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Globalt och lokalt
Mine Bröder! Ånyo distribueras nu 
KLANG! med sin läsvänliga bland-
ning av aktuellt och traditionellt. Till 
sistnämnda kan Broder Lars Wettéus 
artikel om Bacchanaliska Akademien 
tjäna som gott exempel. Då denna in-
stitution är fast förankrad i huvudsta-
den och därmed i någon mån höljd 
i dunkel för oss Bröder i landsorten, 
kommer så äntligen svaret på den 
enträgna frågan: Vad gör man egent-
ligen i Akademien?

Upplysande är också Broder Bengt 
Larssons bidrag i vår nyligen initie-
rade artikelserie Bakom kulisserna. 

Serien har det vällovliga syftet att 
berätta om det ofta osynliga arbete 
som osjälviska Bröder lägger ned för 
att hålla Bricoleriet levande. Denna 
gång får vi inblickar i Insatsstyrkans 
verksamhet, som namnet till trots har 
föga av militanta inslag, desto mer av 
konstruktiva.

Slutligen bör understrykas, att 
KLANG! ingalunda står främmande 
för tidens globaliserande tendenser. 
Läs Broder Göran Hagmans intres-
santa erfarenheter från fjärran 
trakter, där han funnit en livaktig 
bricolistisk utpost!
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De Styrande Ordförande i arbetsgraderna

Bäste PB-Bröder!
Nu är vi mitt inne i hösten och akti-
viteterna inom Sällskapet är många. 
Det som gör denna höst lite annor-
lunda, är att våra fina egna lokaler 
nu är klara och att vi är i gång med 
arbetet att fylla huset med intäktsska-
pande externa aktiviteter, på tid som 
inte är aktuell för PB att använda.

Våra tre talanggrenar Kören, Musi-
ken och Theatern har i vårt hus fått 
unika möjligheter att utvecklas och vi 
Styrande har förhoppningar om att 
samarbetet mellan våra Talanggrenar 
skall öka för att dels kunna bjuda 
Bröderna på nya underhållnings-
upplevelser vid kapitlen, dels för 
att öka gemenskapen inom PB och 
Talanggrenarna. Vi Styrande önskar 
också att Talangerna kan uppträda 
offentligt vid lämpliga tillfällen, för 
att styrka bilden av att vi är det kultu-
rella Sällskap, som vi gärna vill skall 
framgå att vi verkligen är.

Kören träffas på onsdagskvällarna 
och repeterar i Talangrummet, som 
är inrett att också passa till mindre 
arbetsmöten. Denna lokal uthyrs inte 
utan används enbart för PB-aktivi-
teter. Eftersom körens medlemmar 
träffas så intensivt, blir kamratskapet 
gott och det innebär också möjlig-

heter att ta sig an lite större utma-
ningar. Kören har en intensiv höst, 
bland annat med ett gästspel med 
delar av kören och musiken, som ger 
operaspexet Hotello vid Göta PBs 
första grad. Kören håller också en 
julkonsert för allmänheten i Caroli 
kyrka i december, samt en vårkonsert 
i maj 2013. 

Musikens medlemmar träffas nor-
malt inte lika ofta, annat än i sam-
band med repetition före och däref-
ter vid framträdande under kapitlen 
eller gästspel. Vi Styrande önskar att 
Musikens medlemmar skulle kunna 
träffas oftare för att öka känslan av 
PB-gemenskap. Därför har Musiken 
från och med i höst tillsatt en ”triv-
selkommitté” bestående av eldsjä-
larna Lennart Johansson och Joakim 
Rydell, som har i uppgift att driva på 
med att skapa aktiviteter som stärker 
samhörigheten inom Musiken och 
med PB. I linje med detta planerar 
de tre Talanggrenarna en gemensam 
vårfest med damer i april 2013.

