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Det Lysande Sällskapet Borås Par Bricoles medlemstidning  AD 2016 – CMB 276 – PB 156 – Nr 20 

De Styrande  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2
Ordförande i Arbetsgraderna  .  .2
Sjunde Graden   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
Fjärde Graden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4
Tacktal till O  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5
Stora Rådet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8
PB-Seniorerna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8
Den Bacchanaliska Akademien  .9
Vårkonsert och fest  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
Talet till kvinnan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11
Par Bricoles medaljer  .  .  .  .  .  .  .11
Sista ordet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12

KLANG!

Ansvarig utgivare:  
Göran Olofsson, StM

Producent:  
Christian Alçenius, OIM, vOIM-r, bMR 

Ordens Redaktör: 
Bertil Jansson, ORed, 0705-127590 

Ordens biträdande Redaktör: 
Kent Carlsson, b .Red

Annonser: 
Nenne Palmé, OSC,  

0706-34 06 72

Tryckeri: UniGraphics

Nya hemsidan:  
boras .parbricole .se

Att ett sällskap med statuter från 1799 
och som målsättning att bevara tradi-
tioner presenterar en sådan nyhet som 
De Bacchanaliska Lekarne är otroligt 
lysande .

Vi som hade den goda smaken att 
tillbringa lördagskvällen den 16 april i 
Parkhallen fick en fantastisk afton. På 
scenen fanns nämligen sex talanger som 
bjöd oss ett digert program som spände 
över många artisters verk, allt  från Taube 
till Håkan Hellström. Målsättning var att 
så många som möjligt skulle hitta sina 
favoriter. Av applådåskorna att döma lyck-
ades denna målsättning bra. Det var svårt 
att sitta stilla och många rycktes med av 
rytmerna.

Till sist blev det också många som änt-
rade golvet i en spontandans. Detta var 
bra som balans då förtäringen inte var i 
klassen smalmat. Att andra än Bröderna 
fick en chans att njuta av våra fantastiska 
Talanger var också mycket uppskattat.

Alla som var där ser nog med stor för-
väntan fram mot nästa PB PUB.

Innan dess har vi, som Redaktionen 
hoppas, en lång skön sommar framför 
oss.

Ni som har anmält Er till Dam-PB och 
betalt i tid så Ni fått plats kan ju verkligen 
njuta och har något extra att längta till.

Redaktionen önskar alla en skön sommar!!

PB PUB - Briljanta Talanger
Foto: Mikael Andreasson
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De Styrande

Ordförande i Arbetsgraderna

Bäste Bror
Vårt verksamhetsår börjar närma sig sitt 
slut och det är dags att gå till Bricolistisk 
vila . Trist tycker vissa – skönt tycker vissa . 

Oavsett vilket – Ett stort tack för det 
gångna året, som i alla avseenden varit 
mycket framgångsrikt. Våra Talanger har 
i vanlig ordning förgyllt våra Kapitel och 
måltidskalas. Alla våra Ämbetsmän har 
varit helt lysande i den svåra lokalfråga 
som vi hastigt hamnade i. Inte minst ett 
stort tack till vår krögare, GG-Mat. Även 

för restaurangen har det ju blivit stora 
påfrestningar med alla nyheter.

Sällskapets ekonomi är i god ordning. 
För det vill vi Styrande tacka vår Sponsor-
chef Nenne Palmé, alla våra Sponsorer 
och RSkM Claes Palmén som håller ett 
vakande öga över våra pengar. 

Nu tar vi sats för årets största PB-begi-
venhet. Det handlar om Dam-kalaset den 
17 september nu i höst. Kallelse till det 
kalaset kommer ut/har kommit ut i slutet 
av maj. Vi kan inte ta emot obegränsat 
antal personer till det kalaset, så om Du 
känner för detta så anmäl Dig snarast

Vi har under våren, lite diskret, av-
tackat två Ämbetsmän som kommer att 
gå vidare till andra och större uppgifter 
i vårt Sällskap. Vår Ceremonimästare i 
Arbetsgraderna Torbjörn Sund kommer 
vi framöver att se som ny Riddarcere-
monimästare. Vår Ordförande i Arbets-
graderna, Hans Berglund, går in i ett 
Bricolistiskt vakuum under ett år för att 
under hösten 2017 tillträda ett nytt och 
högre ämbete i vårt Sällskap. Om nu allt 
går som planerat.

Torbjörn och Hans, under Er ledning 
har Arbetsgraderna och hela Sällskapet 
lyft ytterligare. Stort tack till Er båda, och 

lycka till i Era nya roller
Vi har under våren fått ett nytillskott 

till våra Talang-grenar – ”De Bacchana-
liska Lekarne”. 

Det är en grupp sångare, musiker och 
spelemän som redan underhållit oss 
under en av våra Gradgivningar. Dom 
har dessutom ordnat en mycket populär 
pubafton i Parkhallen nu i april. En kväll 
som även var öppen för allmänheten. 
”Lekarna” har sitt ursprung i Moderlo-
gen där man numera är nästa 50 Bröder i 
denna grupp. Vi önskar Fredrik Berg och 
hans kamrater lycka till i denna satsning.

