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Inte så sällan inträffar, att Bröder 
med talangfull läggning beger sig 
till andra Bricolistiska ordnar för att 
där göra bejublade sceniska framträ-
danden. Självklart brukar KLANG! 
uppmärksamma sådana evenemang. 
Trots att Redaktionen, vågar vi påstå, 
ständigt har både ögon och öron på 
skaft för att snabbt kunna få någon 
av våra stjärnreportrar på plats, har 
det hänt att vi aldrig fått vetskap om 
den läsvärda händelsen.

Därför, Käre Bröder, kommer här 
en mild uppmaning. Om en Broder 
känner till eller skall medverka vid 
något arrangemang som berör Säll-
skapet men faller utanför det sedvan-

liga säsongprogrammet, tveka aldrig 
att meddela Redaktionen genom 
mejl, telefon, face to face eller på 
annat sätt. KLANG!-gruppen rycker 
då ut med fullbemannad styrka. Som 
föredömligt exempel kan nämnas 
Brodern Lennart Helgesson med ob-
servant läggning, som förvarnat om 
den lustfyllda golftävlingen Bacchi 
Horn Cup.

I sammanhanget påminner vi om att 
vi gärna tar emot synpunkter av alla 
de slag via e-posten: 
klang@parbricole.se.  

Och slutligen: märk ändrat klockslag 
för Grad 6 som börjar 16.00!

Redaktionen
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De Styrande Ordförande i arbetsgraderna

Första  
Arbetsåret…
…i arbetsgraderna för de nya Äm-
betsmännen är avslutat i och med 
den 4:e gradens kalas i mars. Jag 
vill hylla och tacka alla i vårt lag för 
en strong och gedigen insats. Par 
Bricole! Vi har traditionsenligt åstad-
kommit trevliga kalas. I allt väsentligt 
en nivå som övrige Bröder kan kräva 
och är värda.

Närvaron har varit rekordstor på 
arbetsgraderna vilket vi antar är ett 
bevis på att Bröderna tycker det är 
trevligt samt att ordning och reda 
härskar. Det har naturligtvis varit en 
utmaning och spännande för oss 
Ämbetsmän att genomföra kalasen i 
denna nya konstellation. Nu tror jag 
nästa arbetsår kan genomföras med 
än större auktoritet och precision. 
Jag har tillsammans med CM och 
StM också påbörjat ett arbete med 
att uppdatera delar av Kapitlen. Vissa 
ritualbundna avsnitt kan naturligtvis 
inte ändras medan andra delar kan 
omarbetas något. Inte minst för att 
Kapitlen skall kännas moderna, ak-
tuella och inte för långrandiga samt 
alltför förutsägbara.

Men nu hänger vi in fracken och väs-
ten för sommaren. Endast lackskorna 
kommer vara på i blomsterängen. Jag 
önskar Er alla en riktigt trevlig som-
mar och längtar tills vi ses på 1:an i 
oktober.

MÅ SOLEN VARA FULL HELA 
SOMMAREN OCH NI ALLA LYSA!

Hans Berglund 
O.

Christer Ericstam 
ny RSK
I en högtidlig gradgivning i Bell-
manhuset i Stockholm den 14 april 
recipierade vår Styrande Kansler 
Christer Ericstam till Högsta Graden 
tillsammans med 13 medbröder och i 
närvaro av ett 50-tal Bröder RSK från 
samtliga loger.

Ledsagare från Borås PB till Broder 
Christer var DStM em Lars Wettéus.

Stora rådet
Onsdagen den 9 maj 2012, Sofiada-
gen, sammanträdde lagenligt Stora 
Rådet i Det Lysande Sällskapet Borås 
Par Bricole med ett femtiotal Kors-
riddare närvarande.

Information lämnades om framför 
allt förvaltningen av Parkhallsbyggna-
den, om vilka framtida förändringar 
som kunde förväntas och hur den 
ekonomiska situationen ser ut. En 
svårighet är naturligtvis, att det i 
dagsläget råder ovisshet om vad som 
kommer att hända med Rotundan, 
vilket självklart har stor betydelse för 
Sällskapet och planerna för utbygg-
naden av Parkhallen.

Inval av en ny Riddare av Gyllene 
Korset genomfördes, och sedan 
intogs under sedvanliga rituella och 
angenäma former en gemensam mål-
tid, som ytterligare förgylldes av kör-
sång och inte minst av ett suveränt 
framträdande av Ordenstrubaduren 
Fredrik Berg. Till ytterligt skickligt 
eget ackompanjemang framförde 
han ett flertal sånger av bl. a. Bell-
man, Taube och Cornelis Vreeswijk. 
Det kan knappast göras bättre!

