
1KLANG! Nr 17 – 2015 

I detta nummer

Kommande möten

5/12 17.00  Barbaradagen Vit väst.

30/1 17.00  Andra Graden Svart väst.

27/2 17.00  Tredje Graden Svart väst.

2/4 17.00  Fjärde Graden Svart väst.

20/4 18.00 Stora Rådet

24/4 17.00  Sjunde Graden Vit väst.
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Dessa två ord är högst aktuella tolkningar 
av våra fyra grundpelare: Ordning, Mun-
terhet, Styrka och Förtrolighet. Vi har 
som bekant, infört en ny rutin för Borås, 
från och med hösten 2015, avseende 
förskottsbetalning. Dvs. att vi nu gör som 
man gör i de andra Logerna. Vi betalar 
i förskott. Denna nyordning i Borås har 
i stort sett fungerat ganska bra, men det 
finns dock ett ”men” som behöver rade-
ras bort. Och det fort.

Samteliga Bröder ombedes härmed att 
respektera det sista betalningsdatum som 
anges i kallelsen.

De 12-14 dagar som angivits på inbju-
dan, har inte kommit dit ”par bricole” el-
ler av en slump. Dessa dagar behövs fak-
tiskt, för det pågår mycket arbete bakom 

kulisserna inför varje Kapitel. Vi bevakar 
exempelvis aktuellt bankkonto för att 
kunna verifiera betalning, Bröderna skall 
därefter placeras vid rätt bord under 
måltiden. Rätt antal serveringspersonal 
skall beställas till lördagen liksom rätt 
mängd mat och dryck. Din föranmälan 
använder vi som ett planeringsunderlag 
för att kunna följa upp betalningar och 
ta in övrig information, så som allergier, 
önskemål om sittplats och så vidare.

Vi behöver alltså strama upp vår dis-
ciplin i det här avseendet omgående. Vi 
ska även visa respekt för alla de Bröder 
som jobbar ideellt för oss alla. Sist men 
inte minst, vi vill ju allt detta för att varje 
Kapitel skall bli det bästa någonsin.

Göran Olofsson, Styrande Mästare

Respekt och disciplin Mine Käre Bröder 
– hur ska vi tolka det?

Ralph Harlid som Philip Utin i spexet Chess som framfördes under Grad 1.

Information om Rotundan
PB har inte längre tillgång till Rotundan som ska användas till ankomstboende .

Se StM:s ledare på sida 2 och uppföljning på vår hemsida: borasparbricole .se
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De Styrande

Ordförande i Arbetsgraderna

Bäste Bröder
”Nil sine magno vita labóre dit mortálibus”. 
Ett latinskt uttryck som närmast kan över-
sättas med: Få saker har givit oss mer möda 
än just detta. 

Vad kan det ordspråket syfta på? Jo, 
kanske lite av varje. Men just här och just 
nu i slutet av oktober 2015, så handlar 
det om Par Bricoles relation till Parkhalls-
byggnaden och till Rotundan. Från och 
med den 1 januari 2016 har vi nämligen 
inte längre tillgång till Rotundan för våra 
måltider, möten eller som ett extra lager 

för skrymmande inventarier. Vad som då 
händer med byggnaden Rotundan vet 
ingen inte i dagsläget - den kanske läggs i 
malpåse eller används till annat ändamål. 
I motsats till byggnaden Parkhallen så 
har Par Bricole aldrig haft något avtal 
som rör Rotundan. Det är därför som 
vi aldrig varit en samtalspartner med 
kommunen när det handlar om just den 
byggnaden

Ordspråket ovan kan även syfta på vår 
relation till Parkhallen och dess kök. Vi i 
ledningen har under en lång och jobbig 
period förhandlat och diskuterat Park-
hallsköket. Vi har samtalat till höger, till 
vänster, uppåt och neråt. Inga ansträng-
ningar har sparats.

Vi är nu i den situationen att vi kan 
redovisa resultatet av allt det arbete som 
är nedlagt. Från och med januari 2016 
kommer vi att ha ett ”eget, fungerande 
tillagningskök” i Parkhallen. Vi har 
dessutom från samma tidpunkt ett nytt 
hyresavtal med vår krögare, GG Mat. 