Vårt medlemstal är idag högre än 
någonsin tidigare – 810 Bröder just nu. 
Vi slår oss inte till ro med detta utan vill 
som vanligt ha påfyllning av nya Bröder 
vid Grad 1 i oktober. Har du en lämplig 
adept i Din omgivning så tveka inte. Blan-
kett hittar Du på Hemsidan eller hos PN 
Erik Williamsson.

Till alla Er Bröder som inte blivit 
nämnda ovan – ett stort tack för året som 
gått. Vi Styrande önskar Er alla en fröj-
defull sommar och välkommen tillbaka i 
höst – vid Dam-PB eller Grad 1.

Din Styrande Mästare 
Göran Olofsson

Klang Käre Bröder!
För första gången och lite prematurt 
skriver jag nu i Klang! Som Ordförande 
Electus fram till 1:an i höst har jag blivit 
ombedd, eller kanske hellre uppmanad, 
av Broder Ordförande Hans att ta upp 
Klubban och Ordförandepennan och 
skriva istället för honom i detta för 
arbetsåret sista numret av Klang inom 
Borås Par Bricole . 

Broder Ordförande Hans har bett om 
att få lägga ned sitt Ämbete och ingå i de 

applåderande Bricolisternas vänskap un-
der en tid för att sig vila från arbetet. Det 
har fallit på mig, utsedd av de Styrande, 
att uppta ämbetet till stundande 1:a Grad 
i höst. Med sann glädje och stor insikt 
av det myckna jobb som stundar, har jag 
tackat Ja till denna ynnest! Dessutom 
med den stora vetskapen om att Broder 
Hans har gjort ett fantastiskt jobb vid 
Ämbetet. Det är, så att säga, ingen liten 
frack att fylla! 

Broder Hans och Broder Torbjörn har 
gjort ett hästjobb i 7 år som parhästar i 
Arbetsgraderna. Detta gjorde sig påmint 
vid den lunch vi begick vid kansliet under 
timmarna innan 4:e Graden i mars, 
varvid Hans och Torbjörn avtackades 
med stora, många och rättvist positiva 
ord (en del kom från dem själva så klart). 
Torbjörn kommer vi under hösten se 
som min ersättare i rollen som RCM. Jag 
hälsar honom särskilt välkommen såsom 
Riddarofficiant!

Efter det att jag tillfrågats om möjlighe-
ten och viljan att tillträda Ordförandeäm-
bete, har jag passat på att följa arbetet vid 
Arbetsgraderna lite extra noga. Jag har 
deltagit i kollationeringarna, lyssnat extra 

under Gradgivningarna och deltagit i 
våra AU (Arbetsutskott) efter Graderna. 
Allt för att förbereda mig på vad som 
komma skall. Insikten har slagit mig vil-
ken massa jobb som läggs ned inför, un-
der och efter varje Grad och hur Bröder 
sliter för att allt skall bli just så bra som vi 
ju rätteligen förtjänar. Vi är verkligen ett 
arbetande Sällskap!

Nu är detta kanske inte någon ny 
insikt för mig efter att ha tjänstgjort som 
Ordningsman på olika nivåer mellan 
1994–2003, GCM mellan 2003–2009 och 
RCM mellan 2009–2016. Jag tackar och 
bugar inför samtlige mine Riddarebröder 
för alla dessa Riddaregrader vi gjort till-
sammans! Nu hänger jag av mig halsban-
det med stjärnorna och ikläder mig ett i 
blått med det Allseende ögat istället!

Som Arbetsgradernas Ordförande är 
jag ansvarig att tillsätta alla Arbetsgra-
dernas tjänstemän. Detta jobb har redan 
påbörjats och som CM i höst har jag gläd-
jen att meddela att Stefan Enander har 
accepterat som min CM men också som 
min v.O. Som 1:e vice CM hälsar jag Dan 
Bodin och 2:e vice CM Fredrik Holm väl-
komna till sina nya utnämningar. Broder 

Fredrik kommer också att fortsätta i sin 
roll som 1.OM. Övrige Bröder Ämbets-
män har blivit inbjudna att fortsätta i sina 
nuvarande roller men kommer självklart 
att vidtalas personligen i hur deras planer 
för framtiden ser ut.

Min premiär vid 1:an i höst blir 
dessutom lite extraordinär, då Borås PB 
är värd för det med ett och ett halvt års 
mellanrum genomförda CMO (Arbets-

gradernas CM och O) mötet. Här laddar 
vi för trevlig samvaro och goda diskus-
sioner med Bröder från landets alla 
loger i behjärtansvärda ämnen runt våra 
Arbetsgrader i dagarna 3.

Men innan dess skall vi ha sommar 
med välbehövd och välförtjänt vila och vi 
börjar hösten med ett Dambricoleri med 
våra kärälskeliga systrar i september! I 
skrivandes stund är det den 7:e maj och 

sommaren verkar ha fått en chockstart, 
lövsångarens sång hörs från björken och 
grillgallret är rengjort för kvällens grill på 
verandan. Jag önskar alla mine underba-
ra Bröder en sällsamt skön sommar med 
nära och kära!