Henrik Westling

Caritas – för  
Brödernas bästa
Många goda krafter verkar i Säll-
skapet, ofta i det fördolda, alltid på 
frivillig grund.

Caritas (latinets ”människokärlek”) 
är en stödgrupp inom Sällskapet som 
bistår en Broder – vid behov också 
dennes anförvanter – vars livssitua-
tion på ett eller annat sätt blivit svår. 
Mer om detta kan läsas i Årsboken.

På initiativ av Broder Christer Erik-
son samlades ett dussintal Caritas-
Bröder den 21 mars för att lära 
sig hjärt- och lungräddning. Utbil-
dare i kursen var Donny Bruhn från 
Cadsafe, vars pedagogiska klarhet 
inte lämnade någon Broder okunnig 
i ämnet.

Knappt 50 Boråsbröder gästade 
den 4 februari vår systerloge Jön-
köping PB då man installerade ny 
Deputerad Styrande Mästare i Spira 
konferenscenter. Boråsbördige Gert 
”Burken” Karlsson hade bett att få 
nedlägga sitt ämbete, och som ny 
DStM installerades Bernt Lindquist. 
”Burken” tackades med tal av bland 
annat Göran Olofsson och Åke An-
derson. Utöver detta fick ”Burken” 

en av sina faddrars emeritus-band, 
nämligen det band Börje Erdénius 
bar som Styrande Emeritus. Måltids-
kalaset hölls i den anrika Spegelsalen 
på Stora Hotellet, Sveriges största 
hotell då det byggdes.

Claes Persson

Åke Anderson håller tal till Gert ”Burken” Karlsson. Stående i bakgrunden Storsekreteraren Lars 
Ehlesjö samt Stormästaren Åke Pino Pilotti.

Fjärde graden med Installation i  
Jönköping

Käre Bröder
Sommaren står för dörren och vi kan 
lägga ett nytt PB-år bakom oss. Vi kan 
hänga undan fracken och koncen-
trera oss på fotbolls-EM

Hur har det då gått och hur har året 
varit? En tidigare Styrande Mästare 
i Borås Par Bricole, Olle Carlsson, 
skrev ibland i sin redovisning till 
övriga PB-loger om Borås: ”Året som 
gått har varit vått. Vi har spelat och 
sjungt – punkt.”

Det gångna året har kanske inte varit 
våtare än tidigare. Däremot har det 
verkligen spelats och sjungits en hel 
del. Som aldrig tidigare har våra 
talanger visat framfötterna – Teatern 
med ett underhållande spex på Grad 
1. Musiken har framträtt med full 
sättning både här hemma och i Göta 
PB. Kören har förutom sina ”vanliga” 
framträdanden visat upp sig externt 
både vid julkonserter och vårkonsert. 
Dessutom skall Kören gästspela i 
Göteborg vid deras Grad 1 i höst. Åk 
dit!(Om det finns plats.)

Det känns som att vi Styrande fått en 
rivstart i alla avseenden. Borås Par 
Bricole håller nog på att förändras 
under vår ledning samtidigt som 
ingenting förändras alls. Kontinuer-
ligt försöker vi nämligen anpassa oss 
till moderna tider och samtidigt hela 

tiden ha för ögonen att ”PB:s själ” 
skall förbli bevarad oförändrad.

Kvar för oss Styrande är nu en 
uppgift som är bland de svåraste. 
Nämligen att tacka alla Er som gjort 
det gångna året möjligt. Om Ni tittar 
i vår Årsbok så ser Ni den ansenliga 
mängd Ämbetsmän det rör sig om. 
Därför blir varje precisering omöjlig. 
Ett litet undantag emellertid. Ett 
stort och innerligt tack till alla som 
ansvarar för produktionen av den 
Tidning som Du nu läser. På bara ett 
år har den ju blivit en klar succé. 

Till alla Er övriga, deltagare såväl 
som applådörer: Från djupet av mitt 
hjärta ett stort tack för Er samverkan 
och Ert stora stöd.

Er Styrande Mästare.

Göran Olofsson

Broder Erikson, än en gång, hade 
också via generösa Bröder inköpt en 
hjärtstartare, vars hantering Caritas-
bröderna gjordes förtrogna med. I 
fortsättningen finns apparaten lätt 
tillgänglig vid Brödernas samtliga 
sammankomster.

Ytterligare ett arrangemang av 
Caritas bestod av en föreläsning den 
29 mars om Parkinsons sjukdom. Fö-
reläsare var överläkaren Jarl Ahlberg, 
verksam vid neurologkliniken på 
Angereds Närsjukhus.

Som synes, de goda krafterna är i 
ständig verksamhet.

