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I detta nummer

Kommande möten

1/4 17.00 Fjärde Graden 

19/4 18.00 Stora Rådet

23/4 17.00 Sjunde Graden

23/9 17.00 Tionde Graden

14/10 16.00 Första Graden och 
  installation
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Året var 1966. Närmre hälften av dagens 

Bröder var inte påtänkta, än mindre 

födda. Vi äldre minns att 1966 var året då 

August Strindbergs Hemsöborna började 

sändas i TV, Öxabäcks IF startar ett av 

Sveriges första damfotbollslag, Sveriges 

kronprins Carl (XVI) Gustaf tar student-

examen och Beatles kom ut med albumet 

Revolver. 
Men detta är små händelser för sex av 

våra Bröder, 1966 var nämligen året då 
de på skälvande ben inträdde i Ordenssa-
len för att prövas av CM Arne Gullack.

De sex Bröderna var Åke Anderson, Bo 
Enander, Boris Engström, Lars-Gunnar 

Fråhn, Bertil Jansson och Magnus Krii. 
Bröder som alla varit fl itiga på våra 
Kapitel och/eller gjort ett gott vingårds-
arbete som Ämbetsmän och i andra 
befattningar.

När de nu efter 50 år delat glädjen i 
vänskapens famn bekransades de och fi ck 
det välförtjänta Jubelkommendörsteck-
net. Det hoppas vi att de får möjlighet 
att bära många år till. Deras ungdomliga 
utstrålning tyder på det, i varje fall!

Talet till dem framfördes av Manuel i 
Kalv och Lars i Pärekulla, gestaltade av 
Bengt I Johansson och Göran Hagman. 

 

2016 års Jubelkommendörer!

Bakre raden från vänster: Boris Engström, Lars-Gunnar Fråhn och Åke Anderson.
Främre raden från vänster: Magnus Krii, Bo Enander och Bertil Jansson. 
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Ordförande i Arbetsgraderna

Ljus i mörkret
Härligt är det att få gå på kalas! 

Med sista droppen av punch från vår 
häftiga 2:a grad fortfarande kvar på 
Ordförande-stjärnan, kan jag bara 
konstatera att det blev rätt bra. Jag är 
imponerad av hur alla delar i kalaset fl öt 
på och vi levererade verkligen en häftig 
2:a till våra 46 recipiender. Särskilt roligt 
då att vi kunde addera två besökande 
recipiender i våra prövningar. Våra gäster 

var mäkta imponerade av kvällen och 
vände hemåt som mycket nöjda och 
upplysta av Borås PB:s förmåga. Det är ju 
trots allt våra gäster som späder på vårt 
mycket höga anseende inom Briccoleriet. 
Ett särskilt tack vill jag sända till Dan som 
höll ihop prövningarna och för kvällen 
agerade CM på ett utmärkt sätt.
Denna mörka period på året är ju som 
känt en tid av många kalas, då vårt behov 
är ganska stort att försöka skynda på 
ljusets återkomst till bygden. Många 
försöker dryga ut dessa med besök hos 
våra kära systerloger och vår Moder. 
Man kan ibland undra hur många kalas 
en Broder Briccole kan klara av? Av 
erfarenhet så är det ganska många. För 
den riktigt fl itige så kan man tydligen 
vissa år knö in inte mindre än 50 kalas, 
men då erhålla ett väldigt stort hål i 
plånboken. 
Om vi bara fokuserar på Borås så stundar 
PB3 i slutet av februari, strax följt av PB4 
den 1:a april. Vi laddar dessutom för 
Stora Rådet och PB7 uti sena april. Stora 
Rådet blir särskilt spännande i år då 
frågor som installation av ny Deputerad 
Styrande Mästare, Styrande Kansler 
och val till 10:e graden skall avgöras. 

Jag kan från våra AU (Arbetsutskott) 
också meddela att vi förbereder 
kommande 10:a i september och även 
installationen på vår 1:a i oktober. I sann 
Göran-anda så är vi ute i god tid (sade 
jag att huvudplanen för 2018 också är 
fastslagen…).
Som avslutning vill jag sätta lite ljus på 
betalning av våra kalas. Det är många som 
jobbar hårt med att se till att vi dukar 
till rätt antal Bröder, beställer mat till 
kvällen, gör placeringar, bockar av att alla 
betalt, bokför mm. Detta har jag insett, 
nu efter ett par grader som Ordförande, 
är ett rörligt, för att inte säga rörigt mål. 
Det som absolut ställer till mest förtret 
är sena anmälningar och betalningar. 
Våra Ämbetsmän och vår restaurang, 
som försöker hålla ordning på detta, får i 
mina ögon negativ kritik under kvällarna 
för något som de inte råder över. Jag 
vill härmed be dig Broder, att betala din 
kväll i god tid enligt kallelsen, så blir det 
mycket mindre irritation under vår glada 
och muntra tidsfördriv!

Johan Anderson
 Ordförande i Arbetsgraderna

Borås PBs kansli

Öppet måndag - torsdag, 
klockan 09.00 – 11.00 

Ingång från Fristadvägen. 

Kansliet hjälper till om du vill ändra din 
adress, telefonnummer eller e-postadress 

om du inte vill göra det själv.

Du är naturligtvis hjärtligt välkommen att 
bara komma in och hälsa på och se hur vi 

har det, eller titta i vårt bibliotek.