Theaterns tidigare ledning har öns-
kat träda tillbaka och till ny Theater-
direktör är, den för oss Boråsare inte 
helt okände, Lars Gustaf Andersson 
utsedd. Till sin hjälp tar han som 
vice direktörer Martin Zedler, kvar 
från förra ledningen och som ny Dan 
Bodin. Gamla ledningen har lovat 
att fortsatt finnas med i Theatern, 
vilket borgar för en bra kontinuitet. 
Theatern kommer inledningsvis att 
”inventera” vilka teatertalanger som 
eventuellt finns i Sällskapet, men 
som ännu inte gett sig tillkänna. 
Dessutom har Lars Gustaf lovat att se 
över Årsboken, när det gäller tea-
termedlemmar, så att den framöver 
innehåller mer aktuella namn. 

Förutom de tre Talanggrenarnas ak-
tiviteter, sker en hel del annat. Våra 
ljus- och ljudtekniker fortsätter att re-
krytera intresserade PB-bröder, som 
vill komma in och arbeta i teamet. Vi 
har som målsättning att utbildningen 
för teknikerna kommer att fortsätta, 
för att säkerställa en så god funktion 
som möjligt, som de tekniska förut-
sättningarna på Sällskapets utrust-
ning medger.

Sällskapets Caritasgrupp arbetar 
varmhjärtat, fortsatt med att bistå 
Bröder och Bröders anhöriga i olika 
sammanhang. Detta är ett initiativ 
som har gjort intryck på andra PB-
loger, vilka flera planerar liknande 
utveckling. 

Sällskapets Seniorklubb träffas varan-
nan vecka på tisdagsförmiddagen på 
kaffe med bulle, för att umgås och 
lyssna på PB-interna intressanta fö-
redragshållare eller vissångare. Den 
lyckade och uppskattade utflykten i 
Arns fotspår förra våren, ledd av vår 
utmärkte prelat Robert Lorentzon, 
gör att tankar på något nytt initiativ 
börjat spira.  

Vi Styrande ser också fram emot nya 
initiativ för att stärka gemenskapen 
i Sällskapet. I och med att vi fått 
våra nya förnämliga lokaler, med 
stora möjligheter, ligger det ”i tiden” 
att PB-huset kan bli en mötesplats 
för medlemmarna, där fler Bröder 
under ordnade former kan engagera 
sig i Sällskapets utveckling och kunna 
känna samhörighet. Om vi lyckas 
med detta kan vi hoppas på en fort-
satt positiv utveckling, såväl när det 
gäller upplevelser, som när det gäller 
medlemsantal.

Hans Kristianson 
DStM

203 långa dagar…
är tiden mellan verksamhetsårets sista 
arbetsgrad (4:an) till följande års första 
arbetsgrad (1:an). Inte konstigt att 
man upplever en viss abstinens och 
tröstar sig med en eller annan tjuvkik i 
flakongen.

Men nu är denna långa karens snart 
över och vi träffas den 13 oktober för 
det Bacchanaliska arbetsårets uppstart. 
Jag har tillbringat sommaren med att 
längta till att få återse Er alla fantastiska, 
humoristiska, talangfulla och framfö-
rallt stiliga grabbar i PB. Vad kalmuck-
erna längtar efter under sommarvilan 
vet jag inte, julafton kanske?

233 långa år…
sedan Sällskapet instiftades. Ända 
sedan Kexéls, Hallmans och Bellmans 
tid har PB följt en selektiv intag-
ning av medlemmar som bygger på 
principen kvalitet före kvantitet. Och 
vi kan se hur talanggrenar fylls på år 
efter år, hur män med frejdigt humör 
träffas och trivs. Och nu är det åter 
dags att välja in ett antal noga utvalda 
Sökande Riddare. Våra nöjen är enkla 
men unika. Vilka är då skälen till att 
Sällskapet kan överleva och frodas på 
sitt tredje århundrade? Jag tror man 
hittar svaren i statuterna som dagteck-
nades ”den 15 Maij År Ett Tusende 
Sju Hundrade Nittio Nio, på Ordens 
Tjugonde Första År”. 
Första kapitlet känner alla Bröder väl 
till och i den andra paragrafen finner 
man kanske den främsta orsaken: 
”Namnet Par Bricole gifver tillkänna, 
at oförmodade tillfälligheter ofta kunna 
mera, både gagna och förnöja än de kon-
stigaste och dyrbaraste inrättningar”.