Johan Anderson 
Ordförande i Arbetsgraderna Electus

Sjunde Graden
På sedvanligt sätt avhölls den Sjunde Gra-
den, Sanningens, Ljusets och Vårens hög-
tid, den 24 april 2016 i den med vårljusa 
björkar smyckade Parkhallen . Graden var 
uppenbarligen inte helt synkroniserad 
med dagens väder, eftersom det var gan-
ska gråmulet utanför hallens väggar och 
man t .o .m . kunde notera ett lätt snöfall . 
Nåväl, PB låter sig inte avskräckas, utan 
Kapitlet genomsyrades som vanligt av ljus 
och förväntansfull stämning med våren 
som självklart tema .

Inte mindre än tjugosju Recipiender 
mottog Konung Sverkers Riddaregrad, 
en ceremoni som inramades av sång och 
musik. Broder Per Jünke lät Bröderna 
ta del av Gradens historia, som förklarar 
bakgrunden till flera av de ritualer, som 
ingår i Gradgivningen. Vid Körens tradi-
tionella framförande av Cege Anderbergs 
kantat Våren medverkade Koralintenden-
ten Carl-Gustaf Ekström som ackompan-
jatör och Tony Thornberg som sångsolist, 
och man kunde vidare höra dessa emi-
nenta musiker under kapitlet framföra 
både What a wonderfoul World, Taubes 
Så skimrande var aldrig havet och tonsätt-
ningen av en av Shakespeares sonetter, 

en hommage till denne den främste av 
alla dramatiker detta jubileumsår. 

I sin som vanligt välformulerade och 
tankeväckande betraktelse betonade Or-
densprelaten Robert Lorentzon, att just 
denna dag, den s.k. Söndagen Cantate 
vill uppmana oss till lovsång över livet 
och att tacksamt ta emot den gåva till oss, 
som livet utgör. Våren är ju en tid, som 
fylls av förväntningar och hopp, och på 
samma sätt bör vi förhålla oss till livet 
och övervinna de begränsningar, som vi 
alltför ofta själva sätter för vår tillvaro.

Sjunde Graden är till sin karaktär en 
allvarlig och stämningsmättad Grad, men 
som vanligt präglades den fortsatta kväl-
len givetvis av trivsel och angenäm sam-
varo. Sedan några år tillbaka är det under 
Sjuan, som Kören framför sitt populära 
vårpotpurri med Längtan till landet och 
Sköna maj som givna höjdpunkter. Kören 
utnyttjades flitigt under hela måltids-
kalaset, och vi fick också njuta av Åke 
Andersons spirituella framförande av ett 
från Jönköping PB inlånat poem, som 
på ett möjligen något ovetenskapligt sätt 
belyste vårt starka beroende av jordaxelns 
lutning!

Kvällen avslutades på ett charmant sätt 
av Dubbelkvartetten, som  gladde oss 
med vokalt välljud i Now is the Month 
of Maying och Hej Dunkom och med 
Galenskaparnas/After shave variant på 
Södermans Ett bondbröllop. Vi kunde 
bege oss hem i god stämning och med 
glatt humör. Och kan man tänka sig – det 
hade slutat snöa!

Henrik Westling

Anders Askåsen
Anders Eliasson
Andreas Söderlund
Benneth Strivér
Bertil Danielsson
Carl Nordin
Carl-Henrik Posse
Claes Söderberg
Conny Paraniak
Fredrik Andersson
Fredrik Rupertsson
Göran Persson
Göran Sköldberg
Håkan Hellström

Ingemar Augustsson
Jan-Ola Nolin
Johan Godlund
Johan Medelius
Lars Wahlqvist
Lars-Erik Johansson
Leif Elmqvist
Morgan Johansson
Ola Grahm
Pedro Johansson
Torbjörn Westerlind
Uno Jöelaid*

*tacktalare

Recipiender, Grad 7

Foto: Niclas Andersson
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Fjärde Graden
Undertecknad fick än en gång tillsam-
mans med alla Bröder ingå i ett mycket 
värdigt firande av den Fjärde Graden i 
Borås . Jag skulle vilja säga en av de bättre 
genomförda på många år och detta trots 
vissa oförutsedda händelser, Par Bricole . 

Inte bara det att alla Talanggrenar och 
Ämbetsmän samverkar utomordentligt 
som vanligt, så är detta en av Den Baccha-
naliska Theaterns tyngsta grader. Att då 
som delansvarig för genomförandet på 
scenen få ett avhopp några timmar innan 
kalaset skulle börja, gjorde att Theaterdi-
rektionen iförda frack snabbt fick ta fram 
en reservplan. Detta löstes på samma sätt 
som vid ett tidigare tillfälle genom att 
undertecknad tillsammans med DfBT 
Lars Gustaf Andersson hoppade in, ad 
hoc. Att han hade sina repliker bakom en 
jättestor Kexchoklad, var det naturligtvis 
ingen som märkte.

För alla de 29 Recepienderna som gick 
sin första ljusmarsch så vill jag mena att 
speciellt denna var elegantare och smidi-
gare än på mycket länge. Det känns som 
att Ordenslokalen med all sin utsmyck-
ning och prakt nu verkligen kommer till 
sin rätt.