Bo W Jonsson

Stämmer dina uppgifter i Årsboken?
Nu är det snart dags för tryck av ny Årsbok, så det är hög tid att se  
om dina kontaktuppgifter i vårt kanslisystem stämmer, annars blir 
ev fel kvar till nästa år. Gå in på www.parbricole.se redan idag!
Behöver du hjälp att logga in dig med din kod - kontakta Kansliet.

Detta är ett meddelande från  
Ordens Informationscollegium
Matrikelredaktör
Lennart Helgesson
Ordens Informationsmästare
Christian Alçenius
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Fjärde graden
Lördagen den 24 mars samlades Brö-
derna för att, tillsammans med våra 
nya Durchseende Bröder, uppleva de 
Fyra Rummen. På scenen huserade 
firma Knall och Fall, där Sven-Gun-
nar Gunnarsson (för sista gången!?!) 
och Bertil Jansson gjorde sina roller 
på ett, som vanligt, fantastiskt sätt. 
Sången och Musiken hade, som 
traditionen bjuder, en framträdande 
roll. Vår egen Bellman, Ordens Tru-
badur Fredrik Berg, framförde några 
av Bellmans visor.

Kapitlet avslutades med att vår Sty-
rande Mästare avtäckte ett porträtt av 

Fjärde gradens kapitel, den 24 mars, 
avslutades med att vår Styrande 
Mästare avtäckte ett porträtt av 
Borås PB:s förste Styrande Mästare, 
nämligen postmästare P. A. Dahl-
gren. Konstnären Thomas Falk hade 
lyckats återskapa Dahlgren genom att 
fotografera av ett porträtt på Postmu-
seum; därefter hitta lämpliga regalier 
från Göta PB (Styrande Mästaren 

hette ÖverMästare på 1860-talet 
och i Dahlgrens fall innehade han 
åttonde graden). Allt komplettera-
des med färg av Broder Thomas till 
helt fantastiskt porträtt! Nu saknas 
det endast 11 porträtt av våra Sty-
rande Mästare efter den förödande 
branden på Stadshotellet! Kanske att 
Broder Thomas har mer på gång…

Lennart Helgesson

Borås PB:s förste Styrande Mästare, 
nämligen postmästare P. A. Dahl-
gren. Se separat artikel! 

Under måltidskalaset genomfördes 
den traditionella ljusmarschen. Vår 
kära Styrande-krets hyllades både 
med värme och sång allt enligt ri-
tualen. CM Torbjörn Sund höll talet 
till  de nyss antagne Durchseende 
Bröderna. Tacktalet hölls av Tore 
Johansson. Måltidskalset avslutades 
med med sång och musik ”Nyrepri-
sade Visioner” som Broder Lars Wet-
téus hade sammanställt.

Lennart Helgesson

Recipiender, grad 4
Benneth Strivér Christian Hamnebo
Christofer Gimmersta Claes Söderberg
Claes Hansson Dag Bjurklint
David Vagiström Göran Lejrin
Hans Holmqvist Jan Andersson
Johan Börjesson Jörgen Holm
Kjell Ericsson Magnus Millqvist
Magnus Rösth Magnus Persson
Magnus Sundgren Marcus Mordenfeld
Martin Jonsborg Mattias Jonsson
Mikael Wramdemark Mikael Larsson
Niklas Österberg Peter Hagert
Robin Carlsson Stefan Wiklund
Sören Ragnvaldsson Tage Svedensten
Tore Johansson

Postmästare P. A. Dahlgren

Recipiender, grad 3
Bengt Adolfsson  Andreas Ekberg
Benneth Strivér Christian Hamnebo
Claes Hansson Claes Söderberg
Dag Bjurklint Daniel Pettersson
Daniel Rudmark Gabriel Philipson
Göran Lejrin Hans Holmqvist
Jonas Skogh Kristian Wirfalk
Magnus Fredriksson Magnus Ljung
Marcus Gustafson Markus Larsson
Mathias Parkhagen Niklas Aronsson
Ove Bornelund Pejman Philipsson
Per-AndersHåkansson Peter Nilhammer
Peter Suarez Sören Ragnvaldsson
Tage Svedensten Tor Åhman* 
Tore Johansson   *tacktalare)

Tredje graden
När vice Ordförande Torbjörn Sund 
avslutade prövningarna med ”Jag 
xxxxxxx xxx!”* kändes det som om 
han var alltför mild. Enda gången jag 
tycker det kändes rättvist var 1986, 
vilket råkar vara det år då bland an-
nat Christer Ericstam och underteck-
nad recipierades för Tredje graden. 
Utöver gradgivningen där vi hade 
delvis nya medverkande, och en 
härlig och dagsaktuell vinkling på 
gradens historia – signerad Göran 
Hagman – delades ett antal Park-
halls-kraschaner ut. Guldkraschan 
tilldelades Sven Palmé, och Parkhalls-
medaljen i silver till Lars Öhrn, båda 
för värdefulla insatser i samband 
med att Sällskapet tillträdde Parkhal-
len. Ytterligare ett trettiotal Bröder 

fick sina Parkhalls-kraschaner för att 
de monetärt bidragit till Sällskapets 
utveckling.