Hans Berglund, O

Sture 90 År
Väderleken hade för en gångs skull 
denna sommar tyglat sitt behov att 
väta ner människor och landskap. 
Och det tycktes vara en händelse som 
såg ut som en tanke, kommen någon-
stans ovanfrån. Ty denna högsom-

mardag den 24 juli firade RGK Sture 
Lindgren, tillsammans med hustru 
Siv, sin 90-årsdag under kultiverat 
klang och jubel.

Platsen för evenemanget var Kyrkans 
Hus på Sjöbo dit en mängd gratulan-
ter kom och gick. Gåvor bars fram, 
tal hölls, hurraropen avlöste varandra 
och sång klingade av och till.

En särskild uppvaktning bestods av 
Borås PB-kör, ej att förundra sig över 
då Sture tillhör veteranerna i kören, 
där hans tenor ljudit vackert genom 
åren. Utöver den sångliga hyllningen 
höll Henrik Westling, Ordens Talare 
och Skald, ett spirituellt och versifie-
rat tal som synbarligen uppskattades 
av jubilaren.

Slutligen – hela Redaktionen för 
KLANG! vill här, om än senkommet, 
utbrista i ett Bricolistiskt hurra för 
Sture!

Bo W Jonsson

Välkommen in till Borås öppnaste bankkontor!
Måndag-Torsdag 8-18
Fredag 10-15
Lördag 10-14 Borås Stora Torget
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Nionde graden
Drygt 100 Bröder hade samlats lörda-
gen den 15 september för att välkom-
na de nya Konung Magnus Riddare. 
Efter traditionsenligt välkomnande 
av skördetiden och hösten recipiera-
des 23 Bröder under ledning av RCM 
Johan Andersson. Broder Robert 
Lorentzon tjänstgjorde som ”till-
förordnad” Styrande Kansler. Som 
avslutning på Kapitlet presenterades 

Året 2007 berikades Sällskapet i och 
med Broder Lars Hjelms inträde i 
detsamma. Även tidskriften KLANG! 
kommer från och med detta sitt 
femte nummer att kvalitetshöjas, då 
han kontinuerligt skall medverka 
som kolumnist. Eftersom han har en 
viktig post som ledamot av styrelsen 
för Parkhallen i Borås AB, blir inne-
hållet i hans spalter en fortlöpande 
information om bolagets verksamhet. 
Som bekant är denna synnerligen 
betydelsefull för Sällskapet.

Musik har varit ledmotivet i Broder 
Lars’ liv. Redan vid 18 års ålder arbe-
tade han som yrkesmusiker, kom att 
traktera flera instrument, examine-
rades så småningom vid Musikaliska 
akademien och hamnade därefter i 

Bäste Bröder
I augusti ställdes jag inför en ny spän-
nande utmaning. Jag fick förtroen-
det att i PB:s eget bolag Parkhallen 
i Borås AB starta arbetet med att 
utveckla Parkhallen som arena och 
evenemangshus . Efter 10 år på 
Åhaga som både verksamhetsansvarig 
och konsert- och kulturansvarig så 
känns det som en utmaning att få 
bidra till att sätta Parkhallen i Borås 
”på kartan” igen. Vi har ett hus med 
en unik 50-talskänsla som vi ska 
värna, vårda och bevara. Kraven från 
event- och konsertarrangörer både 

på tillgänglighet och teknik är nu år 
2012 mycket större än vad huset en 
gång i tiden byggdes för. Trots det 
så är det min målsättning att vi på 
ett lämpligt sätt ska kunna anpassa 
oss till nutidens tekniska krav på ett 
sådant sätt att så få förändringar som 
möjligt ska ske med husets interiör. 
Just nu pågår arbetet med att akti-
vera en ny web-sida för Parkhallen, 
när du läser detta i KLANG så ska allt 
förhoppningsvis vara igång. Min in-
tention är att utveckla verksamheten 
i Parkhallen inom olika affärsområ-
den, utställningar/minimässor, kon-
serter, företagsevent kombinerat med 
konferensverksamhet samt kultur-
aktiviteter. Evenemang planeras just 
nu, både för hösten 2012 och även 
för det kommande året 2013. Dessa 
aktiviteter kommer, så snart de är 
klara, att hamna på Parkhallens web-
sida samt där det rör sig om publika 
evenemang, till vilket det kommer att 
säljas biljetter, även som mailutskick 
till samtliga Bröder.

