aftonen fullbordad. En formida-
bel succéföreställning. Det är san-
nerligen fantastiskt att vara O i detta 
sällskap där så många gör så mycket 
för allas gemensamma nöje. Fram på 
natten när jag kommit hem och för-
sökte släcka en enveten halsbränna 
med vad jag trodde skulle hjälpa 
(gott, men det hjälpte inte), tänkte 
jag igenom kvällen. Att allt fungerar 
och ligger på en så professionell nivå 
med enbart ideella insatser. Jag 
uppmanar alla Bröder att i detalj 
tänka  igenom vad man är med om 
under en PB-kväll och fundera på 
arbetet bakom. Inbjudan, placering, 
beställningar, iordningställande, de-
korationer, tapas, tal, ljud, ljus, sång, 
texter, musikarrangemang, repeti-
tioner, dekor… Ja i stort sett varje 
minut av våra kvällar är planerad, för-
beredd, genomförd, återställd och i 
efterhand  analyserad av Bröder som 
brinner för PB.

Vill du vara med och hjälpa till? Vänd 
dig till någon av våra Talangchefer 
eller till mig. Det finns alltid plats för 
mer händer i vården (av våra Bröder, 
traditioner och kalas).

Hans Berglund, O  

Bäste PB-broder
Jag sitter nu uppe i Bohuslän och 
tittar ut över en fullkomligt magni-
fik Gullmarsfjord. Klarblått hav och 
knallblå himmel – en värdig avslut-
ning på denna osannolika sommar. 
Sommaren med stort S. Sommaren 
då vi fick uppleva att Brasiliens fot-
bollslag på en halvlek släpper in sex 
baklängesmål. Sommaren då vi fick 
uppleva rekordvärme och sol dag ef-
ter dag. Man blir ju lyrisk för mindre 
och det känns då extra inspirerande 
att återigen få ta tag i allt som rör 
vårt kära Par Bricole. Småsaker såväl 
som större saker. Problem likaväl som 
positiva ting.

Verksamhetsåret inleddes som vanligt 
i september med en av de högre 
Graderna. I år var det dags för Grad 
X, den högsta Graden som vi får ge i 
Borås. En mycket högtidlig och spe-
ciell Grad som ges i Borås endast vart 
tredje år. Det blev en fin ceremoni 
med hela 12 Recipiender.

Bara två veckor senare var det dags 
för den lägsta Graden av dem alla, 
ettan. I vanlig ordning fick vi då hälsa 
ett 30-tal nya Bacchi Riddersmän 
välkomna in i Sällskapet.

Grad 1 är jämte Barbara-dagen det 
kalas som är mest välbesökt. 2014 var 
inget undantag. Det ställde i vanlig 
ordning stora krav på våra Ämbets-
män, som helt levde upp till våra 
förväntningar. Till kaffet fick vi dess-
utom avnjuta ett nyskrivet, fullkom-
ligt lysande spex. Ett spex framfört 
av vår eminenta Theater. Något som 
ger löften om att våra Talanger i år 

kommer att visa framfötterna. Som 
dom alltid gör! 

Dessutom har vårt arbetsår inletts 
med att Ni medlemmar visat mycket 
god närvaro. Också som vanligt. Jag 
vet inte vad som drar mest för att 
man skall närvara på PB. 

Är det trevliga kamrater, högtidliga 
ritualer, god mat och dryck, härlig 
underhållning, att få klä upp sig och 
se vacker ut? Kanske är det något an-
nat som ligger bakom. Kanske bara 
detta att få gå på fest och få vara med 
i en gemenskap? Jag vet inte vad som 
drar mest. 

I dessa, de yttersta av dagar, så präg-
las ju vår omgivning av oro. En tur-
bulent inrikespolitik till följd av en 
oväntad valutgång. Riktigt obehagligt 
är det ju att kriget återigen verkar 
ha kommit till Europa – exakt 100 år 
efter första världskrigets utbrott.

Stora såväl som små problem utan-
för Par Bricoles murar är ingenting 
vi kan påverka eller lösa. Möjligen 
påverkas av.

Käre PB-broder. Alldeles oavsett hur 
vår omgivning gestaltar sig, så känn 
Dig varmt välkommen till alla våra 
sammankomster. Känn att Du är 
bland likasinnade Bröder. Bröder 
som för ett ögonblick vill glömma 
livets besvärligheter och alla bekym-
mer utanför våra murar. Stora be-
kymmer såväl som små. Bröder som 
träffas för att ha trevligt. Träffas och 
samtidigt känna att vi alla försöker 
stå upp för Ordning, Munterhet, 
Styrka och Förtrolighet

Med dessa ord vill mina medstyrande 
och jag önska Dig varmt välkommen 
till ännu ett PB-år, det 155:e i följd.

