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Vilken start på det nya arbetsåret – vilken 
fantastisk kick off! Hela Dam PB kändes 
som en förtrollad afton, för att använda 
Disneyspråk .

Nu är ju inte Parkhallen något sago-
slott direkt, men bortsett från det så 
fanns de flesta ingredienserna i en 
sagolik afton. Vackra damer i fantastiska 
kreationer strålade mot de  högtids-
klädda herrarna och de goda samtalen 
var rikliga.

Det bjöds på tal, teater, musik och 
sångkonserter som skulle fylla flera sidor 
med recensioner i den numera så kultur-
inriktade Borås Tidning.

Det är ju inte helt ovanligt i Borås att 
priset kommenteras, så även denna gång, 
med vissa inslag av knallementalitet. 
Redaktionen är dock ytterst nyfikna på 
om någon annan kan till samma pris 
bjuda på detta: Theater med inte bara 
skådespel utan även sång och musik med 
fulltalig Orkester. En jazzkonsert med 

Dixieland-orkester. En trerättersmåltid 
med underhållning i klass med Wallmans 
Salonger. Äventyrsresa till beduintält, 
dock inte i ökenmiljö men i stället var 
vattenhålen inne i tältet. Dans till en or-
kester som var så bra och spelade musik 
som gjorde att man inte ville sitta.

Detta gav mjölksyra på kvällen och trä-
ningsvärk och ömma muskler nästa dag.

De av våra fantastiska kvinnor som är 
förtvivlade för att dom måste vänta tre år 
på nästa Dam PB kan vi genast trösta. Re-
dan i höst blir det tre tillfällen att njuta av 
PB:s fantastiska Talanger. I Carolikyrkan 
på minneshögtiden den 12 november,  
PB PUB den 26 november i Parkhallen 
och Körens Julkonsert i Gustav Adolfskyr-
kan första söndagen i advent.

Och du Broder, glöm inte att gå in på 
vår hemsida för att se bildgallerier och tal 
samt mycket annat: boras.parbricole.se

Redaktionen

En sagolik dansafton i Parkhallen

Foto: Bo Johansson
Efter avslutat måltidskalas bjöd Black Suit Band upp till dans som pågick sent in på natten.
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De Styrande

Ordförande i Arbetsgraderna

Bäste Broder
Jag sitter som vanligt vid den här tiden 
uppe i Bohuslän och tittar ut över en 
fullkomligt magnifik Gullmarsfjord . Klar-
blått hav och knallblå himmel . Vädermäs-
sigt har annars den gångna sommaren 
för vår del i Bohuslän varit något av en 
”mellansommar”– stundtals kallt och 
mycket vind . Till glädje för den som 
gillar att segla . Så här dags på året är det 
alltid dags att lägga det gångna verksam-
hetsåret till handlingarna och försöka 
göra en utvärdering . Vi har bakom oss ett 
synnerligen framgångsrikt år . Framgångs-
rikt på alla sätt

Vi har på alla möjliga, och omöjliga, 
sätt lyckats utveckla vår Ordenslokal till 

att bli samtidigt både ändamålsenlig och 
elegant. Vi tackar alla sponsorer och 
alla som hjälpt till med detta: Thomas, 
Magnus, PG, Mats, Steinar och Ni övriga. 
Inte minst vår Chefsdesigner Lars Gustaf 
Andersson som samordnat allting. (Glöm 
inte av att njuta av stämningen ute i 
entrén nästa gång Ni är här.)

Stort tack till Er alla.
Vår ekonomi är god och i balans. För 

detta tackar vi våra sponsorer, vår Spon-
sorchef Nenne Palmé och Riddarskatt-
mästare Claes Palmén.

Borås är den PB-loge som för närvaran-
de har den bästa medlemsutvecklingen. 
Om allt går som planerat (det vet Du när 
Du läser denna artikel) kommer vi att 
efter Grad 1 nå upp till helt osannolika 
850 medlemmar. Vi kommer vid den Gra-
den att hälsa välkomna till rekordmånga 
Recipiender – fler än 40 nya Bröder.

Vi har på samtliga Kapitel under året 
haft rekordstor närvaro – något som visar 
att vi är på rätt väg. Detta visade sig inte 
minst under det fantastiska damkalas 
som vi njöt av den 17 september. Hela 
kalaset ramades in av ett strålande väder. 
I vårt 300 m² stora partytält trängdes och 
minglade 450 högtidsklädda festdeltagare 
och lyssnade på vår Dixieland-orkester 
som underhöll från trädgården. Därefter 
följde två korta men högtidliga ceremo-
nier där alla damer dekorerades. Några  

med blått axelband och vissa med den 
traditionella symbolen – tratten.

När ceremonierna var avklarade var 
det dags för musikunderhållning i den 
högre skolan, ett specialskrivet spex för 
den här dagen samt ett vackert tal till 
samtliga damer. Ett tal som hölls utantill 
och dessutom tydligen var författat när 
talaren var på besök i nunnekloster. 

Därefter dukades hela lokalen om för 
högtidsmiddag. En fantastisk anblick – 
450 högtidsklädda herrar och damer. I 
en festlokal med dignande kristallkronor, 
tunga sidendraperier och på andra sidan 
vår vackra sköldvägg. Kvällen avslutades 
sedan med dans fram till 01.30. Med viss 
stolthet vill jag meddela att min hustru 
och jag var bland de allra sista på dans-
golvet tillsammans med vår RI Krister 
med dam.

