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Gläds med oss i Redaktionen och 
förundras över att vår tidskrift 
KLANG! uppnått den ärevördiga 
åldern av 15 nummer! 

Hur har nu detta kunnat åstadkom-
mas? Jo, mine Bröder, tack vare en 
hoper skrivkunniga Bröders oegen-
nyttiga flit vid skrivpult eller ordbe-
handlare har läsarna fått besked om 
det mesta som rör Sällskapet. Ta till 
exempel del av Broder Westlings grä-
vande journalistik som utmynnar i en 
historik över Borås PB-kör. Eller be-

grunda Styrande Mästarens reflexio-
ner över den sanna vänskapens natur. 
Det finns emellertid en annan viktig 
orsak till tidskriftens fortlevnad. Just 
det – de annonser som generösa 
Bröder står för och som stagar upp 
vår tidnings ekonomi. Därför, Bäste 
Läsare, glöm inte att låta blicken då 
och då stanna upp vid dessa annon-
ser. Kanske finns ett erbjudande som 
passar just Dig. 

Vårvinterhälsningar från 
Redaktionen

Carl Michael Bellman 275 år
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De Styrande Ordförande i Arbetsgraderna

I fjärran land…
... finns inget PB, och därmed heller 
(nästan) ingen munterhet, talang 
eller glans. I Kalmuckien möter man 
de lastfulle och trumpne.

För de som undrar vart Er Ordföran-
de tagit vägen så är det just där jag är. 
Sedan några månader befinner jag 
mig på andra sidan bron i ett land 
som befolkas av kalmucker som inte 
tillåts känna druvans ljuvliga yrsel. 
Sällan eller aldrig bär de frack och är 
fullkomligt medaljlösa.

Det är nog tur att vi är många Bröder 
som med jämna mellanrum ger oss 
ut i världen och sprider lite ordning, 
glans och vänskap. Sådana som vi 
behövs överallt.

Det är ingen liten sak för en Ordf 
i PB att styra upp detta land och få 
någorlunda Bricolistisk ordning här. 
Så jag får nog bli kvar några månader 
till. Med vetskapen att Mine Bröder i 
Borås blir väl omhändertagna av v.O 
och v.CM kan jag fokusera på mitt 
uppdrag i detta så plågade land.

Jag önskar att de två sista Arbetsgra-
derna för verksamhetsåret blir lika 
bra som de två första, och att vi slår 
ytterligare rekord i närvaro och har 
många gäster från övriga loger. Att 
Talangerna, Ämbetsmännen och 
övriga inblandade levererar (som 
vanligt) på den världsmästarnivå som 
Ni alla Bröder är vana vid och värda.

Vi ses så småningom.

Med varma hälsningar från KLANG-
ladesh!

Hans Berglund, O 

Bäste Broder
Sällskapets Statuter från 1799 säger i 
sin allra första paragraf: ”Detta Säll-
skaps huvudsakliga föremål äro Vän-
skap, aktning och förtroende” varvid 
ordet vänskap faktiskt nämnes först. 
Det kan ju inte enbart vara en slump 
att det ordet nämns först utan det 
måste rimligen innebära att begrep-
pet vänskap har en viss bärighet.

Vad är vänskap och vad innebär det? 
Vad är en vän? Hur får man en vän? 
Hur uppstår vänskap? Hur många 
vänner kan man ha?

Många frågor som är nog så svåra att 
besvara. Det hela kompliceras dess-
utom av den tid vi lever i. 

Man har nämligen räknat ut att år 
2020 kommer nästan hälften av alla 
hushåll i Sverige att bestå av endast 
en person. Hur kommer då våra 
relationer att se ut? 

Och när singelmänniskorna blir allt 
fler så tror forskarna att vänskapen 
kommer att få en ännu större bety-
delse. Den kommer helt enkelt att 
bli den viktigaste och mest pålitliga 
relationen

Det kanske blir så att vänskapen blir 
den nya, starka och oövervinnerliga 
relationen? Den kanske kommer att 
betyda mer än kärlek i framtiden?