Göran Olofsson 
Din Styrande Mästare

Äntligen var sommaren över och PB-
året kunde börja (fast denna somma-
ren skall vi inte klaga på, solen sken 
hela semesterledigheten). 

Årets första sammankomst, lördagen 
27 september, var PB X, som bara 
ges vart tredje år. I år dubbades och 
upptogs tolv nya Bröder som Rid-
dare av Gyllene Korset (RGK) under 
ett stämningsfullt Kapitel. Extra 
stämningsfullt var det genom att 

Recipiender, Grad 10
Bertil Myhrberg Bo Sköldberg
Göran Nilsson Håkan Bjurén
Håkan Sigge Jan Olofzon
Joakim Rydell* Kenneth Gustavsson
Lars Sjögren Lars Gustaf Andersson
Lars-Göran Boije Per Lundin

 *tacktalare

Kapitelsalen var inredd med bland 
annat nya gardiner som gav en helt 
ny närhet i salen. Kapitlet leddes av 
StM Göran Olofsson och RCM Johan 
Anderson. StM höll under måltids-
kalaset också talet till Recipienderna 
vilket besvarades av nyantagne RGK 
Joakim Rydell.

Avslutningsvis underhöll Fredrik 
Berg de drygt 60 närvarande Bröder-

na med ett antal visor av Evert Taube. 
Som vanligt fantastiskt!

Hans Kristianson

En angelägen  
uppmaning till 
samtlige Bröder
Sannolikt finns en hel del PB-ma-
terial från det förflutna spritt runt 
om i bygden hos Bröderna. Det kan 
vara foton, dokument av skilda slag, 
tal, spextexter, sångtexter etc. Likaså 
dokument från tidigare Ämbetsmän, 
Talanger, Providörer, Intendenter 
m.fl., dokument som kan vara av 
intresse att lagra.

StM Göran Olofsson låter meddela 
att det vore en betydande kultur-
gärning att inkomma med sådana 
handlingar som ju i många fall ligger 
till grund för Borås PB-historik.

Rättelse!
I årsboken 2014-2015 har dessvärre 
ett antal ”tryckfel” smugit sig in. I 
min minnesruna över Jerker Eriksson 
kan man bl.a. läsa, att Jerker skulle 
ha tillhört den snudd på exklusiva 
skara musiker som har ultraviolinen 
(!) som huvudinstrument. Hade så 
varit fallet, hade Jerker varit exklusi-
vare än så, då ultraviolinen ännu icke 
sett dagens ljus och inte heller lär 
förekomma på planeringsstadiet!

Detta torde vara en starkt bidragande 
orsak till att instrumentet i fråga ald-
rig har trakterats av vare sig Paganini, 
Jascha Heifetz eller Per Lundin. Nej 
- Jerker spelade viola (altviolin) och 
inget annat!

Däremot kan man nog om heders-
mannen Jerker använda sig av orden 
i den allom bekanta inskriften, som 
lär ha prytt Herkules stoder - ”non 
plus ultra”!

Matrikelredaktionen beklagar ”Tryck-
felsnisses” framfart och har lovat, att 
ta honom i örat för att i görligaste 
mån hindra hans vidare framfart!

Göran Hagman!

PB X (PB****)
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–”Det ska fan vara teaterdirektör” 
– det skrev August Blanche i sin 
komedi ”Ett resande teatersällskap.” 
En symbolisk replik för alla mödor 
som möter en teaterdirektör. Men 
August hade inte tillgång till en så-
dan fantastisk ensemble som jag har 
på Borås Par Bricole. 

Vi har en trogen skara Bröder som 
med entusiasm och flit övar sång, 
musik och teater för att roa oss alla 
Bröder. Och inte bara det, vi har en 
grupp skickliga hjälpredor och tek-
niker också, som får allt att stämma 
och falla på plats. Då är det inget 
problem att vara Teaterdirektör.

Men för dig som Broder kan det vara 
värt att känna till att våra repetitio-
ner började redan i slutet av april i 
år. Och därefter ett otal repetitioner 
för att slutligen köra föreställningen 
i 45 minuter, en enda gång. Det är 
fullkomligt unikt i den kalmuckiska 
världen. Men inte hos oss i Bricole-
riet.