Enligt samstämmiga uppgifter var detta 
ett bland de bättre damkalsen i Borås. 
Målsättningen var att fokusera på fest, 
glädje och underhållning. Dessutom att 
kanske hitta ett koncept som mer än tidi-
gare vände sig till ”de yngre”. Både bland 
oss Bröder och bland damerna. Ett stort 
tack till alla Er Ämbetsmän, Talanger och 
övriga som gjorde det här kalaset så bra

Nu tar vi nya tag inför hösten!
Din Styrande Mästare 

Göran Olofsson

Äntligen höst  
– på med fracken!

Vilken start på ännu en PB säsong, den 
157:e för att vara noga. En rejäl avspark 
med ett glimrande Dam PB. Vackert 
väder, galanta Bröder och, förstås, våra 
huvudpersoner denna heldag – våra 
tjusiga Damer! Dagen blev verkligen vad 
inbjudan utlovade, förträfflig! Våra salar 

var magnifika, Talangerna var lysande, 
maten var välsmakande, ritualerna väl 
förberedda och alla syntes oerhört för-
nöjde. Till och med Claes Palmén lyste 
över det positiva ekonomiska resultatet, 
vid efterföljande AU-möte.

Efter denna rivstart har vi Ämbetsmän 
i Borås PB dessutom fått avnjuta ett Äm-
betsmannakalas under gemytliga former. 
Mingel, god mat och fantastisk underhåll-
ning. Lite medaljer utdelades också för 
genomfört arbete. Man slås fortfarande 
av hur många det är som jobbar, för att 
hålla ihop våra underbara kalas. Det är 
sannerligen ett gott gäng som lägger ner 
mycket arbete i vått och torrt!

I skrivande stund dundrar stormbyar 
förbi knuten och rycker löven av våra 
stora ekar. Trädgårdsmöblerna dansar 
runt på altanen och regnet smattrar 
mot fönstren. Den lilla rödhaken kurar i 
skydd av oxelhäcken och gör bara korta 
utfall, för att fånga något ätbart. Lukten 
av jord är påtaglig, vid dagens sista runda 
med vovven runt kvarteret.

1:an nalkas. Valnämnden bockade av 
46 Vandrande Bacchi Riddersmän på lis-
tan. Vilken utmaning! Vad kul! Bröderna 
har verkligen hörsammat uppmaningen 
att vända på var sten i knallebygden, för 
att hitta Värdige. Kan det bli några över 
till nästa år, månntro? Sällskapets framtid 
är i alla fall tryggad ett år till. Det skall 
verkligen bli mycket trevligt att få följa 
denna skara genom Arbetsgraderna 
såsom Ordförande!

Vår 1:a Grad kommer dessutom att be-
sökas av ett flertal gäster, som med Borås 
PB som värd genomför det var vartannat 
år återkommande CMO-mötet. Hela 22 
gästande CM och O i Arbetsgraderna 
intar Borås under fredag, lördag och 
söndag. Vi kommer nog att vara ett matt 
gäng i Arbetsgraderna efter denna lång-
helg, när vi lämnar över stafettpinnen till 
Jönköping PB.

Johan Anderson 
Ordförande i Arbetsgraderna

Björn Torsvik  
till minne
Riddaren av Svarta Korset Björn Torsvik, 
född den 1 juli 1941, växte upp i Rydbo-
holm och studerade på H .A . Läroverket 
i Borås och utbildade sig sedan till textil-
ingenjör, bl .a . på Hochschule Reutlingen 
i Tyskland . Han hade en framgångsrik yr-
kesbana som säljare av kemiska produk-
ter för textilindustrin på Rudells Kemi 
och sedermera på Brenntag Nordic . 

Björn Torsvik intogs i PB 1966 och han 
fick redan 1972 efterträda den legenda-
riske Orvar Lind som v.P-d-r. Hans långa 
Providörsbana var därmed inledd. Björn 
avancerade snabbt till P-d-r och GP-d-r 
och han avslutade sin vingårdskarriär 
som uppskattad RI.

Ett stort kontaktnät i Borås och Björns 
personliga noggrannhet var värde-
fulla i Providörsämbetet. Under den 
analoga tidsåldern krävdes det mycket 
manuellt vingårdsarbete i planeringen 
och bordsplaceringen. Trots att Björn 
utvandrade från Borås, till Gottskär och 
sedan Skurup, kom han alltid troget till 
PB för sitt uppdrag som Providör. Björns 
hjärta fanns alltid i Par Bricole, men när 
han och hans Kerstin flyttade till Ystad 
blev avståndet till Borås lite väl långt och 
besöken i Brödrakretsen lite glesare.

Björn Torsvik var en vänfast heders-
man, en äkta gammaldags gentleman 
och en sann Bricolist. Han gjorde rekry-
ten som beriden på Livgardets dragoner 
K 1 i Stockholm och levde enligt devisen 
”Framåt i natten!”. Björns Bricolistiska 
valspråk var ”Kom ihåg att leva”.

På Barbaradagen nu i höst skulle Björn 
Torsvik fått ta emot lagerkransen och det 
rosenfärgade bandet som Jubelkommen-
dör, men ödet ville något annat. Björn 
gick bort den 2 juni i år, en månad före 
sin 75-årsdag.

Åke Anderson

Torgny Sjöholm 
till minne
Vår käre Broder Torgny avled efter en 
olycka under sommarvistelsen i Halland . 
Han begravdes den 26 augusti i Gustav 
Adolfs kyrka i Borås . En minnesstund 
hölls först i Sinnenas hus, där ett stort an-
tal vänner fick höra tal från familjen och 
tal och sång från Torgnys Körkamrater . 