Måltidskalaset kom inte igång som 
det var tänkt – ett störande moment i 
form av en Melodifestival-deltagande 
Björn Ranelid (gestaltad av Dan ”nyss 
fyllda 50” Bodin) kom in på scenen, 
men blev strax förpassad ut av Ord-
ningsmännen. Ett kul och aktuellt 
inslag.

Till kaffet, och i förekommande fall 
avec, fick vi avnjuta Den Baccha-
naliska Musikens program under 
arbetsnamnet ”Musikens afton”. Jan 
Olofzon presenterade och orkester 
med solister framförde en rad gamla 
örhängen såsom ”Over the rainbow”, 
”Splanky” och ett halvdussin låtar 
till. Med ett nöjt leende på läpparna 

kunde man bege sig hemåt, med 
planeten Venus och oändligt antal 
stjärnor som vittnen.

* kan inte skrivas ut, då detta kan läsas av even-
tuella NOIWAK, KOBÖK eller ännu värre nå-
gon kalmuck.

Claes Persson

WWW.JAMFA.SE

Sent omsider kan rapporteras att 
Sällskapet fått ett nytt Riddarbaner, 
framtaget av UniGraphics under pro-
fessionell ledning av Broder Torbjörn 
Sund. Det har varit en både omständ-
lig och omsorgsfull process, inne-
hållande val av tryckteknik, textilt 
material, grafisk utformning bland 
mycket annat. Den grafiska delen 
anförtroddes åt Vapenintendenten 
Thomas Falk, enligt hörsägen kraftigt 
understödd av beställaren Broder 
Lars Wettéus. Ansvaret för utförandet 

av själva banerstången föll 
på Broder Fredrik Odelberg, 
som överlät tillverkningen 
åt snickeriavdelningen på 
Norrby XL Bygg. Resultatet 
blev en exakt kopia av den 
gamla uttjänta stången.

Vid Par Bricoles gradgivning 
för tionde graden i septem-
ber 2011 överlämnades det 
vackra baneret.

Bo W Jonsson

Nytt Riddarbaner
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Tradition etablerad
Denna lördagseftermiddag den 21 
april gästades Borås PB-kör av dess 
motsvarighet i Göta PB, en välkom-
men upprepning av förra årets 
besök. Då som nu var det angenäma 
syftet att hylla vårens ankomst med 
en körkonsert, under ledning av diri-
genterna Björn Areskoug från Göta 
PB och Borås PB:s Carl-Gustaf Ek-
ström och Tony Thornberg. Därmed 
har nu en tradition etablerats, något 
som underströks av evenemangsvär-
den, PB-Brodern kyrkoherde Lars 
Johansson. 

I egenskap av Ordens Talare och 
Skald hade Henrik Westling sin givna 
uppgift som konferencier, där han i 
vårlig yra även talade med rimmade 
ord. Det talade ordet företräddes 
också av Broder Lars Johansson 
med hans tänkvärda andakt, vilken 
manade oss till öppenhet både mot 
andra och mot vårt eget inre.

Själva sångprogrammet innehöll de 
ofrånkomliga vårsångerna, varierat 
med kompositioner av till exempel 
Peterson-Berger, von Weber och 
Schubert. Och givetvis Bellman. 
Som extra och väldoftande musi-

kalisk krydda framträdde dels den 
numera välkända dubbelkvartetten 
med bland annat ett halsbrytande 
vårpotpurri, dels pianisten Staffan 
Biörklund-Jullander med ett bejublat 
och fantasifullt improvisationsnum-
mer över den lilla blåsippan.

Slutligen bör framhållas att de upp-
fordrande slutapplåderna tvingade 
fram en bissering – förvisso ett gott 
betyg på konserten.

Bo W Jonsson 

Körkalas med 
Systrar
I och för sig förhöll sig väderleken i 
svalaste laget denna afton den 4 maj, 
då traditionen såväl som Kören bjöd 
förväntansfulla Systrar till fest. Men 
otjänlig väderlek och annat sådant 
glömdes raskt, då Bröderna inled-
ningsvis överräckte en välplockad 
bukett melodier ur sin rika vårreper-
toar. Systrarna var hänförda.