Stående ovationer för Kristina 
från Druvefors
Jag kan inte påminna mig att vi 
någonsin haft ett spex med en så ju-
blande publik under mina 28 år i Par 
Bricole. Bröderna satt trollbundna 
under 45 minuter. Det var mäktigt. 
”Käre Broder, vägen är krokig och 
lång”, så löd slutrefrängen på årets 
spex - Kristina från Druvefors, skrivet 
av Mikael Romild som också skri-
vit alla de tänkvärda sångerna. Ett 
utvandrarepos från Lars Kaggsbacke, 
rondellplanering, utebliven emi-
gration till Amerika, giftermål och 
förvecklingar kring de svartklädda 
männen i ”Broccholi-sällskapet.” 
Slutklämmen för hela graden blev 
glam, glitter, och med melodifesti-
valgeneralen Christer Björkman som 
enväldig jury, ja då var succén ett 
faktum. 

Efter att Styrande Mästaren Göran 
Olofsson tackat alla inblandade, 

Recipiender, Grad 1
Alexander Örn Anders Zandén
Björn Hellgren Carl Zandén
Carljohan Sund Christer Merstrand
Christian Lundström Christofer Gäfvert
David Lindén Göran Hultin
Henrik Lindblom Henrik Nygren
Jan-Erling Johansson Jens Pettersson
Joakim Ahnvik Joakim Larsson
Johan Karlsson Johan Molander

lunkade Bröderna hem från Parcola-
rum denna afton, nynnandes på ”Åh 
Kristina jag hitta’na på Sands…” 

Smilfinkande karaktärer i Fer-
kens Gränd
Den glada kvällen började redan 
vid entrén. Bröderna och de för-
väntansfulla ettorna möttes av en 
delvis ny inramning. De Gyldene, 
en hoper karaktärer, spelade upp i 
Ferkens Gränd. Kvällen till ära hade 
de skapat 1700-tals krogen ”Det 
Gyldene Svinet”. Där kunde du få 
kommentarer och glåpord från Ma-
joren, Smilfinkaren, Skattmästaren, 
Holmström och den något lättklädda 
fröken Winbladh. Successivt skall De 
Gyldene växa ut med fler karaktärer 
från Bellman och Fredmans epistlar.

Thomas Falk och jag testade under 
hösten 2013 hur det skulle fungera 
med Ferkens Gränd och det mottogs 
mycket positivt. Nu börjar vi få statist-

gruppen ”De Gyldene” på plats, som 
både iordningställer, roar och oroar 
innan Kapitlet börjar. De ska också 
kunna agera i sorgetåget och vid an-
dra tillfällen där vi kan förstärka den 
atmosfär och det liv som förekom på 
CM Bellman tid.

Lars Gustaf Andersson 
Direktör för den Bacchanaliska Theatern

Kenny Yngvesson Linus Alex
Marco Quadroni Mattias Bergdahl
Mattias Hed Mattias Jonasson
Michael Rydin Patrik Falk
Peder Jernaeus Per-Arne Johansson
Pierre Skönnegård Pontus Ekman
Robert Kvist Tobias Davidov

 

Brödernas recension: 

Århundradets bästa spex
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För något år sedan fick jag i uppdrag 
av De Styrande att se över PB-loka-
lernas gestaltning och utsmyckning. 
Det blev en rad olika lösningar, som 
på sikt förstärker lokalernas karaktär 
och uttryck med en anpassning till  
bl.a. 1700-tal.

Det viktigaste har varit att inte göra 
utsmyckningar som begränsar den 
uthyrningsverksamhet som PB:s 
Parkhallens bolag har. Tvärtom, jag 
är övertygad om att lokalerna kom-
mer att bli mer attraktiva för olika 
evenemang, till och med lite högre 
svansföring.

Kapitelsal som teatersalong
I ett första steg har utsmyckningen 
påbörjats med Kapitelsalen, den får 
en gestaltning som en teatersalong. 
Balkongrampen blir försedd med 
sammetstyg och balkongerna kom-
mer att delas in som teaterloger. 
Balkongerna är smala så de används 
sällan till annat än av ljus- och ljud-
teknikerna.

Tyger i stället för måleri
Grundidén är att vi inte skall göra 
några ingrepp i lokalerna. Det är 
mer utsmyckning det handlar om. 

Vi förstärker vårt ursprung i 
1700-tal
Det händer mycket bakom kulisserna 
i Parkhallen. Det mesta sker i det 
tysta. Men det är en intensiv fart på 
repetitioner såväl inför ettans som 
tvåans spex. Men här fejas och fixas 
också med rekvisita och kostymför-
råd.