Han följdes i kyrkan till sista vilan av 
familjen, hustrun Gudrun och två söner 
med familjer, och många vänner bland 
annat från Par Bricole och från hans 
tidigare arbete inom stadens skolor. 
Hela PB-kören deltog mangrant under 
begravningshögtiden och framförde 
flera sånger, som familjen och vi visste 
att Torgny tyckt om. Bröder från PB-mu-
siken deltog också med stämningsfulla 
musikinsatser. Officiant vid begravningen 
var vår Riddare-Prelat Robert Lorentzon, 
som höll en mycket personlig betrak-
telse. Det blev en minnesvärd och vacker 
begravning, 

Broder RGK Torgny, född 5 december 
1935, inträdde i Sällskapet och PB-kören 
1968, som 2:e tenor. Torgny var tidigt 
även med i Theaterns olika uppsättning-
ar och hade roller i Silenusoperan och 
i flera musikaliska spex, ofta som ”tjusig 
sjungande flicka”.

Framför allt blev Torgny uppskattad 
som notbibliotekarie i Kören och hade 

under många år den rollen. Han la ner 
otroligt mycket arbete på att systemati-
sera och kopiera fram notmaterial, men 
även med att organisera olika aktiviteter 
i Kören, såväl resor som fester. Torgny 
blev en ”institution” i Kören, där han tog 
hand om allt administrativt, vilket han 
gjorde på ett berömvärt sätt. Torgny var 
även mer eller mindre ständig sekrete-
rare i Körens styrelse. Han blev också 
genom åren på många olika sätt harang-
erad inom Kören för sina insatser.

Så småningom blev det klart att Sällska-
pet behövde en samordnare för Kören 
och Musikens uppgifter på Kapitlen. 
Det var då självklart att Torgny skulle 
ha denna roll och han blev utnämnd 
till Konstituerad Riddare-Officiant, som 
OSMS – Ordens Sång- och Musiksamord-
nare. 

Han var också en av de ansvariga inom 
Seniorklubben. Torgny berättade där, vid 
tillfället då han höll ett egoföredrag, att 
han varit officer i armén och som sådan 
också varit i FN-tjänst på Cypern. 

Som PB-Broder fick Torgny en mängd 
utmärkelser för sitt fina arbete i Sällska-
pet. De främsta var förutom att han blev 
RGK 1988, Moderlogens Hallmanmedalj 
2011, Lars Hjortbergs medalj 2008 samt 
Förtjänstmedalj i guld 2003. 

Inom Borås PB fick han för några år 
sedan ett stipendium från Torsten Ahl-
strands minnesfond. I och med att Torg-
ny närmade sig att fylla 80 år, ”pensione-
rade” han sig och fick vid avtackningen 
på Barbarahögtiden vår finaste medalj, 
den Dahlgrenska Medaljen i guld, som 
tack för sin mångåriga lysande arbetsin-
sats i alla olika roller inom Sällskapet. 

Vid första träffen i höst i Seniorklub-
ben startade vi med att tända ett ljus för 
Torgny och undertecknad berättade om 
hans fina insatser inom PB. Stunden för 
Torgny avslutades med en tyst minut.    

Torgny lämnar ett stort tomrum efter 
sig, men också ett fint minne av en 
Broder som betytt oerhört mycket för 
Sällskapet och inte minst för PB-kören 
genom alla år och som på det personliga 
planet alltid varit en varm och synnerli-
gen omtänksam vän.

Hans Kristianson

PB PUB
Lördagen den 26:e november, kl 18.30 

Parkhallen, Fristadsvägen 24, ingång från Wilénplatsen. 

Inbjudan är öppen för alla Bröder, Kärelskelige samt även vänner utanför PB.

Inträdesbiljetten 120 kr/person skall vara registrerad på PB:s nya  
måltidsbankgiro 448-4507 absolut senast den 18 november. Inbetalningen gäller 
som anmälan. Ange PB PUB och Ditt namn i meddelandefältet. Här kan Du även 

ange namn på medföljande.  
Det går även att betala via SWISH 123 034 5397.
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Dambricoleri 2016
Äntligen fick man ta på sig fracken igen 
och starta upp PB-året 2016/2017 . Och 
vilken start! En inledning med ett festligt 
Dambricoleri minutiöst planerat och per-
fekt genomfört, en riktig smakstart .

Portarna slog upp tidigt på dagen för 
att ta emot 69 förväntansfulla blivande 
kycklingar. De svor eden om att ha ett 
förlåtande sinnelag för sina män och 
man kunde tydligt se att det var allvar 
och äkthet som kom över deras läppar. 
Och när sedan löftet återupprepades lite 
senare på eftermiddagen kunde samma 
allvar och äkthet höras i Kaptitelsalen.  
Kycklinggraden avslutades och kyckling-
arna med sina skinande trattar på sina 
klänningar lämnade Kapitelsalen. Efter 
en liten stunds mingel var det dags att 
åter inta Kapitelsalen där tre Erfarne 
Systrar behängdes med sina band. Ja för 
från detta Dambricoleri bär Erfarna Syst-
rar en band som bevis för detta. Kapitlet 
avslutades och spexet närmade sig.