Det är naturligtvis en stor utmaning 
att från och med nästa år är vi enbart 
hänvisade till en enda byggnad för all 
vår verksamhet. Även för tillagning av 
mat samt förtäring av den samma. Vi har 
under en längre tid haft en planering 
för just denna situation. Många Bröder 

kommer att vara engagerade för att våra 
sammankomster även i framtiden skall 
vara fyllda av sedvanlig Ordning, Munter-
het och Förtrolighet. Allt detta underlät-
tas naturligtvis av att vi alla har en positiv 
grundsyn och tänker på varför vi träffas-
nämligen att under muntra tidsfördriv 
lindra livets besvärligheter

Exempelvis skall vi lindra många be-
svärligheter på vår högtidsdag, Barba-
radagen den 5 december. Då kommer 
det precis som vanligt att delas ut en 
mångfald medaljer till högt förtjänte 
Bröder. Dessförinnan har vi Grad 6 den 
7 november. Då inleder vi i Carolikyrkan 
med högtidlig sång och musik där vi 
hedrar de Bröder som under det gångna 
året gått bort. Till kyrkan är alla välkom-
na, även allmänheten. Sprid gärna det 
budskapet även utanför vår krets

Med förhoppningen att vi ses vid hös-
tens Gradgivningar tillönskar jag Dig en 
trevlig höst och vinter.

Din Styrande Mästare 
Göran Olofsson

Wow! Vilken start…
…det blev på Arbetsgradernas ar-

betsår. Rekordmånga Bröder samlade. 
Festligt, Värdigt och Underhållande. Det 
imponerar att vi med ideella krafter kan 
genomföra ett så omfattande kalas. Här 
är det naturligtvis massor av Bröder som 

skall ha ett stort och KLANG-fyllt tack. 
Intendenter, Providörer, Banérförare, Fo-
tografer, Processionsmästare, Ordnings- 
män, Traktörer, Scenarbetare, Ljud och 
Ljus folk, Kansli och många, många mer. 
Våra Talanggrenar visade sig från allra 
bästa sidan. Ett nyskriven Taskespel som 
innehöll både fantastisk musik, sång och 
träffsäkra porträtt av Styrandekretsen. 
Jag kunde uppehålla mig länge kring alla 
fantastiska inslag under kvällen men Ni 
var ju (nästan) alla där så Ni vet. Jag hop-
pas att Ni alla haft en fin sommar och att 
Ni ser fram emot alla festligheter under 
PB:s arbetsår. Det arbetas intensivt i Ar-
betsgraderna för att bibehålla den höga 
nivån som Ni förväntar Er och är vana 
vid. De tre sista Arbetsgraderna under 
våren 2016 kommer att få genomföras 
utan tillgång till Rotundan (läs mer om 
detta i Broder StM spalt) vilket kommer 
ställa stora krav på logistik och att vi alla 
visar tålamod medan nya rutiner arbetas 
fram. Det kan komma behövas mer 
handräckning så om Du känner att just 

Du kan vara Sällskapet behjälplig så hör 
av Dig till mig.

Personligen ser jag nu fram emot 6:an 
med svartsoppa och gåskrås. 

Hans Berglund, O

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

Annonsera 
i Klang!

Nenne Palmé, 

OSC, 0706-34 06 72

Nionde Graden
Hela 123 Bröder (”all time high”) hade 
samlats lördagen den 26 september för 
att välkomna de nya Konung Magnus 
Riddare. Efter traditionsenligt väl-
komnande av skördetiden och hösten 
recipierades 37 Bröder under ledning av 
RCM Johan Anderson. Vår StM Göran 
Olofsson hade dessförinnan hälsat våra 
gäster; RSK Pär Ekholm och RSK Sture 
Ljungberg från Göta, RSK Lars Oscarsson 
från Jönköping samt KMR Jan Jerre från 
Malmö, välkomna till Borås PB.