Borås Par Bricole
Besöksadress: Fristadvägen

Postadress: Box 236 501 13 Borås
Telefon: 033 - 12 60 66

E-post:boras@parbricole.se
Hemsida: boras.parbricole.se

Avanmälan inför kalas: 
033 - 12 69 79

Måltidsinbetalningar: 448-4507
Swish: 123 034 5397 Hvem är, som ej vår Broder minns

2017-01-18  Karl-Erik Svensson 
RGK, HedK, 89 år
 
2017-01-28  Bernt-Ove Gimmersta 
RGK, HedK, 76 år

2017-02-22  Nils-Ivar Ohlsson 
RGK, JubK, 74 år 

Jubilarer

90 år   7/5  Rolf Ohlon

80 år   21/3   Kjell Haraldsson  

80 år  29/4 Nils Anderson

80 år  25/5 Arne Pettersson

80 år  26/6 Agne Wiberg

75 år 10/3 Lars-Erik Nordström

75 år 20/5 Lars-Göran Boije

75 år 16/6 Stig Dalmyr

75 år 29/6 Hans Kristianson

70 år   23/3 Göran Olofsson  

70 år  23/4 Yngve Lööf

70 år  23/4 Roger Odqvist

70 år  24/4 Hans Nyhlén

70 år  23/5 Jürgen Urbas

70 år  25/5 Anders L Gustafsson

70 år  28/5 Sten Johansson

70 år  24/6 Kjell Johansson

70 år  26/6 K jell Ingemar Andersson

60 år  20/4 Hans Bredberg

60 år  3/6 Per Martinsson

60 år  21/6 Peter Rangert

60 år  27/6 Roger Carlsson

50 år  20/3 Martin Bergander

50 år  20/3 Henrik Schicht

50 år  11/4 Peder Evers

50 år  13/4 Magnus Söderlund

50 år  25/4 Joakim Rydell

50 år  9/5 Bengtolof Josefsson

50 år  2/6 Per Fransson

50 år  9/6 Peder Johannisson
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Då var årets Talangkalas avklarat och 

vilket trevligt tillfälle detta är! Att träf-

fas en kväll för årsmöte tillsammans 

med Musiktalangerna utan instrument 

och utan att behöva prata om tonarter, 

tempo eller varifrån reprisen ska spelas 

är underskattat. Det visar sig, år efter år, 

att det inte saknas idéer eller kreativitet i 

detta gäng. Årsmötet förärades dessutom 

denna kväll av Styrande Mästaren, Göran 

Olofsson, själv. 

Diskussionerna låter inte vänta på sig 
utan redan ett par punkter in i dagord-
ningen kommer det fram tankar och 
förslag på vad vi kan göra bättre och hur 
vi kan utvecklas i vår Talanggren. En av 
de mest intressanta diskussionerna var 
om vi i Musiken kan ta fram nya, egna 
medaljer för att lättare kunna uppmärk-
samma förtjänte Bröder inom olika delar 
av Sällskapet. Idag har vi en viss begräns-

ning i detta då t.ex. både Sture Holm-
grenmedaljen och vår Förtjänstmedalj i 
guld utdelas väldigt restriktivt. Denna idé 
mottogs mycket väl av mötet och arbetet 
kommer nu att fortsätta med att ta fram 
förslag på hur de ska se ut och vilka reg-
ler som ska gälla för utdelandet.

Ett annat ämne vi snuddade vid var hur 
vi kan förnya vår repertoar utan att göra 
avkall på traditioner och förväntningar. 
Hur kan vi anpassa oss efter det faktum 
att vi medlemmar i Sällskapet har en stor 
åldersspridning och ändå kunna under-
hålla och uppskattas av alla. Denna dis-
kussion kommer att fortsätta vid senare 
tillfälle och om vi lyckas eller inte får 
framtiden utvisa. Detta är ju ändå, helt 
enkelt, upp till er kära Bröder att avgöra.

Text: Henrik Pettersson
Sekreterare i den Bacchanaliska Musiken

Foto: Kent Carlsson

Årsmöte i Borås Par Bricoles Bacchanaliska Musik

Onsdagen den 7 december 2016 i Park-

hallen hölls Årsmöte i Borås Par Bricoles 

Bacchanaliska Kör under ledning av 

körens ordförande Jörgen Hallberg. 

Sedvanliga årsmötesfrågor avhandla-
des och inte mindre än 38 funktionärer 
valdes till Körens olika ämbeten av 
varierande dignitet. Två av Körens valda  
Ämbetsmän, Dirigenterna, är också 
förslag till ämbeten i Borås Par Bricole 
som Koralintendent respektive förste 
vice Koralintendent. Där kan noteras 
att  dessa båda  bytte plats med varandra. 
Carl-Gustaf Ekström  trädde tillbaka efter 
17 år som KI och tar plats som vice KI.  
Som ny KI förslår Kören den tidigare vice 
KI, Tony Thornberg.

 Körens styrelse för det kommande 
verksamhetsåret utgörs av ordf, Jörgen 
Hallberg, v ordf, Tony Thornberg , Sven-
Erik Neergaard-Möller, Dag Gustafsson 
och Cristian Hamnebo.

Vid årsmötet utdelades även fl era 
utmärkelser. Bröderna Göran Hagman, 
Hans Kristianson och Johan Sundbaum 
uppmärksammades då de deltagit i 
körens arbete som ”sjungande” i mer än 
50 år. Kören valde även bröderna Ingvar 
Johansson och Leif Arntsson till hedersle-
damöter i Borås Par Bricoles Bacchanalis-
ka Kör. Vidare valdes in fl era nya sångare. 
Bland dessa kan nämnas en ovanligt 
rutinerad nykomling, Rikard Bergström, 
med 25 år bakom sig i Göta PB:s sångkör.

