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I detta nummer

Kommande möten

13/10 15.00 1:a Graden Svart väst

10/11 16.00 6:e Graden Svart väst

8/12 17.00 Barbaradagen Vit väst

19/1 17.00 2:a Graden Svart väst

23/2 17.00 3:e Graden Svart väst

23/3 17.00 4:e Graden Svart väst

15/4 18.15 Stora Rådet

5/5 17.00 7:e Graden Vit väst
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Dels är temperaturerna utomhus mer 
njutbara jämfört med den långa perioden 
med drygt 30 grader, och inte en droppe 
regn . Ibland längtade vi faktiskt efter 
mer normala sommartemperaturer, även 
om vi har två badsjöar inom cykelavstånd . 
Men vi skall inte klaga .

Med hösten börjar också PB:s arbetsår. 
När detta nummer landar i din brev-
låda så har vi redan avverkat PBIX där 
vi hälsade cirka 50 nya Konung Magnus 
Riddare välkomna. Graden ges ju bara 
vart tredje år, så därför blir det många 
Recipiender. Reportage i tidningen! Du 
hittar också bilder och referat från den 
Beatles-konsert som Moderlogen gästade 
oss med sista lördagen i september. När 

detta läses har vi också upptagit ett antal 
Bacchi Riddersmän, som nu är en del 
av vårt Sällskap. Det kommer ett fylligt 
reportage, med bilder på alla NOIWAK, i 
nästa nummer av KLANG! 

Bland övriga programpunkter under 
hösten är installation av nya Styrande i 
Sundsvalls Par Bricole. Det är vår näst 
yngsta loge, stiftad 1985, bara ettåringen 
Örebro-logen är yngre.

Till Sundsvall är det ett gäng Bröder 
som skall åka upp. Det blir en långhelg 
som börjar med pub redan på fredagen, 
varefter själva installationen är på lörda-
gen. Högtidligt värre!

Redaktionen

Hösten är äntligen här!

Beatles-konsert i Parkhallen. Moderlogens tio musiker och tre solosångare fick det att låta precis 
som det gjorde förr. Läs mer på sidan 11.
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Borås PB:s kansli
Öppet måndag – torsdag, 

klockan 09 .00 – 11 .00

Ingång från Fristadsvägen .

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

om du inte vill göra det själv .

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

det, eller titta i vårt bibliotek .

Borås Par Bricole
Besöksadress: Fristadsvägen 

Postadress: Box 236, 50113 Borås 
Telefon: 033-12 60 66 

E-post: boras@parbricole .se

Avanmälan inför kalas: 
033-12 69 79

Måltidsinbetalningar: 
Bg 448-4507 

Swish 123 034 5397

Hemsida: boras .parbricole .se

Jubilarer

År Datum
80 13-10 Yngve Boring
75 05-11 Håkan Hellström
75 05-01 Kjell Berggren
75 26-01 Jan Gunnarson
70 23-10 Per-Anders Sjölin
70 31-10 Bo Einarsson
70 09-11 Sune Wilhelmson
70 10-11 Bengt Löthman
70 12-01 Tage Svedensten
60 13-10 Lars Gustafson
60 15-10 Jerry Schroth
60 03-12 Lennart Andersson
60 02-01 Per-Gunnar Fransén
60 27-01 Kjell Ericsson
50 21-10 Niklas Hedin
50 17-11 Anders Carlsson
50 01-12 Magnus Hjalmarsson
50 27-12 Peter Janosi

Hvem är, som ej vår Broder minns

År Datum
79 03-08 Jan Hedin
63 20-09 Hans Johansson

De Styrande

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

Bäste Broder
Så är den då borta . Decenniets och kan-
ske århundradets varmaste och längsta 
sommar . Den blev ju en påfrestning för 
både samhälle och människor . En sådan 
påfrestning att hösten faktiskt känns mer 
välkommen än vanligt . Och med hösten 
inleds ju PB-säsongen . Vi kan se fram 
emot ett vanligt PB-år där höjdpunkterna 
naturligtvis blir våra Gradgivningar . Kom-
mande verksamhetsår har vi nio Gradgiv-
ningar .

Året som gått har ur alla aspekter varit 
ett lyckosamt år – bra närvaro på våra Ka-
pitel, bra stringens hos våra Ämbetsmän 
och inte minst fantastisk underhållning 
av våra Talanger. 

Inför det gångna verksamhetsåret hade 
vi Styrande skissat på ett ”linjetal” som vi 
presenterade förra hösten. Bland annat 
hade vi som målsättning att ”närma oss 

familjen”, dvs. utöver de vanliga PB-
kalasen initiera aktiviteter som riktade 
sig även till de anhöriga. Detta föll väl ut. 
Vi började lite försiktigt med en julfest 
för barnen i vintras och nu under hösten 
arrangerades en stor Beatles-konsert i 
Parkhallen. Båda dessa aktiviteter blev 
synnerligen väl uppskattade. Vi har för 
avsikt att utveckla detta – naturligtvis inte 
på bekostnad av de ”vanliga” PB-kalasen.