Broder, tveka inte att kontakta 
undertecknad när du behöver en 
evenemangslokal för din företagsfest 
eller ditt företagsevent. Parkhallen i 
Borås AB tar hand om hela ditt eve-

nemang, från föreläsare, lunch- och 
middagsmeny, teknik som ljus och 
ljud samt välkända artister på scen 
under kvällens festaktivitet.

Lars Hjelm,  
Evenemangsansvarig,  
Parkhallen i Borås AB

Norrlandsoperans orkesterdike som 
klarinettist under åtta år. Karriären 
ledde honom sedermera till Uddeval-
la, där han samarbetade med Egon 
Kjerrman och – föga överraskande – 
blev en av medlemmarna i Bohuslän 
Big Band.

Från och med 1986 musicerar han i 
Borås orkesterförening, vars inten-
dent han numera är, och anslöt även 
till Musik i Väst. I sistnämnda sam-
manhang hade han uppgiften som 
ledare och producent för blåskvintet-
ten.

Som om detta inte vore nog, kan 
nämnas att han sedan 2002  fram till 
våren 2012 var verksamhets-, kultur 
och konsertansvarig  för Åhaga och 
så sent som i augusti detta år påtog 

sig uppgiften som evenemangsansva-
rig i Parkhallen i Borås AB.

Med glädje välkomnar Redaktionen 
Broder Lars Hjelm som medarbetare.

Bo W Jonsson

Multiinstrumentalist och mycket annat

Snabbare, enklare och smartare!

Läs mer på swedbanksjuharad.se

Skaka fram saldot med  
nya Mobilbanken

Recipiender, grad 9
Anders Oscarson Anders Stenvall
Bengt-Olov Engström-Heino 
Christer Lundberg Christian Lundell
Dag Berver Dan Bodin
Dan Sjölander Erik Svensson
Erik Williamson Fredrik Perlerot
Godfrey Sotheran Jan Öjler
Johan Sandgren Jonas Karlsson
Lars Jorstadius Per-Ola Berggren
Per-Olof Hygren Roger Hall
Thomas Sohlström Tony Johansson
Tony Thornberg Åke Weimman

porträtt av hela tre (!) gamla Styran-
de Mästare. Se separat artikel.

Under måltidskalaset höll RCM talet 
till recipienderna varefter Broder 
Anders Stenvall tackade för den 
erhållna graden. Kvällen avslutades 
med Kören på scenen där Broder 
Åke Andersson, denna gång, fram-
trädde som självaste Fredman! 

Lennart Helgesson

95

Parkhallen

BORÅS

Förlägg ditt nästa event eller möte  
i våra egna lokaler! Kontakta Lars Hjelm  

för prisuppgifter och för bokning!

lars.hjelm@parkhallenboras.se | 0706-25 84 15

Planerar du ett evenemang, 
en fest eller ett möte?

Parkhallen – festligt i unik 1950-tals miljö

Dansgolv med parkett, 400 kvm
Middagssittning för 550 personer
Biografsittning för 600 personer

Servering och bar med fullständiga rättigheter 
Stor scen – 5 x 10 m

Ljud- och ljusanläggning
Trådlöst internet

Projektor och duk
Stor garderob

Handikappanpassat
Gott om parkeringsplatser

parkhallenboras.se

2012-13_Inlaga_Tryck.indd   95 2012-08-13   16:11
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Den Bacchanaliska 
Akademien DBA
Ett fåtal Bröder - närmare bestämt fyra 
- i Borås Par Bricole har rätt att bära 
det märke som syns ovan. Det betyder 
att han är, eller har varit, ledamot av 
Den Bacchanaliska Akademien, en 
mycket speciell talanggrupp gemensam 
för det samlade Sällskapet.

