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För oss i knallebygden har ju cash is 
king varit vedertaget begrepp långt 
före PG Gyllenhammar myntade det 
för resten av svenska folket .

Nu får vi tumma på det lite då även 
Borås PB inför att anmälan till kala-
sen skall ske genom bankgiroinbetal-
ning. Tidigare anmälning genom 
mail eller telefon tas bort och betal-
ning blir enda sätta att anmäla sig. 
I skrivande stund gäller bara bank-
giro men det arbetas på att kunna 
använda alternativa lösning som t.ex. 
Swish (se sid 11). 

Precis som tidigare år ändras det 
bland Bröder Ämbetsmän av olika 
anledningar. Vissa faller för ålders-
strecket, andra av hälsoskäl och en 
del hindras av vidriga kalmuckiska 
omständigheter från att tillhöra 

Ämbetsmannakåren. Denna gången 
berör det Klang! då den ledande och 
tongivande Redaktören Bo W Jons-
son minskar sin arbetsbörda och inte 
längre arbetar som Redaktör utan 
bara som medarbetare.

Redaktionen är oändligt tacksamma 
för det fantastiska arbete Bo gjort 
både vid skapandet av Klang! och för 
artiklar, reportage och sista ordet.

Bo skriver med en elegans som det 
tillstår en Bricolist och han har fört 
sin lustfyllda penna likt den främste 
kåsör när han har roat oss i sin spalt. 
Tack Bo och tack övriga Bröder för 
arbetsåret. Ha en underbar som-
mar med allt fantastiskt som ligger 
framför oss.

Sommarhälsningar från Redaktionen

Sommar, sol/regn och nya rutiner
Bertil Jansson tar över redaktörspennan.
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De Styrande Ordförande i Arbetsgraderna

Bäste Bröder
Jag sitter just och tittar ut genom mitt 
vardagsrumsfönster uppe i Bohuslän. 
Gullmarsfjorden är gnistrande blå 
liksom himlen. Nätterna är kyliga 
men dagarna är härligt varma. Det 
innebär att påskliljor och krokus är 
det enda synliga beviset på att våren 
är på gång. 

Våren innebär dessutom att vi av-
verkat ytterligare ett verksamhetsår 
i Borås Par Bricole. Året som gått 
har varit gott. Vi har fått uppleva 
storartade kalas med stora insatser 
av våra fantastiska Ämbetsmän. Ju 
fler besökare, desto mer arbete för 
Er Ämbetsmän. Stort tack för det 
gångna året.

Våra Talanger har under året fått 
briljera som kanske aldrig tidigare. 
Vi har, bara för att ta några exem-
pel, upplevt två storstilade spex där 
Theatern till stor del bar ansvaret. 
Kören och Musiken har som vanligt 
visat framfötterna. Dessutom har just 
Kören och Musiken varit på var sitt 
bejublat gästspel i Jönköping PB resp 
Malmö PB. Bortsett från detta ovan 
nämnda har Talangerna på sedvan-
ligt sätt förgyllt alla våra kalas. Stort 
tack till Er för det gångna året.

Samtidigt har vi upplevt en respons 
från Er Bröder som aldrig tidigare. 
En respons manifesterad i en hög 
närvaro. Vid i stort sett varje kalas 
under verksamhetsåret har vi upplevt 
”all time high”. Dessutom fortsätter 

den positiva trenden när det gäller 
nya Bröder och medlemsantalet. Ett 
stort tack även till alla Er som besö-
ker oss ”utan någon speciell uppgift” 
mer än åskådarens. 

Vi brukar ju ofta tala om god närvaro 
och om våra medlemstal.

Men vad döljer sig bakom de orden? 
Kanske dags att äntligen visa upp lite 
statistik. Med vårt förnämliga datasys-
tem kan man faktiskt plocka fram det 
mesta.

Vi är idag 804 Bröder i vår loge. Det 
är första gången någonsin som vi är-
ligt kan redovisa en siffra på över 800 
medlemmar. Ärligt på det viset att då 
är alla personer bortsorterade som 
inte betalat årsavgiften och vi har 
ännu inte tagit in några nya medlem-
mar för året.

Bland dessa 804 Bröder finns en stor 
variation. Exempelvis så är vår äldsta 
medlem född 1918 och fyller med 
andra ord 97 år i november i år. 

Å andra sidan så är vår yngste 
medlem(Jimmy Lindgren) född 
1991-09-10 och fyller alltså 24 år i 
september.