För första gången kunde kalaset ske 
i PB:s egna lokaler, dit förtäringen 
med föredömlig logistik forslades 
från det närliggande restaurangkö-
ket. Det bör tacksamt understrykas, 
att förberedelser och organisation 
av det hela ombesörjts av Broder 
Torgny Sjöholm, i någon liten mån 
sekunderad av några äldre Bröder 
som dukat och brutit servetter.

En mättande måltid av smakligt kall-
skuret jämte stimulerande drycker 

inspirerade både konversation och 
sång, den senare disciplinerad av 
kvällens ende dirigent Broder Tony 
Thornberg. Broder Tony är som 
bekant också upphovsman till något 
så enastående som en oktett – av de 
införstådda kallad dubbellåda – syn-
nerligen välsjungande och med påfal-
lande manlig framtoning. Även om 
oktetten tillfälligt krympt till en sep-
tett, gjorde dessa Bröder ett bejublat 
framträdande med bland annat ett 
närmast surrealistiskt vårpotpurri.

Trubaduren Broder Henrik Westling 
bidrog också och hade valt att tolka 
Taube, inkännande och njutbart. 
Dessutom överraskade han med att 
framföra två egna kompositioner, 
vilkas musikaliska såväl som litterära 
kvaliteter ingen torde ifrågasätta. I 
egenskap av Ordens Talare och Skald 
hyser ju Broder Henrik i sitt hjärta 
en diktens musa, vars närvaro blev 
påtaglig genom hans hyllningsdikt 

till våren. Då blev det som om luften 
fylldes av blomdoft och fågelkvitter. 
I sammanhanget får inte förbises att 
hustrun Syster Gull-Britt harangera-
de Bröderna och därför lyckliggjor-
des med sångarmärket i brons.

Som ende närvarande bland De 
Styrande höll den Högt uppsatte 
DStM Hans Kristianson ett tacktal 
som värmde envars sinnen. Och inte 
att förglömma: med god framförhåll-
ning hyllades Körveteranen Broder 
Sture Lindgren som fyller 90 år den 
24 juli.

Bo W Jonsson

Lars Wahlqvist
Tel. 033 29 93 30
www.berendsen.seBoka bord på info@fargeriet.com eller ring 033-10 06 50. Skriv KLANG på bokningen så bjuder vi på något extra.

KLANG
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Musik i västerled
Det börjar bli alltmer vanligt nu att 
besöka systerlogen i Göteborg. För 
Den Bacchanaliska Musiken blev 
det ett nytt tillfälle att visa upp sina 
talanger när man deltog i Göta PB:s 
grad 4 den 13 april.

16 musiker under ledning av DfBM 
Roger Carlsson, Per Lundin och Jan 
Olofzon spelade först tillsammans 
med Götas orkester under den hög-
tidliga gradgivningen, för att sedan 
efter måltidskalset äntra scenen för 

Köp din bil hos 
Bilsalongen, 
Grästorp

vi är M-certifierade

Tel: 0514-589 80 www.bilsalongen.se 
Må-Fre 9-18, Lörd 10-13, Sönd. 11-15

Vi har bilar i 
lager för 
omgående leverans!

Bilsalongen i Grästorp
Mycket Personligare

annons_bmw_maj_2012.indd   1 2012-05-03   16:06:27

ett gemensamt underhållningspro-
gram.

Ett 10-tal medresande Borås-Bröder 
kunde tillsammans med sina värdar 
konstatera att det återigen blev ett 
framträdande av högsta Bricolistiska 
lyskraft. 

Far och son, Lennart och Andreas Jo-
hansson ”rev ner applådåskor” efter 
sina solonummer, och fick tydligen 
riktigt frestande erbjudanden från 
kvällen konferencier Göran Römpke 
att byta loge, något som Johanssö-
nerna kraftfullt avvisade.

StK Hans Rönnqvist tackade för en 
”fantastiskt trevlig tillställning” och 
då speciellt till Roger Carlsson och 
Bengt Wiberg, Göta, som driver detta 
musiksamarbete vidare, nu med sikte 
på att besöka Moderlogen under 
hösten.

Nästan traditionsenligt vid musikbe-
söken avslutades programmet med 
att Göran Römpke framförde favori-
ten ”Borås, Borås”.

Lars Wettéus

Välkommen in till Borås öppnaste bankkontor!
Måndag-Torsdag 8-18
Fredag 10-15
Lördag 10-14 Borås Stora Torget

Som framgår i nedanstående artikel 
är otaliga Bröder engagerade i Sällska-
pets olika verksamheter. Det är därför 
Redaktionens avsikt att fortlöpande 
skildra allt det som så att säga sker 
bakom kulisserna, och det är inte lite.