När jag sitter och skriver dessa rader är 
det söndagen den 9 september och jag 
tittar samtidig på valvakan i TV. 

I takt med att valresultaten tickar in 
gör jag en iakttagelse – det är slående 
hur alla partiledare verkar så tagna på 
sängen, så oerhört överraskade av valre-
sultatet. Rent av förvirrade. 

För att undvika just sådan förvirring 
har vi i Par Bricole vissa ledord: Förbere-
delse, planering etc. 

Som exempel kan jag nämna att hela 
vårt nya arbetsår är nu planerat ända 
fram till sommaren 2019. Inte minst all 
underhållning som våra Talanger skall 
bjuda på – alla kommer att göra sitt yt-
tersta för att just Du min Bror skall bli 
tillfreds.

Inte minst all  
underhållning som  

våra Talanger skall bjuda 
på – alla kommer att göra 
sitt yttersta för att just Du 
min Bror skall bli tillfreds.

Höstens ankomst och det ständiga 
kretsloppet med våra årstider är alltid 
lika fascinerande. Årstiderna styr ju även 
våra Kapitel i stor utsträckning,

Ordet "höst" betyder som Du kanske 
vet "skörd" och är besläktat med "hösta" 
och "inhösta", det vill säga samla. 

Människan skördar under hösten 
medan växterna därefter går in i dvala – 
de börjar förbereda sig för vintervilan. 

Vi går emellertid inte in i någon dvala 
utan i PB börjar då istället säsongen. 

Under hösten har vi fyra Gradgiv-
ningar. Redan i september gav vi en av de 
högre Graderna, PB 9. Därefter laddar vi 
för tre höjdpunkter – Grad 1 i oktober, 
Grad 6 i november och vår Högtidsdag 
Barbara i december.

I hela Sällskapets namn vill jag med 
de här raderna hälsa just Dig, min Bror, 
varmt välkommen till säsongens kalas.

Göran Olofsson 
Din Styrande Mästare

När shortsen pack-
as undan, plockas 
fracken fram
Mine härlige och av sommarens heta strå-
lar värmda Bröder, välkomna till ett nytt 
fantastiskt arbetsår i Borås Par Bricole .

Vi kommer säkert att komma ihåg 
den gångna sommaren under lång tid 
framöver. Den varmaste i mannaminne. 
Så pass varm och torr att vår jordbruksnä-
ring men också vår skogsnäring kommer 
ha utmaningar en lång tid framöver. Jag 
hoppas att ni trots detta kunnat njuta 
strålarna och att ni nu när regnen börjat 

falla och grillförbuden är hävda, stödjer 
de lokala producenterna när grillarnas 
galler putsas av för att komma ikapp de 
förlorade grilldagarna.

Vi tar nu spjärn mot denna värme och 
tar sats mot hösten med för fracken som 
klädesplagg mer lämpligare temperatu-
rer. Det är dags att skörda frukterna av 
vårt slit och njuta goda Bröders värme 
under en stunds förgätande av livets 
besvärligheter. För viss är det skönt med 
en värmande brasa i spisen, en pressad 
druva i kristallen och ett gott samtal med 
en god Broder?

När detta unika nummer av Klang 
kommer till Eder, har vi redan startat 
arbetsåret med en mycket välbesökt 9:e 
Grad i Parkhallen. En i alla delar härlig 
höstfest med lokal välsmakande gris till 
middag och inte mindre än 51 nya Kon-
ung Magnus Riddare i leden. Dessutom 
en förunderligt bra underhållning bara 
just för denna kväll.

I skrivandes stund genomförs ett kalas 
för våra Ämbetsmän som tack för allt 
arbete som lagts ned under det gångna 
året. Det är förunderligt hur mycket tid, 
hjärta och själ som lägg ned på PB:s gyl-
lene altare. Som extra nummer kommer 
dessutom några av våra kära Bröder från 
Moderlogens stora teaterorkester ha ge-
nomfört Beatles-covers i Parkhallen den 
29 september. 

Dessutom kommer vår fullmatade 1:a 
Grad den 13 oktober ha genomförts. 39 
stycken anmälda Recipiender skall prövas 
och ett nyskrivet spex plägar för ett stort 
och mustigt kalas. Det är glädjande att 
vi fortsatt ser så god påfyllnad i våra 
led. Det har dock varit gott om ansök-
ningar ganska sent i år, varför jag skulle 
vilja uppmana mine Bröder att försöka 
komma in med sina ansökningar lite 
tidigare till nästa arbetsår. Jag kommer 
tillse att påminnelser kommer ut i så god 
tid som möjligt.

Jag vill verkligen puffa för 6:e Graden 
den 10 november med vår varma och 
stämningsfulla minnesstund i Caroli kyr-
ka. Denna stund är till för Bröder av alla 
Grader och deras familjer. Har ni inte 
bevistat den innan så tycker jag verkligen 
att ni skall göra det. Vi har dessutom ett 
grandiost Barbarakalas den 8 december, 
innehållande all den pompa och ståt som 
sig anstår.