Under måltidskalaset höll RCM 
talet till Recipienderna varefter Broder 
Fredrik Persson tackade för den erhållna 

Graden. Våra trumpetare, tillika Reci-
piender, Anders Hjort och Henrik Pet-
tersson levererade en bejublad fanfar till 
Konungen. RSK Lars Oscarsson tackade 
från gästerna för en minnesvärd kväll 
som avslutades med att Kören framförde 
några nummer varefter Fredrik Berg 
tolkade Bellman tillsammans med Tony 
Tornberg. 

Lennart Helgesson

Första Graden
Så var den då äntligen här. Kvällen som 
alla älskare av PB och speciellt Arbetsgra-
derna sett fram emot. Och vilken kväll 
det blev, fylld av fantastiska insatser av 
Recipiender, Ämbetsmän, restaurang 
och framför allt alla Talangerna. Då vi 
hade välkommet besök av Jönköpings Par 
Bricole blev det en tidig start på aktivite-
terna. Redan 12.30 samlades Jönköpings 
och Borås PB-körer på Sinnenas hus för 
en gemensam Brödramåltid och Köröv-
ning inför Gradgivningen på kvällen. 
Övning ger ju som bekant färdighet och 
sällan har väl Kören haft en sådan klang 
som denna afton. Resterande gäster togs 
emot av de Styrande på kansliet vid 15.30 
och förplägades på sedvanligt sätt.

Vi var rekordmånga denna afton. 
Endast några enstaka saknades till att vi 
skulle varit 350 personer. Ämbetsmännen 
i Arbetsgraderna hanterade detta med 
glans. 

Helt enligt stadgarna inleddes 1:a 
Graden med årsmöte. Det fattades 
gemensamt beslut om årsavgifthöjning. 
Ekonomin är i balans och de Styrande 
och drätselnämnden beviljades ansvarfri-
het. Vi var 33 Recipiender, vilka denna 
gång inte bara var i ljuset vid Kapitlet, 
utan även under måltidskalaset. Som så 
mycket under denna afton var Kapitlet 
fyllt av strålande prestationer från O, CM, 
Kör, Musik, Recipiender och Per Sund 
som höll Gradens historia.

En något förkortad BAMSE Älg inled-
de måltidskalaset och Jörgen Johansson 
“sköt” av Älgavisan bättre än någonsin, 
vilket inte vill säga lite.

Körerna stod för rekordmånga snaps-
visor, vilket höjde stämningen till oanade 
höjder, och när Körerna avslutade med 
Jönköpings snapsvisa Källan dånade app-
låderna i salen. 

Även måltiden föll denna kväll in 

under fina prestationer. Såväl Svampkru-
staden som Älggrytan rönte stor upp-
skattning.

En av dom verkliga höjdpunkterna un-
der måltidskalaset var när St.M önskade 
Mauro Nicoletti KMR från Jönköping 
upp på scen. Mauro sjöng Giuseppe 
Turcos Funciculi, Funcicula helt fantas-
tiskt och dessutom på originalspråket 
Neapolitanska.

Vid sedvanlig medaljutdening fick 
gästerna från Jönköping O Carl Ritzén 
KMR, DStK Emeritus Gert Karlsson RSK, 
DStM Bernt Lindqvist RSK och CM Ro-
ger Pantzar Blomqvist RGK mottaga sina 
på scenen, medan övriga gäster fick sina 
besöksmedaljer vid sina platser. Arbets-
gradernas förtjänsttecken, De Förgylta 
svinen, tilldelades Per Sund, Mikael Pirs 
och Steinar Eiriksson.

