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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

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

Att avgöra vem som är vinnare är svårt 
ibland . I musik som Melodifestivalen och 
Idol osv . där tycke och smak avgör är det 
näst intill hopplöst . 

Likadant är det att utse vilket regn som 
var störst. Medaljregnet i Par Bricole de 
sista veckorna eller regnet ute som högre 
makter vräkt ner över oss. Medaljregnet 
i Par Bricole skedde dock under mycket 
angenämnare former. För inte kan man 
ha det mycket bättre än tillsammans med 
Bröderna på Ämbetsmannakalas, Talang-
kalas eller Barbara i Parkhallen.

Att belöna alla Ämbetsmän, alla Ta-
langer och alla andra som på olika sätt 
berikat våra nöjen är en grannlaga och 
svår uppgift. Det blir gärna som på julaf-
ton när tomten gått. Några är nöjda och 
glada andra har svårare att le.

Alla farhågor om att det inte skulle gå 

att bara vara i Parkhallen visade sig vara 
ogrundade. Många gjorde ett fantastiskt 
jobb med att tömma Kapitelsalen och att 
duka upp för festmåltiden. Det är överhu-
vud taget otroligt många människor som 
gör stora insatser för att det skall fungera 
i vårt älskade Sällskap. Vi passar bara på 
att tacka de som bidragit till Klangs! till-
blivelse, naturligtvis mest annonsörerna 
vars generositet gör det möjligt att ge ut 
vår tidning. Att ge sig på att räkna upp 
andra som bidragit är en för stor risk. Vi 
kanske skulle glömma någon. Vilket är 
lätt när minnet är som en adventskalen-
der “fullt av luckor”. Redaktionen ställer 
dock ingen utanför. 

Tack till alla för glada minnen och härliga 
stunder tillsammans och vi önskar er alla  
En God Jul och ett Gott Nytt År!!!

Redaktionen

Det stora medaljregnet
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De Styrande

Ordförande i Arbetsgraderna

Annonsera 
i Klang!

Nenne Palmé, 

OSC, 0706-34 06 72

Några lämnar, nya 
kommer… . .
I skrivandets stund är det några dagar 
kvar till Barbara . Men om/när ni läser 
detta har vi redan firat Moster .

En flock gossar lämnade då Arbetsgra-
derna för vidare vandring upp i Graderna. 
Som Ordförande i Arbetsgraderna är min 
främsta angelägenhet se till att våra sam-
mankomster är ägnade: ”Att under muntra 

och anständiga tidsfördriv lindra livets be-
svärligheter” Även om talang i all väsentlig-
het ännu saknas hos de flesta nyss antagna 
Vice Guvernörer råder ingen tvekan om att 
dessa Bröder är både muntra och anstän-
diga. Och framförallt vänliga. Och vänskap 
är kanske den viktigaste egenskapen av de 
pelare vårt sällskap vilar på. Därför, just 
därför Käre nyss antagna Vice Guvernörer 
hoppas jag att Ni genom Er vandring som 
NOIWAK, KOBÖK, O.S.B. och DB känt att 
jag i alla möjliga sammanhang ansträngt 
mig att visa den vänskap jag känner för 
Er. Även om mitt tålamod varit ganska 
ansträngt då Ni missat enkla prövningar 
på Er vandring. Det skulle naturligtvis vara 
förmätet att antyda att det är tack vare mig 
som Ni kommit dit Ni nu är…. även om 
det är sant, så skall jag inte antyda det. Med 
stort tack för åren Ni verkat i Arbetsgrader-
nas Wingård önskar jag Er all framgång 
och lycka i Er vidare vandring mot det allt 
starkare ljuset i vårt Älskade Sällskap Borås 
Par Bricole. Ert tilltal är nu; Högt Dursch-
seende och Högt Oförgänglige Broder. För 
mig väntar nya utmaningar i de nyintagna 
Kommendörerna. Det var till synes en fin 
grupp Bacchi Riddersmän som vi valde in 

på 1:an. Men om de har vad som krävs för 
att nå ända till Vice Guvernörsgraden och 
vidare återstår att se. 