Årsmöte i Borås Par Bricoles Bacchanaliska Kör
Vid det efterföljande Talangkalaset 

delades Körens egna medaljer ut.  Den 
främsta medaljen, Pelle Hansen-medaljen 
med blå emalj och i blått band överläm-
nades av förra årets medaljör, Göran Hag-
man till 2016 års mottagare, Carl-Gustaf 
Ekström.

Inför år 2017 planerar kören för tradi-
tionella Vår- och Julkonserter. Dessutom 
kommer  Borås PB:s sångkör att med-
verka vid Örebro Par Bricoles invigning i 
november.

Efter mötesförhandlingarna fi ck sång-
arbröderna snabbt nya fokus och resten 
av kvällen är en helt annan historia.

Text: Dag Gustafsson

Borås Par Bricoles Bacchanaliska Theater på Talangkalaset
Under drygt ett halvår, allt sedan detta 

beslutades på Theaterns årsmöte i maj, 

så har Andreas Johansson på ett före-

dömligt sätt arbetat med att skapa en 

Theaterns Wall of Fame.

Theatern började sin del av Talangkala-
set med högtidlig invigning av Theaterns 
Wall of Fame, som är placerad på väggen 
utanför kansliet, rakt ovanför trappan.

Theaterdirektör Lars Gustaf Andersson 
invigningstalade och klippte bandet och 
den församlade skaran bjöds på ett glas 
bubbel. 

Efter invigningen gick alla ner till 
Parkhallens scen och tittade på en inspel-
ning av ”En ännu skönare Helena” från 
Dambriccoleriet 2016 innan vi återsam-
lades med övriga Talanger för en fortsatt 

”Men det är ju jag”, tycks Henrik Westling 
tänka.

trevlig kväll med middag, underhållning, 
medaljutdelning m.m.

Text: Dan Bodin
Foto: Kent Carlsson

Niklas Hansson, Andreas Johansson och 
Martin Zedler. Full rulle!

Per Lundin underhåller på Talangkalaset.
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I Borås Par Bricole är alla Bröder talang-

er, så enligt senaste räkningen är vi 843 

talanger. Men när vi skriver Talanger med 

inledande versalt T, eller till och med TA-

LANGER, då avser vi våra Talanggrenar; 

Musiken, Kören och Theatern. De som 

gör våra Kalas till det de är.

I samband med Talanggrenarnas 
årsmöten (se separata notiser) hålls också 
en gemensam måltid för de bortemot 
100 närvarande. Måltiden genomförs 
med hjälp av några andra, ovärderliga 
talanger, våra Traktörer. Vad gjorde vi 
förutan dem? De lagar mat, serverar, 
plockar undan och skämmer bort hos 
nästan onödigt mycket.

Talanggrenarna delar upp värdskapet, 
och i år var det Musiken som bjöd in och 
hälsade välkommen, genom andre vice 
Direktören för den Bacchanaliska Musi-
ken, Jan Olofzon. Utan att gå in på detal-
jer så bär måltiden PB-prägel med förrätt, 
varmrätt och avslutande kaffe med avéc. 
Men det som gör detta måltidskalas till 

något extra är Talangernas stora närvaro. 
Ni kan lita på att snapsvisorna hörs då 
hälften av Bröderna är sångare. Lika här-
lig underhållning fi ck vi av Musiken när 
Joakim Rydell (klarinett) och Torbjörn 
Westerlind (fl ygel) framförde ”Brusa 
högre lilla å” av Björn J:son Lindh, och 
sedan fortsatte med ett stycke till. Däref-
ter tog violinvirtuosen Per Lundin och 
Carl-Gustaf Ekström över med några 
underbara stycken. Som grädde på moset 
avslutades kvällen med hela Kören.

En annan del i Talangkalaset är då 
Talanggrenarna delar ut medaljer och 
förtjänsttecken till förtjänta Bröder. Att ta 
med alla medaljer och namn här skulle 
innebära att vi fi ck utöka tidningen med 
fl er sidor, så här nämns bara ”Borås PB:s 
Bacchanaliska Körs Pelle Hansen-medalj 
med blå emalj i blått band”. Den har bara 
delats ut en gång tidigare, och då till Gö-
ran Hagman. Enligt statuterna för denna 
utmärkelse skall den som senast fi ck 
den utse näste mottagare. Ingen blev väl 

Talangkalaset onsdag 7 december 2016
förvånad när Göran efter en inledande 
motivering kungjorde att det var Carl-
Gustaf Ekström som var mottagaren, och 
uppskattande applåder visade att övriga 
Bröder tyckte det var rätt val. 

En avslutande fråga, som du käre läsare 
haft i bakhuvudet medan du läst dessa ra-
der, vad gör en sådan som skribenten av 
dessa rader på ett Talangkalas?  Jo, som 
ledamot i AU (PBs föreningsstyrelse) blir 
man inbjuden till denna höjdpunkt. 