Nyligen jagade Martin Zedler och 
jag teaterkläder bland hundratals 
hysteriska klädköpare när Borås 
Stadsteater hade utförsäljning av sitt 
gigantiska klädförråd. Ett sjuttiotal 
plagg inhandlades till den Bacchana-
liska Theatern.

Jag var trött på att se samma kläder 
dyka upp i olika sammanhang i vår 
teater. Det blir ju så när vi har ett 
begränsat antal kläder att välja bland. 
Vi skall försöka skapa en större och 
mer ändamålsenlig garderob. Många 
av de nya kläderna är unika, skräd-
darsydda och passar perfekt för PB:s 

olika roller.

När vi var på Göta PB och uppträdde 
för något år sedan och jag såg deras 
enorma rekvisita- och klädgarderob, 
blev jag imponerad. De har visat 
vägen, så det är bara att jobba på så 
att vi kan mäta oss med dem.

Samarbete mellan PB-logerna
PB:s Theaterledning i Borås har nyli-
gen bjudits in till Göta PB:s Theater 
för att tillsammans med alla PB-
logers Theaterchefer se vad man kan 
utveckla gemensamt och berätta lite 
var vi står och hur vi arbetar. 

Det ser mycket lovande ut för PB:s 
framtid att vi kan samarbeta mellan 
Logerna. Jag tog kontakt med dem 
när jag blev nytillträdd Theaterdi-
rektör för att känna av om vi kan 
utveckla ett samarbete Logerna emel-
lan. Nu känns det som vi är fler som 
tänker i de banorna.

De Gyldene som återkomman-
de inslag
Vår nya arbets- och statistgrupp ”De 
Gyldene” börjar finna sin form. 
Gruppen blir allt större och är nu 
drygt tio Bröder som agerar statister 
på Arbetsgraderna. Du kommer att 
möta dem i Ferkens Gränd som ma-
tros, skoputsare, smilfinkare, tullin-
spektor, hora och Ulla Winblad, och 
Bellman kan nog också dyka upp. 

Den andra gruppen med samma 
antal är hjälpande och fixande så att 
nödvändig rekvisita hamnar på rätt 
plats inför våra Arbets- och Riddar-
grader. Idén är att ju fler som ingår i 
grupperna, desto mindre mödosamt 
blir det att färdigställa. Var och en av 
Bröderna har en liten uppgift, för-
utom att det skall vara roligt och ett 
privilegium att ingå i dessa grupper.

De Gyldene har i första hand sina 
roller i Arbetsgraderna och scenerna 
utspelas i Ferkens Gränd, en gränd 
som lever kvar i sitt ursprung från 
1700-talets Gamla Stan. Namnet har 
valts med omsorg då det kommer 
från tyskans ”Ferk” eller ”Fark” som 
betyder gris - ett av de två förgyllda 
svinen från Bacchi Orden. Det kom-
mer sannolikt att berättas mer om 
de olika karaktärerna och miljöerna 
framöver.

Lars Gustaf Andersson

Borås Par Bricole snart med värdig kapitelsal

Ett teatraliskt rum som väcker känslor

Det är inte riktigt så här teaterlogen kommer att se ut men bra nära.

Bakom kulisserna…

Den Bacchanaliska Theatern i utveckling

Ferkens Gränd i Gamla Stan, Stockholm. Det var bl.a. här som man kunde se Bellman sitta på käl-
larkrogen Den Stora Grisen.

Åtskilliga hundratals meter 
tyg har gått åt, därför har det 
jagats tyg och priser. Tyger har 
valts i stället för måleri. Väggar 
har dock målats grå i entrén till 
Ferkens Gränd liksom taket i 
Kapitelsalen som nu blivit guld-
rutor i stället för det röda. Även 
den stora väggen med scenen 
har målats i grått som fungerar 
som en grundmålning till de 
stuckaturer och inramnings-
lister som senare kommer att 
pryda väggarna i 1700-talsstil.

Vi har påbörjat en försiktig 
förändring och när jag var i 
Parkhallen vid ett tillfälle för 
att mäta upp så var det en 
grupp som dansade jitterbug i 
lokalen. De såg mig kolla häng-
ningar med tygprover och blev 
överförtjusta, så vi får hoppas 
att det även faller Bröderna i 
smaken och inte bara rock’n 
rollare.

Lars Gustaf Andersson

Smilfinkaren Mikael Andreasson, Bertil Ekelin 
som unga fröken Winbladh och den något 
gamle Bergström som spelades av Fredrik 
Odelberg.