Nu till något annat. Av uppkommen an-
ledning vill jag upplysa hur underhållning-
en till kaffet på Arbetsgraderna fördelas 
mellan våra Talanggrenar. På 1:an ansvarar 
Theatern. På 2:an Kören. På 3:an Musiken. 
På 4:an varierar det. Detta är på inget sätt 
hugget i sten utan det finns möjligheter till 
improvisationer, förändringar och samar-
bete mellan Talanggrenarna.

Slutligen vill jag gärna berömma de som 
ansvarade för gåsamiddagen på 6:an. Det 
var görgôtt. Visste Ni förresten att den 
klassiska gåsamiddagen med svartsoppa 
med krås, gås och till sist äppelkaka inte alls 
är skånsk. Menyn skapades på 1850 talet 
av krögaren på Piperska muren i Stock-
holm. Innan dess åt man i Skåne lutfisk till 
förrätt, tätt följt av gås och avslutade med 
risgrynsgröt.

Inte bara de nyss antagne Vice Guvernö-
rerna och de nyinvalda Kommendörerna 
utan Samtelige Bröder önskar jag en GOD 
JUL !

Måtte Tomten komma till Er alla
Hans Berglund, O.

Bäste Broder
Det är dags att lägga ett nytt verksam-
hetsår till handlingarna . Ett synnerligen 
framgångsrikt år ur alla aspekter . Vårt 
medlemsantal är högre än någonsin och 
verkar ligga stabilt över 800 . Under hela 
året har vi på alla kalas haft en närvaro 
som endast går att beskriva med ett ord 
-”all time high” . Detta samtidigt som 
nästa alla övriga PB-loger i Sverige har 
bekymmer just med närvaro och rekryte-
ring . Det finns naturligtvis många orsaker 
till varför det ser positivt ut hos oss . Låt 
mig bara nämna några .

Våra Talanger har som alltid varit på 
tåspetsarna och vid alla tillfällen visat syn-
nerligen hög klass. Exempelvis bjöd vår 
Orkester på en bejublad konsert i Malmö 
PB i våras. Vår Kör fick en svarsvisit från 
Kören i Jönköping och det blev en mäktig 
upplevelse med två stora manskörer. 
Theatern bjöd på ett bejublat spex vid vår 
Grad 1 nu i oktober. Ett stort tack till er 
alla Talanger.

Jag måste i detta sammanhang även 
tacka vår Theaterdirektör Lars Gustaf An-
dersson. Han har med sina medarbetare 
på ett fantastiskt sätt förvandlat Parkhallen 
från ett danspalats till något som börjar 
likna PB-Sveriges häftigaste ordenslokal.

När jag nu är inne på vår lokal Parkhal-
len - som Ni säkert alla noterat så har vi ju 
blivit av med vår måltidslokal Rotundan. 
Vi har haft en viss planering och en viss 
framförhållning för denna situation. Dock 
inte att det skulle ske med så kort varsel 
som det nu blev. Vi är nu tvungna att 
använda Parkhallen både som Kapitelsal 
och som måltidslokal. I den situationen 
vill jag från Sällskapet framföra ett stort 
och varmt tack till alla de Ämbetsmän som 
nu lyckats genomföra att vi kan använda 
vår lokal på detta nya sätt. Detta genom 
fullkomligt genialiska idéer och hängivet 
arbete. Det hade aldrig blivit så fantastiskt 

bra utan Er insats. Både på Grad 6 och på 
Barbara så blev detta helt lysande genom-
fört. Trots att vi var fler än 300 Bröder på 
just Barbara. Dessutom ett stort tack till 
just Er för hela året. 

En bidragande orsak till ett framgångs-
rikt år är naturligtvis den tidning som Du 
nu håller i handen - tack för det gångna 
till Bertil Jansson och alla Ni övriga som är 
ansvariga för Klang!

Vi Styrande vill i det sammanhanget 
tacka samtliga Bröder som bidragit till att 
året blivit just så här bra. Ingen nämnd 
och ingen glömd. Nu tar vi nya tag inför 
år 2016 och skall då försöka ha ännu roli-
gare än i år, ännu värdigare ceremonier, 
ännu bättre Talanguppvisningar m.m.

Avslutningsvis ett extra stort tack 
även till Dig Min Bror, som hör till den 
viktigaste skaran av PB-bröder, nämligen 
applådören eller Du som bara är ”vanlig 
PB-Broder”, men som faktiskt tillhör majo-
riteten av oss alla.