Text: Claes Persson
Foto: Kent Carlsson

Översta raden: Per Brandt, en av våra fantastiska traktörer.
Mellersta raden: Musikerbordet.
Nedersta raden: Joakim Rydell underhåller oss med sin klarinett. Jörgen Hallberg och Tony Thornberg diskuterar om det skall vara A eller C dur.
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Barbara 10 december 2016
10 december – Nobeldagen. Vilket skall 

man välja; fi ra Moster Barbara eller gå 

på Nobelmiddag? Jag väljer ”Snille och 

Smak”, alltså Barbara-kalaset. Och inte 

bara för att jag inte fått någon inbjudan 

till Nobelmiddagen, i år heller…

Efter att vice Guvernörer, Guvernörer 
och Hederskommendörer behängts så 
var dags för kvällens viktigaste program-
punkt, nämligen uppmärksammandet av 
de Bröder som under ett halvt århundra-
de delat våra glada tidsfördriv och uttömt 
en och annan pokal. Jubelkommendö-
rerna, så benämns de ju, fi ck sina kransar 
och sina halsband som tecken på sitt 
fl itiga vingårdsarbete. Talet till dem hölls 
av Manuel i Kalv och Lars i Pärekulla, ge-
staltade av Bengt I Johansson och Göran 
Hagman. Efter ärevarv tackade RSK Åke 
Anderson för uppvaktningen.

Sedan var det högtidsbål och medalj-
regn till förtjänte Bröder.

Omdukningen gick galant, trots att 
det var många besökande. Det gjorde att 
man hann få i sig en, och kanske till och 
med två öl, medan man minglade och 
förbrödrades innan måltidskalaset.

Sittande vid bordet väntade vi natur-
ligtvis på Lucia, det är ju en tradition på 
Barbara att vi får besök av Borås Lucia 
med tärnor. Och vi behövde inte vänta 
länge på honom. Honom? Jo, in på sce-
nen kommer en till Lucia utklädd Joakim 
Olsson med två tärnor. Kanske inte så 
vacker sång, men väldigt överraskande 
och kul. Par Bricole!

Det dröjer dock inte länge innan 
ordningen återställs, och Borås ”riktiga” 
Lucia med tärnor kommer inglidande på 
tysta fjät, men med vacker sång. Brö-
derna är helt tysta, inte ens medaljerna 
rasslar. 

Då varmrätten avnjutits var det dags 
att instifta en ny Talanggren, nämligen 

De Bacchanaliska Lekarne, där vår egen 
Ordenstrubadur Fredrik Berg är direk-
tör. Och det var inte vem som helst som 
hyllade DBL, nämligen vår Broder från 
Moderlogen Sid Jansson. För oss som pas-
serat medelåldern kommer ihåg Sid som 
en trubadur som underhöll på visprå-
men Storken med bland annat Cornelis 
Vreeswijk.

Ett mycket bra Barbaratal hölls av Jens 
Peterson, men kanske inte så förvånande, 
hans brås väl på sin far revykungen Kurt 
Peterson. Gert ”Burken” Karlsson, exbor-
åsare men numer jönköpingsbo tackade 
å gästernas vägnar.

Avslutningsvis, och alltid lika bra, är ju 
taptot. I år var det rekord i antal slagver-
kare, samt en tamburmajor som hante-
rade staven briljant. Vilken kväll! 

         Text: Claes Persson
Foto: Niclas Andersson och Bo Johansson

Jubelkommendörer
Åke Anderson* Lars-Gunnar Fråhn
Bo Enander Bertil Jansson
Boris Engström Magnus Krii

Hederskommendörer
Hans Carlsson Anders Lundin
Arne Claesson Per Lundin*
Thomas Falk Fredrik Odelberg
Per-Olof Hygren Sune Stigson

Nyantagne Guvernörer
Per-Gösta Andersson Fredrik Larsson
Christer Bergquist Kjell-Åke Larsson
Lars Björnkvist Bengt Löthman
Thomas Davidson Magnus Moberg
Claes Hedelin André Safko
Mats Henriksson Johan Sandström*
Pär Jorstadius Börje Ståhl
Kenneth Källerman Peter Wiklund 

Nyantagne Vice-Guvernörer
Patrick Abrahamsson  Jimmy Lindgren*
Fredrik Alnerby Stefan Lindvert
Hasse Brännmar Ulf Lundgren
Jerry Carlsson Jouni Lupala
Magnus Hansén Gabriel Philipson
Niklas Hansson Jan-Erik Selin
Göran Hultin CarlJohan Stigson
Per Arne Johansson Carljohan Sund
Lennart Johansson Christer Södeliden
StenAnders Jöne Bengt Toftby
Nicklas Karlsson Thomas Wennerlund

* tacktalare

Våra nybehängda Hederskommendörer – 25 års vingårdsarbete uppmärksammas. Från vänster 
Hans Carlsson, Fredrik Odelberg, Sune Stigson, Per-Olof Hygren, Per Lundin och Thomas Falk.
Anders Lundin och Arne Claesson saknas på bilden
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Översta raden: Jan Olofzon och från Moderlogen, Sid Janson
Mellersta raden: Lars i Pärekulla och Manuel i Kalv, alias Bengt I Johansson och Göran Hagman. Tamburmajoren Jimmy Lindgren.
Nedersta raden: PBs Lucia (Ludvig Sund, Joakim Olsson och Carljohan Sund) och Borås Lucia. Eller är det tvärtom?
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Nyantagne Guvernörer och Vice-Guvernörer..
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Tacktalet från Jubelkommendörerna, Barbaradagen 2016.
Högst uppsatte Broder StM och General-

ordförande, samtelige övrige Bröder!