Medelåldern på våra medlemmar år 
53 år och medianåldern är 55 år.

Medianbrodern sett till ålder är född 
1960-06-23 och fyller således 55 år 
nu i juni. (Han bor i Fristad och har 
Grad 5.) Han gick med i Sällskapet 
år 2011.

Medianbrodern sett till Grad har 
Grad 8, är född 1943 (bor i Bräm-
hult och heter Åke), fyller 72 år i 
maj 2015. Han gick med i Sällskapet 
1994.

99 % av våra medlemmar bor i 
Sverige men vi har faktiskt 7 Bröder 
som bor utomlands. En i Schweiz, en 
i Norge, en i Lettland, en i Kina, en i 
Grekland och två i USA.

Ingen organisation, förening eller 
Sällskap är starkare än sin svagaste 
länk. Oavsett ålder, bostadsort och 

övriga statistiska variabler så hoppas 
jag att Ni alla Bröder känner Er väl-
komna i vårt Kära Borås Par Bricole. 

Vi Tre Styrande vill med dessa lite 
torra siffror tacka för det gångna 
året. Vi tackar alla våra härliga 
Talanger som ständigt förnöjer oss. 
Vi tackar alla våra underbara Äm-
betsmän som gör livet så roligt och 
enkelt för oss i ledningen. Vi tackar, 
kanske allra mest, alla våra ”vanliga 
Bröder”. Alla våra applådörer. Utan 
just Er skulle vi andra stå oss slätt.

Med detta i åtanke så vill jag på-
minna om att det är dags att hitta nya 
medlemmar till vårt Sällskap. Leta i 
Din omgivning bland lämpliga kan-
didater och gör Din plikt (enligt våra 
Statuter är det faktiskt vår plikt) att 
söka upp nya Bacchi Riddersmän. 

Med detta sagt önskar jag Er alla 
en skön sommar och en förhopp-
ning om ett snart återseende i höst. 
Antingen vid Grad IX i september 
eller alldeles säkert vid Grad 1 den 
17 oktober.

Göran Olofsson 
Din Styrande Mästare

Nu stundar det 
grillsäsong . . .
Vart år söker sig vandrande Ridders-
män till oss och med sin brinnande 
låga ger de Bricoleriet nödvändigt 
och friskt bränsle på vår glödande 
och kamratliga härd. De tidiga 
Arbetsgraderna skapar ett intensivt 
sken och så här när Arbetsgradsåret 
är över, översomrar vi med den glöd 
som är både varm och inbjudande.

Det var intensivt mot slutet av årets 
PB-säsong, med Styrande rådet, 
vårkonsert med Kören och på det, 
söndagen Cantate, PB:s Sjunde Grad. 
Redan efter Fjärde Graden var dock 
Arbetsgraderna avslutade för denna 
säsong och vi kan åter blicka till-
baka mot ett mycket framgångsrikt 
år. Våra kalas och Gradgivningar är 
synnerligen välbesökta och från egna 
Bröder men även gästande Bricolis-
ter talas om en Bricolistisk vår som vi 
är med om. Onekligen välförtjänt då 
samtliga Bröder tjänande, agerande, 
sjungande, musicerande och applå-
derande tillsammans ger Bricoleriet 
dess mening och skapar anledning 
att söka upp våra muntra och anstän-
diga tidsfördriv. Vi brukar i denna 
spalt uttrycka vår förträfflighet, men 
nu är det på riktigt, det skall vi känna 
ödmjukhet, glädje och stolthet inför.

Men innan vi påbörjar nästa års 
arbete i vingården så är det dags att 
söka efter nya Bacchi Riddersmän, 

ännu vandrande i Kalmuckiens 
mörker. Återväxten är viktig, den 
Bricolistiska brasan behöver nytt liv 
och visst har Du, dyre Bror, någon 
eller några Du ser vilja söka sig till 
våra boningar. Det vi kan erbjuda är 
svårslagbart. Kultur, vänskap, mening 
och munterhet i tillvaron är något 
som alla eftersträvar. Men antalet 
platser är begränsat, så kom in med 
din ansökan som finns på vår hem-
sida eller kontakta vårt kansli.

Själv skall jag och vår i utlandet 
ännu arbetande Ordförande Hans 
Berglund under stillsamma former, 
njuta av en sommar med grillning 
och därtill hörande svalkande och 
livsberikande drycker. Vi ses efter 
sommaren med nya friska krafter och 
Bricolistisk lust.