Här deltar ledamöter från Moderlogen 
och samtliga Dotterloger i ett löpande 
arbete för att värnade frågor som 
listats här bredvid.

Den Bacchanaliska Akademiens 
uppgifter äro:

”att verka för Sällskapet Par Bricoles 
fortbestånd, genom att ansvara för 
och inspirera till att det arv av stil 
och traditioner som Sällskapet omfat-
tar, bevaras, berikas och brukas.

”att verka för Sällskapets renhet, 
styrka och höghet i allt vad till skalde-
konst, vitterhet och vältalighet hörer.

Det åligger också Akademien att ha 
överinseende över Sällskapets histo-
rieskrivning.

Den Bacchanaliska Akademien 
bildades i Moderlogen den 13 no-
vember 1927 av 5 medlemmar, som 
under dåvarande SM Ernst af Hageby 
samlats i Hotell Grands vapensal. 
Målsättningen var att få ett forum 
för att samordna verksamheten inom 
följande områden:

- Utse Barbaratalare bland till Moder-
logen inlämnade förslag.

- Utse talaren vid Bellmandagen den 
26 juli vid bysten på Djurgården.

- Ansvara för Par Bricoles historiebe-
skrivning.

- Ansvara för Par Bricoles ritualer

- Samordna skrivande och agerandet 
i teaterns spex.

Till en början tillämpades lottdrag-
ning för att fördela stolarna inom 
Akademien, vars yttre arrangemang 
tog intryck från den Svenska Akade-
miens sätt att verka.

Trots den höga ambitionen vid 
bildandet förde DBA snart en 
ganska tynande tillvaro under 1930 
och -40-talen. 1937 bildades under 
DBA en kommitté för översyn av 
Arbetsgradernas ritualer, där grun-
den skulle vara de äldsta bevarade 
dokumenten från 1780-talet. Detta 
uppdrag följdes sedan av ett motsva-
rande för Riddaregraderna. 

Det var först efter kriget som man 
beslöt att mer aktivt återuppliva 
verksamheten, och den 28 maj 1945 
fick DBA uppdraget att sammanställa 
en Historik och ett porträttgalleri 
över Sällskapet. Det blev SK Gottfrid 
Mattson, som i spetsen för en redak-
tionskommitté om 12 medlemmar 
satte igång det omfattande arbetet 
med att forska i Par Bricoles kvar-
lämnade dokument. Som tillägg till 
berättelsen om Moderlogen fogades 
även berättelser från alla dåvarande 
Dotterloger. För Borås del skrevs 
denna av StM Nils Svensson.

Efter något som har beskrivits som 
”en bricolistisk bragd” kunde man 
presentera det 370 sidor stora verket, 
tillsammans med ett fotogalleri över 
Bröderna, på Barbaradagen 1946. 
Därmed hade Sällskapet fått sin 
första omfattande historieskrivning. 
Efter denna kraftansträngning åter-
gick DBA till ett slags törnrosasömn.
Det skulle ta 25 år innan Akademien, 
som vi idag känner den, blev etable-
rad.

Återigen var det ett kommande 
jubileum som blev den utlösande 

faktorn. På initiativ av den dåvarande 
DSM Hans Kjellgren och SCM Styr-
björn Hybinette återskapades DBA 
1971 och fick samtidigt nya stadgar 
för sin verksamhet. Antalet ledamö-
ter sattes till 15, varav samtliga Dot-
terloger fick var sin representant.

Det första angelägna uppdraget blev 
ett nytt bokverk, som skulle komplet-
tera det från 1946 och spegla utveck-
lingen fram till Sällskapets 200-års-
jubileum 1979. I december 1978 var 
detta uppdrag slutfört.