Kvällens spex ”En ännu skönare He-
lena” signerat Göran Hagman introduce-
rades av Dan Bodin. Vi fick som vanligt 
höra skönsång och se välsminkade Brö-
der agera damer och osminkade Bröder 
agera herrar. Men jag tyckte nog att He-
lena hade lite grov röst och man kunde 
ana ett och annat skäggstrå. Sången ack-
ompanjerades av vår fantastiska Orkester, 

sång och musik i skön harmoni.
När spexet var över var det dags att 

mingla bl.a. utomhus i ett för kvällen 
uppställt partytält med tillhörande bar. 
Utanför tältet spelade ”Railway Station 
Syncopater” Dixielandmusik, och som tur 
var hade vi strålande väder. Under tiden 
minglet pågick arbetade våra som vanligt 
flitiga Intendenter med den numera 
obligatoriska omdukningen från Kapitel-
sal och till matsal, varefter vår restauratör 
dukade borden inför middagen.

Efter att alla var på plats så öppnade 
StM Göran Olofsson måltidskalaset. 
Förätten slank ner tillsammans med 
snaps och som vanligt ekvilibristisk 
snapsintroduktion av vår Lysande Ge-
neralceremonimästare Magnus Petzäll. 
Kören fyllde som vanligt hela festsalen 
med sin snapssång.

När förrätten var förtärd bjöds det på 
underhållning av bl.a. Ingemar Augusts-
son som sjöng ”Anthem song” ur Chess. 
Därefter fylldes våra pokaler med vin och 
Konungen, vårt Sällskaps högste beskyd-
dare, hyllades med Kungssången, följd av 
trumpetfanfar framförd av våra trumpe-
tare Lennart Johansson, Anders Hjort 
och Henrik Pettersson. 

Huvudrätten bars sedan in och vi fick 
en mycket välsmakande oxfilé med läckra 
tillbehör. När huvudrätten var förtärd 

blev det ytterligare underhållning, våra 
skönsjungande Bröder Roger Sandström 
och Andreas Johansson stämde upp i 
sång och de fick naturligtvis också välför-
tjänta applåder.

Vi har nu kommit fram till talet till 
Kvinnan som hölls av Broder Hans Thor-
nander, ett tal som vävdes samman med 
talet till Mannen som hölls av Fredrika 
Thornander. De blev förstås belönade 
med medalj att hänga på klänning och 
på frack. Ett antal kycklingsystrar kallades 
därefter upp på scenen för att välförtjänt 
prydas med Dianamedaljen då de under 
lång tid stöttat sina män Bröder Ämbets-
män. Lyckliga är vi att ha dessa kvinnor 
vid vår sida.

Måltidskalaset avslutades och Black 
Suit Band bjöd upp till dans som pågick  
sent in på natten. Det blev förstås också 
nattamat bestående av varm korv i bröd, 
kön till ”kôrvakoket” ringlade sig lång. 
Timman var nu sen och Bröder med 
kycklingar begav sig hemåt, tillika jag 
med min Erfarne kyckling tyckte att det 
var dags och vi konstaterade båda att det 
var en mycket lyckat och bitvis mycket 
föryngrat Dambricoleri som vi fått vara 
med om.

Kenneth Gustavsson

Foto: Bo Johansson

Foto: Bo Johansson



KLANG! Nr 21 – 2016 7KLANG! Nr 21 – 2016 6

Foto uppslag: Bo Johansson och Moa Carlsson
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När Klangs utsände reporter var i vår västra 
grannstad för att utforska dess nattliv, mötte 
han på Lilla London åtta Bröder från Göta PB. 
Alla med guldhattar på hjässan och i täten gick 
naturligtvis StM Torsten Leman. De hade all 
anledning att fira då Göta PB inte bara erövrat 
Hornet utan haft flera andra framgångar i 
PB Golfen. Då StM var så ståtlig i Guldhatten 
undrar Klangs redaktion om detta möjligen 
blir traditionell klädsel i fortsättningen.  
Vi bugar och gratulerar!  
(I vimlet: Nenne Palmé)

PB Golfen 2016
Den 30 maj åkte 14 förväntansfulla 
PB-golfare  från Borås PB till Ombergs 
GK för att spela årets tävling . Förhopp-
ningarna sattes till att erövra samtliga 
titlar men vad är en förhoppning värd? 
Vi gjorde en utmärkt tävling där Ludvig 
Sund erövrade Bacchi Bägare Han vann 
på utmärkta 64 netto .

I lagtävlingen föll vi på målsnöret, lika 
antal poäng  som våra Bröder i Göta som 
tog hem titeln – laget var Ludvig Sund, 
Martin Berggren samt vår  underhåll-
ningsestradör Jörgen Johansson. Bacchi 
Horn (bästa brutto) togs hem av Göta 
PB. Vi tar definitivt nya tag 2017 på Om-
berg med Göta PB som arrangörer.

De Bröder i Borås PB som har intresse 
av att få utskick om tävlingen är välkom-
na att höra av sig till undertecknad, maila  
johan.noren@lansforsakringar.se

Vill tacka Jönköping med Dan Ek-
ström i spetsen för ett roligt och trevligt 
arrangemang. Totalt var vi ca 70 Bröder 
samlade denna måndag i slutet på maj.

Johan Norén/lagledare Borås PB

Besök hos Göta PB
Lördagen den 1 oktober äntrade 35 
Ämbetsmän, under ledning av StM Göran 
Olofsson, bussen utanför Parkhallen . 
Under färden till Göteborg ordnade 
Broder Kenneth Gustavsson, i egenskap 
av färdledare, det ekonomiska och gav 
aktuell information .