Broderligen

Torbjörn Sund, v O och CM

Hos Moderlogen
I inbjudan till Moderlogens Fjärde 
Grad den 11 april annonserades att 
Gradgivningen skulle ske helt enligt 
ritualen från 1809. Denna hade O, 
Henrik Mickos, med hjälp av Broder 
Mats Hayen på Riksarkivet rekonstru-
erat ur PB:s gamla arkiv.

Man föreslog vidare att så många 
Bröder som möjligt använde sig av 
tidsenlig klädsel.

Samtliga Ämbetsmän uppträdde såle-
des i varierande former av 1700-tals-
plagg, till stora delar utlånade av 
Theatern i Göta Par Bricole.

Dessutom hade en grupp besökande 
Bröder från Borås hörsammat upp-
maningen och anlände i eleganta 
kostymeringar från vårt klädförråd. 

Det blev ett uppskattat och uppmärk-
sammat inslag, inte minst bland alla 
kalmucker som besökte Hasselback-
en i den vackra och sköna vårkvällen.

Åke Anderson och Lars Wettéus 
tjänstgjorde bland De Sex Äldste på 
podiet, och Broder Åke höll också ett 
sedvanligt elegant och välformulerat 
tacktal. Han blev därvid omgående 
dekorerad av Stormästaren med den 
förnäma Hallman-medaljen.

Kvällen blev en intressant jämförelse 
med den Fjärde Grad vi själva gav 
14 dagar tidigare. Man kan då lugnt 
konstatera att vi håller oss i allt vä-
sentligt till den ursprungliga ritualen 
även när vi arbetar i moderna kläder.

Lars Wettéus

Boråsare framför Bellmanstatyn på Hassel-
backen. Fr. v: Fredrik Holm, Johan Börjesson, 
Lars Wettéus, Håkan Rönnqvist, Bengt Olov 
Engström och Christoffer Tyvik. Göran Sköld-
berg fotograferar.

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

Annonsera 
i Klang!

Tommy Andersson, OSC,  

0708-23 04 20

Sven-Gustaf ”Nenne” Palmé, 

OvSC, 0706-34 06 72
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Fjärde Graden
Vid PBIV förra året satt underteck-
nad vid Stilla Havet i Costa Rica och 
längtade hem till Brödernas och våra 
oskyldiga och muntra nöjen. Mnja, vi 
skall väl inte överdriva, jag hade det 
oförtjänt bra där jag var.

Men i år var det som vanligt igen! 
Näe, det var det inte. I år hade såväl 
O, vO och CM åtaganden runt om 
i kalmuckvärlden varför StM Göran 
Olofsson fick agera O och DStM 
Emeritus Lars Wettéus ryckte in som 
CM pro tempore. Vilket de båda 
gjorde med den äran, vilket natur-
ligtvis är onödigt att tillägga egent-
ligen. De har ju båda erfarenhet av 
dessa Ämbeten. 

År 2014 var det deltagarrekord, men 
det slogs i år med råge. Inalles 244 
Bröder bevistade denna, den 155e 
årgången av Grad IV. Vi hade i och 
för sig kärt besök av 44 Bröder från 
Göta, Malmö och Jönköping. Men 
ändå.

Gradgivningen för de 27 recipien-
derna fungerade som det skulle, 
med andra ord till allas belåtenhet. 
Måltidskalaset förflöt också som 

det skulle, inget störande moment 
hindrade oss från att avnjuta maten. 
Även ljusmarschen är så pass väl 
inövad nu så att den hyllningen till 
de Styrande klaras av på cirka 20 
minuter. Nu är vi i och för sig inte på 
PB för att ha bråttom, men jag har 
för mig att ljusmarschen ibland tagit 
över en timme. Men det var då det.

Efter måltidskalaset var det dixie-
landsmusik. Jag behöver inte säga 
att det var bra och uppskattat, för 
det vet och förstår alla. Så har vi det 
alltid i Borås Par Bricole. Strax innan 
midnatt var kvällen över, och man 
fick bege sig hem och ställa om alla 
klockor till sommartid.