Målsättningen är att just detta num-
mer av Klang! skall finnas i Din hand före 
julhelgen, så därför vill Mina Medstyrande 
och jag önska Dig och alla övriga i Borås 
Par Bricole en fröjdefull helg 

Din Styrande Mästare 
Göran Olofsson

Inga ord i världen kan ge rättvisa åt upp-
levelsen i Caroli-kyrkan den 7 november 
då Borås PB håller sin årliga minneshög-
tid för de Bröder som under året lämnat 
oss . Sång och musik från den Bacchana-
liska Kören och den lika Bacchanaliska 
Musiken får nackhåren likaväl som kyrk-
taket att lyfta . Till det kommer tänkvärda 
ord från predikstolen av vår Ordens 
Prelat Robert Lorentzon . 

Efter bil- och busstransport från kyrkan 
till Parkhallen kunde Graden, den första 
Riddaregraden, börja på utsatt tid. Reci-
piender upphöjdes till Sankt Sigfrids Rid-
dare och därmed hade skaran av Riddare 
i Borås Par Bricole ökat med 26 Bröder.

Under kapitlet parenterades de sju 
Bröder som lämnat oss under arbetsåret. 
Ordens Kaplan Bertil Jansson genomför-
de detta på såväl personligt som känslo-
fyllt sätt. Nästan så man längtar till det 
är ens egen tur, men – då får man ju inte 
höra det. Eller?

Normalt är det ingen insamling under 
Riddaregraderna, men Sjätte Graden är 
ett undantag från den regeln. Efter att 

OP Robert Lorentzon berättat om att 
insamlingen går till Caritas verksamhet 
hade Bröderna lätt för att plocka fram 
sedlar och lägga i insamlingskärlen.

Efter Kapitlet började det mest spän-
nande under kvällen, vi skulle snabbt röja 
ur Kapitelsalen för att därefter duka upp 
till gåsamiddag. Rotundan skulle använ-
das till flyktingförläggning, så där kunde 
vi inte vara. Tack vare hjälpsamma Bröder 
gick det som en dans (om uttrycket till-
låts), och mycket snabbare än beräknat. 
Det var premiär med Parkhallens dans-
golv som underlag för ett måltidskalas, 
och lovar gott inför framtiden.

”Gäss te dej” sjöngs av en nyrenoverad 
Per Jünke och Gåsavisan framfördes tra-
ditionsenligt av Ordens Trubadur Fredrik 
Berg, båda biträdda av den Bacchanaliska 
Kören. Innan Bröderna kunde ta sig 
hemåt vid midnatt fick vi avslutningsvis 
njuta till musik av Joakim Rydell och 
Torbjörn Westerlind. 

Claes Persson

Recipiender, Grad 6
Anders Magnusson Andreas Bäck
Christian Hamnebo Christian Palmé
Claes Hanson David Vagiström
Eric Milbredt Fredrik Janson
Fredrik Svedfors Gunnar Nilsson
Kjell Ericsson Lars Franson
Lars Karlsson Lars Persson
Leif Nyström Lennart Andersson
Mikael Corbé Nicklas Ohlsson
Patrik Back Pedro Johansson
Pontus Björkman* Stefan Georgsson
Sören Ragnvaldsson Tage Svedensten
Tomas Fredriksson Tord Nejderås
 
 *(tacktalare)

Sjätte Graden
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Regniga och blåsiga Helga förbyttes i 
Parkhallen till en lysande Barbarafest . 
Inga oväder tycks kunna stoppa ett 
sådant här efterlängtat arrangemang trots 
att risken fanns att träd eller översväm-
ningar kunde blockera vägen . I år hölls 
den155:e Barbarafesten inom vår loge 
Borås PB . Barbara, den kvinna som är så 
kär, hyllades av 305 deltagare inklusive 
gäster från både Göta- och Jönköping 
PB . Sponsor för kvällen var RO Grup-
pen . ”En pålitlig byggare” som det står i 
deras reklam .