Och sist men inte minst: Kommer 
vi att tillåta vänskapen att ta en allt 
mäktigare plats i våra liv?

Frågan i inledningen löd: Hur får jag 
en vän? - Bra fråga!

En vän får man nog genom att vara 
just en vän. Genom ett antal samtal, 
ett antal möten. Till slut känner man 
kanske att ”jag har nog faktiskt fått 
en vän här”

Kan man då gå på en PB-kväll och 
säga till sig själv: Nu skall jag banne 
mig gå ut och söka mig en vän. Nej, 
absolut inte. Lika lite som att få en 
gåva. Man kan inte gå ut genom 
dörren och söka sig en gåva. Man får 
jobba ihop till den, man får förtjäna 
den.

Jag vet inte själv om jag är en bra vän. 
Förmodligen inte. Men det vill man 
ju kanske å andra sidan egentligen 
inte veta. 

Hur är då vänskapen?

Ja vänskap är förvisso något att lita 
på. Den är trofast, empatisk och tar 
inte slut så där plötsligt över en natt. 
Som exempelvis kärlek kan göra. 
Ibland.

Vänskap är trygghet, den är glädje, 
välvilja och tillit.

Vänskap är ömsesidig och framför 
allt något som Du själv har valt. 
Vänskap är helt enkelt någon som vi 
delar vår historia med

Kanske tänker Du att riktiga vänner 
är sådana som liksom bara fattar Dig 
omedelbart och sedan förstår allt – 
Ni kan ta vid där ni slutade, fast att 
Ni inte har setts på kanske ett år. 

Detta är sådana där riktigt djupa 
vänner.

Men hur är det med ”vardagsvänska-
pen”, som vi har med kollegorna på 
jobbet, med träningskompisen på 
Friskis eller varför inte med många 
inom Par Bricole?

Alla dessa människor som vi lite slar-
vigt kallar ”bara bekanta” har också 
ett stort värde för oss. Nedvärdera 
inte just denna vänskap.

Vardagsbekanta är lika viktiga som 
djupa själsfränder.

Egentligen borde man inte jämföra 
den ene vännen med den andre och 
sätta någon lite högre än en annan. 
Vi behöver helt enkelt alla slags vän-
ner. En del vänskapsrelationer tar 
flera år på sig att mogna fram, men 
kan då å andra sidan hålla desto 
längre, kanske hela livet.

Det är ju egentligen svårt att veta om 
man är vänner ”på riktigt”.

Den som vi själva nämner som en vän 
kanske inte alls nämner oss som vän 
över huvud taget. Oh, hemska tanke! 

Det kanske börjar bli dags att vi ser 
på vänskap på ett nytt sätt?

Vad har nu allt detta då med Par 
Bricole att göra? Just ingenting eller 
kanske allting. I en framtid med det 
scenario jag beskrev tidigare kommer 
institutioner som vårt Sällskap att 
bli alltmer betydelsefulla för många. 
Vänskapen kommer att sökas på fler 
ställen och uppskattas av allt fler. Vi 
kommer att få ett allt större ansvar 
inom Par Bricole att vårda våra vän-
ner. Så enkelt är det!

Jag vill avsluta dessa högstämda rader 
med att önska Dig en fin vår - en vår 
full av många nya och gamla vänner.

Och Du – var rädd om Dina vänner. 

Din Styrande Mästare och vän 
Göran Olofsson

På uppdrag av 
De Styrande 
och å Caritas 
vägnar fick jag 
det hedervärda 
uppdraget att 
besöka Jubel-
kommendören  
Stig-Örjan 
Fohlin för över-
lämnande av 
Jubelkommen-
dörstecknet 
(JubK) samt 
en julgrupp 
från Caritas 
då Broder Stig-Örjans hälsa tyvärr 
förhindrat honom själv att närvara 
på Barbara. Stig-Örjan gick med i 
Sällskapet 1964, samma år jag själv 

föddes, vilket ger åtminstone mig ett 
spännande perspektiv över hur länge 
han verkat i vårt Högt Vördade Par 
Bricole!