Claes Persson

Sjunde Graden 
På traditionsenligt vis firades den 
26 april, den s.k. söndagen Cantate, 
Sanningens, Ljusets och Vårens 
högtid i Borås Par Bricole. Det här är 
den andra Riddaregraden, och detta 
år var det ett drygt tjugotal Bröder 
som välkomnades som nya Konung 
Sverkers Riddare i Sällskapet. Här 
skall givetvis inget avslöjas om de 
högtidliga ritualerna, men så mycket 
kan sägas som att dessa präglas av all-
var men också av glädje och förvän-
tan inför den ljusare tid, som vi nu 
går till mötes. I sitt tal under kapitlet 
utgick Ordenskaplanen Bertil Jans-
son från det i nobelprissammanhang 
välbekanta uttrycket: Äntligen! och 
känslan av förtröstan och kanske lätt-
nad, som infinner sig, när våren har 
kommit och mörkret släppt sitt grepp 
över oss (förhoppningsvis). Här 
talades mycket om ljus och mänsklig 
gemenskap men Ordenskaplanen 
gav också utrymme för humoristiska 
och Bricolistiska inslag.

Under både kapitlet och den efter-
följande måltiden bjöds på sång och 
musik, som förstås också präglades 
av vårstämning. Kören sjöng både 

Vårliga vindar, Till skogs en liten 
fågel flög och givetvis C G Ander-
holms Vårkantat, denna gång med 
Tony Thornberg som sångsolist. 
När platserna vid middagsborden 
intagits framförde Kören, också 
traditionsenligt, sitt vårpotpurri, 
som inleddes med Vintern rasat och 
avslutades med Sköna maj. Kören var 
ordentlig uppvärmd, eftersom den 
dagen innan sjuan haft sin offentliga 
vårkonsert i GA-kyrkan!

Sedan måltidskalaset inletts, Konung-
en vederbörligen hyllats, recentiorer 
välkomnats och tackats samt snaps- 
och vinsånger avverkats, kunde kväl-
len avrundas genom att den eminen-
ta Dubbelkvartetten framförde ett 

Recipiender, Grad 4
Patrick Abrahamsson Anders Bergh
Anders Zandén Andreas Wikström
Bengt Toftby Carljohan Sund
Fredrik Westlund Göran Hultin
Jan-Erik Selin Jan-Erling Johansson
Jerry Carlsson* Jimmy Lindgren
Joachim Jerkersson Joakim Larsson
Jonas Skogh Magnus Ferlander **
Marco Quadroni Marcus Molinder
Martin Strömberg Max Åhman
Niklas Hansson Olof Ottoson
Oskar Andersson Per-Arne Johansson
StenAnders Jöne Thomas Wennerlund
Ulf Lundgren
 *tacktalare
 **Jönköping PB

Recipiender, Grad 7
André Safko Asgeir Eiriksson
Bengt Löthman Börje Ståhl
Christer Bergquist Claes Hedelin
Claes Nylén Fredric Larsson
Johan Jöreteg  Johan Sandström
Kenneth Källerman Lars Björnkvist
Magnus Moberg Marcus Dalbrekt
Mats Hagestad Mats Henriksson
Mikael Ringheim Per Martinsson
Per-Gösta Andersson Per-Oscar Berggren
Thomas Davidson
 

STÖD SÄLLSKAPET –
BOKA MÖTEN OCH EVENTS
I VÅRA EGNA LOKALER

Tipsa om våra lokaler – hjälp oss att hyra 
ut Parkhallen - tipsa dina vänner.

Parkhallen i Borås AB

bejublat program med den briljans, 
som ju är typisk för allt som försiggår 
i Borås Par Bricole. Hur mycket går 
inte alla stackars kalmucker miste 
om!

Henrik Westling 

Det blev många snapsar att bära ut.
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Lördagen den 25 april kunde åhö-
rarna i en närmast fullsatt Gustav 
Adolfkyrka njuta av de traditionella 
vårsångerna framförda av Den Bac-
chanaliska Kören. Även Den Bac-
chanaliska Theatern bidrog med ett 
specialskrivet ”störande moment” 
med personer från Bellmans tid. 
Ordens före detta Talare och Skald, 
Henrik Westling, guidade oss igenom 
programmet med sin eleganta fram-
förandekonst.

Numera kan boråsarna få lyssna på 
våra 40 sångare i PB-kören vid tre till-
fällen varje år; vid en vårkonsert och 
en julkonsert, båda med traditionella 
och moderna inslag, samt vid Sällska-
pets Minneshögtid för bortgångna 
Bröder i november. 