I kalmuckvärlden är ett halvsekel en 
plågsamt lång period – säkert drygt 50 
år – och troligen rätt händelsefattig. För 
en aktiv Bricolist, däremot, innebär mot-
svarande tidsymd ett oändligt infl öde av 
kulturell stimulans, under knytandet av 
outslitliga Broderliga vänskapsband. För 
oss går ett halvsekel svindlande fort. 

Alla vi, årets Jubelkommendörer, har i 
vår kalmuckiska gärning i skiftande grad 
haft vår beskärda del av fröjd och smärta. 
Året 1966 började vi emellertid ana, att 
det fanns något ädlare, någonting bort-
om de primitiva, köttsliga förströelser, åt 
vilka vi dittills hängivit oss. Det året fl yt-
tades vi verkligen – rent andligen – upp 
i en högre division, eller kanske snarare 
högre dimension. Vi slutade väl inte helt, 
rätt av, upp med det där köttsliga, men vi 
har faktiskt – ja, helt nyligen – påbörjat 
en försiktig nedtrappning.

1966 fl yttade vi alltså direkt från 
drängstugan rätt in i den Bricolistiska 
vingården. Där fi ck vi uppleva det Bac-

chanaliska ljuset, som underhöll inbördes 
Vänskap. Varsamt har vi sedan av tåliga 
och överseende Bröder slussats genom 
Bricoleriet och vi har gradvis genomgått 
den metamorfos, vars resultat ni nu ser 
framför er: en samling i alla avseenden 
perfekta mänskliga föredömen. 

Med klädsam blygsamhet tar vi till oss 
alla de rättvisa hyllningsord vi fått lyssna 
till. Sällskapets Broderliga värme fl ödar, 
och vi är både stolta och tacksamma. Ett 
stråk av vemod fördunklar ändå denna 
vår glädjestund, då vi i vår krets saknar 
vår Broder och årskamrat Björn Torsvik. 
Han såg mycket fram emot årets Barba-
radag, men ödet ville något annat och 
Björn gick bort i somras.

Vi Jubelkommendörer framför nu 
vårt varma tack för den enastående 
hyllningen, för våra lagerkransar och för 
våra rosenfärgade band och vi höjer våra 
pokaler för Det Lysande Sällskapet Borås 
Par Bricole, för absent friends och i syn-
nerhet för Björn Torsvik.

Skål och tack!
Text: Åke Anderson
Foto: Bo Johansson

En skeptisk batterist med optimistisk syn 

på livet gör allt för att leva för dagen.

Det är en helt vanlig kulen fredag i 
november och lunchrusning. Samtidigt 
som nederbörd av alla de slag piskar mot 
rutan och kollegor drar sig ned mot stan 
för en bit mat, så kämpar jag febrilt med 
att upprätta en Skype-session. Detta är 
första gången för mig och jag vill ändå 
visa att jag har någon koll på läget. Efter 
några misslyckanden och svordomar 
senare, en telefon och lite tejp så är vi 
igång. Jag möts av en morgontrött kille i 
en liten etta med en stor kopp Earl Grey. 
Alex Engström Heino bor i Hendon, 
London, och verkar lika lättad som jag.

Alex är född och uppvuxen i Borås 
och har sedan länge haft ett stort intresse 
för musik, både som trummis och som 

kompositör. Att det skulle bli just trum-
mor stod klart när han som 13-åring fann 
musikskolans trumset på vägen till gitarr-
lektionerna. När Alex valde gymnasium 
var det solklart att estetlinjen på Bäckäng 
var det enda logiska alternativet. Nu 
skulle han på riktigt kunna få utlopp för 
sin kreativitet.

Efter tre år bar det av till USA för att 
fortsätta musikstudierna på Shepherd 
University, Virginia, följt av studier i 
London på Middlesex University som 
jazzmusiker. Nu är han inne på sitt tredje 
och sista år som student och bor tillsam-
mans med sambon, fl ickvännen och sin 
blivande fru Ida. ”- Möjligheten att kunna 
ha min livspassion och stora hobby som 
arbete är helt fantastiskt!”
Utöver de åtskilliga timmarna bakom 
trumsetet så frilansar Alex som grafi sk 
designer och klättrar på fritiden. ”- Just 
klättring, eller ”bouldering” som just 
detta kallas, skapar en bra variation 
gentemot min musikaliska karriär”. Alex 
räknar med minst två år till i London för 
att kunna etablera mig som musiker. Vad 
framtiden bär i sitt sköte återstår att se!

Alex trädde in i sällskapet Borås Par 
Bricole 2016 och har under sin hittills 
korta bricolistiska karriär förundrats över 
det oerhörda engagemang som Bröder 
lägger ned för att göra kalasen till de 
absolut bästa. ”- När jag får möjlighet att 
engagera mig mer i Sällskapet är Kören 
eller Musiken det självklara valet!”.

Andreas Johansson

Namn: Alex Gustaf Mortimer Engström 
Heino

Ålder: 23 år

Gick med i PB: 2016

Grad: 3

Faddrar i PB: Bengt-Olov Engström 
Heino, Per Lundin

Bor: Hendon, London

Civilstatus: Förlovad med Ida Melum

Vad visste vi inte om dig: Flitig virkare 
som specialiserat sig på halsdukar

Favoritcitat: ”Var dig själv för att alla 
andra är redan upptagna” - Oscar Wilde.

Alex klättrar bl.a. på fritiden. 