Dagens sponsor var Telia och eftersom 
detta var för 15 året i rad medaljerades 

Recipiender, Grad 9
Anders Hjort Anders Karlenström
Arne Arnkärr Bertil Lindgren
Bertil Sparf Bo Engblad
Bror-Axel Hedlund  Carl-Gustaf Hagman
Fredrik Persson* Hans Johansson
Hans Sedigh Hans-Peter Ahnvik
Henrik Pettersson Håkan Rönnqvist
Ingvar A. Johansson Jan Elgquist
Jan-Christer Parkhagen Joachim Bernehäll
Johan Norén Jörgen Johansson
Kent Carlsson Lars Peter Höglind
Lars-Gunnar Svensson Magnus Petzäll
Martin Zedler Mikael Jörgner
Mårten Davidsson Niclas Andersson
Olle Sundström Per-Gunnar Fransén
Peter Helgesson Roger Johansson
Roland Johansson Sverre Rökaas
Sören Rantzow Sören Rylander
Ulf Hedenryd
 *tacktalare

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
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Hans Carlsson och Andreas Tammjärv 
med en ny medalj. Borås Secularmedaljs 
jetong i silver, NO 1 och 2.

Gästernas tacktal hölls av DStM Bernt 
Lindqvist, även känd som Näslund i Jan 
Guillous Fiendens Fiende, på ett helt 
strålande sätt. Tänk så många fantastiska 
Talanger som PB har inom sina murar.

Sent på kvällen var det så dags för den 
Bacchanaliska Theatern att framföra sitt 
nyskrivna spex Chess. Vi presenterades 
ett spiondrama nedtecknat av Dan Bodin 
och Ralph Harlid, som rönte rättmätig 
uppskattning från alla håll. De enda som 
var besvikna var dom som älskar när Brö-
derna kommer av sig på scen, sufflören 
tillhörde nämligen de arbetslösa denna 
afton. Detta bevisar ju bara hur genom-

Recipiender, Grad 1
Martin Andersson Alessio Crociani
Anders Ljungqvist  Andreas Nyman
Bo-Lennart Johansson Christer Claesson
Dan Borgman Daniel Carlsson
Daniel Paterson Fredrik Fagerström
Fredrik Fürst Greger Arturén
Gunnar Wramsby Hampus Schäring
Ingemar Sjöholm Ivan Rosengren
Jan Frick Jan Linusson
Janne Olsson Jens Grimvik
Johan Sjöberg Jörgen Gustavsson
Linus Johansson Mattias Segergren
Michael Malmström Mikael Sandberg
Mikael Steiland Mikael Udiljak
Patrik Benjaminsson Pelle Gemfors
Per-Anders Sund* Robin Lundgren
Ted Berglund
 *tacktalare

arbetat och repeterat föreställningen 
var. Samtliga spexare gjorde otroligt bra 
insatser och fick välförtjänta hyllningar. 
Det mest framträdande under spexet var 
när Andreas Johansson och Roger Sand-
ström, båda som ytterst vackra damer, 
sjöng en fantastisk duett. Sedan framför-
de även Ingemar Augustsson “ Anthem” 
helt lysande.

Vid midnatt serverades den sedvanliga 
“nattamaten” men många av Bröderna 
valde dock att gå hem för att njuta av en 
god nattsömn.

När man tågade hemåt i natten och in-
såg hur privilegierad man är som får vara 
med om en så magisk nästan förtrollad 
afton, kändes att PB är fantastiskt.

Bertil Jansson



KLANG! Nr 17 – 20156 7KLANG! Nr 17 – 2015 



KLANG! Nr 17 – 20158 9KLANG! Nr 17 – 2015 

Borås Par Bricoles 
Caritasgrupp
”Caritas är latin och betyder människo-
kärlek och är en av de pelare vårt Säll-
skap vilar på . Syftet med Caritasgruppen 
är att kunna erbjuda ”stöd till Broder i 
behov/kris av medvandrande Bröder .”

Att erbjuda samtal vid kort eller långva-
rig sjukdom . Att försöka vara ett närva-
rande stöd när livet plötsligt förändras, 
när någon närstående dör, eller när en 
viktig sysselsättning försvinner . Caritas-
gruppen vill också kunna erbjuda stöd 
och hjälp för de Bröder som försöker bli 
fria från någon form av utvecklat bero-
ende, genom kontakter med professio-
nella hjälpare både, i och utom gruppen, 
men framför allt genom medvandrande 
Bröder som önskar ge sitt med Broder-
liga stöd . 