Eftersom Par Bricole har sina rötter 
i 1700-talet och räknar Bellman som 
en av sina grundare, hade givetvis 
Bellmanssånger sin givna plats i 

dagens repertoar. Vår Ordenstruba-
dur, Fredrik Berg, framförde med 
gitarr två av Bellmans epistlar, ackom-
panjerad på flygel av vår vice Koral 
Intendent Tony Thornberg. En dub-
belkvartett ur PB-kören medverkade 
dessutom med stor entusiasm, vilket 
belönades med konsertens första 
applåd. 

- Vi är en mycket aktiv Kör och ser 
som vår viktigaste uppgift att hålla 
den svenska manskörstraditionen 
levande, säger Körens dirigent Koral 
Intendenten Carl-Gustaf Ekström. 
Vi har självklart en given roll när 
Sällskapet håller sina egna Kapitel, 
men har under året också framträtt 
i andra PB-loger. PB-kören i Borås 
firade sitt 150-årsjubileum förra året.

Efter vårkonserten promenerade 
våra Talanger med damer till det när-
belägna Sinnenas Hus. Här avnjöts 
en delikat middag och under kvällen 

fortsatte PB-kören att underhålla. 
Flera snapsvisor samt några spontana 
sånger till vinet. Kvällens värdar, Per 
Jünke och Jörgen Hallberg hälsade 
välkommen till varmrätten och till 
kaffet talade Tina Gustafsson till 
mannen.

Undertecknad tackade avslutningsvis 
alla som gjort så fina insatser under 
dagen och kvällen. På min önskan 
sjöng också PB-kören speciellt för 
våra vackra damer.

Kalaset slutade sedan med att vi alla 
brast ut i ett fyrfaldigt Bricolistiskt 
leve för Borås Par Bricole.

Vilken härlig dag ……

Hans Kristianson

Spillångan 2015
Som en följd av vinsten 2013 svarade 
Borås PB Luculli Gille för att arrang-
era årets upplaga av den tävling om 
vandringspriset Spillångan som äger 
rum vartannat år.

Efter en sen avanmälan från Sunds-
vall samlades lördagen den 28 mars, 
tre lag från Borås, Göta och Jönkö-
ping redan kl 09.00 på Almåsskolan, 
för att få dagens förutsättningar och 
för att ta del av den hemliga mat-
korg, sponsrad av Fisk och Sånt, som 
skulle resultera i ett menyförslag från 
resp. lag.

Tre domare med dokumenterade 
framgångar, Mats Ahlberg, Göran 
Nilsson från Almåsgymnasiet, An-
dreas Lillvik, köksmästare på Grand 
samt en stjärnelev från Almåsskolan 
och vår egen StK Christer Ericstam 
svarade för att en verkligt professio-
nell bedömning gjordes.

Varje lag lagade för- , varm- och 
efterrätt som lämnades in efter ett 
noggrant tidsschema.

De församlade åskådarna imponera-
des av den höga nivån på tävlingen, 
dess genomförande och vad som de 
facto levererades.

Vid prisutdelningen i Parkhallen gra-
tulerades årets vinnare från vår östra 
systerloge i Jönköping.

I juryns motivering betonades för-
utom kvalitén på för- och varmrätt, 
speciellt det goda samarbetet mellan 
lagmedlemmarna. Precis som vi vill 
ha det inom PB.

Göran Nilsson, Praeses Borås PB Luculli Gille
Jössagatan 23. Tel 033-23 75 00

Öppet: vard 7.00-18.00, lörd 9.00-13.00.    www.norrbytra.se

En riktig bygghandel med personlig service!

 Vår idé är att er bjud a dig ett komp l   e  tt 
byg g  varuhus med allt under ett tak. 
  Besök gärna vår köks-, b a drums- o c  h 
kakelutställning d ä r  vi hjälper dig med lös-
n ingar och sma k   er. Vi förmedlar kontakter 
för alla o l i k a o m råden inom byggsekt  o   r n. 
All t i från o f f e r t e r på färdiga hus, ritnings-
hjälp, kontakter m e d hantverkare till 
mycket enkla r å d o c h lösningar.
  Vi har ett eget snickeri där du kan mått-
beställa t.ex din bokhyll a . Vi fixar p a n e l er , 
lister m .m. i vårt hyvleri.
  Med andra ord så hjälp er vi dig med d e n 
totala lösn i n g e n och d u är alltid välk o m -
m en till oss, företag e t m e d d e n 
personliga servic e n. Testa s å f å r du se!

Vi är över 100 bygghandlare som alla är certifierade 
träexperter. Du hittar oss på xl.bygg.se.