Ett år senare tilläts Dotterlogerna att 
utöka sin representation till 2 leda-
möter. Borås PB utsåg som sina första 
representanter StM Olle Carlson J:r 
och RP Torsten Ahlstrand. Båda två 
blev sedermera Hedersledamöter 
och kvarstod i DBA fram till 1998. 
Under Den Bacchanaliska Akade-
miens tillvaro sedan 1971 har, för-
utom de två ovan nämnda, följande 
Bröder från Borås deltagit som leda-

möter: Arne Gullack, Åke Svenson, 
Göran Hagman, Göran Stenbäcken, 
samt de nuvarande representanterna 
Åke Anderson och Lars Wettéus.

År 2000 fick DBA sina nu gällande 
stadgar, godkända av Sällskapets 
högsta beslutande Organ, Den Stora 
Konseljen, av vilka framgår att:

- Dotterloge äger utse en eller två 
ledamöter.

- Mandatperioden är 5 år.

- Ledamot kan utses för en ny man-
datperiod, eller utbytas under sådan.

- DBA äger att själv utse högst fem 
ledamöter.

- DBA äger att inom sig utse särskilt 
förtjänt ledamot till Hedersledamot.

- DBA sammanträder en gång per år, 
vanligen i april månad.

Under de senaste åren har DBA 
engagerats inom ett antal väsentliga 
projekt, som t ex.

- Framtagande av en speciell förbere-
delsegrad för Vice Guvernörer och 
Guvernörer. I Borås har vi valt att 
hålla denna ceremoni på Barbarada-
gen.

- Översyn av Riddare-Gradernas 
Stadgar och Förbindelser, samt ut-
formning av dessa till en gemensam 
lydelse.

- Genomgång av Riksarkivets samlade 
dokument (35 hyllmeter) från Säll-
skapets tidigaste period.

- Analys av Riddare-Gradernas his-
toriska utveckling, samt att komma 
med förslag till eventuella ändringar 
i dagens tillämpning.

- Insamling av material till en skrift 
inför det kommande 250-årsjubiléet 
2029.

- Förslag till likformighet vad rör 
material och formulering i årsböcker 
och på hemsidor.

DBA leds av en ordförande, Preses, 
som omväxlande skall vara Depu-
terad Stor-Mästare eller förtjänt 
ledamot från Dotterloge. Vid sam-
manträdet i april 2012 avgick den 

Åke Anderson och Lars Wettéus. Borås PB:s nuvarande ledamöter i DBA.

Torsten Ahlstrand och Olle Carlson J:r. Borås PB:s första ledamöter av DBA

hittillsvarande Preses DSM em RSK 
Gunnar Tysk efter två hela mandat-
perioder. Vid valet till efterträdare 
utsåg DBA enhälligt StM i Jönköping 
Par Bricole, RSK Dan Ekström, att 
för de kommande fem åren leda det 
fortsatta arbetet i DBA.

DBA utdelar inom sig medaljer av 
två olika valörer. Silvermedaljen, 
DBAsm, och Guldmedaljen, DBAgm.

Den senare utdelas i högst ett exem-
plar per år och då till synnerligen 
förtjänt ledamot. Härutöver kan 
DBAgm utdelas till särskilt förtjänt 
Broder även utanför DBA. Så skedde 
2010, då den mycket välförtjänt 
tilldelades vår OToS, RGK Henrik 
Westling.

Lars Wettéus

Neumansgatan 3, Borås • 033-10 15 14
Hötorget • 033-41 63 05 • hans.sedigh@telia.com

Märke - Den Bacchanaliska Akademien.
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Ytterligare tre  
Styrande Mästare!
Broder Thomas Falk har varit flitig 
sedan han presenterade porträtt-
tet av vår förste Styrande Mästare, 
P.A. Dahlgren, på fjärde Graden i 
mars månad. Han har nu återskapat 
porträtten av ytterligare tre Styrande 
Mästare, Samuel E. Uggla, J.A. Wendt 
samt Carl Andreén. Dessa herrar 
Ordförande Mästare, OM, (tidigare 
benämning av StM) förvisades för 
Bröderna under Kapitlet på nionde 
Graden. Broder Lars Wettéus berät-
tade om deras betydelse och insatser 

Bacchi Horn Cup 
Borås Par Bricole stod som värd för 
årets riksmästerskap i golf som hölls 
den 21-22 maj. Förra året höll Mo-
derlogen i arrangemanget som bl.a. 
hedrades av Stormästarens närvaro 
vid måltidskalaset.