KLANG! Nr 13 – 20148 9KLANG! Nr 13 – 2014 

Vad är det?
Heraldik är läran om den typ av 
märken som kallas vapen och deras 
historia, men framför allt regelverket 
för hur de utformas och används.

Den som vetenskapligt eller konst-
närligt ägnar sig åt heraldik kallas 
heraldiker. 

I Sverige får vem som helst ta ett 
eget vapen, även om det finns vissa 
attribut som är förbehållna staten, 
kungahuset respektive adeln. Ett nytt 
vapen skall heller inte vara för likt 
något redan existerande, eftersom 
det medför risk för sammanbland-
ning. Således är det fritt fram för 
Dig och Din släkt att ta sig ett vapen 
som därefter blir familjens officiella 
signum.

Ordensheraldiker
Inom Ordensväsendet är detta en 
viktig syssla och den ansvarige perso-
nen, Ordensheraldikern, granskar, 
godkänner och målar upp nya vapen 
för, exempelvis, Svarta Korsriddare 
inom just Par Bricole. Ordenshe-
raldikern har även uppdraget att 
bistå med rådgivning för den som så 
önskar. I just Borås Par Bricole får 
varje Broder som uppnått grad nio, 
om han så önskar, förfärdiga en rid-
darsköld, som därefter monteras på 
vår Sköldvägg. 

Heraldikern ansvarar naturligtvis 
även för att Riddare av Svarta Korsets 
Sköldar tillverkas och blir korrekta ur 
ett heraldiskt perspektiv. En heral-
diker sysslar också med föredrag, 
katalogisering, historik och andra 
uppdrag som vård och underhåll av 
befintliga gamla vapen.

Vapen-intendent
Den som innehar den här sysslan just 
i Borås Par Bricole kallar vi Vapen-
intendent och den uppgiften sköts 
alldeles förträffligt sedan ett antal år 
tillbaka av Broder Thomas Falk.

Thomas har under en längre tid 
skött denna syssla på ett så lysande 
sätt att han från och med inneva-
rande verksamhetsår dessutom fått 
ta över samma uppgifter i Moderlo-
gen i Stockholm. Där, i Stockholm, 
har ämbetet ett lite ”tyngre” namn: 
Ordensheraldiker. Thomas är således 
nu både Vapen-intendent i Borås och 
Ordensheraldiker i Moderlogen. Vi 
gratulerar Thomas till denna utnäm-
ning som är ett definitivt bevis på 
hans kompetens inom området.

Göran Olofsson 

Ämbetsmanna- 
kalaset
Torsdagen den andra oktober kom-
mer att gå till den Bacchanaliska 
historien då Par Bricole i Borås höll 
sitt årliga uppskattade kalas för sina 
Ämbetsmän. Hela 57 bröder hade 
hörsammat kallelsen och Styrande 
Mästaren hälsade alla välkomna, 
först i kanslilokalen. Sedan på Ro-
tundan. Orsaken till att vi inte kunde 
vara i Parkhallen var att Gamla 
Boråskvinnor hade abonnerat våra lo-
kaler till ett årligt sammanträffande. 
Trevligt med kvinnor i lokalen, men 
våra angelägenheter flyttades till Ro-
tundan. Vi gick en nylagd stig mellan 
hopp och fruktan mellan lokalerna.

Väl där hade våra utmärkta traktörer 
Stig Dalmyr, Roland Johansson, Jan 
Elgqvist, Lennart Sahlberg, Per-Eric 
Brandt, Göran Nilsson och Gustav 
Engdahl dukat fram en förrätt på sill- 
och äggsmörgås.

Styrande Mästaren hämtade ånyo 
kraft i ett tal där han tackade Äm-
betsmännen för det gångna året och 
ingöt en tro på att det PB-år som 
startar nu kommer att bli än bättre, 
tack vare alla Ämbetsmäns idoga och 
talangfulla arbete i vingården. Han 
poängterade att den Bricolistiska 
successionen kräver att vi vart år har 
en nödvändig nyrekrytering och att 
i PB kan man bli av med sina ämbe-
ten, utan att för den skull ha gjort 
ett dåligt arbete, men att vi behöver 
växelbruka våra resurser ibland.

Broder Göran reflekterade också att 
sittande guvernement nu är inne på 
sitt tredje år och ser som en viktig 
ledargärning att arbeta så att andra 
tjänstgörande och agerande Bröder 
får visa sina ypperliga Talanger, utan 
att för den skull stråla mer än de 
Styrande givetvis. Han hoppades att 
sittande guvernement har lyckats 
med detta. Styrande Mästaren, som 
är en vinälskare av dignitet, tvingades 
lite besviken be Bröderna om en skål 
i lättöl.