”När fantomen handlar står kön 
stilla” upplystes det om när han livs 
levande kom farandes genom salen på en 
smartboard. Fantomen med sin följe-
slagare hunden Devil var ingen mindre 
än RGK Thomas Falk som skyndsamt 
överlämnade dryck till det stora bålet. 
Orkestern framförde stycket ”Gläd Dig 
o Bacchi Barn” (Randelska kören). Den 
skönsjungande solisten var KSR Roger 
Sandberg . 

I år var det tretton Recipiender som 
fick Grad 8 (Guvernör) och inte mindre 
än tjugosju Recipiender som fick Grad 5 
(Vice Guvernör). 

Som Kapitlet sig bör uppmärksamma-
des också våra verkliga veteraner, Jubel-
kommendörerna med 50 år inom PB. I 
år var det Bröderna KMR Hans Hedlund 
och KMR Göran Hallin som hedrades 
med Jubelkommendörstecken och lager-
krans. StM Emeriti Åke Andersson talade 
till jubilarerna och KMR Göran Hallin 
höll tacktalet. 

Därefter uppmärksammandes våra 
Hederskommendörer. Bröder som varit 
i sällskapet under en fjärdedel av ett 
århundrade. Talet hölls av RSK Lars Wet-

téus och tacktalet av RGK Sven-Gunnar 
Gunnarsson som citerade att ”Timmar 
går sakta men åren går fortare”. 

Även under årets Barbarafest upp-
märksammades Bröder som gjort insatser 
under året. Ett verkligt medaljregn av 
sällan skådat slag. För att korta ner tiden 
hade utmärkelser inom teater, sång, 
musik och traktörer uppmärksammats 
dagarna innan på Talangernas fest. Värt 
att notera var att kvällens förnäma utmär-
kelser: Lars Hjortsbergs-medaljen delades 
ut till Ordförande i Arbetsgraderna RSK 
Hans Berglund och Torsten Ahlstrands 
Kulturfonds stipendium, som utdelas vart 
tredje år, på 5000 kr fick vår Körmedlem 
RGK Fredrik Berg.

Nytt för i år är att måltidskalasen 
förtärs i Parkhallen. Denna omställning 
gjordes på PB6 så lite erfarenhet fanns 
men nu gällde det att duka för dubbelt 
så många, nämligen över 300 gäster. 
Lite försenat kunde vi inta platserna och 
måltidskalaset kunde börja. Utmärkt god 
mat och serveringen löpte på galant. Helt 
plötsligt dämpades belysningen och spän-
ningen steg. Där stod hon på scen, Borås 
Lucia med tärnor. De traditionsenliga 
sångerna framfördes i vacker stämsång, 
ibland så medryckande så att Bröderna 
sjöng med. 

Årets Barbaratalare och likaledes 
Körmedlem var 1.OM, Fredrik Holm. 
Barbara har alltid vandrat vid min sida. 
Vid felsteg har hon knuffat mig i rätt rikt-
ning, sade han bl.a.

RSK Hans Berglund höll tal till de nya 
Vice Guvernörerna och poängterade att 
kom till PB även om det inte gäller att få 
ny Grad. Vänskap är den viktigaste egen-
skapen i PB. Daniel Rudmark höll Vice 

Guvernörernas tacktal. 
Vår dagsfärska Hederskommendör 

RGK Torbjörn Sund höll tal för våra nya 
Guvernörer och G-r Dag Gustavsson höll 
tacktal och upplyste oss om att nya Bacchi 
Riddersmän snart bankar på dörren.

Den Bacchanaliska Musiken spelade 
stämningsfullt Stardust och kvällen avslu-
tades värdigt med ett suveränt tapto som 
fick lokalen att vibrera. 

RGK Nils Wendels från Göta PB höll 
tacktal, även för Jönköping PB och 
avslutade talet med ”De komma från Öst 
och Väst men Borås PB är bäst”. En bra 
avslutning på denna trevliga fest. 

Lars Peter Höglind

Medaljregn i Parkhallen

Hederskommendörer
Bernt Pettersson Bo Sköldberg
Christer Gustavsson Christian Alcenius
Dan Ferhm Dan Jacobsson
Göran Josefsson Håkan Sigge
Joakim Olsson Johan Bergdahl
Johan Norén Magnus Andreasson
Magnus Johansson Mikael Jörgner
Mikael Plogell Nils Carlsen
Pär Hedman Robert Lorentzon
Roland Hüttner Sven-Erik Neergaard-Möller
Torbjörn Sund Sven-Gunnar Gunnarsson*
 
 *tacktalare

Jubelkommendörerna 
Göran Hallin (tacktalare) och Hans Hedlund.