Inget PB utan talanger
Ingen av oss alla bröder i Par Bricole 
har väl sedan den dag vi lämnade 
kalmuckvärlden undgått att fängs-
las, njuta, skratta och glädjas åt den 
stora kader oerhört duktiga talanger 
Sällskapet begåvats med. Med talang-
grenar menar vi vanligtvis Musiken, 
Sången och Teatern och utan allt 
detta vore vi rent ut sagt intet. Inför 
varje kapitel ser vi fram emot vem 
och med vad vi kommer att roas 
med denna gång och det är ju så de 
flesta upplever Par Bricoles verksam-
het och tur är väl det och strömmen 
Bacchi Riddersmän med en högsta 
önskan att tillhöra vårt Sällskap tycks 
aldrig sina.

Vad många av oss kanske inte på 
samma sätt noterat är alla övriga 
talanger, dvs det stora antalet Bröder 
som också lägger ned  mycket stor tid 
och möda för att få verksamheten att 
flyta även mellan de olika Kapitlen. 
Vem är det som förbereder Kapitel-
salen, hur kommer matrikeln till, 
vilka har genom den nya styrelsen för 
Parkhallen AB tagit på sig ett mycket 
stort även ekonomiskt ansvar, hur 
kommer vår nya excellenta tidning 
KLANG! till, varför ökar antalet 
sponsorer ständigt etc. Det enkla i 
saken är ju det att vi är ett Sällskap 
på nära 800 medlemmar, vi äger 
ett bolag som förväntas utvecklas 
och skall generera ett överskott för 
nödvändiga investeringar i ett gam-

malt danspalats från 50-talet och allt 
detta måste fungera varje dag. Här 
kommer detta med talanger in. Vi är 
redan ett växande antal som fått den 
angenäma uppgiften att ”administre-
ra” och ”driva” verksamheten under 
sunda ekonomiska betingelser, speci-
ellt nu när vi äntligen fått ett ”eget” 
hus att husera i. För att få allt att löpa 
smidigt ingår ett antal av oss i ett väx-
ande antal grupper, som regelbundet 
möts och lägger upp verksamheten. 
Som exempel den förträffliga tidning 
du just nu njuter av! Den tas fram av 
en grupp om i huvudsak fyra Bröder, 
som mellan sina möten skaffar fram 
läsvärt material, aktivt kontaktar 

Bröder för annonsering, hjälper till 
att vid behov skapa själva annon-
serna och sist men inte minst på ett 
förträffligt sätt redigerar materialet 
före tryckning. Ett annat exempel på 
ständig aktivitet är den insatsgrupp, 
internt skämtsamt kallad ”Insatsstyr-
kan”, som skapades för att genom 
sitt arbete för styrelsen i Parkhallen 
ta fram en fullvärdig affärsplan för 
att möta potentiella hyresgästers krav 
vid sina planerade event och därmed 
öka intäktsflödet i verksamheten för 
Parkhallen AB och dess ägare det 
Lysande Sällskapet Borås Par Bricole. 
Denna grupp, som initialt var tänkt 
att snabbt vitalisera verksamheten, 
har på kort tid förutom att skapa nya 
intäkter även engagerat ”sovande” 
talanger inom Sällskapet och söker 
hela tiden nya former för sin verk-
samhet.

Alla bär vi på talanger
Detta var bara lite om vad som också 
behövs för att leva upp till 1799 års 
Statuter. Till alla ni Bröder, som 
fortfarande har det viktiga engage-
manget att idag kanske ”bara” njuta 
av vad våra ”synliga” talanger bjuder 
på, ni är mycket välkomna delta i 
vårt arbete bakom kulisserna. Alla 
bär vi på talanger och alla behövs vi 
inom Sällskapet. Tänk gärna till och 
fundera på vad du är bäst på och på 
köpet kommer du att få ut mycket 
mera som Bricolist och därtill många 
dråpliga händelser och goda skratt 
på lättsamma och trevliga möten.

Bengan Larsson  
OSC

Bakom kulisserna eller våra dolda talanger
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Lokaler i Centrum

Krister Lundgren  

Tel.  070 529 07 03

Fracken  
som klädedräkt
Vi här i Borås Par Bricole använder 
ju frack vid samtliga våra Kapitel. 
Detta är faktiskt inte obligatoriskt 
hos alla våra Systerloger även om de 
flesta nu börjar anamma denna idé. 
I det sammanhanget kan det vara 
roligt att ha lite kunskap om detta 
klädesplagg

Kort Historik
Fracken och även jaquetten sägs ha 
sitt ursprung i den dubbelknäppta 
långrock som gick under namnet re-
dingot. Namnet redingot lär vara en 
förfranskning av det engelska ordet 
riding-cote(rid-rock) Under slutet av 
1700-talet sägs den franske skräd-
daren Jean Froque ha tagit bort den 
främre delen av skörten (tygstycket 
från midjan och ner) och Fracken 
hade sett dagens ljus.