Vid prisutdelningen i Parkhallen gratulerades årets vinnare från vår östra systerloge i Jönköping.
PB-kören sjöng in våren
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kvalitetsmäklarna

Stora Rådet
Onsdagen den 22 april samlades 51 
Bröder Riddare av Svarta och Gyllene 
Korset i Rådssalen. Under ledning av 
Styrande Mästaren Göran Olofsson 
leddes Bröderna genom föredrag-
ningslistan som innehöll både infor-
mation och ekonomisk redovisning. 
Större delen av Rådsmötet ägnades 

Efter besöket hos Jönköping PB den 
21 mars 2015 .

Till Jönköping for vi en vårkväll med 
Kören 
I avsikt att medverka där vid Grad två,

ett trettital Bröder och Tony, domptören, 
vi ville ju visa, var skåpet skall stå!

Vi möttes av gästfrihet, gladdes åt maten 
och drycken förstås (fast den nästan tog 
slut).

Vi gjorde vårt bästa och länsade faten, 
och se´n sjöng vi bättre ån nånsin förut!

Att sjunga tillsammans och mötas i 
sången, 
är ännu mer värt än att smörja sitt krås.

Så det här blev för oss som att börja 
säsongen, 
vi som kommit en lördag med buss från 
Borås!

Ja, det här gör vi om, det blir kanske en 
vana, 
det är roligt att se, hur en systerloge gör.

Ritualerna är ju i stort likadana, 
men idéer att låna, det tackar vi för!

Tänk, att körsång och måltidskalas kan 
förbrödra, 
så att vi smälter samman i skön symbios,

som om Elfsborg gick samman med Jönkö-
ping Södra, 
visst är det en rätt spännande framtids-
prognos!

Så fantastiskt det vore, om det gick i lås, 
som om tändstickor klätts i trikå och 
viskos!

Nå, det här skall kanhända mer skämt-
samt förstås, 
men håll med om att det blev en metamor-
fos!

Tänk om Jönköpingsborna av tanken nu 
slås, 
Ja, då kan de väl komma till rödvin och 
gås

i november, förslagsvis, med buss till 
Borås!

Henrik Westling

åt konsekvenserna av en ev. rivning 
av Rotundan. Många av de närva-
rande Bröderna såg både lösningar 
och möjligheter. Det finns också 
planer på att införa förskottsbetal-
ning av våra Kapitel och därigenom 
undvika kontanthantering av större 

belopp. Efter måltidskalaset under-
höll Ordens Trubadur Fredrik Berg 
med visor av skalden Carl Michael 
Bellman.  

Lennart Helgesson

Kören i österled for

SYDREVISIONER VÄST AB
Revisorer i samverkan

A member of Crowe Horwath International

Skaraborgsvägen 21, 506 30 Borås • Tel. 033-29 02 60 · Fax 033-29 02 68 • www.crowehorwath.se

Revision - Redovisning - Skatt

Anders Andersson      Lai Ly Vuong      Claes Palmén
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisorGodkänd revisor

Onsdagen den 22 april samlades 51 Bröder Riddare av Svarta och Gyllene Korset i Rådssalen.

Bild överst: PB Körerna från Borås och Jönköping. Bild underst: Och alla fick vi besöksmedaljer.
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Sällskapet informerar

Nytt PB-år  
Nya Rutiner
OBS! STARTAR 
HÖSTEN 2015

När vårt nya arbetsår  
inleds med Grad 9  
i september, kommer vi 
att börja med förskotts- 
inbetalning av våra 
måltidskalas, på samma 
sätt som man gör i de  
övriga logerna.
I samband med arbetsåret 
2015/2016 kommer vi att införa 
förskottsinbetalning även till 
våra kalas här i Borås. 

Detta innebär att anmälan sker 
endast genom inbetalningen till 
det angivna bankgironumret 
som du hittar på inbjudan.  

På kallelsen kommer det tydligt 
att framgå vilket ”sista datum” 
som gäller för inbetalningen 
som också är din anmälan.

Detta blir alltså det enda sättet 
att anmäla sig från och med nu.

M a o försvinner således nu  
anmälan via telefon och mail.