Caritasgruppen har även till uppgift 
att sköta Par Bricoles närvaro vid en död 
Broders begravning samt kondoleanser 
till anhöriga . Samtliga Bröder skall i 
möjligaste mån följas till sista vilan av vår 
Orden som därmed uttrycker sin tack-
samhet och hedersbetygelse .”

Gruppen hade redan från starten fått i 
uppdrag av de Styrande att skapa rutiner 
runt begravningar och kondoleanser. 
Att iscensätta de riktlinjer som togs på 
ett visionsmöte i maj 2002. Vi beslöt att 
alla Bröder oavsett Grad skulle uppmärk-
sammas vid begravningsgudstjänsten 
i närvaro av Sällskapets generalbaner. 
Flera Bröder i Caritasgruppen är standar-
förare och delar på uppdraget. Grup-
pen aktualiserade tidigt ett beslut från 
majsammanträdet 2002 att ta fram ett 
bårtäcke till utlåning. PB:s bårtäcke är i 
Sällskapets färger och med ”PB” broderat 
i vinrött på vintervit längsgående bård. 
Ett bårtäcke har till syfte att ersätta andra 
kistdekorationer och täcker i sin helhet 
kistan under begravningsgudstjänsten. 
Sällskapets bårtäcke får användas av de 
Bröder som vid sin begravning vill tydlig-
göra relationen till Sällskapet. Bårtäcket 
utlånas av kansliet. Så meddela gärna era 
anhöriga om ni vill använda bårtäcket!

I den händelse att anhöriga avböjt 
närvaro och önskat att begravningsakten 
skall ske i den närmaste familjekretsen 
har gruppen tagit fram en mässingsplåt 
med initialerna PB som tillsammans med 
en enkel lilja och kort placeras vid kistan.

Att Sällskapet närvarar på någon av 
dessa sätt har många gånger uttryckligen 
uppskattats av de anhöriga.

Under minneshögtiden i Caroli kyrkan 
i samband med Sjätte Graden tänder vi 
på evighetens altare vänskapens, hoppets 
och minnets ljus för de Bröder som läm-
nat oss. Ljuset med den ljusstake som har 
Sällskapets emblem ingraverat överläm-

nas efter högtiden vid en enkel ceremoni 
till de anhöriga. 

Gåvan uttrycker vår tacksamhet för de 
Bröder som i vår gemenskap bidragit till 
Sällskapets idé om Ordning, Munterhet, 
Styrka och Förtrolighet. Vår önskan är att 
ljuset skall få förmedla värme, omtanke 
och hopp om möten bortom tid och rum 
till dem som delar vår saknad.

När Bröderna lämnat kyrkan efter 
högtiden så möter Riddare-Prelaten 
tillsammans med någon assisterande 

Caritasbroder de anhöriga längst fram 
vid altaret för att överlämna den ljusstake 
som gruppen tagit fram.

Stödverksamheten
Sedan starten 2006 träffas Caritasgrup-
pen, varje fredag inför Kapitel kl 11.00 
på PB:s kansli. Vid dessa tillfällen 
samtalas om aktuella ärenden och hjälp 
för Bröderna. Samtliga medlemmar får 
vid inträdet i gruppen underteckna en 
tystnadsförbindelse. Inget som nämns vid 
dessa möten får föras vidare med hänsyn 
till Bröderna som kan komma ifråga för 
Sällskapets omsorg genom Caritasgrup-
pen.

Under åren har gruppens medlemmar 
genomfört hembesök hos Bröder som 
inte kan komma till våra glada tidsför-
driv på grund av sjukdom eller annan 
orsak. Vi har besökt ensamma Bröder vid 
jul med en julblomma från Sällskapet. 
Vi har också försökt att söka upp och 
aktivera de Bröder som under en längre 
tid lyst med sin frånvaro eller aviserat att 
de tänker lämna Sällskapet på grund av 
minskat engagemang. Caritasgruppen 
har arrangerat utflykter för Bröder med 
respektive. Många enskilda samtal har 

VILL DU HA KONTAKT MED STÖDJANDE CARITASBRODER
Caritas gruppens medlemmar har undertecknat tystnadsplikt & sekretess avtal.

borascaritas@gmail.com

genomförts med Bröder i olika situatio-
ner i livet där behovet av att ventilera och 
reflektera har uppstått. Eller helt enkelt 
mötas i broderlig glädje och värme. Stöd 
har också getts till Bröder i beroendesam-
manhang.