Vi anlände till ”The Royal Bachelors´ 
Club” där vi tillsammans med andra 
glada Bricolister intog ett smörgåsbord 
med därtill hörande lämpliga drycker. 
Tillsammans var vi 150 Bröder, i full 
PB-mundering, som umgicks och njöt 
av varandras närvaro och det fantastiska 
sensommarvädret.

Väl framme på Valand, PB Götas egen 
”klubblokal”, var vi hela 488 Bröder som 
var närvarande på Kommendörsgraden. 
Under Kapitlet med 60 Bacchi Ridders-
män fick vi också oss Valands historia till 
livs. Efter Kapitel och måltidskalas fort-
satte kalaset med spexet ”Bellman”. Våra 
kära Bröder från ”storasysterlogen” hade 
verkligen lyckats med allt: vassa repliker, 
sång och musik, kostymer och inte minst 
fantastiska kulisser.

Mycket nöjda återvände Bröderna till 
Borås efter midnatt, många med en ny 
medalj på fracken! 

Lennart Helgesson

Upptakten inför arbetsåret

Ämbetsmannakalas
Onsdagen den 28:e september så samla-
des ca 90 Bröder för årets Ämbetsmanna-
kalas . Kalaset är ett uppstartsmöte inför 
det kommande arbetsåret och ett litet 
tack ifrån de Styrande för det arbete som 
samtliga lägger ner för att våra kalas skall 
bli de bästa någonsin . 

I tidernas begynnelse så skedde detta 
uppstartsmöte i den så kallade Bagare-
stugan som låg utanför Sandhult och tra-
ditionen då var att de Styrande samlades 
för att äta strömming med lingon och 
till detta så dracks det mjölk, även om 
förstärkningsdryck enligt rykten skall ha 
funnits tillgängligt. I år så blev det ingen 
strömming, men nog väl en mycket god 
ryggbiff som var förträfflig. Under dessa 
tillställningar så är det alltid våra emi-
nenta traktörer som drar ett stort lass när 
de gäller mat och dryck, tack underbara 
traktörer för ert arbete och engagemang! 
Även om detta kan tyckas vara ett litet 
kalas, så drar det ändå med sig mycket 
arbete och det är många inblandade för 
att få till en lyckad kväll. Något som jag 
har lärt mig under åren och verkligen 
lärt mig uppskatta värdet på inom vårt 
älskade Par Bricole, är vilka fantastiska 
saker vi kan åstadkomma när vi jobbar 
tillsammans och hjälps åt, vilket kvällen 
var ett synligt tecken på.

För den intresserade så delades lite 
nya medaljer ut för första gången, både i 
silver och guld, men jag är övertygad om 

att de Styrande kommer att prata mer om 
detta på vår stundande högtidsdag, den 
nya medaljen bär namnet Knallemedal-
jen. När det gäller medaljer, så delas det 
alltid ut lite medaljer till förtjänta Bröder 
denna afton. En av anledningarna till 
detta är för att hålla nere antalet medal-
jer på Barbara, men även för att det finns 
medaljer som i det närmaste enbart delas 
ut just denna afton och exempel på detta 
är De Gyldene som delas ut för engage-
mang och insatser inom och för DBT el-
ler De Gyldene, samt Providörernas egna 
medalj Cello, vilken delas ut till Bröder 
som bidragit till att utveckla och/eller 
underlätta för Providörsskapet eller dess 
samarbete med olika delar i Sällskapet.

Kvällen avrundades med underhåll-
ning av våra trubadurer, Fredrik Berg och 
Jörgen Johansson, vilka hade lite nyheter 
på repertoaren, men även andra nyheter, 
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FRI SURF PÅ
SOCIALA MEDIER
Nu surfar du fritt på några av de 
mest populära sociala medierna, 
utan att din surfmängd påverkas.

Med Fri surf Sociala medier surfar du på Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, Twitter och Kik utan att 
din surfmängd påverkas. Detta är en tilläggstjänst som gäller tills vidare, innehållet kan ändras över tid. Ingår utan 
extra kostnad i mobilabonnemangen Telia Komplett och Telia Dela. För mer information, fråga säljare i butik.

då de lovade en ny trubadurafton under 
hösten. Håll utkik i denna Bacchanaliska 
avisa för mer information om denna 
afton. Som själv närvarande senast de 
Bacchanaliska Lekarne bjöd in till PB 
PUB, så kan jag bara konstatera att då, 
liksom under Ämbetsmannakalaset, så 
var underhållningen av yppersta klass.

Efter underhållningen så vände samt-
liga Bröder hemåt, väl förplägade och 
samtliga med samma längtan att äntligen 
få dra igång årets PB-säsong som lovar 
mycket roliga kalas, många Recipiender 
och lite extra PB-krydda under året så 
som t.ex. att samtliga Ordförande och 
Ceremonimästare ifrån hela PB-Sverige 
kommer på besök på vårt PB1.

Väl mött under året käre Bröder och 
KLANG!

Fredrik Holm

T.v. Ludvig Sund med sin bägare.

Foto: Thore Rodelius
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Fredmans Sånger 
och Venus Minerva
Fredmans Sånger är en uppföljare till 
Fredmans Epistlar . I motsats till Epist-
larna så har Sångerna inget sammanhål-
lande tema utan är bara en samling med 
några av Bellmans mest populära sånger . 
Fredman själv har inte att göra med fler 
än tre av sångerna, så namnet är egentli-
gen lite missvisande . Sångerna utgör ett 
urval av sinsemellan olika typer av sång-
diktning, ända från Bellmans ungdom till 
de sista åren . Fredmans sånger publice-
rades 1791, året efter Fredmans epistlar 
som utkom 1790 . 