Broder Stig-Örjan och hustrun 
Maj-Britt tog emot i sin vackra 
”penthouse”-våning bakom Varbergs 
Kurort och bjöd på både vidunderlig 
havsutsikt, en mycket trevlig prat-
stund samt gott kaffe och kaka!

Broder Stig-Örjan vill passa på att 
hälsa alla sina Bröder så gott och 
hoppas att hälsan tillåter honom att 
besöka oss snart igen.

Den önskan delar vi alla med Broder 
Jubelkommendör Stig-Örjan Fohlin!

Claes Hanson

Redaktionen vill med stor glädje 
till Bröderna vidarebefordra Stor-
Mästaren Pino Pilottis ampla lovord 
till Borås PB . 

Hej Broder!

Tack för en underbart rolig eftermiddag 
och kväll!

Theaterns föreställning av Sköna Helena 
var fantastiskt rolig och synnerligen väl 
framförd i sann spexanda. Jag har som 
du kanske hört 52 års erfarenhet av spex 
och bara i DBT har jag, om jag överlever 
till fredagen den 13 mars i år, stått på 
spexscenen där i 46 år på raken.

Med detta som bakgrund tror jag att jag 
vågar yttra mig om en så svår konstart 
som spex och säga: Jag skrattade hela 
tiden och skrev ner en hel A4-sida med 
”Highlights”.

Att få höra Isis und Osiris sjungas av en 
otroligt bra bassångare var en himmelsk 
upplevelse. Jag vet att han sjunger på 
Göteborgsoperan, men att han dessutom 
var en otroligt begåvad spexare i samma 
klass som Naturvetarnas vid Stockholms 
Universitet, sedermera DBT i Moderlogen 

och numera Operan i Malmös Bengt 
Krans, det var en stor överraskning.

Jag gick även upp och tackade de som 
kreerat den fantastisk scenbilden med 
de geniala ljusöppningarna på var sin 
sida om scenen samt, förstås, den otroligt 
unika och fantastiskt följsamma orkes-
tern. Att dessutom få se en författare och 
sufflör som ilsket, inrepat eller spontant, 
dunkar ner näven på scengolvet för att 
markera att Bengt 1:an lyckats med konst-
stycket att ställa sig utanför strålkastarens 
ljuskägla, ja det förlänger livet med minst 
en vecka.

Hälsa gärna från mig till samtliga som 
var involverade i denna pärla som jag 
sent skall glömma.

MMM 
Pino Pilotti 

Stor-Mästare

SM:s hyllning till Bröderna i Borås

Jubelkommendör
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Borås Par Bricole har en rik och 
trogen skara Bröder som möter upp 
på Sällskapets Grader . Oavsett väder 
eller vind . Årets verkliga snöfall hade 
precis lagt sig så redan under vand-
ringen till Parkhallen fick Bröderna 
utstå prövningar när man gled med 
lackskorna på ett snötäckt Borås . Det 
skulle bli fler prövningar innan kväl-
len var slut . 

Runt trehundra Bröder anslöt sig till 
kvällens Grad och i entrén möttes 
de av smilfinkare, Fader Berg, Ulla 
Winblad och andra karaktärer från 
Bellmans värld. Det är våra agerande 
statister ur ”De Gyldene” som krå-
mar och krumbuktar sig i ”Ferkens 
Gränd”. Det är en prövning i sig att 
möta dessa glada karaktärer. Kvällen 
för övrigt bjöd på ett otal prövningar 
och kvällen till ära hade vi celebert 
besök från de Styrande i Moderlo-
gen. De var för övrigt mycket impo-
nerade av kvällens arrangemang. 
Gradens Kapitel gick som sig bör, 
med trassliga prövningar så vi vet vad 
som väntas på Tredje Graden.

Lars Gustaf Andersson

Rökpaus utan eld
Årets första kalas avbröts av ljudande 
brandlarm . Lugnt och städat gick 
Bröderna till anvisade platser . En 
brandprövning som visade sig fung-
era perfekt .