Vice Guvernörer
Anders Östman Daniel Rudmark*
Göran Bengtsson Hans Christiansson
Henrik Dahlin Jan-Peter Ottaeus
Klas Palmqvist Kristian Wirfalk
Magnus Fredriksson Magnus Ljung
Magnus Persson Magnus Widing
Markus Gustafson Matthias Parkhagen
Mikael Bergholm Mikael Gustafsson
Niklas Aronsson Pejman Philipsson
Per-Anders Håkansson Per-Inge Olofsson
Robert Stedt Robin Carlsson
Thomas Lidskog Thomas Sanden
Thorbjörn Snygg Tore Johansson
Ulf Antonsson
 *tacktalare

Guvernörer
Anders Gustafsson Anders K Gusafsson
Bo Olofzon Dag Gustafsson*
Jan Mordenfeld Joakim Östlund
Lars Johansson Niklas Hedelin
Per Folmerz Per Heintz
Roger Sandström Stefan Dahlgren
Tomas Persson
 *tacktalare
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Ämbetsmannakalaset
I början av oktober, närmare bestämt re-
dan den 1:a hade 57 Ämbetsmän hörsam-
mat kallelsen och infunnit sig för att begå 
Ämbetsmannakalaset . De Tre Styrande för 
dagen förstärkta med RSK StM Emeritus 
Åke Andersson tog emot på kansliet för 
att välkomna med sedvanlig förplägnad 
som tillhandahålles i den lokalen . Därefter 
fick man gå en trappa ner där traktörerna, 
dessa fantastiska män, hade förberett och 
dukat för en festmåltid . Kalaset inleddes 
inte helt överraskande med en sill- och 
äggsmörgås med tillhörande attribut .

I den kalmuckiska världen har vi fått 
lära, att om ett program i radio som Som-
mar, skall vara riktigt bra skall det vara 
övervägande kvinnliga artisters skivor som 
spelas. 

Därför var StM:s Bricolistiska och 
humoristiska beskrivning av kvinnligt 
och manligt som bomull för själen. Han 
hälsade oss dessutom välkomna och påpe-
kade att de Styrande förväntade sig ett lika 
bra arbete under detta år som tidigare, 
trots att förutsättningarna kanske blir 
besvärliga. Sällskapet brottas ju med lite 
lokalproblem.

Traktörerna serverade oss sedan en god 
och närande biffstek med lök. Detta pas-
sade bra då vissa behövde bli starka då det 
vidtog medaljutdelning.

Providörerna delade ut sina medaljer i 
silver och guld fördelade enligt följande: 
11 st. BPRMs och 6 st. BPRMg.

Till kaffet underhölls vi av vår begåvade 
Broder Fredrik Berg. Han hade denna 
gång valt tre alster ur sin stora reper-
toar: - Grimasch om morgonen (Cornelis 
Vreeswijk)  
- Men bara om min älskade väntar (Natio-
nalteatern/Totta Näslund)  

- Cecilia Lind (Cornelis Wreeswijk).
Alltid lika underbart att njuta av Fred-

riks musikalitet.
Styrkta av detta vandrade vi ut i natten 

och kände oss laddade inför kommande 
arbeten i vingården.

Bertil Jansson

Broder Hans Carlsson delade ut medaljer till 
tacksamma Bröder.

Till kaffet underhölls vi av vår begåvade Broder Fredrik Berg som spelade och sjöng material från 
Cornelis Vreeswijk och Nationalteatern.
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Lördagen den 3:e oktober åkte en buss 
med Boråsbröder västerut för att besöka 
Göta Par Bricole som gav Första Graden, 
men först via Royal Bachelor Club för 
lunch . 
Denna anrika klubb bildades 1769 av i 
Göteborg bosatta engelsmän och skottar 
som ville ha någonstans att spela biljard. 
Klubben har haft sin verksamhet på ett 
otal platser men sedan 1969 finns verk-
samheten på Skyttegatan 1 i en fastighet 
som senast beboddes av skeppsredaren 
Dan Broström. Efter hans död donerade 
änkan Ann-Ida Broström huset till Sveri-
ges Redareförening.