Då var det dags att sjunga in snap-

sarna som i rask takt nådde magens 
djup i toner från helan, halva, tersen 
och suparna de klara.

Då var det dags för providörerna 
att ta till orda och Hans E Carlsson 
berättade med stolthet att de med 
Thomas Falks grafiska assistans tagit 
fram och delvis bekostat framta-
gandet av en ny medalj i guld och 
silver. Den är tänkt att delas ut till 
välförtjänta Bröder vars gärningar 
betyder och har betytt mycket för 
providörernas arbete i Bricoleriet. 
Medaljen kallas Provideur Cello, där 
Cello avser providörerna Carlsson, 
Eiriksson, Lundgren och Lorentzon.  
Måttot som är skrivet på medaljen 
är Esse non videre, eller Vara men 
icke synas. De första som förlänades 
medaljen i silver var Thomas Falk, 
Håkan Bjurén (bagare som smet), 
Lars-Göran Boije och Claes Palmén, 
alla med individuella orsaker till 
medaljering.

Som traditionen bjuder och välför-
tjänt fick alla de Styrande fyra var sin 
medalj i guld, liksom att Styrande 
Mästaren gav närvarande providörer 
var sin medalj i guld. Providör Lund-
gren, som av vidriga anledningar 
varit nödgad att vara i New York, 
kommer att medaljeras vid ett senare 
tillfälle. Samtelige traktörer, även de 
idag icke tjänstgörande Lars Örn och 
Mats Jontell, fick även de providörs-
medaljen i silver.

Därefter serverades sedvanligt mör, 
kryddig och läcker biffstek med lök, 
stekt potatis, sallad och sås och ett 
synnerligen gott rödvin.

Styrande Mästaren tog sedan till 
orda och tackade Ordens Talare och 
Skald, Ingemar Augustson för ett 
spöktal han skrivit åt honom i anled-
ning av Vänersborgs PB:s jubileum 
i maj. Göran hade i ett infall av 
skrymteri hamnat i det läge att han 
skulle frambringa ett tal och att han 
som Magnus Uggla ett tag var kung i 
baren, men att det skulle komma en 
efterräkning i form av ett tal. Som ett 
ytterligare tack till Ingemar fick han 
också leverera ett tal på Ämbetsman-
nakalaset.

Broder Ingemar tänkte i dagens tal 
tacka tre personer som betytt mycket 
för honom i PB och kunde konsta-
tera att ingen var på plats, dessutom 
hade han fått flugor i båda ögonen 
på vägen till kalaset. Men Ingemar 
framförde en personlig monolog om 
hur han redan i yngre år gestaltat en 
PB-broder på ett kyrkogårdsskåde-
spel och då kommit i kontakt med 
vår prelat Robert Lorentzon, som 
faddrat in Ingemar på den Baccha-
naliska vägen. Under sin studietid på 
Bäckängskolan var han mycket in-
spirerad av lärarna Henrik Westling 
och Bo W Jonsson, vilka han nu fått 
lära känna som PB-bröder. Henriks 
myndiga stämma och Bo W Jonssons 
humoristiska och lärande utlärande 
av ordets kraft och att han titulerade 
sina elever som herr Augustson och 
fröken Andersson gjorde hans lek-
tioner speciellt intressanta. Ingemar 
berättade att han kammarrecipie-
rades på Barbara och var speciellt 
hänförd  och fascinerad av snapsvi-
sorna. Den värme han känt sedan 
den dagen har bara förstärkts och 
han tackade särskilt för Theaterns 
omhändertagande av honom och 
han lovade att han vill vara Ordens 
Talare och Skald så länge sällskapet 
vill ha honom på den posten.

Deputerad styrande Mästare Hans 
Kristianson berättade för Bröderna 
om årets digra PB-program där 
det på ettan i oktober kommer ett 
nyskrivet spex framfört av den nya 
Theaterledningen under ledning av 

Lars Gustaf Andersson.