Bröderna fick en liten paus mellan 
förrätt och huvudrätt och kunde ses 
vandra omkring som de pingviner vi 
är i djurparkens förmak. Det visade 
sig att något värmeskåp för maten 
olyckligtvis placerats för nära en rök-
detektor så larmet gick mitt under 
kalaset. Efter bara några minuter 
var brandkåren på plats och en kort 
stund därefter var vi åter samlade till 
bords. Då konstaterades att vi defini-
tivt var i absolut, fullkomlig säkerhet.

Lars Gustaf Andersson

Borås Par Bricole har en fin samling 
skådisar att välja bland . Men så är 
ju också några proffs . Det visade sig 
tydligt på årets första spex - skrivet 
och regisserat av Göran Hagman . 

Det blev en stor succé och Bröderna 
applåderade entusiastiskt . För en 
stund var vi förflyttade till sydligare 
breddgrader . Spexet framfördes av 
den Bacchanaliska Kören tillsam-
mans med den Bacchanaliska Thea-
tern och Musiken .

Århundradets spex, i alla fall hittills 
i år, var uttrycket för kvällen. Sköna 
Helena har framförts en gång tidi-
gare för 25 år sedan och då spelades 
Prins Paris också av samme erotoman 
Lars Gustaf Andersson. 

Menelaos spelat av Bo W Jonsson 
framförde bl a sin visa ”att hon tycker 
om mig som jag är,” blev mästerligt 
framfört, liksom Calchas sångtolk-
ningar framförda av Bengt I Johans-
son. 

Sköna Helena spelat av Carl-Gustaf 
Ekström sjöng också grekiskt och 
satte ribban tidigt i spexet med sin 

skönsång och tolkning av Mozart. 
Hela ensemblen gav allt och jag kan 
som Theaterdirektör åter reflektera 
över att det är ett fantastiskt arbete 
som alla gör. Allt som skall fungera 
bakom scen och kulisser, ljud, ljus, 
framtagning, borttagning, utprov-
ning, kläder, rekvisita, sminkning, 
förutom allt övande från aktörerna 
på scen. Utomordentligt bra – ett 
varmt tack!

Den Bacchanaliska Musiken 
som grekisk trio
Inte att förglömma var den entu-
siastiska trion Taverna Trio med 
Torbjörn Westerlind som kapellmäs-
tare, Joakim Rydell på dragspel och 
Anders Karlenström på mandolin.

Från trevande repetitioner gick det 
smidigt och proffsigt till att bli en 
fullfjädrad grekisk tavernatrio. Det 
hela var mycket imponerande av en 
ensemble som platsar väl att spela 
upp i något Bricolistiskt samman-
hang.

Lars Gustaf Andersson

Svartvita Bröder kom glidande på snötäckt mark

Andra Graden bjöd på hårda prövningar

Recipiender, Grad 2
Anders Zandén Björn Hellgren
Carl Lundström Carl Zandén
Carljohan Sund Christer Merstrand
Christoffer Gäfvert Göran Hultin
Henrik Lindblom Henrik Nygren
Jan-Erling Johansson Jens Pettersson
Joahn Karlsson Joakim Ahnvik
Joakim Larsson Johan Molander
Kenny Yngvesson Mattias Bergdahl
Mattias Hed Mattias Jonasson
Michael Rydin* Patrik Falk
Peder Jernaeus Per-Arne Johansson
Peter Öster Pierre Skönnegård
Pontus Ekman Robert Qvist
Tobias Davidov Ulf Lundgren
 
*tacktalare

Sköna Helena med ljuvlig stämma

Århundradets bästa spex, hittills i år
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Anders Andersson      Lai Ly Vuong      Claes Palmén
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisorGodkänd revisor

Den 28 mars var det dags att trans-
formera 27 Klare och Befallande 
Överkommendörer till Oförgängligt 
Skinande Bröder . Men vi blev störda 
av att Mölndals Pe-Be traskade på för 
att söka inträde in vår loge, eftersom 
de inte fick komma in på Göta PB 
och Valand . Ceremonimästaren fick 
vänligt men bestämt be dem ta sig 
tillbaka till Säl-kråkan, där de hör 
hemma .