God lunch i buffé med svenska delika-

tesser intogs utomhus, då vädret denna 
dag var osedvanligt vackert och inbju-
dande. Buffén innehöll sill så en och 
annan Broder sköljde ned denna sill med 
en snaps eller två. Och avslutningsvis 
kunde undertecknad och Min Broder Jan 
i trädgården röka en god cigarr ackom-
panjerad av en mycket god rom.

Tiden flyktar som bekant ”Tempus 
Fugit” och vi begav oss medels apostlahäs-
tarna till Valand för Kapitel och kalas. 

Väl på plats kan vi inte annat än att av-
undas Brödernas fantastiska Logehus och 
framförallt den magnifika Kapitelsalen. 
Efter ett mycket trevligt och talangfullt 
Kapitel där Göta fick några nya Bröder 

NOWIAK. Efter Kapitlet begav vi oss till 
matsalen för att fortsätta kvällen med 
måltidskalas. God mat och gott sällskap 
samt ytterligare några snapsar gör att 
kvällen går snabbt och det blev dags för 
hemfärd. Dock hann vi med en stärkande 
öl i baren innan färden gick hemåt. Samt-
liga Bröder kunde sedan i bussen hemåt 
konstatera att Göta hade gjort det igen.

Kenneth Gustavsson 
Researrangör pro tempere

Brothers go west

Talangernas fest
Talanger från alla Talanggrenar sam-
lades den 2 december för att njuta av 
varandras sällskap och av traktörernas 
trollerier med pannor och stekjärn . 
Ett trolleri som uppskattades livligt av 
Bröderna . Mat och vin av härlig kvalitet 
i kombination med mustiga tal och ett 
ymnigt regn av medaljer till väl förtjänta 
Bröder .  Ett härligt tal på vers där bland 
annat bokstaven B blev använt till sitt yt-
tersta, framkallade välförtjänta applåder 
och rättmätiga hyllningar .
Talangernas fest är firad med dunder och 
brak där kunde vi njuta traktörernas smak 
För mat och vin av yttersta klass 
Serverat av Bröder i traktörernas stass

Och lyssna till talkonst, till sång och till spel, 
På Talangernas fest där inget blir fel 
Där skålas och dricks i den regnvåta höst 
Och medaljer fördelas till Talangernas bröst

Att bäras på Barbaras Bricolistiska fest 
Där Bröderna samlas och skåla som bäst 

När jul sig nu närma med stjärnor och ljus 
Så träffas vi Bröder i Barbaras hus

Att glädjas tillsammans med Bröderna sina 
Och äta tillsammans och dricka en “vina” 
Att lyssna på spel på fiol och på bälg 
Och säga till Brodern, det är skönt det är helg.

God jul!

Till de sångliga höjdpunkterna hörde 
de seniora sångargiganterna Bröderna 

Göran Hagman, Leif Arntsson, Henrik 
Westling och Torgny Sjöholm framsjung-
ande av ett stycke av Taube. Stycket fram-
sjöngs till Brödernas stora gillande.

För första gången i PB:s historia har 
även texter ur Karl-Bertil Olssons Jul reci-
terats i sällskapet varefter Joakim Rydell, 
Lennart Johansson och Tony Thornberg 
spelade ett stycke ur Karl-Bertil Olssons 
Jul. Synnerligen stämningsfullt.

Därefter serverades kaffe och avec. Vad 
sedan hände är höljt i ett barmhärtigt 
Bricolistiskt dunkel.

Klang Bröder!
Per Jünke
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Vi hjälper dig med företagets 
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Johan Norén
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Anders Andersson      Lai Ly Vuong      Claes Palmén
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisorGodkänd revisor

kvalitetsmäklarna

Vår passion är goda affärer,  
vårt nöje är att dela dem med dig.