Vår organisation bestod av Bröderna 
Nenne Palmé, Krister Lundgren, 
Claes Conradson samt Lennart 
Helgesson. Planeringen och arbetet 
startade upp redan i januari månad 
då programmet spikades. Eftersom 
samvaron mellan Bröder är lika vik-
tig som golfen så är det obligatorisk 
närvaro på middagen kvällen före 
själva golfspelet.

Över 70 Bröder, inkl. våra särskilt in-
bjudna Styrande, började kvällen på 
Grand Hotel med drink samt under-
hållning av vår egen Bellman, Fred-
rik Berg. Under middagen underhöll 
också våra Bröder Jörgen Johansson 

för vårt Sällskap på ett förtjänstfullt 
sätt:

Kapten Uggla recipierades som en 
våra första sökande Riddare 1860. 
Redan 1865 blev han Borås andre 
OM och innehade då sjätte Graden. 
Tillsammans med Wendt blev han 
Borås förste RGK. Uggla avled 1899, 
då 76 år gammal. 

Borgmästare Wendt kom ursprungli-
gen från Vänersborgs PB och hörde 
till stiftarna av Borås PB. Han är den 
ende i Sällskapet som varit OM i 2 
perioder. Han var också den som ini-
tierade en byggnadsfond som sedan 

blev grunden för byggandet av Stads-
hotellet. Han blev sedermera Borås 
förste RSK. Han avled under Riksda-
gen i Stockholm, 62 år gammal.

Fördelningsläkare Andreén var Äm-
betsman under hela 33 år, varav 16 
år som OM. Han var den OM som ge-
nomförde byggandet av Stadshotellet 
som stod färdigt 1908. Andreén blev 
föremål för många hyllningar, bl.a. 
genom en byst skulpterad av John 
Hedaeus, som de närvarande Bröder-
na kunde beskåda under Kapitlet på 
nionde Graden. Han blev vår andre 
RSK och avled 1916, 81 år gammal.

Lennart Helgesson 

och Anders Karlenström. Tal hölls av 
StM i Göta PB Torsten Leman samt 
av vår egen StM Göran Olofsson. 
Kvällen slutade hyggligt tidigt med 
tanke morgondagens strapatser.

Tisdagen den 22 maj bjöd på en fan-
tastisk försommardag på Borås Golf-
klubb där 66 Bröder kom till start. 
De våra hade vässat formen och vann 
lagtävlingen före Göta PB följt av 
Moderlogen. Singeltävlingen, Bacchi 
Horn Cup, vanns av vår egen Johan 
Norén. På andra plats kom Jan-Olof 
Löving, Borås samt trea Lennart 
Grandelius från Moderlogen. Den 
nyinstiftade netto-tävlingen vanns av 
Lennart Kjellqvist, Borås före Johan 
Norén Borås och Mats Dahlberg-
Wennermark Göta. Tack vare våra 
generösa sponsorer avslutades Bacchi 
Horn Cup med ett dignande pris-
bord. 

Flera tack för ett strålande arrang-
emang framfördes från våra gästande 

Bröder till oss organisatörer. Alla 
Bröder såg fram emot att träffas igen 
år 2013. Plats för detta är i nuläget 
oklar.

Lennart Helgesson

Prisutdelning - någon vinnare?

Känd trubadur uppträdde på visfestival
Vår egen Ordens Trubadur Fredrik 
Berg uppträdde under två dagar i juli 
på visfestivalen i Fänneslunda och 

fastän han sjöng bl.a. Fredmans sång 
N:o 17, Bacchi Kalender, så hade han 
trots texten både byxor, väst och skor. 
Klädd i 1700-talsstil framförde han 
ett bejublat Bellman-program på sin 
luta.

Detta live-uppträdande var en upp-
följning av hans skivsläpp, en CD 
med titeln ”Angående Fredrik Bergs 
tolkning av Carl Michael Bellman”. 