Det tidigaste spåret av fracken kom-
mer just från tiden kring 1700-talet. 
Då hörde den ofta till officerares uni-
form och blev sedan i mitten och slu-
tet av 1700-talet ett plagg som använ-
des mer allmänt i borgerliga kretsar, 
bland annat som riddräkt. De senaste 
150 åren har fracken definitivt varit 
en festdräkt. Fracken var i mitten av 
1800-talet ibland en kulört historia, 
tills modelejonet Beau Brummell in-
förde den svarta fracken som allmänt 
mode. Frackar som tillverkades runt 
sekelskiftet 1900 kan ibland ha en 
pistol- eller revolverficka insydd 
under en skört. Vi talar här om något 
som alltid är en manlig dräkt och det 
är inte accepterat för damer att bära 
frack annat än på maskerader.

Användningsområde
Om det på ett inbjudningskort står 
"Klädsel: Högtidsklädsel" har du tre 
val om du är man. Ett är att bära folk-
dräkt. Det andra är att bära militär 
högtidsuniform. (Här finns en massa 
regler som jag inte känner till men 
är du militär har du säkert någon att 
fråga om dessa saker.) Det tredje är 
att bära frack. (Smoking går absolut 

inte an.) Sanningen är att i vår kultur 
finns det inte en snofsigare klädsel 
än frack och en väl buren frack gör 
ett nästan ofelbart gott och elegant 
intryck. Inte bara gör snittet att 
bäraren ser längre ut. Dessutom ger 
fracken nästan automatiskt en snygg 
och stolt hållning. 

Vid bröllop är det tradition att frack 
endast får bäras vid eftermiddags-
bröllop, även om man numera inte 
håller så hårt på detta utan väljer 
efter egen smak. Frack är nämligen 
egentligen en kvällsklädsel och pas-
sar inte vid förmiddagsbröllop, då 
det istället skall vara mörk kostym. 
Detta vid en bjudning på dagtid. En 
fracks färg är alltid svart eller mycket 
mörkt midnattsblå. 
Man bär också frack vid ett antal 
olika akademiska högtider såsom 
diplomering och promotion. I princip 
skall fracken bäras när ingen klädkod 
anges på inbjudan eller på tillställ-
ningar där högtidsdräkt är påbjudet. 
I inbjudan skriver man högtidsdräkt, 
då är det frack eller militär stor mäss-
dräkt. Skriver man civil högtidsdräkt 
gäller inte uniformen.

Frackens utseende
Fracken är en manlig högtidsdräkt med 
långa skört baktill och slag av siden 
på rocken. Byxorna har i allmänhet 
dubbla sidenrevärer (till skillnad från 
smokingbyxor som har enkla). Byx-
orna bäres absolut utan bälte. Till en 
frack hör också vit frackskjorta, vit ro-
sett (svart för serveringspersonal samt 
enstaka andra undantag, däribland 
ledamöter av Spanska akademien) 
och väst. Västen är i regel vit; svart 
väst används enbart när frack bärs 
som tjänsteplagg (till exempel av 
serveringspersonal) samt vid begrav-
ning eller när klädseln är akademisk 
högtidsdräkt. Svart väst bärs också 
inom vissa slutna ordenssällskap (t.ex. 
Par Bricole) och liknande. 

Vid Uppsala universitet bär rektors 
högvakt frack med gul väst! Kavajen 
till fracken kan anpassas efter den 
som bär den och inuti finns ett litet 
band. Notera emellertid att detta 

är ett transportband och skall inte 
bäras. Rocken har sidenslag, men 
kragen kan vara av sammet.

Frackar i andra färger än svart är 
enbart avsedda att användas som 
scenkläder för varietéartister, konferen-
cierer och liknande.

Accessoarer
Frackskjortan är alltid vit och har ett 
hårt, stärkt skjortbröst i pikétyg och 
hög, styv krage med utvikta snibbar. 
Skjortbröstet har två eller fler tomma 
hål där lösa bröstknappar ska fästas. 
Knapparna kan vara enkla vita, av 
pärlemor eller guld med en dekor av 
en pärla. Saknar du knappar kan du 
köpa "änglaben" till brev i pappers-
handeln. Använd emellertid helst 
inte silverknappar. Manschetterna är 
också i stärkt pikétyg och har hål för 
manschettknappar. Knapparna kan 
vara av olika modell, notera dock att 
svarta bröst- och manschettknappar 
betecknar sorg. Även här bör silver 
undvikas.