Vad kan man säga om detta då? Jo 
en underbart välbalanserad och härlig 
PB-höst. Precis vad en Broder Bricole 
behöver för att nära sitt behov av kultur, 
Broderlig värme och en stunds förgä-
tande av livets besvärligheter…

Johan Anderson 
Ordförande i Arbetsgraderna

Resa till Riddaregrad
Lördagen den 26 maj i år for jag och 
några Bröder, som jag nu med hänsyn till 
GPDR kallar x, y och z, till Jönköpings 
Par Bricole för att delta när Logen skulle 
ge Andra Riddaregraden (PB 7) i Alvastra 
klosterruin .

Vi intog lunch med synligt fluidum 
på Bishop Arms innan vi gemensamt 
for med buss mot Alvastra Klosterruin. 
Under resan fick vi historien om landets 
kristnande och Konung Sverker berättat 
för oss av Broder Dan Ekström. Mycket 
underhållande och lärorikt och som 
förklarar Gradens bakgrund.

Vid ett kort stopp vid Vida Blick fick vi 
en paus med lättare förtäring och synligt 
fluidum och sedan for vi vidare mot 
Alvastra.

Om själva Gradgivningen kan jag 
av naturliga skäl inte skriva så mycket 
om, men den var en upplevelse utöver 
det vanliga med alla Kapitlets delar väl 
invävda i den historiska miljön. Utan att 
skriva för mycket kan jag dock nämna att 
en och annan munk var närvarande för 
det är det ju alltid i ett kloster. När Reci-
pienderna väl blev uppgraderade, förlåt 

upphöjda, så var det dags att åter åka 
buss och nu till Gyllene Uttern för mål-
tidskalaset. På vägen mot Gyllene Uttern 
defilerade bussarna sakta förbi Konung 
Sverkers minnessten där han lär ha blivit 
dräpt. De Styrande lade ner en krans till 
ljudet av en trumpet som klingade utöver 
nejden.

Innan måltidskalaset fick vi svalkande 
fluidum och en hänförande vy utöver 
Vättern från Gyllene Utterns stora altan. 
Måltidskalaset gick av stapeln med gubb-
röra, öl & snaps, kalvrygg och ljuvligt flui-
dum i form av rött härligt vin naturligtvis 

Ordförande i Arbetsgraderna

ledsagandes av körens ”Vinet fradgar…”. 
Men innan dess fick vi Bröder Boråsare 
höra och sjunga med i vår egen snaps-
recension ”Suparna de klara…”, inte ett 
öga torrt. Och som kronan på verket fick 
vi en fantastisk solnedgång att njuta av.

Tempus Fugit som man säger, tiden var 
inne för hemfärd och Bröderna som voro 
förnöjde avslutade måltidskalaset. Jag 
rekommenderar å de kraftigaste att delta 
i detta minnesvärda och väl genomförda 
Kapitel. Tack, Jönköping!

Kenneth Gustavsson 
Fotograf: Konterfejan

Annonsera 
i Klang!

Nenne Palmé, 

OSC, 0706-34 06 72
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Vi hjälper dig med  
revision, redovisning 
skatt och affärsråd-
givning

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

Nionde Graden
Det började inte bra . Redan på fredagen 
skulle jag ta fram min nytvättade frack ur 
garderoben för att hänga på medaljerna . 
Det visade sig då att byxorna trillat ner, 
och att en av våra katter hade använt 
dem för sin nattvila under sommaren … 
Snacka om pälsbyxor .

Men sedan gick det desto bättre. Hela 
51 recipiender, varav en kom direkt från 
att ha blivit utskriven från akuten, infann 
den 22 september  sig för att bli upphöj-
da till Konung Magnus Riddare. Detta är 
ju en av de högre Graderna, så vad som 
sig tilldrar blir det inga detaljer kring. 
Men så mycket kan väl sägas som att det 
är en fest till hösten och skördetiden. 

Som RCM tjänstgjorde Johan Ander-
son, då den ordinarie RCM var upptagen 
på annat håll. Det stora antalet Recipien-
der till trots flöt Kapitlet på bra, så vi 
kunde sätta oss till bords i rättan tid då 

magarna kurrade lagom efter en stunds 
minglande. Recipiendernas tacktal hölls 
av Ulf Nordgärd som uppehöll sig vid 
likheterna mellan PB och med det nyss 
timade valet. Och framförallt skillnader-
na! Lysande! Gästernas tacktal hölls av 
RSK och StK Klas Brand från Göta.

Som avslutning underhöll några 
musicerande Bröder, enkannerligen Per 
Jacobson, Per Lundin och Tony Thorn-
berg, de 140 Bröderna som deltog på 
Kalaset. 

En fin avslutning på denna Grad, 
arbetsårets första! 