Sällskapet informerarVett och etikett i 
Par Bricole
Ordning, munterhet, styrka och för-
trolighet är de grundpelare på vilka 
vårt Sällskap vilar . Ordning kan ju låta 
lite mästrande, och uppfattas som en 
motsats till munterhet . Men för att 
våra sammankomster skall upplevas 
såväl stiliga som enhetliga och sam-
tidigt trevliga så skall vi hålla oss till 
några enkla uppträdanderegler:

Klädsel

Egentligen så anges i kallelsen och 
i Årsboken frack som klädsel. Ute i 
verkliga livet talas ibland om högtids-
dräkt och då avses frack (balklänning 
för damer), högtidsuniform, högtid-
lig folkdräkt eller prästrock (kaftan). 
Men i princip följer vi regeln här 
med frack. Till frack bär man an-
tingen svart väst eller vit väst, vilket 
anges i kallelsen/Årsboken. Till 
fracken bär man också Gradband 
och dekorationer.

Gradband och dekorationer på of-
fentlig plats

Ordensband bäres bara inom orden. 
Skall man fortsätta på annat håll med 
högtidsdräkt skall ordensband och 
dekorationer tas av. Enda medaljen 
som får bäras offentligt är Bellman-
medaljens miniatyr.

Tider

Vi går ju på PB för att umgås och ha 
trevligt, inte för att ha bråttom. Ändå 
måste vi hålla oss till en tidsplan, 
för annars fungerar det inte med 
matservering etc. Som hjälp till detta 
har vi våra Ordningsmän som vänligt 
men bestämt uppmanar oss att gå till 
Kapitelsalen, sätta oss till bords med 
mera. Så följ deras uppmaningar.

Tystnad vid sång, musik, tal etc .

Då någon form av uppträdande sker 
(sång, musik, tal, ritualer etc.) skall 
övriga Bröder iaktta tystnad. Det gäl-
ler såväl samtal som ljud från bestick 
vid måltidskalasen.

Kungssången

Vid skålen för Konungen, om Kon-
ungen inte är närvarande, skall man 

ha blicken riktad framåt, vid ”hori-
sonten”. Man skall inte ha handen på 
hjärtat, inte heller se övriga Bröder i 
ögonen.

Vinet

Vi smakar inte på vinet förrän vi skå-
lar för Konungen.

Ölflaskor

Ölflaskor från minglet får inte tas 
med in i Kapitelsalen eller till Mål-
tidsbordet.

Fotografering, filmning och ljudupp-
tagningar . 

De enda som har tillstånd att fotogra-
fera, filma eller spela in ljud på våra 
Gradgivningar är Ordens Fotografer, 
som dokumenterar för historieskriv-
ningen.

Sociala medier

Det är inte tillåtet att lägga ut något 
på offentliga sociala medier från våra 
Kapitel.

Inget av detta är väl egentligen några 
nyheter för oss Bröder som bevistar 
Kapitlen, utan mer vanligt sunt för-
nuft. Men det skadar ju inte med en 
påminnelse emellanåt.

För De Tre Styrande:

Göran Olofsson 
Styrande Mästare

Sundsvallsbesök
Fem glada Bröder for kl 05.58 om 
fredagsmorgonen den 20 februari 
mot Sundsvall för att gästa deras PB 
2.

Två steg på i Borås, en i Fristad, en 
anslöt i Skövde och den siste Bro-
dern, han anslöt i Stockholm och 
Kvintetten av Boråsbröder var full-
bordad. Resan fördrevs med spelet 
”Pandemic” som är så finurligt utfor-
mat så att ingen ”dålig stämning” kan 
uppstå om det funnits dåliga förlo-
rare i sällskapet. Hela gänget spelar 
nämligen emot spelet, så det enda 
man kan hysa harm gentemot är ett 
spelbord som bråkar med oss alla 
samtidigt….Mycket trevligt!

Väl framme i vackra Sundsvall ca 
14.00 inleddes vistelsen med en 
lunch på restaurang ”Innergården”. 
Därefter mottogs vi av Bröderna Nils 
Hyllengren och Mattias Mettälä på 
deras Teliakontor där vi fick byta om. 
Väldigt generöst och vänligt av dem.

Sedan vandrade vi mot Frimurarnas 
lokaler i Sundsvall där Kapitel och 
Kalas skulle hållas. Vi blev mycket 
varmt välkomnade och blev förevi-
sade en fantastiskt mysig källarpub 

som PB Sundsvall själva hyser och 
iordningställer. Inredning, priserna 
och den härliga källardoften förde 
oss tillbaka i en mindre tidsresa!