Allt detta med mera kan bara ske i en 
atmosfär där vi känner trygghet och tillit 
i det vi gör. Här kommer då en av de vik-
tigaste ingredienserna i Vingårdsarbetet, 
nämligen att det inte skulle vara möjligt 
utan den ledning och det outtömliga 
överseendet som Ordförande i Arbetsgra-

derna Hans Berglund, Ceremonimästare 
Torbjörn Sund och vice Ceremonimäs-
tare Stefan Enander har visat oss under 
de gångna åren som vi fått verka under 
Er ledning. 

Jag är övertygad om att jag talar för 
alla Ämbetsmän i Arbetsgraderna när jag 
framför ett stort tack till Er och vi som 
är kvar kommer verkligen att sakna Er 
då detta var Er sista Arbetsgrad i denna 
konstellation. Lycka till i Era kommande 
uppgifter. 

(För att travestera på en replik från en 
av våra mer kända taskespelare m.m. ”Ni 
var bäst!”.)

Dan Bodin

Tacktal till O
Bäste Broder Ordförande, snart Eme-
ritus, Hans Berglund. I över fem år har 
vi kamperat ihop som Ordförande och 
Ceremonimästare. Så kul vi haft och vad 
beröm vi har fått. Arbetsgraderna i Borås 
Par Bricole mår bra, vår prunkande 
vingård växer och frodas. För det har vi 
många att tacka.

Mycket av framgångarna skall tillskrivas 
ditt ledarskap, din förmåga att delegera, 
visa uppskattning och engagera. Vi 
undersåtar växer med uppgifterna och 
engagemanget och hela vårt Bricoleri 
med det.

Du är lite som en Creme Brulé, lite 
hård på ytan kanske, men mjuk och god 
innerst inne, man vill ha mer, det är gott 
och alldeles lagom.

Du brukar ju även säga att Borås Par 
Bricole är nu kända i hela Universum, 
med omnejd. Även idag har vi gjort 
galaktiska besök på Venus, Jupiter, 
Pluto och hela Olympen. Det är väl bara 
Uranus, skitplaneten, vi inte varit på och 
skänkt Bricolistisk glans.

Avslutningsvis ett stort tack från mig, 
tack för det fina märket med ditt signum, 
Svinpälsen, det skall jag stolt bära och 
skänka en tanke på den tid då du ledde 
Arbetsgraderna i Borås Par Bricole.

Till de Bröder som kommer efter oss 
på våra Ämbeten har jag en önskan, säger 
lycka till. Med er kommer det nämligen 
bli så mycket bättre.

Torbjörn Sund

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

kvalitetsmäklarna

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

T.v. avgående Ordförande i Arbetsgraderna Hans Berglund och tacktalande Torbjörn Sund t.h.

Recipiender, Grad 4
Adam Svensson
Bertil Ekelin
Björn Hellgren
Carl Zandén
Christer Merstrand
Christorfer Gäfvert
Dan Borgman
Greger Arturén
Gunnar Wramsby
Henrik Lindblom
Ingemar Sjöholm
Ivan Rosengren
Jan Frick*
Janne Olsson
Joakim Ahnvik
Johan Molander

Jörgen Gustavsson
Kenny Yngvesson
Linus Alex
Magnus Mattiasson
Magnus Söderlund
Mattias Hed
Michael Rydin
Patrik Falk
Peder Jernaeus
Per-Anders Sund
Robert Qvist
Robin Lundgren
Tobias Davidov

*tacktalare

Foto: Niclas Andersson
Foto: Göran Sköldberg
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Foto uppslag: Göran Sköldberg, Niclas Andersson
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Seniorklubben startades 2007 och samlar 
ett 40-tal kulturintresserade Bröder i åld-
rarna 70+, som träffas på vinterhalvåret 
varannan tisdagsförmiddag för att umgås 
och dricka kaffe med bulle samt lyssna 
på någon PB-broder, som kåserar i mer 
eller mindre kulturella ämnen . I vår har 
vi haft sex tisdagsträffar på PB-kansliet 
och avslutat våren med en vandring i 
staden . 

Henrik Westling började året i januari 
med ett intressant och väl förberett fram-
förande med glimtar ur den svenska 
historien. Henrik, som de flesta vet är 
Ordens Talare och Skald Emeritus och är 
en utmärkt talare och har därför en mer 
eller mindre stående uppgift att inleda 
våra säsonger.

Lennart Helgesson, vår Matrikelre-
daktör, berättade hur PB:s matrikel nu 

Stora Rådet
Onsdagen den 20 april, Sofia-dagen en-
ligt ritualen, samlades 56 Bröder Riddare 
av Svarta och Gyllene Korset i Rådssalen .

 Under ledning av Styrande Mästaren 
Göran Olofsson leddes Bröderna genom 
föredragningslistan som innehöll både 
information och ekonomisk redovis-
ning. Närvaron på våra Kapitel är bra 
och ekonomin är god. Göran Lenberg 
från Parkhallsgruppen informerade om 
planer på inköp av nya stolar som i så fall 
skulle ”säljas” till Bröderna. RCM Johan 
Andersson kommer att tillträda som Ord-
förande i Arbetsgraderna. Han efterträds 
av Torbjörn Sund. Under måltidskalaset 
höll StM Emeritus Åke Anderson ett tal 
på vers om hur ”jordaxeln lutar”. Däref-
ter underhöll Bröderna Per Jacobson och 
Per Lundin, de församlade Korsriddarna, 
med finstämda vårvisor.  