Telefon 033-122 122   |   E-post sjuharad@consortum.se   |   www.consortum.se

Anders, Peder, Karin och Christian

Kansliforum
Plats: Hotell Knaust
Var - När: Sundsvall - 23 okt., 2015
Lars Larsson, ML
Bengt Carlefall, Göta PB
David Fridman, vCM Göta PB
Christian Alcenius, Borås PB
Göran Jakobsson, Malmö PB
Andor Höglund, Sundsvalls PB
Jan-Åke Olsson, Sundsvalls PB
Leif Bolin Sundsvalls PB

OIC-möte
Vad: OIC/OIM/OWM/OWR-möte
Var - När: Jönköping - 18-19 Sept., 2015
Varför: Främst för att dryfta PB:s publika 
internetsidor.
Hur: Med Ordning, Munterhet, Styrka 
och Förtrolighet.

Temat för detta möte var PB:s närvaro 
på det publika internet. Vi utvärderade 
arbetet med de nya sidorna hittills, identi-
fierade utvecklingsmöjligheter och vägar 
framåt. Därutöver avhandlade vi viktiga 
principiella frågor för ett mer officiellt 
OIM-möte som kommer att hållas i Borås 
26-27 februari 2016. 

På Barbaradagen hålls traditionsenligt 
årsstämman för ägarna i Parkhallen i 
Borås AB . Bolagets uppgift är att för-
valta Parkhallen som bolaget hyr på ett 
långtidskontrakt . Bolagets styrelse utgörs 
av de tre Styrande och ledningsgruppen 
utgörs av Sören Rylander, Ingvar Johans-
son Göran Lenberg, Hans Johansson och 
Lars Jorstadius . 

Det var nästan 25 till största delen 
frackklädda ägare som trots ett nega-
tivt resultat med glada miner deltog på 
årsstämman. Resultatet blev negativt 
beroende på att man under det gångna 
räkenskapsåret genomfört betydande 
reparationer och underhållsarbeten. 

Att Sällskapet förfogar över Parkhallen 
är nog för oss alla känt som en enorm 
tillgång. Det finns både kortsiktiga 
intressanta aktiviteter som kommer att 
ske i fastigheten såsom eventuellt nya 
hyresgäster och ett upprustat kök men 

även långsiktiga visioner för 
fastigheten vilket föredrogs 
på stämman.

Med acklamation fast-
ställdes både balans- och 
resultaträkningen och 
ansvarsfrihet för de styrande 
styrelseledamöterna bevilja-
des både traditionsenligt och 
förtjänstfullt.

På årsstämman besluta-
des det om att nyemittera 
två aktieposter. Bröderna 
Nils Wendels från Göra PB 
och Anders Sundberg från 
Jönköping PB tecknade var 
sin aktiepost till vår stora 
glädje. Bolagets nya ägare hälsades varmt 
välkomna till ägarskaran med synliga 
bevis att pryda fracken med.

Innan årsstämman avslutandes riktades 
det ett synnerligt stort tack till lednings-

gruppen för ett förtjänstfullt arbete det 
gånga året.

Efter stämmans avslutande väntades 
det en trevlig lunch med tillhörande 
dryck samt kaffe och Baileys bland annat.

Claes Palmén

Årsstämma för Parkhallen i Borås AB

Julkonsert med  
PB-Kören
Borås Par Bricoles Bacchanaliska Kör 
genomförde den årliga julkonserten i Ca-
rolikyrkan söndagen 29 november . Redan 
under övningen i kyrkan, en timma innan 
konserten, började publiken komma för 
att säkra de bästa platserna .

Efter veckor av träning under ledning 
av Carl-Gustaf Ekström och Tony Thorn-
berg var det dags att se till att boråsarna 
kom i julstämning. 

Ett digert program med traditions-
enliga julsånger framfördes av Kören. 
Nyheter som ”Himlen i min famn” med 
Lennart Johansson på solotrumpet och 
”Karl Bertil Jonssons julafton” med 
Joakim Rydell på klarinett ackompanje-
rades på piano av Carl-Gustaf Ekström. 
Fantastisk solosång av Roger Sandström 
som framförde ”Stad i ljus” och Mozarts 

”Laudate Dominum” med stöd av Kören 
samt Carl-Gustaf Ekström som framförde 
”O helga natt”, belönades med applåder. 
Vi får inte heller glömma Körens dubbel-
kvartett som framförde tre sånger:  
- Julvisa (Jean Sibelius) 
- Julens lovsång (en fransk/flamländsk 
melodi) 

- Midzjtnatzskin rådznjeff (Kurt-Åke 
Frisk) 

Broder Henrik Westling läste Julevan-
geliet.