Brodern i Kalmuckien

Jubelkommendören Åke Anderson tackar 
för uppvaktningen.
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NOIWAK-träff
Den 12 januari samlades 33 nyblivna 

NOIWAK till informationsträff på kans-

liet. Denna årligen återkommande upp-

lysningsdag hölls ihop av mig själv och 

Styrande Kanslern vad gäller bokningar 

och det ack så viktiga landgångsinköpet. 

Till vår hjälp hade vi för kvällen synnerli-

gen vackra traktörer som hjälpte oss med 

förberedelser, servering och städning. 

Höstens NOIWAK-er applåderar vad de hört och sett, förmodligen i hopp om att bli kallade till nästa grad.

Huvudnumren för kvällen stod vår 
evige Lars Wettéus, vår stabile Hans Berg-
lund och vår tonsäkre Fredrik Berg för. 
Lars berättade detta år än mer ingående 
om vårt sällskaps ursprung och tillblivelse 
i knallebygden. Häftigt ackompanjerad 
av Fredrik Berg med gitarr och sång vid 
Bellmanska passager. Hans berättade 
därefter mer om vår organisation, våra 

grader och talanggrupper inom Briccole-
riet, helt enkelt hur det hänger ihop.

Efter ca 1,5 timmes gnuggande av 
NOIWAKernas knölar bjöds det välkom-
men landgång, ett glas lättöl och en kort 
summering från mig själv.

Text: Johan Anderson
Foto: Niclas Andersson

Årsstämman för Parkhallen i Borås AB
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 av Borås Stad. Bolagets 

styrelse utgörs av de tre Styrande och 

Parkhallsgruppen som sköter det dagliga 

arbetet utgörs av Sören Rylander, Ingvar 

Johansson, Göran Lenberg, Hans Johans-

son, Lars Jorstadius, Claes Hanson och 

undertecknad. 

Det var nästan 30 till största delen 
frackklädda ägare som med glada miner 
deltog på årsstämman. Resultatet för 
bolaget blev ett litet överskott beroende 
på att bolagets uthyrning har ökat och 

att kostnaderna har hållits inom budgete-
rade ramar.

Att Sällskapet förfogar över Parkhallen 
är nog för oss alla känt som en enorm 
tillgång. Det fi nns både kortsiktiga 
intressanta aktiviteter som kommer att 
ske i fastigheten så som eventuellt nya 
hyresgäster men även långsiktiga visioner 
för fastigheten vilket föredrogs på stäm-
man. Under det gångna året har både 
köket i vårt kansli som köket i Parkhallen 
färdigställts.

Med acklamation fastställdes både ba-
lans- och resultaträkningen och ansvars-
frihet för de Styrande beviljades både 
traditionsenligt och förtjänstfullt.

På årsstämman beslutades det att ny-
emittera en aktiepost. Broder från Göta 
PB Bengt Wiberg tecknade en aktiepost 
till vår stora glädje. Bolagets nya delägare 
hälsades varmt välkommen till ägarskaran 
med synliga bevis att pryda fracken med. 

Innan årsstämman avslutades riktades 
det ett synnerligen stort tack till Parkhal-
len-gruppen för ett förtjänstfullt arbete 
det gångna året.

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

Text: Claes Palmén
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PB-Bröder på Sagateatern
Under hösten 2016 har Jan Hjalmarsson 

som vanligt satt upp ett publikdragande 

skådespel på Sagateatern i Borås. I år 

blev det Musikalen Sugar-I Hetaste Laget.

Sugar är en musikal efter fi lmen I he-
taste laget med bl.a. Marilyn Monroe och 
Tony Curtis från 1959. Musicalen hade 
premiär 1972 på Broadway i New York 
och kom till Stockholm 2010

Handlingen utspelas  i Chicago 1929. 
Saxofonisten Joe och basisten Jerry 
blir vittnen till ett mord i maffi akretsar. 
Därför klär dom ut sig till dam-rmusiker 
och gömmer i ett tjejband som skall till 
en badort i Florida. Joe blir kär i Sugar 
som är sångerska i bandet. För att bli 
ihop med henne klär han ut sig till en 
oljemiljonär. Under tiden är det en riktig 
miljonär som blir kär i Jerry. Samtidigt 
kommer maffi an allt närmare. Slutet är 
naturligtvis lyckligt

I Sverige har många kända artister spe-
lat i denna Musical genom tiderna- Lill 
Lindfors, Kerstin Bagge, Mona Anders-
son, Magnus Härenstam, Jonas Malmsjö, 
Henrik Dorsin m.fl .

 En kulen oktoberkväll 2016 så bän-
kade jag mig tillsammans med hustrun 
på Sagateatern för att få några timmars 
föströelse.

År 2016 känns förvecklingarna kring 
manligt och kvinnligt inte lika aktuellt 
som förr-icke desto mindre spännande 
och roligt att få uppleva gamla tider. 
Detta dessutom i form av många trevliga 
sångnummer 

Dessutom många fyndiga scenväxling-
ar. Det fi nns dessutom gott om rollfi gurer 
som är trögtänkta. Kanske mer karikaty-
rer än karaktärer.