Lennart Helgesson

Vårdikt av Clas Wahlbin (1945-2011), Jön-
köping PB – deklamerad av Åke Ander-
son efter Stora Rådet den 20 april 2016 

Vi firar att våren har kommit 
vi firar att våren är här 
Hur detta sig kommer förklaras 
rent astronomiskt så här: 
Våren har kommit och vintertid slutar 
på grund av att jordaxeln lutar

Våren oss väcker ur mörker och dvala 
solen sitt sken på oss gjuter 
Kaffe vid väggen, i skyn ses en svala 
vi sitter där bara och njuter 
Mänskor ses vända mot solen i rader 
i jordaxelns lutning, 24 små grader

Vi träffas mer ofta på platser och torg 
på utecaféer och gater 
det ökar vår livslust och glädje 
när människor träffas och prater 
Vi samlas så gärna i solen och minglar 
på grund av att jordaxeln vinglar

Vi gläds och vi festar och våren vi firar 
vi samlas som vi gör idag 
måhända vi oftare går ut och svirar  
i gladaste vännernas lag 
Vi firar en nyanländ årtidsförskjutning 
som uppkommer tack vare jordaxelns lutning

Våren oss väcker till liv och till dans 
den väcker från förr våra minnen 
vi leker och svärmar i vårsolens glans 
yra i huvud och sinnen 
Männskan blir rusig och surrar 
på grund av att jordaxeln snurrar

Längtan till landet och Skön Maj välkommen 
vintern vill ingen se åter 
människan sjunger och spelar om våren 
Källorne dansar och foglarne låter 
vårkören sjunger, orkestrarna tutar 
tack vare att jordaxeln lutar

Att våren blir varm och det regnar med måtta 
att träden och blommorna grönskar 
Glad vår och allt övrigt gott 
till eder jag önskar 
Jag har sagt mitt och nu ska jag sluta 
men jordaxeln fortsätter luta

för tiden framställs och vilka moderna 
tekniska verktyg som numera utnyttjas.

 Bengt I Johansson, StM Emeritus, 
talade om vintrender dels i den del av 
världen där vin framställs, dels i den del 
där det bara konsumeras.

Åke Anderson, StM Emeritus, visade 
fantastiska bilder på fåglar. Denna gång 
gick han mer på djupet och tog intres-
santa exempel på hur några vanligare 
fåglar lever sina liv. Undertecknad kom-
mer särskilt noga att skåda gräsänder i 
vinterdräkt från och med nu.

Fredrik Berg, Ordens Trubadur, med 
sina Trubadurkamrater gav en kortare, 
trevlig underhållning innan de reste till 
huvudstaden för att uppträda med lika-
sinnade i Moderlogen.

Dag Bjurklint, läkare som ihop med 
några kollegor driver Herkules vårdcen-

tral i Borås, var hos oss och berättade 
trevligt dels om sig själv, dels om sin 
verksamhet. Intressant att höra hur man 
där arbetar med personalen för att skapa 
team som samarbetar bra och trivs på 
jobbet.

Anders Karlenström, konsthandlare 
och Trubadur i Sällskapet, tog oss efter 
fika på det så omtalade Orangeriet runt 
i centrala Borås och talade om några 
kända skulpturer och om Street Art, som 
Borås numera också är känt för. Anders 
har lovat oss Seniorer att ställa upp och 
guida på fler vandringar framöver, vilket 
vi Seniorer noga lade på minnet.

Hösten övningar i Seniorerna startar 
igen den 27 september i Parkhallen.

Hans Kristianson, Ordförande i Seniorerna

Den Bacchanaliska Akademien höll sitt 
högtidliga sammanträde i Bellmanhuset, 
Par Bricoles Stamhus, den 16 april 2016, 
i närvaro av 18 ledamöter .

Sammanträdet föregicks traditions-
enligt av ett festligt måltidskalas på den 
Bellmanska vinden på fredag kväll .

Till lördagens sammanträde i Riddarsa-
len hälsades två nya ledamöter välkomna 
av Akademiens preses, RSK Dan Ekström. 
Från ML inträdde inkommande Stor-
mästaren RSK Henrik Mickos och från 
Vänersborgs Par Bricole debuterade RSK 
Björn Börjesson.

I det sammanhanget avtackades även 
SK Nils B Ericsson och jag själv. Från 
Borås Par Bricole kommer, från och med 
nästa år, Styrande Mästaren Göran Olofs-
son att ta vår plats som ledamot.

Mitt mandat kommer därmed att av-
slutas efter åtta mycket stimulerande och 
givande år i Sällskapets Talanggren för 
Vitterhet, Talekonst och Vältalighet.

DBA kan också utdela ett par medaljer, 
sedan tidigare DBAsm och DBAgm. Den 
senare har bl.a. förärats RGK Henrik 
Westling. Till 2016 har nu instiftats en ny 
medalj, presidiemedaljen (DBApm), som 
utdelades till ett antal ledamöter, bl.a. 
RSK Åke Anderson, Borås PB.