Jag avslöjar ju ingen större hemlig-
het om Par Bricole om jag tar upp den 
”ingångs-sång” som nästan alltid sjunges 
i samband med våra måltidskalas i Borås 
Par Bricole. Nämligen Fredmans sång nr 
12: ”Venus Minerva” 

Den är alltså skriven av Carl Mikael, 
den är från 1700-talet och går på den be-
kanta melodin ”ja må han leva” – en me-
lodi som vi alla känner igen. Däremot har 
jag förstått att det är ganska många som 

inte tänkt på texten till den här sången. 
Det är få Bröder som inser vad den hand-
lar om trots att den sjunges varje månad 
i stort sett. Här kommer därför en liten 
kort förklaring eller ”översättning”. 

För att överhuvud förstå vad det rör sig 
om så måste man läsa alla fem verserna 
vilka här presenteras. 

I Par Bricole sjunger vi oftast bara de 
två första verserna.

Man måste nog också vara medveten 
om att dåtidens upplysta människor 
förmodligen hade en betydligt bättre 
kunskap i mytologi än vad vi har idag.

1. 
Venus, Minerva,  Mars bland de djärva,  
han, som med trummor och döden går på,  
Pallas och Clio, muserna nio,  
Jupiter, Pluto, Apollo också,  
gudar, gudinnor, hjältar, hjältinnor,  
hela Olympen, gutår i min vrå!  

2. 
Eder till ära, törs jag begära  
av era nåder den lycka och grace, 
utan att ljuga, att i min stuga 
hålla till godo ett litet kalas? 
Värden är ringa:  skinka och bringa,  
pepparrot, senap och vin några glas... 

3. 
Bacchus han språka , hur han skull åka  
uti en vagn med Pan och Sylvan. 
Phoebus ej mäktar,  han sig ursäktar,  
gubben har durklopp och dras med kvartan.  
Ja, Melpomene, har ont i bene 
fröken dock skicka mig en parmesan. 

4. 
Juno har snuva, nattrock och huva  
ärna gudinnan att kläda sig i, 
jag blev villrådig; dock var hon nådig,  
sade: ”jag kommer uti chauve-souris.” 
Vördnad i hjärta, bävan och smärta, 
Gudar, gudinnor, kom gören parti! 

5. 
Men, jag mig stärker, fast jag förmärker  
att från Olympen är icke en själ. 
Sorgen å sido!  Bacchus, Kupido! 
När jag har er, jag ej ledsnar ihjäl. 
Lappri i skymfen!  Strunt i Olympen!  
Tyst- jag nu somnar så roligt... Farväl!

I vers 1 beskrivs ”personerna”
En beskrivning av alla närvarande: ett an-
tal gudar, gudinnor och liknande. Venus 
– kärlekens gudinna, Minerva – gudinna 
för hantverk och konst, Krigsguden Mars, 
Pallas – vishetens gudinna. 

Clio, är i grekisk mytologi hjältediktens 
och historieskrivningens beskyddarinna. 
Hon är en av de nio muserna. Liksom 
alla muser är hon dotter till Zeus. Musor 
är benämningen på poesins gudinnor, 
men blev sedermera de gudinnor, vilka 
inspirerade även andra konstnärer, 
filosofer och intellektuella. Jupiter är 
gudarnas konung. Apollo är en viktig gud 
både inom romersk och grekisk mytologi  
m.m.

Olympen var i grekisk mytologi ett 
berg där alla de högsta gudarna bodde

I vers 2 beskrivs själva handlingen

Jag, dvs. författaren, bjuder i all ödmjuk-
het in till kalas hemma hos sig själv. 
I princip alla gudar och gudinnor är 
inbjudna. Förtäringen är, enligt honom 
själv, inte mycket att skryta över: skinka, 
senap, pepparrot och några glas vin  
(eller sprit)

I vers 3 och 4 infinner sig tveksamheter

Beskriver hur de inbjudna börjar tveka 
om de skall infinna sig: Melpomene (en 
av musorna) har ont i benet, Phoebus 
(kanske solguden) har durklopp (di-
arre´). Juno (den kanske förnämsta av 
de romerska gudinnorna och gift med 
Jupiter) har snuva etc. Författaren vädjar 
om att de skall komma, men som det 
verkar helt förgäves.

I vers 5 får författaren den trista insikten

Ingen av de inbjudna har för avsikt att 
komma – ”från Olympen inte en själ”. 
Men han bryr sig egentligen inte – Inte så 
länge han har Bacchus (vinets och rusets 
gud) och Cupido (kärlekens gud). Strunt 
i det här – Lappri i skymfen”.

Nu så går jag och lägger mig istället.
Eventuell symbolik i det här lämnar jag 

med varm hand över till läsaren.
Göran Olofsson

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

Tal till Jubelkom-
mendörerna
Barbaradagen Borås PB den 5 dec 2015 .

I Par Bricole står tiden nästan stilla, 
det är en ädel form av dynamik. 
Att Bellman verkar här är inte illa, 
hans dikter dyrkas än – och hans musik. 
Så tidens flykt bekymrar oss nu föga 
och kärleksfullt förvaltas vårat pund  
av alla Bröder, låga liksom höga. 
Ty trofast lyser Bricolistens öga, 
en trofasthet som står på Vänskaps grund.