Ordföranden kunde hälsa hela 28 
gäster från Göta och Jönköping PB 
samt Moderlogen välkomna, samt 
sponsor, Emeriti, våra Styrande och 
JubK. Under Kapitlet genomfördes 
lysande insatser av våra talanger och 
under domstolen återsågs gamla 
bekanta som Lars i Pärekulla och 
Manuel i Kalv och en hiskelig Styck-
mästare.

Måltidskalaset blev en mycket lyckad 
tillställning med god mat som an-
spelade på gästerna, gubbröra, samt 
fläskfilet. Ceremonimästaren hyllade 
Styrandekretsen såväl ritualenligt, 
som fyndigt, hjärtligt och rättvist. 
Lars Unger från Göta PB höll gäster-
nas tacktal och utropade Borås PB 
som Mode-logen, med tanke på vårt 
textila arv.

Ordförande Torbjörn Sund tackade 
Gradens olika tjänstemän och talang-
er för deras uppoffrande och stiliga 
insatser på sitt eget välformulerade 
och lustiga vis samt höll också ett 
Tolkieninspirerat Recipiendtal med 
Bricolistiska värderingsgrunder som 
bonus. Broder Christer Merstrand 
uttryckte tacksamhet för Graden i 
Recipiendernas tacktal. 

Kvällen avslutades på bästa tänkbara 
sätt då Den Bacchanaliska Musiken 
”goes green” och spelade Sustainable 
Evergreens and renewables. Ett i alla 
stycken mycket hållbart koncept, 
framfört av en mycket samspelt och 
talangfull ensemble, väl sammanhål-
len av presentatören Jan Olofzon. 
Anmärkningsvärt var att man kan 
skaka fram en sångare på kort varsel 
som levererar på högsta nivå, då 
Roger Sandström insjuknar under 
dagen och Andreas Johansson ersät-
ter. Varje Broder gick till vila efter en 
fantastisk Grad till tonerna av Roger 
Carlssons xylofonspel, passande nog 
hette låten Jehu.

Torbjörn Sund

Recipiender, Grad 3
Anders Zandén Anders Thelin**
Andreas Karlsson** Björn Hellgren
Carl Zandén Carljohan Sund
Christer Merstrand* Christofer Gäfvert
Göran Hultin Henrik Lindblom
Henrik Nygren Jan-Erling Johansson
Joakim Ahnvik Johan Karlsson
Johan Molander Kenny Yngvesson
Mattias Hed Mattias Jonasson
Michael Rydin Patrik Falk
Peder Jernaeus Per-Arne Johansson
Robert Qvist Tobias Davidov
Ulf Lundgren

**Göta PB *tacktalare

Tredje Gradens störande moment
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Som de flesta av Bröderna redan vet 
(?) passade PB-kören under 2014 
på att fira sitt 150-årsjubileum . Det 
skedde i och för sig ganska stillsamt 
med samling i körsalen för intagande 
av lite mousserande vin med till-
tugg, hyllningstal från de Styrande 
och utdelande av en för ändamålet 
skapad medalj i både guld- och 
silverversion (framtagen och skapad 
av vår Ordensheraldiker Thomas 
Falk) samt förstås allmän samvaro . 
Vid vårkonserten i maj annonsera-
des också detta jubileum för den s k 
allmänheten .

Det är inte så alldeles lätt att forska 
i hur körsången i Borås Par Bricole 
har tillkommit och utvecklats under 
åren. En hel del material har förkom-
mit eller förstörts av olika anledning-
ar, men det kan med stor sannolikhet 
fastslås att en ”riktig” sångkör med 
en fyrstämmig repertoar och en kva-
lificerad dirigent, koralintendenten 
Charles Palmén, började verka 1864. 
Vi kan därför med en viss stolthet 
konstatera, att vi torde vara Borås 
äldsta, ännu verksamma manskör!