Naturligtvis extra roligt att känna igen 
så många PB-Bröder både på och bakom 

scenen. Ingemar Augustson gör en 
lysande huvudroll som ”Joe”. Två andra 
av mina absoluta sångarfavoriter, Roger 
Sandström och Anders Gustavsson, var 
också strålande i sina sångnummer, bland 
annat som ”gangstrar”. Även vår Cello-
spelande Musikdirektör Per Jacobson 
gjorde bra ifrån sig som sångare Inte 
första gången där inte.Bakom scenen 
fanns ”som vanligt” Håkan Sigge, Anders 
Jansson och Godfrey Sotheran (inte med 
på bilden). En klippa i Orkestern var vår 
egen Roger Johansson. Det hade nog 
inte blivit mycket till uppsättning denna 
kväll om inte Hjalmarson haft tillgång till 
Borås Par Bricole

Tack skall Ni ha alla för en mycket 
trevlig kväll. Du ser samtliga PB-bröder 
på bilden nedan

Text: Göran Olofsson
Foto: Sagateatern

Från vänster till höger Anders Gustafsson, Håkan Sigge, Per Jacobson, Anders Jansson, Ingemar Augustsson, Roger Sandström och sittande 
Roger Johansson.
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En glad kalassponsor Erik Williamson tackas. 
Mingel i väntan på Måltidskalaset

Grad 2, 21 januari
Lördagen den 21 januari var en skön 

dag. Redan på morgonen var vädret helt 

fantastiskt, lagom kallt , en stor sol som 

lyste upp hela himmelen.

Först skidtävlingarna i Lassalyckan i 
Ulricehamn, där säkert en hel del intres-
serade Bröder fanns på plats och vi andra 
följde säkert tävlingarna på TV.

Lite senare på dagen slog ”november-
dimman” till.

En annan större höjdpunkt denna dag 
var också receptionen av NOIWAKER, 
till antalet 46 även inkluderande några 
kära Bröder från Moderlogen och Göta, 
under säker ledning av vår Ordförande i 
arbetsgraderna Johan Anderson och för 
dagen inhoppade Ceremonimästaren 
Dan Bodin. De två Bröderna genomförde 
naturligtvis allt ritualenligt men också 
med humor och fi ness. Efter noggrann 
prövning kunde samtliga Bröder, om än 
med viss tvekan, upphöjas till KOBÖKER. 

Efter väl förrättat värv kunde samtliga 
Bröder mingla innan måltidskalaset tog 
sin början.

Aftonens underhållning var som van-
ligt av yppersta klass, och framfördes av 
PBs kör under temat De Tre. Ett genia-
liskt grepp att låta dessa våra eminenta 
sångare framträda med så varierande  
sångnummer och göra det så medryck-
ande. Helt suberbt! Vad vore PB utan 
sina underbara talanger?

”Vad vore PB utan  
sina underbara 

talanger?”
Kvällen avslutades med nattamat och 

förnöjda Bröder kunde anträda färden 
hemåt.

Många av våra Bröder kommer säkert 
att bevista söndagens skidtävlingar i Ulri-
cehamn. Dagen till ära kommer Sällska-
pets Höge Beskyddare också att närvara.

 Text: Magnus Krii 
Foto: Bo Johansson  

Nya Bröder i Grad II

Eric Albertsson Åke Karlsson
Johan Ahlström Henrik Larsson
Hans Abrahamson Krister Lundberg
Henrik Apelqvist  Mikael Lundqvist 
Henrik Axelsson Jonas Lundin
Magnus Boman Martin Lydén
Mattias Björlevik  Johnny Nyberg
Per Dise  Hans Nyhlén
Aron Egfors  Daniel Nyström
Konstantin Ekström Carl-Oskar Oscarson
Peder Evers Anders Petersson
Per Gusténius Tobias Rejnö
Erik Hjert Peter Rangert
David Hassel  Mattias Segergren
Erlendur Hilmarsson Johan Svedberg
Peter Hjalmarsson Daniel Stigsson
Kjell Hjalmarsson Glenn Svensson
Alex Heino Johan Svensson
Daniel Isaksson Carl Magnus Svensson*
Bo Janson Peter Söderberg
Linus Johansson Morgan Tidstål
Peder Johannisson Johan Wagiström
Patrik Karlsson 

* Tacktalare
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Översta raden: Måltidskalas.
Mellersta raden: De tre, Christian Hamnebo, Anders K Gustafsson och Fredrik Nordin.
Nedersta raden: Hela fantastiska ensemblen.
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Klare och Befallande Överkommendörer i sina vackra, rosenröda band. 
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En råkall och snöig februarilördag sam-

lades vi, inte mindre än 24 ämbetsmän 

samt ett 20-tal eminenta musiker, för 

avfärd till Jönköping med anledning av 

Installation och Andra Graden. 

Stämningen, kanske till viss del tack 
vare Valter Levandovski och Kenneth 
Gustavssons medhavda fl uidum, blev 
snart varm och hjärtlig när vi steg på 
bussen och påbörjade resan österut. Vi 
kom fram vid 13-tiden lagom för att inta 
lunch, klassisk Pytt i Panna med de så 
lika klassiska tillbehören, på bakfi ckan till 
Stora Hotellet där för övrigt sedan hela 
kalaset skulle avhållas.