Men tiden går ändå! Vi blir påminda 
när vi till Barbara-högtiden går 
och det är dags att lagerkransar binda 
åt dem, som burit frack i femtio år. 
Skåden – två Bröder med så ädelt sinne, 
att de, trots att de uppnått livets höst 
ändå har väl bevarat, djupt därinne, 
sin första reception som älskat minne 
i Jubelkommendörens varma bröst.

Hans Hedlund minns helt säkert även 
KFUM, spelade handboll på elitnivå, 
och tennisbanan var ett annat påfund, 
där var han framgångsrik, och svår att slå. 
Se´n blev det måleri för hela slanten, 
med bror sin drev han Hedlunds-firman väl. 
Och ”Målar´n” var alltid representanten 
för hygglighet   – och ständigt aspiranten 
till ”Kompispris” – Hans är en vänfast själ.

Göran Hallin var sladdbarn med tre systrar,  
en uppväxt som gav goda resultat. 
Till dansmusik han mycket tidigt lystrar, 
på skoldansen var han en akrobat! 
Om flickorna skull´ tryta fanns det bollar, 
och varje tänkbar bollsport, hög och låg 
han prövade – och mötte många stollar. 
Som elegant charmör han lätt förtrollar: 
hans yrkesval var självklart – psykolog.

Där låg ett skimmer över Stadshotellet 
den där oktoberkvällen, sextiofem. 
Kalmuckerna som leddes in på stället 
blev Bricolister innan de kom hem! 
Ni mognat nu – den gången blott primörer, 
för prövningen Ni fick en tratt till tack. 
Nu står ett samlat Bricol´ri framför Er 
två lagerprydda Jubelkommendörer, 
med guld i rosenband uppå Er frack.

Jubelkommendörernas skål!

Åke Anderson, RSK, StM em

Vårtal
Sjunde Graden den 24 april 2016 .
Högt erfarne Bröder uti Konung Sver-
kers Riddarekapitel!

Våren står för dörren, gläntar på den, 
låter sin värme komma till oss, för att 
plötsligt stänga lite grann, låta kylan drö-
ja kvar, förvåna oss med snö, igår snöade 
det på Orust och idag har det snöat i 
Rångedala, ja göra oss lite besvikna för 
att värmen inte ännu infunnit sig. 

Våren är här, med ett gäckande, ännu 
inte, vänta lite, men med löftet, jag kom-
mer.

Det finns ett hemlighetsfullt budskap 
i vårens beteende. Skynda inte, det som 
sker, det sker och det som skall ske kom-
mer att göra det. Våren viskar; glöm inte 
att väntan föder längtan. Längtan tänjer 
tiden får den att kännas lång. Tvärtom 
det som vi ofta känner, att tiden är för 
kort, att vi inte hinner med. Men i vårens 
gäckande livfullhet, finns påminnelsen 
om Guds förnyande skaparkraft, det är 
som om naturen väntar, stannar av och 
gör sig beredd. Beredd att ta emot livet, 
det nya som kommer, när det spränger 
dödens och vinterns gränser. För Nytt liv 
i våren, ja det kan vi bara ta emot. Inte 
skapa själva eller prestera fram.

Men är vi fria att ta emot det som kom-
mer till oss? Gör vi oss tillgängliga för att 
något nytt kan börja i våra liv.

Tio steg åt ena hållet, tio steg åt andra 
hållet…

Tio steg bakåt, tio steg framåt.
En björn som levt sitt liv på ett zoo i 

Amerika i en undermålig bur, endast tio 
meter bred, blev efter en räddningsak-
tion utsläppt i friheten. Djurskötarna 
väntade med spänning på stunden då 
björnen glädjefullt skulle springa ut 
över fälten, men till allas förvåning: tio 
meter åt ena hållet, tio meter åt andra 
hållet… björnen fortsatte sitt invanda liv 
i begränsning, han förstod inte att han 
var fri. Hans befriare fick lära honom att 
vandra ur sitt osynliga fängelse.

Hur är våra liv, lever vi fria eller befin-
ner vi oss likt björnen i osynliga fängelser, 
begränsade av vanor, besvikelser. Begrän-
sade av förväntningar eller rädslor. 

Rädslan för vad andra kan tycka. 
Normer vi satt upp för hur vi skall leva 
och där vi fastnar i jämförelsens gyttjiga 
bakgård.

Det kan vara mönster vi lärt oss som 
barn eller unga, det vi kallar överlev-
nadsstrategier, som var viktiga en gång 
men som lätt sätter krokben för oss som 
vuxna. Det kan vara förväntan och mål vi 
sätter upp och som medvetet eller omed-
vetet styr oss. Vår vilja att förverkliga våra 
mål med följden att vi lever i ett tänkt 
sedan, då när jag nått mina mål, när jag 
gjort den där resan, köpt det där huset, 

nått den där positionen då skall jag leva. 
Lever vi så blir lätt förändringar som vi 

inte kan påverka ett hot och vi glömmer 
att det viktigaste i livet, att vi finns till, 
likt våren inte kan presteras utan att livet 
ges åt oss varje dag som gåva och att det 
viktigaste våra relationer är här och nu 
och behöver vår tid för att växa.

Nu är tiden efter påsk, då vi traditions-
enligt firar söndagen ”Cantate.” Den 
infaller fyra söndagar efter påsk, det 
vill säga idag. ”Cantate” är det Latinska 
namnet för 4:e söndagen efter påsk i 
evangelieboken. Evangelieboken innehål-
ler bestämda texter, teman och böner 
för kyrkoåret, allt från 1:a advent till 
Domsöndagen. Söndagen ”Cantate” har 
haft den titeln ända sedan medeltiden, 
då bland annat konung Sverker som fått 
ge namn för vår grad, grundade kloster 
i Sverige. Ordet ”Cantate” kommer från 
begreppet Domino Canticum novum. 
”Sjung till Herrens ära en ny sång”. 
Orden är hämtade från Psaltaren 98:1 
i söndagens medeltida introitus, dvs. 
ingångssången vid mässans början.