Kvällens avslutades med kaffe och 
avec för de hugade och ett mycket 
uppskattat farmförande av Ordens 
vice Trubadur Jörgen Johansson. 
Han varvade intressant mellansnack 
med sitt härliga gitarrspel. Personliga 
möten med kända svenskar som väl 
känner upphovsmännen, som han 
träffat på uppträdanden i sitt fähus 
i Gesebol, gav den kunskap han 
delade med sig. Det var tolkningar 
av stora svenska skalders musik. Först 
fick vi höra Evert Taubes Briggen 
Blue Bird of Hull, där det fasansfulla 
skedde att en rorsman surrades fast 
ombord och skeppet sjönk och han 
glömdes bort. När vi då bokstavli-
gen var på havets djup drogs vi upp 
i Cornelis Vreeswijks ”Ballad om 
hurusom Don Quijote gick på en 
blåsning”, där vi fick sjunga turalleri i 
verserna allt medan Cornelis upp-
dagade att brudarna han tagit med 
var falska. Sedan kom Björn Afzelius 
Odysseus där han skildrade en resa 
på kärlekens oceaner och vad det 
kan medföra. Avslutningsvis sjöng 
vår Trubadur I hjärtats slutna rum av 
Totta Näslund.

Bröderna gick därefter till hemmens 
lugna vrår efter att ha bevistat ytter-
ligare ett Ämbetsmannakalas. Några 
med ytterligare en medalj, alla med 
välfyllda skrin efter en kulinariskt 
svårtoppad middag.

Er förtrogne man med pennan, CM  
Torbjörn Sundh 

Ordensheraldiker och Vapen-intendent

Exempel på Sköldemärke för Riddare av 
Svarta Korset.

Göran Olofsson Hans Kristianson

Styrande Mästaren gav närvarande providörer var sin medalj i guld med måttot Esse non videre, 
eller Vara men icke synas.. Samtelige traktörer, även de idag icke tjänstgörande Lars Örn och Mats 
Jontell, fick även de providörsmedaljen i silver.
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Bacchi Horn Cup
Johan Norén visar stolt upp det fina 
vandringspriset Bacchi Horn Cup 
2014. Ett fyrfaldigt Bricolistiskt leve 
för Johan Norén.

Grattis till Gustav Engdahl och en 
dunk i ryggen till övriga i Borås-laget. 

Den andra juni åkte i det bästa av vä-
der 14 golfsugna PB-röder till Örebro 
för att deltaga i Bacchi Horn Cup. 
Bacchi Horn Cup inbjuder varje år 
PB-bröder från alla Loger i Sverige 
till en härlig tvådagars kombination 
av golf och social samvaro. Enligt 
tradition träffas alla deltagare dagen 

Johan Norén visar stolt upp det fina vandrings-
priset.

Sture Lindgren – 
till minne

En av PB-körens mest välkända och 
trognaste sångare, förstatenoren 
Sture Lindgren, avled i början av juli 
och fördes till den sista vilan i Sjöbo-
kyrkan den 24 juli, den dag då han 
skulle ha uppnått den aktningsvärda 
åldern av 92 år. Det var en underbart 
vacker sommardag, och många PB-
bröder och Bröder från Odd Fellow 

hade mött upp i den välfyllda kyrkan 
för att hedra Sture. En i stort sett 
fulltalig PB-kör deltog i begravnings-
högtiden, som leddes av vår Riddare-
prelat Robert Lorentzon.

Sture var en mycket god sångare och 
en av Körens allra flitigaste medlem-
mar. Det har varit ytterligt få tillfäl-
len, då han inte kunnat medverka vid 
repetitioner, Kapitel eller konserter. 
Ända fram till hösten 2013 såg vi 
honom alltid på plats i Körsalen, i 
regel också bland de allra första, och 
han var en lika trogen deltagare på 
Kapitel, måltidskalas och inte minst 
PB-seniorernas sammanträden. Sture 
blev medlem i Kören redan 1969 
och har alltså sjungit där i nästan 
45 år! Han var en framstående och 
mycket uppskattad Körsångare och 
belönades bland annat med PB-kö-
rens förnämsta utmärkelse, Marcus 
Andersonmedaljen. I sina yngre år 
gjorde Sture också flera bejublade 
framträdanden i den Bacchanaliska 
Theatern, inte minst i kreativa kvin-
noroller, som alltid gjorde succé! 
Man kunde också höra honom som 
solist i Fiskarstugan och som en av 
drabanterna i Sileniioperan.

Kick off hos OIC
Arbetsåret för OIC, dvs Ordens 
Informations Collegium, inleddes re-
dan den 18 augusti med ett entimmes 
möte. Eftersom OIC hanterar sådant 
som kommunikation och information 
i vidaste mening inom Sällskapet, var 
det av vikt att i ett tidigt skede av ar-
betsåret ventilera och planera sådant 
som hör till dessa områden.

kvalitetsmäklarna
En viktig detalj är givetvis den riks-
täckande webb som mer konstruktivt 
skall förena samtliga Loger i landet. 
Arbetet med detta är långt gånget 
för närvarande. Det är väl heller inte 
obekant att Borås PB varit drivande 
i sammanhanget under ledning av 
OIM Christian Alçenius.