Claes Persson

Janos Amosy
Per-Gösta Andersson
Jan Andersson
Christer Bergquist
Christer Björkman
Lars Björnkvist
Mårten Dahlin
Thomas Davidson
Gunnar Friman
Anders K Gustafsson
Dag Gustafsson
Ralph Harlid
Claes Hedelin
Niklas Hedelin
Mats Henriksson
Anders Hjalmarsson
Lars Hjelm
Roland Hüttner
Andreas Johansson
Stellan Johansson
Sten Johansson
Jan Jonsson
Pär Jorstadius
Kenneth Källerman
Fredrik Langmead
Peter Larsson
Göran Lassing

Franz Lundberg 
Pålbrand (Göta PB)
Jonas Lönnqvist
Bengt Löthman
Fredrik Mansén
Magnus Moberg
Jan Mordenfeld
Ulf Nordgärd*
Fredrik Nordin
Ari Pakarinen
Nenne Palmé
Tomas Persson
Frank Pettersson
Mikael Pirs
Mikael Romild
André Safko
Johan Sandström
Roger Sandström
Torbjörn Skoog
Bertil Steen
Dick Swanson
Anders Söderborg
Andreas Tammjärv
Hans Thornander
Ulf Zachrisson

*Tacktalare

Recipiender, Grad IX

Ämbetsmannakalas
Måndagen den 24 september var dagen 
för det årliga Ämbetsmannakalaset då 
Par Bricoles alla Ämbetsmän träffas 
för att umgås och starta upp säsongens 
Bricoleriarbete . Förvisso hade Tredje 
Riddaregraden redan avklarats men 
arbetet med det resterande Bricolerikala-
sen återstår ju . Talangerna har också ett 
liknande kalas lite senare detta år men 
det hindrade inte några talanger att ändå 
delta för att underhålla oss . Och den all-
tid lika stilige Theaterdirektören Martin 
Zedler var förstås även med .

De alltid lika uppskattade Traktörerna 
bjöd oss på Biff Rydberg och med synligt 
rött fluidum. Naturligtvis med förrätt, 
öl och snaps som inledning tillsammans 
med snapsvisor med Carl-Gustaf Ekström 
som härförare för dessa. Men framförallt 
förgyllde de Tre Styrande det hela med 
sin närvaro och de fick minsann sin belö-
ning då det skulle delas ut medaljer.

Först ut var förstås de Styrande med 
sina medaljer men även Ordens Infor-
mationskollegium och Talangrupperna, 

men sist och icke minst Intendenterna 
som förärade de Tre Styrande med 
finaste medaljen i GULD. Medaljen med 
Broder Håkan Bjuréns favorituttryck ”Det 
löser sig” inpräntat.

Som avslutning fick vi höra Robin 
Lundgren, Greger Arturén, Erik Hjert, 
David Wagiström och sist men inte minst 

Fredrik Berg i skönsång. Inledning med 
ett alster av Bo Kaspers Orkester och 
avslutning med handklapp och bords-
dunk till ”The wild rover”. Ett som vanligt 
fantastiskt kalas igen, TACK till alla som 
gjorde detta möjligt. Vi Ämbetsmän 
bockar och bugar.

2 RO Kenneth Gustavsson

Bröderna minglade och trivdes under PB 9. Recipiendernas tacktal hölls av Ulf Nordgärd (1). Som avslutning underhöll några musicerande Bröder, 
enkannerligen Per Jacobson (2), Per Lundin (3) och Tony Thornberg (4), de 140 Bröderna som deltog på Kalaset.

1

2 4

3

Som avslutning fick vi höra Robin Lundgren, Greger Arturén, Erik Hjert, David Wagiström och sist men inte minst Fredrik Berg i skönsång.
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Redan från begynnelsen på 1770-talet har 
vårt Sällskap firat två årliga högtidsdagar; 
en på våren och en på vintern . Den förra 
ägde rum den 15 maj på Sofiadagen den 
senare på Barbaradagen den 4 december, 
och den får väl sägas vara den viktigaste . 

Att Olof Kexel, Sällskapets grundare 
och dess förste General-Ceremonimäs-
tare 1779 utsåg Sofia-dagen den 15 maj 
till PB:s första vårhögtidsdag var kanske 
för att han, med valet av den grekiska vis-
hetsgudinnan Sophias dag, ville markera 
Par Bricoles seriösa sida? Nej, knappast 
troligt. Kanske ville han hedra Gustaf 
III:s gemål Drottning Sophia Magdalena 
och Kungens syster Prinsessan Sophia 
Albertina? Nej, troligtvis inte det heller. 
Sannolikt var det den vackra operadan-
sösen Sofia Holmstedt som han hade i 
tankarna. Det talades allmänt om hur 
"han hos henne länge legat för ankar''. 
Något giftermål blev det inte. Sofia gifte 
sig i stället med krögaren Johan Gottfried 
Bleumortier på den kända Stockholms-
krogen Pelikan, som då låg vid Söder-
malmstorg, ett etablissemang många 
Bröder flitigt frekventerade. 

Hos Göta PB ges numera den 7:e 
Graden som vårhögtidsdag en fredag i 
mitten av maj. Den inleds i Trädgårds-
föreningen i vars späda vår-
grönska vi hyllar Carl-Michael 
Bellman med körsång, tal och 
kransnedläggning vid hans 
byst. Den har sedan 1953 
sin hemvist där. Bysten är 
en kopia av Alfred Nyströms 
original från 1877 vid Has-
selbacken i Stockholm. 