Cantate är med andra ord en inledan-
de uppmaning: 

Lovsjung!! Lovsången till Skaparen är 
denna grads tema. Eller som Styrande 
Mästaren uttrycker det: ”I, Tempelbrö-
der! Låten Hymnen klinga Den Högsta 
samfällt lov och pris att bringa och läg-
gen toners gärd inför Hans fot.”

Så uppmanas vi till lovsång, vårt hjärtas 
svar på det som ges oss. Det vi inte själva 
kan prestera, våren, ljuset, ja livet självt, 
vänskapen som möter oss i bröders krets 
och löftet om evig frid och glädje i him-
melska rymder. Livet levs inte någon an-
nanstans utan här. Att återupptäcka livets 
tjusning i vardagen är vår tids utmaning. 
Våren säger med sitt gäckande beteende 
ta tid att stanna upp och njuta av vänska-
pen och livet. 

Ta möjligheten på en parkbänk eller i 
ett förtroligt samtal för att finna den tid 
och kanske också det liv, som slår i takt 
med ditt eget hjärta. Vi kan behöva hjälp 
av andra i goda samtal för att se vad i våra 
liv som blivit hinder för att leva ett liv i 
frid och gemenskap utan stress och oro. 
Vilka som är våra förväntningar som styr 
oss. Att se våra liv utifrån med vänskapens 
goda blick.

För att i sanning leva, är att vilja vakna 
varje morgon med en känsla av tacksam-
het över att ta emot livet på nytt. Vårt liv 
ges oss, varje dag, det är inget vi kan pre-
stera. När den insikten uppenbaras och 
blir sann och klar som en vårdag. Då firar 
vi ljusets och sanningens fest och följer 
den Styrande Mästarens uppmaning att 
prisa Honom som gav livet daning, med 
vår tacksamhet, med ödmjukt sinne, i tal, 
i sång och i bön. 

Robert Lorentzon, RP

Sällskapet söker

Borås Par Bricole och i synnerhet  
Ordens Informationscollegium – OIC  
söker Bröder med skrivklåda.

Vice Ordensredaktör 
samt

Biträdande Ordens  
Webbredaktör
De synnerligen begärliga stolarna för 
vORed samt bOWR står nu lediga 
att fyllas av den Broder som känner 
sig hågad att fatta den elektroniska 
gåsfjäderpennan och börja skapa nya 
läsbara upplevelser för vårt Lysande 
Sällskap.

Vår tanke är att du kommer in lite 
mjukt och går vid sidan om de nuva-
rande ORed och OWR som gradvis 
inviger dig i alla de nya möjligheter 
som denna post i vårt Vördade Brico-
leri för med sig.

Du som känner att det kan vara 
något för just Dig Broder, tveka inte 
att höra av dig snarast till:  
oimpbboras@icloud.com  
så kan vi ordna ett första samtal om 
vad dessa befattningar kan ge just 
dig.
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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! 

Jössagatan 23. Tel 033-23 75 00
Öppet: vard 06.30-18.00, lörd 9.00-13.00.    www.norrbytra.se

En bygghandel med personlig service!

Vilken fantastisk afton det blev när 
Systrar och Bröder samlats för att bevista 
Dambricolerikalaset . Till och med väder-
gudarna bjöd till och gav oss ett ovanligt 
fint septemberväder . Alla förutsättningar 
fanns där . Festklädda, glada, vackra 
och ståtliga vänner som samlats för att 
genomföra festernas fest: Dam PB .

För mig är det få saker som är bättre i 
livet än att möta människor under dessa 
former.

Att få känna ljuset och värmen i vän-
skapen när folk är inställda på fest och 
lämnat vardagens förtretligheter bakom 
sig är underbart.

Att tillgången till Rotundan inte längre 
finns har givit oss nya möjligheter att 
mötas.

Det är många som delar åsikten att 
detta gjort våra kalas ändå bättre. Det ger 
oss i varje fall många tillfällen att möta 
nya människor och för mig chansen att 
driva min tes: Tycker du om – så tala om det.

Man känner sig oerhört privilegierad 
som får vara med och vara en del av 
detta.

I PB talar vi mycket om att vi hyllar våra 
Talanger och vi kan alla känna oss som 
talanger.

Visst alla kan inte spela något instru-
ment, sjunga eller hålla strålande tal från 
podiet.

Men vi måste ju alla ha en social talang, 
annars hade vi ju inte blivit föreslagna 
som medlemmar.

Kvällen blev dessutom befriande fri 
från blåljus och då tänker jag inte på 
utryckningsfordon. Utan att människor 
stirrar i sin mobil i stället för att se på 
människorna av kött och blod som står 
framför dem.

Det är säkert lite 3G  (grinig-gnällig-
gubbe) varning på detta men jag har 
svårt tycka att något kan mäta sig med 
mötet mellan människor.

En gubbe från en stad i väst 
var på Facebook en sällsynt gäst 
ändå fick han 968 vänner 
men bara 5 som han känner 
så analoga vänner är bäst

Bertil Jansson

Annonsera 
i Klang!

Nenne Palmé, 

OSC, 0706-34 06 72