I en tidigare artikel i KLANG, nummer 
5/2012, har jag beskrivit Akademiens 
historia och verksamhet.

Stormästaren Åke Pilotti har under 
året tillbringat avsevärd tid bland Riks-
arkivets hyllor, och med tillgång även 
till flera privata arkiv, har han börjat 
sammanställa omfattande uppgifter om 
DBA:s snart 90-åriga historia.

DBA bildades den 13 november 
1927, mitt i den dramatiska period som 
dominerades av stridigheterna mellan 
dåvarande SM Ernst Lind af Hageby och 
Ordföranden i Arbetsgraderna tillika SK 
Gösta Settergren.

Konflikten rörde tolkningar av de 
gamla statuterna från 1799, och riskerade 
att allvarligt förlama Par Bricoles verk-
samhet. Bland annat visade det sig att 
man tvingades inkalla 4-5 Stora Konseljer 
under ett enda år.

Problemen löstes efter några år genom 
att Sällskapets Statuter reviderades och 
ett nytt Styrande Guvernement tillsattes 
med Gösta W Söderberg som Stormästa-
re, en position han kom att upprätthålla 
under hela 27 år.

Åke Pilottis vidare efterforskningar kan 
komma att sammanställas i en jubileums-
skrift inför DBA:s 90-årsjubileum.

Ledamoten RSK Lennart Fahlback 
från Malmö PB berättade initierat om ett 
initiativ från Bacchi Barn i Köpenhamn 
gällande bildandet av en dansk underav-
delning till Malmö PB. 

Det har cirkulerat uppgifter om att 
det skulle vara aktuellt med ett 100-årsfi-
rande av denna händelse, men Lennart 
Fahlback kunde entydigt visa att det inte 
förrän 1949 protokollfördes ett formali-
serat samarbete mellan MPB och danska 
Bröder, och att antalet danska Bröder 
avtagit kontinuerligt sedan 70-talet.

Något 100-årsfirande är därmed inte 
aktuellt.

Nyinträdda ledamöter har att hålla ett 
inträdestal, och i år var det blivande Stor-
mästaren RSK Henrik Mickos tur. 

Han beskrev mycket målande hur 
C M Bellman presenterade sitt Bacchi 
Ordenskapitel nr 10, parentationen över 
Brännvinsbrännaren Lundholm.

Bacchi Orden, som Bellman framförde 
vid sammanlagt 17 tillfällen under åren 
1769–1777, anses ha haft ett avgörande 
inflytande på bildandet av Par Bricole 
1779. 

Ordensskalden RGK Conny Roth fram-

Runt bordet fr.v: RGK Conny Roth ML, 
RSK Krister Wallin JPB, RSK Torsten Leman 
GPB, RSK Hans Gillgren SBP, RSK Stefan 
Groth SPB, RSK Gert Karlsson JPB, RSK Åke 
Pilotti ML, RSK Håkan Hagwall ML, RSK Dag 
Wadman VPB, RSK Björn Börjesson VPB, RSK 
Hans Gentzel ML, RSK Dan Ekström Preses 
(delvis skymd), RSK Gunnar Tysk ML, RSK 
Åke Anderson BPB.

PB-Seniorerna på skulpturvandring

Den Bacchanaliska Akademien

förde en stämningsfylld vårdikt, avslutad 
med en uppmaning till Gu´tår !

Conny Roth har även ansvaret för 
insamlandet av dokumentation inför en 
ny jubileumsbok till 250-årsdagen 2029. 
Varje loge sänder regelbundet in material 
till ML, men nu diskuterade DBA ett 
vidare ansvar fördelat på Dotterlogerna 
att själva formulera hur man vill beskriva 
sina senaste 50 år.

Sannolikt kommer en central redak-
tion att tillsättas för att utforma en 
gemensam plattform för allt aktuellt 
innehåll.

Nästa års Högtidssammanträde kom-
mer att hållas den 21–22 april 2017.

Lars Wettéus

Stormästaren Electus RSK Henrik Mickos, 
inträdestalar. 

Annonsera 
i Klang!

Nenne Palmé, 

OSC, 0706-34 06 72
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Den Westerstrandska Medaljen 
i guld
Bland alla medaljer i Par Bricole är Den 
Westerstrandska Medaljen, WM, den hög-
sta utmärkelse en PB-broder kan erhålla . 

Pehr Westerstrand var absolut den 
störste av de SM som vi haft. Sällskapets 
förnämsta medalj bär därför också hans 
namn. En medalj som nästan uteslutande 
utdelas i Moderlogen i Stockholm- (ing-
en i Borås PB bär idag denna medalj).

Per Westerstrand var son till en fattig 
präst och kom till världen 1785. Han 
arbetade sig upp med flit och försakelse. 
Hela hans väsen präglades av ungdomlig 
friskhet och vänlig godhet. Han vann 
inträde i Sällskapet 1815. Blev snabbt PN 
1822 och därefter i rask följd Ordförande 
i Arbetsgraderna1824 och Stormästare 
1832 vid endast 47 års ålder. Han dog 
1857 efter att ha innehaft Stormästar-
ämbetet i hela 25 år. Bland Bröderna 
betraktades han som en ”förebild av vis 
glädje och glad vishet.”