En hjärtstartare har av flera bidragsgi-
vare skänkts till Sällskapet vilken admi-
nistreras av Caritas. För närvarande är 
Jan-Peter Ottaeus, sjuksköterska, ansvarig 
för utbildningar i hjärt-lungräddning och 
i hanteringen av hjärtstartaren. Samt att 
det finns ansvariga Bröder vid Kapitlen. 
En läkarväska som skänkts av Sten Björk-
man finns med vid Kapitlen och måltids-
kalasen i den händelse någon Broder blir 
akut sjuk.

Gruppen har inom sig en del professio-
nella hjälpare som präst, samtalsterapeut, 
läkare, sköterska och alkoholterapeut. 
Men lika viktigt är den medbroderliga 
gärning som utförs av varje Caritasbroder 
i kontakt med Sällskapets övriga medlem-
mar och dess anhöriga. Vid de tillfällen 
vi inom gruppen anser att vi inte besitter 
kunskapen eller möjligheten att hjälpa 
själva försöker vi förmedla annan profes-
sionell hjälp.

Från Bröder som haft kontakt med Ca-
ritas under de gångna drygt nio åren har 
vi fått mycket positiv respons men vi når 
inte alla. Tyvärr!!! Sällskapet har idag lite 
drygt 800 medlemmar och i Caritas-grup-
pen är vi 21 stycken. Vi nås inte alltid av 
hur Bröderna har det. Vi kan inte heller 
utföra hela Sällskapets medbroderliga 
ansvar. Utan önskar vara katalysator för 
alla Bröders gemensamma engagemang 
för var och ens bästa. När vi får reda på 
att någon Broder eventuellt är i behov 
av stöd, besök eller samtal försöker vi 
ta reda på hur Broderns omgivning ser 
ut. Finns engagerade anhöriga? osv. 
Naturligtvis är dessa överväganden svåra 
och många gånger otillräckliga. Men vi 
arbetar med ett starkt Bricolistiskt hjärta 
för att möta så många vi kan med bro-
derlig omsorg. Det är vår förhoppning 
att gruppens arbete skall utvecklas och 
bli känt så att vi också lättare får vetskap 
om Brödernas situation. För att Bröderna 
lättare skall kunna nå oss har vi sedan en 
tid en egen mejladress:  
boracaritas@gmail.com

Vi du vara med och bidra till Brödernas 
bästa? Jag hoppas det och du är alltid väl-
kommen till Caritas-gruppen. Du behövs!

Robert Lorentzon, RP 
Ordförande i Caritasgruppen

KLANG!
VÄLKOMMEN ATT

ANLITA EN
PÅLITLIG BYGGARE!

CHALLENGE: ACCEPTED

Vi är en ledande aktör 
inom entreprenad, byggservice, 

konceptbyggnation och 
butiksetablering.

Framtiden är under uppbyggnad. 
Vi antar utmaningen.

kvalitetsmäklarna
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Seniorernas resa  
till Marstrand 
Tisdagen den 24 april äntrade 40 
förväntansfulla seniorer bussen utanför 
Parkhallen. Värden, Broder Hans Kris-
tianson, hälsade alla välkomna ombord 
och informerade att första stopp var fika 
på Marstrands Havshotell på Koön.

Detta var tredje gången som seniorer-
na, med eller utan damer, var på utflykt. 
Tidigare utfärder hade gått i Arns fotspår 
genom Västergötland samt till Visingsö. 
Efter fikat åkte vi över till Marstrandsön 
och promenerade runt bland de fina, 
gamla husen. Här fanns det mycket att 
göra för Hedlunds Måleri… 

Vi fortsatte vår vandring upp till 
Carlstens Fästning där en kunnig och 
glad guide tog hand om oss. Det var 
kallt bland fängelsehålorna och det blev 
inte bättre när guiden berättade hur det 
kunde gå till förr i tiden.