Cylinderhatt: Mycket snyggt om man 
hittar en som passar bra. Undersök 
dock om det finns något bra ställe att 
ställa den på när man kommit in. Det 
är inte roligt att behöva bära hatten 
i handen i onödan. Den skall defini-
tivt inte sitta på huvudet inomhus. 
Vid akademiska högtider bäres den 
snarlika doktorshatten.

Vit nejlika: Ett oerhört enkelt sätt 
att visa stil. Det är dessutom väldigt 
snyggt. På frackrockens slag finns 
vanligen ett hål för blommor. 

Ärmhållare: Bra att ha om dina skjort-
ärmar är för långa. 

En vit näsduk i linne eller siden. Kan 
bäras i bröstfickan. Till exempel i 
avsaknad av medaljer och tjänstgö-
ringstecken.

Västen är som sagt nästan alltid vit. 
Förr bar man svart väst vid begrav-
ning eller vid disputation dagtid. 
Men detta är borta nu. Vissa herr-
sällskap utan damer kan fortfarande 
ha svart väst. Kulörta färger är helt 
fel. Västen skall nå två cm nedanför 
frackrockens midjeskärning.

Rosett skall alltid vara vit. Allt annat är 
fel! Hovmästare har svart rosett.

Skor är svartaoch lågklackade. Lack-
skor är nästan obligatoriskt (dock 
inte vid disputation). Du bär strum-
por som är svarta tunna. Lackskorna 
är i regel av oxford-modell med 
tunna lädersulor.

Klocka: Många tror att man ska bära 
fickur med kedja över västen, men 
detta är egentligen ett tillbehör till 
mörk kostym med väst. Enligt äldre 
etikettböcker fästs klockkedjan i 
hängslena medan uret läggs i vänster 
byxficka vilket jag emellertid själv 
aldrig sett. Med tiden har fracken 
emellertid ”stulit” kostymens ägan-
derätt till fickuret. Numera anses 
därför fickuret vara en snygg till-
sats. Vill man fuska kan man dra en 
kedja till västfickan men det kan bli 
pinsamt om någon frågar efter tiden. 
Det är för övrigt numera dessutom 
accepterat att bära armbandsur (om 
man har något snyggt)till fracken, 
men personligen tycker jag att det är 
väldigt obekvämt ihop med de stärkta 
manschetterna. 

Glacéhandskar är en gammal tradi-
tion. De bärs när du dansar, i pauser-
na i vänster hand. När du hälsar tas 
höger handske av och bärs i vänster 
hand. Numera vanliga vita handskar. 
Tunna handskar i skinn är mycket 
elegant men ovanligt i Sverige. Bärs 
som sagt till dansen men naturligtvis 
inte när man äter (eller när man lä-
ser Ritualerna i Par Bricole då det är 
svårt att bläddra med handskar på).

Ytterplagget till frack skall vara svart; 
gärna slängkappa. Om det är kallt 
ute kan det vara trevligt att ha något 
att svepa om sig (eller sin dam om 
man är gentleman) och då passar en 
paletå eller en slängkappa bra. Om 

man tycker att detta är svårt att få tag 
på duger en vanlig ytterrock med en 
vit sidenhalsduk (skyddar frackkra-
gen för ludd).

Lycka till med klädseln!

Göran Olofsson
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Sista ordet

Porto

betalt

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

Käre Bröder! 
Efter sistlidna Bricolistiska säsong, rik 
på lustfyllda upplevelser, kan vi inte 
annat än se framtiden an med djup 
förtröstan. Ty vårt bolag Parkhallen 
i Borås AB lär intensifiera de ekono-
miska framgångarna, Broder Bengt 
Larsson torde förse Sällskapet med 
generösa sponsorer samt vår tidskrift 
KLANG! med villiga annonsörer och 
Talangerna kommer att bjuda på 
själsutvidgande föreställningar. 

Redan nu bör påminnas om nionde 
gradens Kapitel den 15 september, 
då den vackra vita västen anbefalles. 

Och så infinner sig ju sommaren 
med sin inledande midsommar, träf-
fande konstaterat av skalden Stagne-
lius: 

”Med rosiga hatten 
på lockar av guld 
satt midsommarsnatten 
i skogen så huld.”

En varm och innehållsrik sommar 
tillönskas envar Broder från hela 
Redaktionen.

Bo W Jonsson

info@diatel.se . www.diatel.se

Professionell 
telefonpassning

För mer information: 
033-700 71 00 
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