Hans långa Stormästartid skulle för Par 
Bricole bli av genomgripande och positiv 
betydelse.

Några milstolpar

På Vårhögtidsdagen 1832 fick Wester-
strand som Generalordförande för första 
gången utdela de nya hederstecknen åt 
Jubelkommendörerna. Utmärkelser som 
fortfarande är i bruk.

På Barbaradagen samma år invigde 
han ”Den Nya Stora Silverbålen” – detta 
enligt samma ceremoniel som i stort 
sett fortfarande användes även hos oss i 
Borås.

År 1840 tog Par Bricole och inte minst 
Pehr Westerstrand aktiv del i firandet av 
Hundraårsminnet av Bellmans födelse

År 1847 var Westerstrand aktiv i att till 
Sällskapet bjuda in den danske skalden 
Adam Oehlenschläger. Hans besök präg-
lades av festligheter och nordisk förbröd-
ring i Bellmans anda.

Under Westerstrands tid som SM intogs 
i Sällskapet Hertigen av Östergötland. Så-
som senare Kung Oscar II förklarade han 
sig vara Sällskapets Höge Beskyddare. 

I det civila blev P. W. bland annat ”Pre-
sident i Kongliga Statskontoret”, Förste 
Direktör för Kongl. Majt:s hofkapell 
Ledamot av Musikaliska Akademin m.m.

I slutet av livet förärades han Kungliga 
Nordstjärneorden. Delvis mot sin vilja 
adlades han dessutom. 

Detta blir den sista av Moderlogens 
medaljer vi presenterar i Klang. Hoppas 
informationen varit till nytta och framför 
allt nöje.

Göran Olofsson

Vårkonsert och fest
Våra talanger från Kören, Musiken och 
Theatern bjöd in till traditionell Vårkon-
sert i Gustav Adolfs kyrka den 23 april . 

Agerande Bröder samlades tidigt på 
eftermiddagen för att repetera, vilket 
gladde flera spontana kyrkobesökare 
som deltog i Linnémarschen och som be-
hövde pusta ut en stund. Kyrkan började 
också tidigt att fyllas med förväntansfull 
publik av såväl PB-bröder med anhöriga 
som med allmänheten. Att få höra PB 
hälsa våren välkommen har blivit ett 
populärt vårtecken.

Henrik Westling agerade konferencier 
och hälsade alla välkomna på vers och 
guidade lyssnarna genom konserten på 
ett verbalt och humoristiskt sätt. Carl-
Gustaf Ekström och Tony Thornberg, 
PB-körens dirigenter, hade satt ihop kon-
sertens program och slog kl 16 in Kören, 
som började hälsa våren med ”Längtan 

till landet”, varefter fler traditionella 
vårsånger följde, varvat med Bellmans-
musik.

Efter sju sånger bytte Kören plats med 
den förnämliga Dubbelkvartetten, som 
framförde tre välljudande nummer. Dessa 
presenterades särskilt av andretenoren i 
kvartetten, Per Jünke. Därpå följde från 
läktaren ett pampigt musikstycke för 
trumpet och orgel, levererat av Lennart 
Johansson och Carl-Gustaf Ekström.

Kören återkom och skulle just börja 
sjunga igen, då det dök upp ett ”stö-
rande” moment bestående av Drottning 
Kristina, Carl von Linné och Bellman. 
Dessa gestaltades på ett lysande sätt av 
Bertil Ekelin, Åke Anderson och Jörgen 
Johansson.

En kvartettgruppering framförde ett 
nyskrivet vårpekoral, varefter Kören av-
slutade konserten med de kända vårsång-

erna Sköna maj, Majsång och Glad såsom 
fågeln. Långa applåder värmde alla, 
denna annars kyliga aprillördag.

Talangerna med damer vandrade där-
efter några kvarter bort till Sinnenas hus, 
där en god vårmiddag väntade. Maten 
med fluidum, mycken sång och inspire-
rade tal höjde den goda stämningen till 
ännu högre höjder.

Hans Kristianson

Par Bricoles medaljerTalet till kvinnan
vid Thalangernas vårsoaré 23 april 2016

Kärälskelige Systrar!
Mannen är en ofullkomlig skapelse. Ta 

mig, till exempel. Sällskapets Talangchefer 
– alla män – kallade mig till två uppgifter 
inför dagens evenemang. Pro primo för att 
agera som Linné under det så kallade ”stö-
rande momentet” i kyrkan, pro secundo för 
att hålla talet till kvinnan. Oförsiktigt nog 
tackade jag ja till båda uppgifterna. 

Av primitiv manlig fåfänga tillät jag 
mig alltså att ge sken av att under kväl-
len genomgå en häpnadsväckande snabb 
metamorfos – från sexistisk mansgris till 
lismande feminist – på rekordtiden 3 tim-
mar. Ett så´nt stolleri!