Dagen var kommen - Kören triumfera-
rade.

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

Par Bricoles medaljer

Detta är den Moderloge-medalj som i 
”status” ligger lägst tillsammans med 
den Lundströmska medaljen, som vi 
redogjorde för i förra numret av Klang! 
Utmärkelsen är namngiven efter Gösta 
Söderberg, Stormästare i Moderlogen 
1931-1958 . Den Söderbergska medaljen i 
guld instiftades 1960 strax efter hans död 
och utdelas för ”lyskraft som Talang eller 
Administratör samt till flitige Bröder” 
På framsidan ses Söderbergs bild och på 
baksidan hans sköldemärke och valspråk: 
”Gör vänskapen stark” .

Gösta Söderberg föddes i Uppsala 1884 
och kom tidigt in på bankmannabanan. 
1926 utsågs han till chef för Göteborgs 
Banks Stockholmskontor. 

Kreuger krasch en 1932 gav upphov till 
kaos och ekonomisk kris i Sverige. Söder-
berg lämnade då sin plats på banken för 
att ägna sig åt sina privatintressen. Ett av 
de viktigaste därvidlag var Par Bricole. 

Han hade valts in här vid 35 års ålder 
och avancerade snabbt i graderna: redan 
efter fyra år, 1923, blev han Riddare av 
Gyllene Korset och två år senare Riddare 
av Svarta Korset. Maken till karriär i PB 
har man sällan skådat.

1931 utsågs Gösta Söderberg till ny 
Stormästare i Moderlogen. Söderberg 
accepterade erbjudandet efter viss tvekan 
och önskade göra klart att det var fråga 
om ett tillfälligt åtagande. Det skulle 
dock komma att sträcka sig över en tids-
rymd av närmare 27 år. Ända till 1958. 

Under Gösta Söderbergs ledning för-
värvade Par Bricole Stamhuset på Urvä-
dersgränd 3, det viktigaste som hänt i Par 
Bricole under hela det tjugonde seklet. 
Äran för det tillfaller dock inte Stor-
mästare Söderberg, som in i det längsta 
höll emot eftersom han som gammal 
bankman med Kreugerkraschen i färskt 
minne inte såg affären vara ”räntabel”.

Sammanfattningsvis bör man emel-
lertid framhålla att Gösta Söderberg höll 
samman Bricoleriet under en av de mör-
kaste och svåraste perioder som Europa 
tvingats uthärda 

Han avled den 24 mars 1958, nyss 
fyllda 74 år

Göran Olofsson

När barnbarnen kom förväntansfulla 
med sin önskelista för julen i handen, 
frågade dom lite försiktigt: Vad önskar 
Du Dig Morfar?

Jag blev lite ställd för jag hade inte ens 
funderat över frågan . Jag önskade mig 
ingenting .

Dessutom måste man fråga sig hur 
länge klarar sig Jultomten??

När kommer Kakan Hermansson och 
hennes gelikar i feministiska armén sätta 
mediadrev på tomten. Dom kan ju bara 
inte se hur denne manschauvinistiske gris 
far omkring i sin släde med Rudolf med 
röda mulen i täten och delar ut julklap-
par. Han får mottaga all tacksamhet, 
barnens glädje, överhuvudtaget all kredit 
för julklapparna.

Dom är ju skapade av hans förtryckta 
hustru, som bara kokar gröt och föder 
barn.

Dessutom är dom tillverkade genom 
barnarbete av tomtenissarna i verkstaden.

Det enda som är lite förmildrande är 
att det är bara pojkar i verkstaden. Dom 
stackars flickorna blir inte utnyttjade.

Tomten kanske är ett så starkt varumär-
ke att inte ens Kakan, Gudrun och dom 
andra rår på det, men det hjälper ju inte 
mig. Jag måste önska mig någonting eller 
komma på ett bra svar på frågan jag får 
på julafton. Morfar! Du fick inga julklap-
par!! Har Du inte varit snäll??

Men en önskan har jag: Alla Klangs! lä-
sare önskas EN RIKTIGT GOD JUL OCH 
ETT FANTASTISKT NYTT ÅR!!

Bertil Jansson

Den Söderbergska medaljen  
i guld

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

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