För Bröderna är givetvis PB-kören ett 
alldeles självklart och omistligt inslag 
i våra Kapitel och måltidssamman-
komster. För oss är det också viktigt 
att inte bara underhålla Bröderna 
med skönsång och förgylla måltidska-
lasen utan också se till att den svens-

ka manskörstraditionen hålls levande 
och förs vidare, inte minst förstås när 
det gäller Bellmanssången. 

Det här är inte enbart en intern PB-
angelägenhet, utan även kalmucker 
skall få tillfälle att njuta av denna 
kulturyttring. Under sin tid har PB-
kören därför gjort många offentliga 
framträdanden. Periodvis har dessa 
varit omfattande, med körresor, 
engagemang på teaterscener och 
i kyrkor och konsertlokaler, födel-
sedagsuppvaktningar och till och 
med besök utanför Sveriges gränser. 
Numera brukar Kören visa upp sig 
för allmänheten med två större, väl-
besökta framträdanden varje år, en 
jul- och en vårkonsert med både tra-
ditionella och moderna inslag. Både 
tradition och förnyelse är nödvändigt 
för en kör!

Alla i Par Bricole är kanske inte 
alltid medvetna om allt arbete som 
läggs ner ”bakom kulisserna” för att 
allt skall fungera i Sällskapet och 
vad som faktiskt krävs, inte minst av 
Talanger och Ämbetsmän. Men det 
är inte bara jobbigt, det är ju roligt 
också! Vi som sjunger i Kören repete-
rar varje onsdag, i stort sett året runt 
med undantag av sommarmånader-
na, i vår lokal i Parkhallen. I dagens 
läge är det förstås inte alltid så lätt 
att avsätta en fast kväll i veckan för 
körsång – och dessutom tillkommer 

Lite om ordning och etikett

Konungens Skål
Vid sammanträde 2014 med Den 
Bacchanaliska Akademin, DBA, dis-
kuterades ceremonin kring Konung-
ens Skål. Vid sammanträde fram-
kom att logerna tydligen genomför 
ceremonin på olika sätt. DBA består 
av ledamöter från samtliga loger 
i Sverige. Dessutom är De Högste 
Styresmännen samt Styrande från 
hela landet representerade. Ingen 
vet med säkerhet hur gammal denna 
ceremoni egentligen är. Dock är den 
så nära ”ritualbunden” som något 
kan vara. Innan DBA beslöt om 
nedanstående rekommendation har 
även kontakt tagits med Hovet, så att 
vi får allting rätt. Som synes nedan, 
sker drickande av Skålen, i enlighet 
exempelvis med militär tradition, di-
rekt på utropandet och att levet och 
Kungssången följer efter drickande. 

Lokalen anpassas efter överenskommelse.
Egen entré, lokalen ligger på plan 2, terrass i söderläge,  
bra skyltläge samt parkeringsmöjligheter. 
Ritningsförslag på utformning av lokalen finns.

Vi har även lokaler i olika storlekar mitt i stan. Hör av dig till Krister Lundgren  
på 0705-29 07 03 eller titta in på www.fastmax.se

LEDIGA LOKALER
Vi har även lokaler i olika  

storlekar mitt i stan. Hör av 
dig till Krister Lundgren på 
0705-29 07 03 eller titta in  

på www.fastmax.se

Lokal 800 kvm i nybyggd  
fastighet på Viared Norra.

Vi bevarar dessutom vår urgamla 
Borås-tradition att framföra Fanfar 
även efter Kungssången.

1 Fanfar

2 Introduktion till Bröderna, varvid 
samtliga reser sig då introduktionen är 
helt slut

3 Ordf (GO): ”Konungen”

4 Bröderna: ”Konungen”

5 Skålen

6 Ordf(GO): Leve Konungen

7 Bröderna: Hurrar fyrfaldigt

8 Kungssången

9 Fanfar (Borås-variant)

Något som inte aktualiseras av det 
ovanstående men ändå är starkt för-
kippat med det är hur skålen går till 
rent fysiskt. När skålen utbringas och 
om Konungen inte är närvarande, 
ska de skålande se rakt fram utan att 

fästa blicken på någon annan person. 
Framför allt inte på sin bordsgranne.