Vi återvände med färjan till Marstrands 
Havshotell där det serverades sen lunch. 
På hemväg till Borås framförde sedan 
Broder Henrik Westling deltagarnas 
varma tack. 

Lennart Helgesson

Fyra  
Jubelkommendörer
Riddaren av Gyllene Korset, Nils-Ivar 
Ohlsson, inträdde i Sällskapet 1964. Han 
tjänstgjorde som Riddare-Skattmästare 
under åren 1981–1988. Broder Nils-
Ivar hade inte möjlighet att närvara på 
senaste Barbaradagen för att erhålla 
Jubelkommendörstecknet.

Nils-Ivar bor numera på gården Sta-
kaberg i Sparsör. För att hedra Nils-Ivar 
med Jubelkommendörsutmärkelsen reste 
DStM Hans Kristianson, RGK Sverker 
Samuelsson samt RGK Lennart Helges-
son till Nils-Ivar för att ordna detta. 

Broder Hans behängde Nils-Ivar med 
det sällsynta bandet; nu var vi 4 Jubel-
kommendörer församlade!

Besöket avslutades med kaffe, wiener-
bröd och kaka. Under fikastunden dök 
det upp minnen från både dåtid och 
nutid. Den nyblivne Jubelkommendören 
trivdes gott.

Lennart Helgesson

Ordenskonditorn
Gullkragen

Kellgrensgatan 32 | Tfn: 033-41 25 65

Bacchi Horn Cup
När Dyeus blir arg blir han stormens 
gud och det visade han den 1-2 juni 
2015 oss 17 golfentusiaster från Borås 
som kommit till Lannalodge GK utanför 
Örebro för att tillsammans med Bröder 
från andra PB-loger provspela banan och 
deltaga i den obligatoriska middagen 
som avnjuts kvällen före huvudtävlingen 
om Bacchi Horn, Bacchi Bägare och 
lagtävlingen Bacchi Spelmän.

Årets värdar var Vänersborgs Par 
Bricole som stod för ett lysande tvådagars 
arrangemang med golf, social samvaro, 

god mat med dryck och medalj
Vid prisutdelningen satt en stolt 

lagledare och applåderade Borås-lagets 
insatser.

Grattis till Johan Norén som återigen 
tog med sig det finaste priset Bacchi 
Horn hem till Borås efter en synnerligen 
fin 80-slags runda.

Grattis också till Carl-Johan Sund, 
Andreas Johansson som tillsammans med 
Johan Norén vann lagtävlingen Bacchi 
Spelmän.

Johan Norén tog återigen med sig Bacchi 
Horn hem till Borås.

Johan Norén som tillsammans med (längst till höger) Carl-Johan Sund och Andreas Johansson 
vann lagtävlingen Bacchi Spelmän.

Tack alla för trivsamma dagar och ett 
Bricolistiskt leve till Jörgen, Mikael och 
Andreas som efter middagen gjorde flera 
bejublade framträdande.

Nenne Palmé, Lagledare

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

Vill du också sitta i framtidens stadsdel?
Området Simonsland med Textile Fashion Center ger verksamheter ett unikt läge att mötas på  

och de bästa förutsättningar att växa både organiskt, vilt och vackert.  
Här har skapats ett unikt kluster som sätter Borås på kartan. 

Vi har ett fåtal lokaler lediga i etapp 1 och har precis börjat utvecklingen av etapp 2. 

Vi är en fastighetsägare med personligt engagemang. 
Hanna Lassing, Tel: 0704-94 26 35 

www.kanico.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! 
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Sista ordet

Porto

betalt

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

Någon sade till mig att det blir väl en 
utmaning att börja skriva krönikor.

För mig var det inte direkt att få en 
lyckatill spark.

Jag kan inte säga att jag älskar utma-
ningar.

För mycket av den varan ger mig sömn-
svårigheter, fjärilar i magen osv.

Inget välbefinnande precis.
Så när jag satt där med ett tomt ark 

att fylla, visste jag inte vilket som kändes 
värst.

Att det saknades kreativitet eller att jag 
var så otroligt omodern.