Klockan 15 var det så dags att samlas 
i den mycket vackra Spegelsalen på 
Stora Hotellet. 102 gästande bröder från 
moder- och systerloger tillsammans med 
cirka 140 egna Jönköpingsbröder, alltså 
en uppslutning på närmare 250 bröder, 
vilket betyder fullt hus i Jönköping. 
Det var då dags för reception i Andra 
Graden, en väl och effektiv genomförd 
tillställning. Därefter vidtog den högtid-
liga Installationen av ny DStM förnämligt 
ledd av Moderlogens nya guvernement 
med StorMästare Henrik Mickos i spet-
sen. Bernt Lindqvist avgick som DStM 
med ålderns rätt, 75 år, och avtackades 
för mycket gott arbete under sin period 
och blev därmed utsedd till Emeritus. Till 
ny DStM installerades sedan Arne Levén. 
Hela ceremonin genomfördes på ett före-
dömligt bricolistiskt sätt, med värme och 

glädje samt en högtidlig inramning.
Efter en kortare paus serverades vi så 

ett spex med temat ”Tågkupén”.
Under nästa paus kom då ytterligare en 

höjdpunkt, nämligen pausunderhållning 
av vår egen proffsiga orkester, ledd av 
Roger Carlsson.

Vid 20-tiden var det så åter dags att 
samlas i Spegelsalen för måltidskalas. 
Ett kalas med många tal, föredömligt 
framförda både i ord och i tid, en mycket 
god 3-rätters middag som avslutades med 
något av det mest småländska, nämligen 
ostkaka.

Framåt midnatt var det så åter dags 
att äntra bussen för färd hemåt efter en 
mycket lyckad och trevlig dag.

Ett stort TACK och KLANG till Jönkö-
ping PB för en minnesvärd dag.

Text: Christer Sabel
Foto: Bertil Hellén

Installation och gradgivning i Jönköping 4 februari

Christer Ericstam, Göran Nilsson och Dan Bodin i vimlet. 
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Annonsera
i Klang!

Nenne Palmé,

OSC, 0706-34 06 72

Namn: Kjell Berggren

Ålder: 72 år

Gick med i PB: 1987

Grad: X

Faddrar i PB: Bjarne Almqvist och 
Gunnar Ivarson.

Bor: Borås

 År 2006 köper Kjell Konstsilke.
Jag såg en möjlighet att skapa liv och 
rörelse i den gamla fabriken som har 
en totalyta på 60.000 m2.
2007 startade omfattande markun-
dersökningar och ritningsarbeten.  
Samma år väcktes tanken på att 
förvandla den gamla fabriken till ett  
textilt kluster med inriktning mode, 
design och handel.
2011 Byggstart av 37 000 m2.
2013 Efter 500 000 arbetstimmar var 
det dags för infl yttning av Textilhög-
skolan och Textilmuseet, för att 
nämna de största.
2016 invigs Pumphuset.

Satsning framåt?

Vision 2020
Fastighetsutveckling av resterande 
23.000 m2.
Byggnation av studentbostäder,
hyresrätter och hotell.

Vad i PB betyder mest för dig?

Gemenskap och kontaktskapande.

Brodern och hans företag

Inbjudan till Theaterns årsmöte

Theaterns medlemmar inbjuds 
till sedvanligt årsmöte.

Tid: 9 maj klockan 18
Plats: Kansliet

Theaterdirektionen
Lars Gustaf, Martin och Dan

Kallelse
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Sista ordet

Porto

betalt

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

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!

De stora helger som vi passerat, gjorde 

av olika anledningar, att jag träffade 

många åldriga människor.Många mycket 

ensamma och olyckliga.

Varför har vi så lite tid till besök, 
telefonsamtal eller annan kontakt med 
de människor, som en gång var älskade 
vänner eller uppskattade släktingar.

Överallt hör man dessa oändligt upp-
repade uttryck: Jag hade inte tid eller jag 
hann inte.  

Det är i och för sig inget nytt, redan 
Gustav Wasa sade: Låten allting ske på sin 
tid, så räcker Eder tiden till. Annars blir 
förargelse, hafs och eftersättning på alla 
håll.

Men vi låter bara måstena blir fl er. Vi 
måste jobba, träna, twittra och vara del 
av fl er och fl er saker i livet. Tankarna 
går till gamla fi losofer och tänkare, och 
man undrar: Finns det någon tid till att 
meditera? Vi måste ju hela tiden vara 
uppkopplade, vara på Facebook, lyssna 
på en Pod.

En stor tänkare Dalai Lama, svarade på 
frågan om vad som förvånat honom mest:

Människan. Hon offrar hälsan för att 
hon skall tjäna pengar. Sedan offrar hon 
pengar för att få tillbaka hälsan. Och så 
är hon så angelägen om sin framtid att 
hon inte njuter av nuet. Följden blir att 
hon inte lever i nuet och inte heller i 
framtiden. Hon lever som om hon aldrig 
skulle dö. Och så dör hon utan att ens 
någonsin ha levt.

Att ha bekymmer med tiden, är något 
vi verkligen inte skulle ha. Det fi nns inget 
mer jämlikt än tiden. Alla har samma tid. 
Oberoende av om Du är muslim, katolik, 
afrikan, asiat, eller europe har du samma 
tid.

Frågan är bara hur Du prioriterar vad 
Du gör? 

Så tänk att få en ny dag som Ewa Raw-
lings Dikt:

Tänk att få vakna till en oanvänd dag
tanken kittlar...av välbehag
Tänk att få börja en dag som är tom
och själv fylla den med goda ting.
Tänk att få känna en dag som är fri
från allt som är onödigt trist
vissa dagar går omärkt förbi

för dagar man glömt… är dagar man 
mist.

Så tänk att få en dag, man själv bestämt
en morgon, en middag, kväll eller 

kanske en natt
och att inte ha något inbokat jämt
...den dagen borde kallas en skatt.

Så nu är frågan:  Vad gör Du med Din 
morgondag?

Bertil Jansson

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

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