Göran Olofsson

kvalitetsmäklarna

då och då en extra körhelg – men 
uppslutningen är oftast förvånansvärt 
stor. Våra eminenta Körledare, Carl-
Gustaf Ekström och Tony Thornberg, 
turas om med repetitionerna, ja, 
ganska ofta är de där båda två, när 
de har möjlighet, och då är det alltid 
fråga om hårdkörning, minst sagt.

Stämmor gnuggas, texter inövas (det 
har blivit allt svårare med tiden, av 
någon anledning), svåra passager 
nöts in gång på gång och helt nya 
arrangemang tas fram och prövas. 
Med jämna mellanrum brukar Göran 
Hagman eller Carl-Gustaf plocka 
fram någon nykomponerad, genial 
snapsvisa eller hyllningssång, som vi 
kan införliva med repertoaren! 

Det är mycket som skall klaras av, 
men som alla körsångare vet, är det 
alltid lika stimulerande att komma 
tillsammans och gemensamt åstad-
komma något, som i bästa fall kan bli 
alldeles fantastiskt. Det är inte gärna 
man tvingas avstå från en kväll med 
PB-kören!

Det är en pigg och vital 150-åring, 
som tillsammans med Musiken och 
Theatern ser till att ge guldkant åt 
vårt Sällskaps sammankomster. Vi 
ser fram emot hundrafemtio år till, 
minst!

Henrik Westling

150 år med PB-kören
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Sällskapet söker

Fredagen den 6 februari äntrade ett 
30-tal Boråsbröder en buss för färd 
till Malmö och deras Andra Grad. 
Musiken under ledning av Broder 
Roger Carlsson skulle nämligen 
underhålla våra Bröder i Malmö. 
Eftersom det fanns plats över på bus-
sen medföljde vår Styrande Mästare 
eskorterad av 4 Bröder RGK. Dess-
utom medföljde ytterligare 5 yngre, 
pigga Bröder.

Vid framkomsten till Malmö och 
Siriuspalatset bytte Bröderna om 
till svart kostym, vit skjorta samt vår 
nya, vackra PB-slips, framtagen av 
Broder Thomas Falk. Arbetsgraderna 

i Malmö ges på fredagskväl-
lar utan frack och medaljer 
men med ordensband. StM 
i Malmö, Patric Jacobsson 
och hans Medstyrande, häl-
sade oss välkomna i Ordens 
VIP-lounge där det servera-
des olika drycker. Vi kände 
oss alla välkomnade och 
omfamnade av våra skånska 
Bröder.

Därefter begav vi oss till Or-
denssalen för att bevista 2:a Graden. 
Broder O, Mikael Risén, prövade 
20 Överkommendörers färdigheter. 
Vi boråsare som nyligen bevistat vår 

egen Grad 2 kände 
både igen oss men 
fick även några 
nya intryck. Efter 
Gradgivningen i 
den vackra Ordens-
salen bytte vi lokal 
för måltidskalas.

Maten, som bestod 
av sillmacka samt 
spättafilé, passade 
oss gäster alldeles 
utmärkt. Under 

måltidkalaset hyllades ritualenligt de 
Styrande samt vår Konung. Vår StM 
Göran Olofsson höll ett fint tacktal 
från gästerna. Därefter erhöll många 
av besökarna olika vackra medaljer. 
Kvällen avslutades med en bejublad 
konsert av vår eminenta Musik där 
Broder Roger Sandström framträdde 
som solist. Underhållningen avslu-
tades med ”Borås-Borås” där även 
Broder Andreas Johansson deltog på 
scenen. Bröderna var mycket nöjda 
men framför allt trötta när bussen 
anlände till Borås vid 4-tiden på lör-
dagsmorgonen.