Jag älskade varken utmaningar eller 
att ha många bollar i luften eller finna 
snabba lösningar som många platsannon-
ser vimlar av.

Som t.ex. en tidig morgon för några 
veckor sedan när jag skulle passa en buss 
för att resa bort några dagar.

När allt var klart och bara mobiltelefo-
nen skulle packas gick den inte att hitta.

Ljudet var avstängt för jag hade varit på 
möte kvällen innan.

När den äntligen återfanns var jag 
mycket sen. Då gick snöret av när jag 
knöt skorna.

I det läget var det nog bra att jag inte 
längre står till arbetsmarknadens förfo-
gande.

Jag ville inte ha mer utmaning eller fler 
bollar i luften och var definitivt inte pigg och 
glad.

Nej, läget kan nog beskrivas så här:

Det var en gubbe i trakten kring Sagavallen 
som för utmaningar inte var så fallen

när det kom till denna moderna kliché 
sa gubben: Det är ingen idé

för han kände sig tom i skallen.
Bertil Jansson

Inte bara Nordkorea utan även Par 
Bricole delar då och då ut medaljer till 
förtjänte Bröder . Vi hoppas och utgår 
från att mottagarna, även efter många 
medaljer, inte skall behöva se ut som 
denne potentat från Nordkorea .

Vår medaljutdelning sker företrädesvis 
på Barbaradagen i december varje år. 
Medaljfloran är riklig och är i ökande. 
En del av medaljerna är instiftade av 
Moderlogen i Stockholm och är således 
gemensamma för alla Loger inom PB. 
Utöver dessa gemensamma utmärkelser 
har varje Loge även ”egna” medaljer. 
Klang! kommer under det kommande 
året, i mån av plats, att löpande presente-
ra en del av de personer som givit namn 
åt några av våra utmärkelser, främst då 
våra ”Loge-gemensamma” medaljer som 
alltså är instiftade av Moderlogen.

Den Lundströmska medaljen är Säll-
skapets äldsta medalj och instiftades år 
1800. Medaljens framsida bär bilden av 
Carl Jacob Lundström Denna vackra 
medalj i gediget guld bäres i rött band 
och delas ut ”för hög lyskraft som Talang 
och administratör”. Idag är det ett 60-tal 
boråsare som bär denna medalj.

Vem var då denne Carl Jacob Lundström? 
Han var en något okänd personlighet 
som föddes i Falun 1756. Efter student-
examen och juridikstudier i Upp-

sala flyttade han till Stockholm och fick 
anställning som Assessor och Notarie i 
Bergskollegium, ett statligt ämbetsverk 
med ansvar för bland annat all gruvhan-
tering i landet. 

Han sågs tidigt som ett musikaliskt geni 
och blev i unga år medlem av Musikaliska 
Akademin. Troddes ha en lysande fram-
tid. Inte bara i vårt Sällskap utan i hela 
Kultursverige.

Lundström blev medlem i Par Bricole 
redan 1780. Var medlem även i andra 
Sällskap såsom ”Södra Bastionen” i vilket 
han träffade Carl Mikael Bellman. 

Han var egentligen ”bara” vice CM och 
GPN i vårt Sällskap men i samband med 
Bellmans död 1795, så blev han Sällska-
pets inofficielle Ordenssångare. 

Han var mycket förmögen och i kraft 
av detta en kulturmecenat i den tidens 
Stockholm. Han blev redan i unga år en 
stor beundrare av Bellman och hjälpte 
honom att ge ut Fredmans Epistlar ge-
nom att skaffa abonnenter eller kunder. 
Som ersättning för detta så förärades 
Lundström Fredmans Epistel nr 71 ”Ulla 
min Ulla…” 

Lundström blev Riddare av Svarta 
Korset år 1800 och hans vapensköld som 
hänger i vårt Stamhus bär en stiliserad 
bild av ”Stora Kopparberget” i Falun. 
Han gick dessvärre ur tiden alltför snabbt 
redan år 1800 i ett plötsligt slaganfall. 

Göran Olofsson

Något om våra medaljer

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