Vi män – jag talar för oss som sitter här i 
salen – är ju varken sexister eller feminister. 
Den enda ism vi stolt bekänner oss till är 
Bricolismen. Som Bricolister får vi näring av 
inbördes broderlig vänskap och förtroende. 
Tillsammans är vi Bröder aldrig ensamma, 
alltid trygga och modiga. Men – ta oss en 
och en! Då är vi helt och fullkomligt bero-
ende av det s.k. ”svaga könet” – kvinnan.

Någon har sagt att den mest praktiska 
förpackningen av livsmedel är hönsäggets 
skal. Jag hävdar bestämt att det födoämne, 
som har den utan jämförelse mest inbju-
dande förpackningen är bröstmjölken. Allt 
sedan vi män tog oss den första slurken ur 
denna ljuva behållare, har vi varit ohjälpligt 
och för evigt bundna vid leverantören!

Föremålet för vår gränslösa dyrkan – 
kvinnan – har växlat roll genom åren. Mam-
man, den snälla tanten på Kindergarten, 
skolfröken, tösen med flätorna i bänken 
framför, den brunögda gymnasissan i tredje 
ring, filmstjärnan, älskarinnan, fästmön, 
hustrun. Allt eftersom vi män blir äldre och 
alltmer förvirrade, anpassar sig kvinnorna i 
våra liv, regredierar i sin sina roller och blir 
till sist åter – mamman.

Vi Bricolister har aldrig varit tveksamma 
till att handhälsa på en kvinna, aldrig tyckt 
att det blivit för intimt. Snarare har vi 
kanske inte nöjt oss med handen. Men för 
en Bricolist har begreppen älskarinna och 
fästmö – och älskarinna och hustru – alltid 
varit synonyma.

I alla dessa skepnader har kvinnan 
dominerat oss i olika skeden av vårt liv, fått 
oss att ändra attityd, byta riktning och att 
långsamt, mycket långsamt, mogna och 
bli – män.

Utan Er, våra kärälskelige, oavsett i 
vilken funktion eller skepnad Ni tagit 
plats i våra liv, hade vi aldrig blivit dem vi 
är – Era odrägliga men trofasta tjänare. Jag 
vill gärna avsluta med att citera den nyss 
avlidne ikonen Prince: ”Nothing compares, 
nothing compares to you”!

Kvinnans skål!
RSK Åke Anderson

Pehr Westerstrand var absolut den störste 
av de SM som vi haft. Sällskapets förnämsta 
medalj bär därför också hans namn.

HÄRLIG KLASSISK MUSIK!
Passa på nu och lös abonnemang 
inför den kommande spelsäsongen.

www.borassymfoniorkester.se

Annonsera 
i Klang!

Nenne Palmé, 

OSC, 0706-34 06 72

Foto: Niclas Andersson
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Sista ordet

Porto

betalt

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

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

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

unigraphics.se

Nyligen har jag varit på två begravningar 
med många besökare .

Under akten har jag svårt att förtränga 
tanken på om personen, som vi samlats 
för att ta avsked av, har fått känna lite 
av all uppskattning som människorna 
visade .

Jag vet inte om det är Jante eller 
avundsjuka som gör att vi har så svårt att 
både ge och ta emot uppskattning i olika 
former. Vi mår ju så bra av lite positiva 
kommentarer.

Alla är ju inte så lyckligt lottade som 
undertecknad, som fått uppleva två fan-
tastiska lördagskvällar.

Både under PB PUB med De Baccha-
naliska Lekarne och Talangernas Vårfest 
fick jag ta emot så många varma hälsning-
ar, många innerliga kramar och till och 
med uppskattande ord.

När jag gick till sängs efter Vårfesten 
mådde jag fantastiskt bra, men hade lite 
svårt att somna. Hur skulle jag tacka alla 
som fått mig att må så bra??

Till sist insåg jag att jag åter var ytterst 
privilegierad. Jag kunde ju skriva i Klang 
och tacka.

Inte bara tacka utan också att önska att 
alla försöker ge varandra uppskattning 
så att fler får må lika bra som jag gjorde 
dessa lördagskvällar.

Vi går ju nu mot den tid, när vi med 
alla till buds stående medel försöker 
förgöra en varelse försedd med vingar. 
Vi använder alla slag av vapen. Allt från 
kemiska stridsmedel till handvapen. Men 
det finns ytterligare ett sätt. Det fick jag 
lära mig av min gode vän Sven “Silver-
Smen” under en ritualenlig ostronsupé 
nyligen. Han läste Alf Henrikssons lilla 
betraktelse:

För myggen som sitter och suger vårt blod 
är det en självklar sak 
att ungdom och ålderdom, kvinnor och män 
har alldeles samma smak. 
Det enda bekymmer som myggen har 
när den ställer tillfreds sin aptit. 
Är tvånget att skilja en helnykerist 
från en som är blandad med sprit.

För alla som söker anledningar att ta 
ett glas vin till, är det nu en självklarhet, 
att man gör det bara för att alkoholför-
gifta myggen.

Jag önskar och hoppas att alla Klangs 
läsare skall få en underbar sommar och 
att Ni får möjlighet att njuta riktigt av allt 
det vackra som sommaren erbjuder.

Bertil Jansson

Jössagatan 23. Tel 033-23 75 00
Öppet: vard 06.30-18.00, 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 kakelut-
ställning 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, ritningshjälp, 
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.