"Vår" byst skänktes av 
krögaren och PB-brodern Sofus 
Petersen och restes i juli 1911 i 
parken vid Lorensbergs Värdshus, 
där Göta PB höll till innan man 
1925 flyttade till Valand. I Lorensbergs-
parken fanns då redan en annan byst 
med PB-anknytning, nämligen den av 
ordensskalden Johan Anders Wadman 
1777-1837. Han har, lite slarvigt kallats 

för "en göteborgsk Bellman”; och kom att 
betyda mycket för Göta PB:s överlevnad 
under de svåra åren på 1820-30-talen. 

Sveriges nationaldag den 6 juni, är 
sedan 1940-talet även högtidsdag 

för Göta PB:s Bacchanaliska kör. 
Körens vänförening brukar då 

samlas vid bysten och hylla 
Wadman med tal och sång. 
Bysten, som gjordes av Johan 
Peter Molin, restes 16 juni 
1869 under stora festlig-
heter i den numera 
utplånade Lorens-

bergsparken. Wad-
mansbysten står, sedan 

ett par år på en kulle i 
Universitetsparken mitt-
emot Vasakyrkan. 

Moderlogen firar sedan 1829 
årligen "Bellmandagen" den 26 
juli vid Bellmansro på Djurgår-
den. Då avtäcktes Johan Nicklas 
Byströms byst av skalden vid en stor 

folkfest i närvaro av bl.a. Kung Carl XIV 
Johan, Drottning Desideria, Kronprins 
Oscar m.fl. hono ratiores. Närvarande var 
även Bellmans då 72-åriga änka Lovisa 
Fredrika. Detta sagt om vår- och sommar-
högtider. Men varför blev Barbaradagen 
Bricoleriets vinterhögtidsdag? Hade 
Bellman en moster som hette Barbara? 
Är det henne vi hyllar varje år? Nej, Carl-
Michael Bell mans enda moster hette inte 
Barbara och har ingenting att göra med 

Barba radagens oratoriska presta-
tion i våra Loger. Vältalighet var 

för övrigt redan från början en 
särskilt omhuldad egenskap vid 
sammankomsterna; kanske lite 
mera förr än nu.

Carl-Michael Bellmans 
farfars far, skräddaren Martin 

Carsten Bellman flyttade från 
det då svenska Bremen -Verden 
till Stockholm på 1650-talet. Han 
gifte sig 1663 med jungfru Barbara 

Klein, dotter till en annan invandrad tysk 
skräddare. Carsten Bellman var inte bara 
en flitig skräddare, han och hans Barbara 
fick nio barn, av vilka äldste sonen Johan 
Arendt, blev professor i romersk vältalig-
het samt dekanus och rektor vid Uppsala 
Universitet, en aktningsvärd klassresa. 
Den språkbegåvade professor Bellman 
var också mycket musikalisk och en 
god sångare, talanger som gick i arv till 
son sonen, liksom en cittra (citrinchen) 
han spelade på och som ännu lär finnas 
bevarad, oklart var. Det finns visserligen 
en Barbara i Carl-Michel Bellmans släkt, 
men när han föddes i februari 1740, 
hade hans farfars mor varit död i många 
år. Det är mindre troligt att hennes 

namnsdag skulle ha firats under skaldens 
uppväxt. Olof Kexels val av den 4 decem-
ber var nog slumpmässigt (par bricole). 
Om han i stället valt den 7 eller den 13 
december, hade vi fått fira Angelika eller 
Lucia, vilkas namnsdagar infaller dessa 
datum. Alla tre är kvinnliga helgon, som 
det fanns gott om i 1700-talets alma-
nackor. Nu blev det alltså helt par bri-
cole, helgonet Sankta Barbaras dag som 
blev PB:s vinterhögtidsdag. 

Det råder delade meningar om 
huruvida helgonet Barbara funnits i 
verkligheten. Enligt legenden föddes 
hon någon gång på 270-talet någonstans 
i Italien, möjli gen i Rom eller Toscana, 
som dotter till en rik man, Dioscorus. 
Tidigt i livet blev hon i all hemlighet 
kristen, vilket vid den här tiden inte alls 
var comme-il-faut, utan rent livsfarligt. 
Barbara växte upp till en vacker kvinna, 
som lockade många friare, vilka inte alls 
intresserade henne. Hon ville leva sitt liv 
som en kristen eremit. Hon bad sin far 
om att få bo i det lite avlägsna badhus 
(sic) som han låtit bygga på sin egendom. 
Fadern gick med på det, eftersom han 
också tröttnat på alla friarna. Badhuset 
hade endast två fönster, men Barbara lät 
ta upp ett tredje fönster, detta som en 
symbol för den kristna treenigheten. När 
hon sedan lät hugga in ett kristet kors 
i marmorn över dörren, förstod fadern 
att dottern övergivit de gamla hederliga 
romerska gudarna. Han vredgades så till 
den grad att han ville slå ihjäl henne på 
fläcken, men släpade henne först inför 
en domstol, som mycket riktigt dömde 
henne till döden. Domstolen utsåg 
pappa Dioscuros till domens exekutor, 
varpå han flinkt högg av Barbaras huvud 
med sitt svärd. Vår Herre, som så här i 
kristendomens begynnelse, såg allvarligt 
på sådant beteende, lät genast blixten 
slå ned och Dioscuros förvandlades till 
en askhög! Detta skall ha ägt rum år 296 
under Kejsar Maxentius tid. 