Lennart Helgesson

Carl Michael  
Bellman 275 år
Om någon i Sällskapet torde högljutt 
prisas och hyllas detta år, så är det 
Carl Michael Bellman . Ty sistlidna 
4 februari inföll 275-årsjubileet av 
hans födelse, vilken inträffade i det 
så kallade Daurerska huset på Söder 
i Stockholm . Därmed hade en av 
svensk litteraturs blivande giganter 
kommit till världen .

”Supa, dricka och ha sin flicka, är vad 
sankte Fredman lär!” Så förkunnas 
redan i början av Fredmans epistlar 
två av huvudmotiven – flickan och 
flaskan. Men det vore synnerligen 
orättvist att dröja blott vid dessa två 
när det gäller Bellmans diktning. Jäm-
sides med vinet och kärleken visar sig 
förgängelsekänslan. En yrande livsbe-
rusning ackompanjeras av en påträng-
ande dödsmedvetenhet. Det är denna 
spänning som fördjupar hans dikt.

Således – må envar Broder brista ut i 
ett Bricolistiskt hurra som hyllning till 
vår store skald, Carl Michael Bellman!

Bo W Jonsson

150.-
350.-
300.-

60.-/medalj

Traktörer 
Sökes!

Som Ni säkert har sett, är vi ett 
antal Traktörer som syns lite 
då och då i olika sammanhang. 
Exempelvis vid Prövningen på 
Grad II samt vid Tapasbordet. 

I våra uppgifter ingår även att 
ta emot utsocknes Gäster med 
mat och dryck uppe i Kansliet. 
Ett par gånger per år lagar vi 
mat åt våra Styrande. 

Vi är nu 9 traktörer men vi 
behöver utöka vår trivsamma 
grupp med ytterligare 2 Bröder. 

Om Du känner ett kall, tveka 
inte – kontakta Jan Elgquist på 
tel 0706-994682, gärna kvällstid. 

Ny Ordens  
Arkivarie (OA:ie) 

Efter ett mångårigt arbete som 
Ordens Arkivarie (OA:ie) avgår nu 
Johan Sundbaum. Borås PB vill tacka 
honom för hans grannlaga insats. 
Han efterträds av Lars Peter Höglind 
som hälsas varmt välkommen till sitt 
ämbete.

Johan Sundbaum avgår -– Lars Peter Höglind 
tillträder som ny OA:ie.

Besök hos Malmö PB

Annonsera 
i Klang!

Tommy Andersson, OSC,  

0708-23 04 20

Sven-Gustaf ”Nenne” Palmé, 

OvSC, 0706-34 06 72
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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

Vi hjälper dig med  
revision, redovisning 
skatt och affärsråd-
givning

Kontakta oss i Borås på tel. 
010-212 55 00 så berättar vi mer! 

Mine Bröder! Så är ni då komna till 
sista sidan av KLANG! nummer 15 där 
denna spalt brukar uppenbara sig och 
förväntas antyda något av kommande 
Bricolistiska dagar. Ingen Broder har 
väl kunnat undgå att konstatera hur 
det mörknar i världen, hur orosmoln 
väller fram och fördunklar våra sinnen. 
Under sådana omständigheter finns 
sannerligen anledning att ta till vara de 
glädjestunder tillvaron trots allt erbju-
der. Det behöver inte betyda verklig-
hetsflykt, snarare då kraftsamling.

Någon Broder har nog gissat att jag till 
livets ljusglimtar bland annat räknar 
den Bricolistiska samvaron. Således, 
mine Bröder, inte bara en ljusnande 
årstid är i faggorna utan också en 
del PB-evenemang bland vilka vi bör 
nämna Grad 4 och Grad 7. Dessutom 
frångås inte traditionen då PB-kören 
håller sin vårkonsert den 25 april i 
Gustaf Adolfs kyrka.

Till slut - på tal om det hotfulla mörk-
ret bör vi besinna skalden Erik Blom-
bergs ord:

Var inte rädd för mörkret,  
ty ljuset vilar där. 
Vi se ju inga stjärnor, 
där intet mörker är.

Bo W Jonsson

SVEDBERG & ARONSSON
Box 468, 503 13 Borås • 033-10 62 60 • info@svedberg-aronsson.se