Efter trevligt mingel utfördes Kapit-
let traditionellt med vissa undantag. 
Sundsvall har nämligen en Grad 
”1,5”, där de sökande Överkommen-
dörerna göres mycket deltagande i 
hela ceremonin i 2:a Graden rent 
teatraliskt. Ett spännande inslag för 
både gäster, applådörer och Reci-
pienderna själva

Kören sjöng, och Musiken spe-
lade mycket vackert och det ståtliga 
Kapitlet avslutades gästvänligt med 
medaljering av oss tillresta.

Till middag bjöds först en kräft/
räk-blandning på kavring, och till 

huvudrätt blev det minsann Skvader-
korv med ett gott mos och en härlig 
sås därtill! Efterrätt med kaffe och 
avec därefter.

1.OM G-r Fredrik Holm 
höll ett lysande tacktal för 
oss gästande som omfat-
tade hela vår tacksamhet 
för Sundsvalls fantastiska 
bemötande!

Resten av aftonen till-
bringades i den fina käl-
larpuben där vi även bytte 

om inför hemfärd med nattåget kl 
01.58. Vi ankom i fullkomlig säkerhet 
i Borås runt 12.00 på lördagen.

Såsom alla PB-Bröder är ju Sunds-
valls-Bröderna alldeles fantastiska 
människor och vi kan tveklöst rekom-
mendera ett besök för deras varma 
gästfrihet, deras väl genomförda 
kapitel och nämnde vi puben i käl-
laren?

Vi som tackar för denna fina upple-
velse är Fredrik Holm, Håkan Rönn-
qvist, Claes Hanson, Kristoffer Tyvik 
och Jan Erling Johansson

Post Festum Klang, kära Sundsvalls-
Bröder!

Claes Hanson

WWW.JAMFA.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! 

ASFALT
Tel. 031-430 340

Fr. vä: Håkan Rönnqvist, Fredrik Holm, Kri-
stoffer Tyvik, Jan Erling Johansson och Claes 
Hanson. 
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som beredvilligt ställt upp och lånat 
sin penna till Klang! med rappa och 
innehållsrika reportage som följd. I 
mitt tack till dessa vill jag också inne-
sluta alla de annonsörer, vars med-
verkan haft en välgörande inverkan 
på tidningens ibland något haltande 
ekonomi.

Slutligen vill jag visa min erkänsla 
gentemot själva ryggraden i Klang!, 
nämligen Christian Alçenius, som 
bestämmer det mesta; Kent Carls-
son, vars layout har en oemotståndlig 
artistisk prägel; Niclas Andersson, 
vars fotokonst är av samma art; 
Bengt Larsson och hans efterträdare 
Tommy Andersson, vilka inte sparat 
någon möda som annonsraggare. 
Tack skall ni ha!

Så tackar jag för mig och vill med 

skalden Esaias Tegnér peka på bety-
delsen av ombyte och förändring i 
tillvaron:

Evigt kan ej bli det gamla, 
Ej kan vanans nötta läxa 
Evigt repas upp igen…

Bo W Jonsson

Sista ordet

Porto

betalt

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

Aldrig tidigare har väl denna spalts 
rubrik så totalt sammanfattat det föl-
jande innehållet. Ty för min del blir 
det jag skriver nu i Klang! ingenting 
annat än just det sista ordet, då jag 
förtröstansfullt överlämnar rollen 
som Redaktör till en framstormande 
ungdom! Som synes sker denna pro-
cedur ”förtröstansfullt”, vilket givetvis 
har att göra med min efterträdare 
Broder Bertil Janssons kvalifikatio-
ner.

Således – Broder Bertil blir den som 
i fortsättningen hanterar allt det som 
angår en tidning, något som betyder 
ytterligare en uppgift för honom 
inom PB. Tidigare innehade han ju 
Ämbetet som vice Theaterdirecteur, 
men mest synlig har han nog varit 
som taskespelare. Minnesvärd är 
hans tolkning av den återkommande 
rollen som lömsk ostrontjuv!

Redaktionen vill därför önska Broder 
Bertil varmt välkommen i skrivarstu-
gan med tillägget, att vi känner oss 
fullständigt trygga i fråga om tidning-
ens fortbestånd och dess framtida 
kvalitet. 

Det kan också vara på sin plats att 
om än kortfattat dröja något vid det 
förflutna. Då menar jag alla dem 

Annonsera 
i Klang!

Tommy Andersson, OSC,  

0708-23 04 20

Sven-Gustaf ”Nenne” Palmé, 

OvSC, 0706-34 06 72

Redaktionen  
önskar alla Bröder  
en härlig sommar!