Som auktoriserat helgon dyker Barbara 
upp i historien först på 600-talet och 
då som skydd mot blixtnedslag och 
dödsolyckor i största allmänhet, och 
som skyddshelgon för gruvarbetare och 
fyrverkare. Senare även för brandsoldater 
och artillerister. Som helgon med blixt 
och dunder blev Barbara ett av de mest 
populära i medeltidens rika helgonflora.

När Gustav Vasa på 1540-talet tog hand 
om kyrkans rikedomar och löste ut det 
Sverige, som han pantsatt hos Hansan 
i Lübeck, så blev hans landsmän lydiga 
protestanter. Behovet av helgon avtog 
allt efter som tiden gick. Deras dagar 
glömdes eller bytte namn. Så t.ex. blev 
Vårfrudagen Våf feldagen. Ett mått på 
Barbaras lång livade popularitet är att 
ännu i början av 1900-talet firade flera 
svenska ar tilleriregementen Barbara-
dagen med parader, salut och tal, och på 

Om PB:s Högtidsdagar, Byster, Helgon, Mostrar, m .m .

          

Lars Wahlqvist • lars.wahlqvist@berendsen.se

BRÄMHULT - MED VITVAROR, KÖK & BELYSNING

mässarna tömdes en eller annan bägare 
till den heliga Barbaras ära. Artillerire-
gementen är numera en bristvara och 
de helgon som ännu finns i almanackan 
blandas med Alla hjärtans dag, Fars dag, 
Kanelbullens dag, m.fl. De har mist sin 
betydelse och glömts bort. 

Ett bokstavligen lysande undantag 
är Lucia, vars livsöde för övrigt mycket 
påminner om Barbaras. Lucia firas sedan 
1920-talet den 13 december i ottan i 
hela landet med processioner av damer 
(och her rar) i nattskjortor, med ljus 
i håret, stillsam sång, glögg (utom på 
dagis och äldreboenden), pepparkakor 
och torra saffransbullar. En tradition, 
som skrämt mången nobelpristagare! 
Akut artilleristbrist har gjort att numera 
endast Bricolister firar Barbaras dag. 
Men var kommer det här med Moster 
ifrån? Moster betecknar i svenskan mors 
syster eller kvinna gift med mors bror. 
Mot slutet av 1700-talet användes ordet 
lite skämtsamt om inte helt unga ogifta 
kvinnliga släktingar i borgerliga kretsar. 
Inte sällan låg det nog en pikant tvety-

dighet i benämningen. Därmed inget 
ont sagt om vår kära Moster. Högtidstal 
på Barbaradagen har i Göta PB hållits 
sedan 1801. Långt ifrån alla tal före 1870 
berör eller nämner Moster Barbara. De 
handlar om i stort sett vad som helst. 
Men de har det gemensamt att de flesta 
är förtvivlat långa. Att talaren höll på i 
över 45 minuter var inte ovanligt. Talets 
längd, innehåll och språk speglar på ett 
intressant sätt den tid i vilken de skrivs. 
Hur Moster Barbara ser ut får var och 
en tänka sig. Själv tror jag att hon under 
andra halvan av 1800-talet såg ut som en 
av Elsa Beskows sagotanter Brun, Grön 
eller Gredelin. I dag har hon nog mer 
Me Too- stuk?

Jonas Folcker DBA

Sagotanterna Grön, Brun och Gredelin.

Bellmanbysten.

Wadmanbysten.

Wadmans byst vid invigningen 1869.

Sankta Barbara, skyddshelgon för gruvarbetare, fyrverkare, artillerister och brandsoldater

Denna artikel är författad av RSK 
Jonas Folcker, ledamot av den  
Bacchanaliska Akademien. Artikeln 
var ursprungligen införd i Göta PB:s 
medlemstidning GötAvisan i juni 
2018.

Vi finns nära dig i Borås.
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Bellmandagen på 
Djurgården
- ”Hvila vid den källa! 
Vår lilla frukost vi framställa: 
Rött vin och pimpinella 
och en nyss skjuten beckasin …”

Så börjar den välbekanta Fredmans 
epistel no 82, som också kallas ”Eller 
oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla 
Winblads frukost en sommarmorgon i 
det gröna”. Och vad är väl ett mer pas-
sande tillfälle att framföra detta stycke än 
vid Bellmandagen …..

Bellmandagen högtidlighålls tradi-
tionellt den 26 juli varje år sedan 1829, 
detta var alltså 190:e gången. Eftermidda-
gen börjar med samling vid Hasselback-
ens terrass där DBL och DBK underhåller 
församlade Bröder, Systrar och andra 
närvarande. Till gästerna hörde också 
det tyska Bellman-sällskapet som troget 
besöker Bellman-dagen varje år. Jürgen 
Thelen från detta sällskap framförde 
Fredmans epistel nummer 80, Liksom en 
Herdinna högtidsklädd på tyska. Mycket 
uppskattat!