Sture var närmast urtypen för en 
sann Bricolist med sin talangfullhet, 
sin eleganta framtoning, sin humor, 
sitt starka intresse för Sällskapet och 
dess verksamhet och inte minst sin 
vänfasthet och omtanke om sina 
Bröder. Vi i Kören kommer att sakna 
honom mycket, men vi kommer 
också att ha honom som en förebild 
och ett föredöme för alla nuvarande 
och blivande Bricolister. Det kändes 
verkligen mycket signifikativt, när 
Kören i kyrkan sjöng: ”Vem är som ej 
vår Broder minns, fastän hans skugga 
mer ej finns…”

Henrik Westling

Övrigt att beakta är behovet av fler 
Ämbetsmän liksom det synnerligen 
viktiga arbetet med att samla mate-
rial, både texter och bilder, för ett 
gediget PB-arkiv. 

Efter avslutat möte kunde deltagarna 
ägna sig åt mer nöjsamma sysselsätt-
ningar, nämligen åt en läcker måltid 
med goda drycker. 

Bo W Jonsson

före tävlingen dels för att provspela 
banan men också för att kunna del-
taga i den obligatoriska middagen.

Tävlingen spelades på Lanna Lodge 
i Örebro. Både banan och vädret var 
i toppskick vilket säkert bidrog till de 
fina resultaten. 

Bästa bruttospelare blev Johan 
Norén med fina 81 slag och fick som 
belöning ta med sig vandringspriset 
Bacchi Horn hem till Borås. I spelet 
om bästa netto (Bacchi Bägare) kom 
Gustav Engdahl på en hedersam 2:a 
plats. 

Lagtävlingen Bacchi Spelmän vanns 
av Vänersborg med Borås på en 2:a 
plats. 

Tack alla för lysande insatser och ett 
tack till Malmö Par Bricole som stod 
för hela arrangemanget. 

Nenne Palmé 
Lagledare

Sällskapet söker

Viktigt anrop till 
Bröder av alla de 
Grader!
För att vårt Sällskap även fortsätt-
ningsvis skall kunna arrangera sam-
mankomster av hög kvalitet , ofta av 
lysande professionell art, behöver vi 
hjälp av fler Bröder.

Kanske just Du, Bäste Broder, kan 
bistå med någonting av vad slag det 
vara månde!

Tveka inte att erbjuda dina talanger 
och/eller tjänster till De Styrande 
eller denna tidnings Redaktion eller 
OIM Christian Alçenius.

För närvarande har vi behov av 
fler duktiga fotografer, skri-
vande Bröder till webben och 
en Ordensarkivarie.
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Sista ordet

Porto

betalt

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

Nyfiken på den nya hemsidan för Borås PB?  –  boras.parbricole.se

Mine Bröder! 
Låt mig anknyta till Redaktionens 
första sida där det talas om Bröders 
osynliga möda för Sällskapet. För 
Borås PB:s utveckling och fortbe-
stånd är det viktigt att fler Bröder 
deltar som till exempel Ämbetsmän, 
taskespelare, musiker (fr.a. stråkar!), 
körsångare… Vad vill du, Min Bror, 
engagera dig i?

En annan viktig sak som berör fram-
tiden har nyss aktualiserats i och med 
Första Gradens nya antagne Bröder. 
Ett trettiotal Recipiender betyder ett 
sextiotal faddrar. Till dessa senare 
vill jag understryka deras utomor-
dentliga betydelse för sina respektive 
skyddslingar. Stötta och vägled dem! 
Som uppmuntrande tillrop kan läsas, 
eventuellt sjungas, en ramsa ur Mi-
kael Romilds lyriska produktion:

Käre Broder! Vägen är krokig och lång. 
Men du skall komma, käre Broder, till PB 
med sång.

Bo W Jonsson

Broder!
Var vänlig kontrollera Ditt mobiltel.nr.  
och Din e-mailadress i nedanstående ruta!

Om något inte stämmer, var vänlig och meddela 
kansliet på e-mailadress:

 boras@parbricole.se

eller skicka ett vykort till: 

 Borås Par Bricole, Box 236, 501 13 Borås.

VIKTIGT UPPDRAG!