Efter denna uppvärmning, som inte 
behövdes, det noterades all time high vad 
gällde temperaturen med 31,8 ºC, gick 
man i procession ner till Bellman-bysten 
vid Bellmansro. Där fortsatte underhåll-
ningen, nu även med hornblåsare. SM 
Henrik Mickos lade ner en krans vid 
bysten medan DBK framförde Hvem är ej 
som vår Broder minns. Brodern Torbjörn 
Palm höll ett hyllningstal till skalden, 
som kännetecknades av ”kultur, vitter-
het, inlevelse och upplevelse”. För detta 
belönades Broder Torbjörn med ”Den 
Silverne Lutan” ur SM:s hand.

Härefter vandrade man åter till Has-
selbacken, där middag intogs i Hazeli-
ussalen. Ett störande moment var den 
försäljare av luftkonditioneringsanlägg-
ningar som hävdade att han var den ende 
som kunde leverera – alla andra hade sålt 
slut!

Efter SM:s tal till SOMMAREN var 
det flagghalning och slutorden ”Klang! 
Nu börjas det …” som ger tillkänna att 
eftersitsen börjar med mer musik, sång 
och sorl.

Låter definitivt som något man vill 
uppleva någon gång!

Claes Persson

Erik Williamson

Ålder: 54 år 
Inträdesår: 1995 
Grad: X 
Faddrar: Christer Svedberg Kenneth 
Gustavsson 
Bor: Bergsäter i Borås

Företag

Castellum AB, som tidigare i Borås 
hette Harry Sjögren, är börsnoterat 
och är ett av Europas största kom-
mersiella fastighetsbolag.
Erik ansvarar för Castellums fastig-
hetsbestånd (34 fastigheter) i Borås 
och Alingsås.
Företaget äger många fastigheter i 
centrala Borås där kvarteret Midas är 
den största.
Castellum har de senaste åren haft 
stor framgång i sitt miljöarbete vilket 
har belönats med flera internatio-
nella miljöutmärkelser.

Satsningar framåt

Vårt framtidsmål är att ha en tillväxt 
på 10%. Vi kommer vara delaktiga i 
utvecklingen av nya lokaler för polis-
utbildningen för Högskolan i Borås. 
Castellum kommer också vara en 
viktig aktör i projekteringen av lager 
och industrifastigheter i Viareds in-
dustriområde och fortsatt vara med 
i utvecklingen av Borås centrum där 
flera butiksprojekt är på gång. 

Vad i PB betyder mest för dig?

Att ha fått möjligheten att vara med i 
ett anrikt ordenssällskap tillsammans 
med gamla och nya vänner under 
högtidliga former.

Brodern och hans företag

Denna artikel är baserad på det 
välformulerade och underhållande 
protokoll vGPN Mikael Tarandi och 
de fina bilder OBR Anders Elerud, 
båda från Moderlogen, vänligen 
tillställt oss.

Jürgen Thelen från det tyska Bellman-sällska-
pet framförde Fredmans epistel nummer 80, 
Liksom en Herdinna högtidsklädd på tyska. 

Brodern Torbjörn Palm höll ett hyllningstal 
till skalden.

Processionen tågade ner till Bellman-bysten vid Bellmansro. SM Henrik Mickos lade ner en krans vid bysten i samklang med DBK som framförde Hvem är ej 
som vår Broder minns. 

SM Henrik Mickos var glad. Underhållningen fortsatte vid Bellman-bysten, nu även med 
hornblåsare.

Sune Bohlin spelte på luta.

Hans Nystedt spelte också på luta. Man pustade ut i skuggan i det gröna vid Bellmansro och beskådade ceremonierna vid Bellman-
bysten. 
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Årsboken
Förhoppningsvis har du fått Årsboken 
2018/2019 i en brevlåda nära dig i början 
av september . Förutom många bilder 
från året som gått, kloka ord från de Sty-
rande och sedvanlig förteckning över alla 
Bröder och medaljer så var inbetalnings-
anmodan för årsavgiften med .

Vänta inte med att betala, efterslänt-
rande betalare orsakar mycket extraarbe-
te för de Bröder som bemannar kansliet. 
Har du mot all förmodan tappat bort 
inbetalningskortet så är det följande som 
gäller: 

Medlemsavgift 700:- 
Matrikelstöd 300:- (då får du ditt namn 
med bland ”Matrikelstödjande Bröder”. 
Kan vara svårt att hitta sitt namn, för det 
är många …

Sedan kan du utöver detta ge ett frivil-
ligt bidrag, hur mycket eller lite som 
helst. Allt är välkommet.

Betala in på Borås Par Bricole bankgiro 
5945-9651 senast 31 oktober. Kom också 
ihåg att skriva dit ditt namn och din 
adress, så att allt blir rätt bokfört och vi 
slipper påminna dig.

Alla ni som redan betalat! Stort tack!
Hans Melin, Kanslichef

(kontaktuppgifter till Kansliet hittar du på 
sidan 2)

Beatles-konsert
Den 29 september, nästan på dagen 55 
år (enligt StM) efter the Beatles för-
sta utlandsturné och deras spelning i 
Boråshallen, fick vi i Borås Par Bricole 
återuppleva detta . Kanske inte originalbe-
sättningen, men Moderlogens tio musiker 
och tre solosångare fick det att låta precis 
som det gjorde förr . Såväl musik som 
sång lät precis som om man lyssnade 
igenom skivorna . 

Vi fick höra låtar från samtliga LP-
skivor. Ja, ungdomar, det var sådana vi 
lyssnade på förr, när halva skivan var 
spelad fick man vända på den och lägga 
på pickupen igen, utan att repa skivan. 
Ulf Tivéus var producent och Christer 
Alexandersson stod för arrangemang, 
var kapellmästare och presenterade 
trevliga anekdoter mellan låtarna. Den 
drygt 200-hövdade, entusiastiska publi-
ken bestod såväl av Bröder som systrar 
samt inbjudna kalmucker. De flesta hade 
uppnått den åldern att de hade upplevt 
Beatles glansdagar. Det gjorde att de 
flesta av oss kunde nynna med. Att alla 
dessa texter sitter så bra hos oss efter alla 
dessa år!

En fantastisk kväll som gjorde att så 
fort man kom hem letade man fram 
albumen, som numera finns digitalt, för 
att få höra mer!

Claes Persson

PB Knallen Cup
29 juni arrangerades PB Knallen Cup, 
Borås PB:s Logemästerskap . Denna täv-
ling har legat i ”träda” några år . Till vår 
glädje kom det 39 startande, med fem 
Bröder från Göta PB och vår Styrande 
Kanslär, Claes Palmén förgyllde tävling-
en, mycket uppskattat . 

Vädret var som hela 
den svenska sommaren 
alldeles förträffligt, vi 
började med en lunch 
och därefter en golf-
runda och sedan var 
ett 10-tal ”ungdomar” 
ute på en gemensam 
middag.

Vi återkommer hur 
det blir 2019 med 
tanke på att vi står värd 
för Bacchi Horn Cup. 

Bacchi Horn Cup
Bacchi Horn Cup 2018 spelades på Knis-
tad den 4 juni med ett trevligt kalas på 
kvällen den 3 juni . 

Knistad och vädret visade upp sig från 
sin somrigaste sida. Vi var totalt cirka 50 
Bröder från fem Loger och från Borås 
var vi åtta som kom till spel. Till allas 
förvåning lyckades vi sämre med presta-
tionen, troligtvis värmen som vi knallar 
hade svårt att bemästra. Moderlogen 
stod för ett trevligt arrangemang. 2019 
är det Borås PB som står för värdskapet, 
det kommer att bli Knistad igen i mitten 
på maj 2019. De som är intresserade av 
att delta eller få information om detta är 
välkomna att höra av sig till underteck-
nad på e-post:  
johan.noren@lansforsakringar.se”

Johan Norén

Den drygt 200-hövdade, entusiastiska publiken bestod såväl av Bröder som systrar samt inbjudna 
kalmucker och de flesta av oss kunde nynna med.

Resultat PB Knallen Cup 2018:
1. Pär Hedman, 67 netto
2. Carl-Oscar Oscarsson, 73 netto
3. Bengt Fransson, 73 netto

Johan Norén

1. Pär Hedman, 2. Carl-Oscar Oscarsson.
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Sista ordet

Avsändare: Borås Par Bricole, Box 236, 501 13 Borås

PP Sverige, Port Payé

Vi antar utmaningen.

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!

Har du nu läst tidningen och tittat på 
bildreportagen så hoppas jag att du kän-
ner dig välkommen till ett nytt arbetsår . 
Det kan väl vara skönt och avkopplande 
att återigen träffa Bröderna innanför 
våra murar . Utanför murarna, medan 
dessa rader plitas ner, pågår nu de så 
kallade talmansrundorna inför reger-
ingsbildandet . Även om denna process är 
spännande och det naturligtvis är viktigt 
att vi har bra styre i landet kan det vara 
avkopplande att rent ut sagt slippa detta 
för några ögonblick .

Vi vande oss i somras med höga tempe-
raturer, och man gjorde vad man kunde 
för att hitta svalka i sjöar och skugga. 
Eller satte sig i bilen med luftkonditio-
nering i stället för att cykla. Det hände 
vid något tillfälle, det skall erkännas. Nu 
när det går mot mörkare och därmed 
svalare tider kan det ju vara skönt att dra 
på sig den värmande yllefracken. Se där 
ytterligare en anledning att komma på 
våra Kapitel och kalas. Men den viktigaste 
anledningen är naturligtvis det trevliga 
umgänget med Bröderna, där man möter 
såväl gamla vänner som att man gör nya 
trevliga bekantskaper. 

Så, välkommen att ta del av våra 
muntra och oskyldiga nöjen, min Bror! 

Claes Persson

Vad vill du, min Bror, läsa om i KLANG!? 
Är det något du saknar? Något du vill se 
mer av eller kanske något du inte vill se . 
Skriv gärna en rad till gavia@telia .com 
med dina synpunkter och önskemål . 