Kent Carlsson

Fredrik Berg vid Fänneslunda kyrkoruin.

Den som är intresserad att CDn kan kontakta 
Fredrik.

Lars Wettéus och Thomas Falk visar upp de tre återskapade porträtten.
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PB-Brodern som 
blev kretensare
Rapport från KLANG!:s utsände 
reporter.

Hösten 2009 lämnade RGK Yngve 
Lööf och hans hustru Gunilla Sverige 
för att bosätta sig i byn Plaka utanför 
Chania på Kreta. Det var knappast en 
slump som gjorde att de fastnade för 
Grekland, för under många års resor 
dit ner hade de lärt  sig att uppskatta 
det vackra och soliga landet och dess 
vänliga befolkning. 

Under de fyra år som gått sedan flyt-
ten har de hunnit vänja sig vid att allt 
kanske inte fungerar så som de varit 
vana vid hemma i Sverige. Myndig-
hetsutövningen i Perikles, Sokrates 
och Platons land kan understundom 
ta sig bisarra former och har ibland 
satt makarnas tålamod på hårda prov, 
men efter principen ”svårigheter är 
till för att övervinnas”, har de efter 
hand lärt sig hantera hindren och att 
framför allt inte förvånas över att de 
uppstår.

Med detta sagt kan man konstatera, 
att de funnit sig väl tillrätta i Grek-
land och att de kan njuta av tillvaron 
i ett vackert hus med en underbar 
trädgård där medelhavsländernas 
flora är väl representerad. Lägg där-
till en vidunderlig utsikt över havet å 
ena sidan och de imponerande Vita 
Bergen med sina in på försommaren 
snötäckta toppar, å den andra.

Hemma i Sverige var Yngve musiker 
till professionen och verkade som 
sådan även i PB-orkestern. Där var 
han aktiv som klarinettist, cellist och 
vice dirigent under inte mindre än 
36 år. Jag frågar Yngve hur han har 
det med musicerandet här på Kreta. 
Det är svårt, säger han, att finna 
speltillfällen här nere, och sanningen 
att säga har vår agenda varit full med 
andra aktiviteter. Med en talande 
gest slår han ut med handen mot 
den prunkande trädgården med 
dess välansade gräsmattor, olivträden 
och citrusträden, praktrosorna och 
kryddväxterna. Lägg därtill att Yngve 

gärna står vid grytorna och tillagar 
ytterst välsmakande måltider. Något 
undertecknad med hustru åtskilliga 
gånger med välbehag kunnat konsta-
tera.

Jag frågar Yngve till sist om han inte 
saknar aktiviteterna i Par Bricole. 
Jo, säger han, visst kan jag någon 
gång göra det. Men Gunilla och jag 
var faktiskt uppe i Borås och deltog 
i 150-årsjubileet på Åhaga, och det 
blev ju en oförglömlig kväll. Dess-

”Bakom kulisserna – de dolda 
talangerna”

Insatsstyrkan
Sedan Sällskapet genom sitt bolag 
Parkhallen i Borås AB tog över 
driften av Parkhallen har ett intensivt 
arbete genom en grupp engagerade 
och intresserade Bröder lett till en 
bas för verksamheten, syftande till en 
positiv framtida utveckling.

Insatsstyrkan, till en början benämnd 
Insatsgruppen, består uteslutande av 
Bröder Par Bricole med ett starkt en-
gagemang, en stark vilja och intresse 
att bidraga till en sund affärsmässig 
verksamhet i bolaget. Verksamheten, 
från början inriktad på förvaltning av 
den bestående verksamheten, har i 
mångt och mycket genom Insatsstyr-
kans insatser nu inriktats på en affärs-
mässig inriktning. Det första verk-
samhetsåret har steg för steg , genom 
den nya styrkans insatser, inneburit 
insikten av att det är bolagets uppgift 
att utveckla verksamheten till en lön-
sam affär för ägarna till gagn för alla 
Bröder. Den ursprungliga gruppen 
andades morgonluft redan för snart 
ett år sedan på Futurelabs kontor, 
dit ett antal Bröder med intresse att 
bidraga med sin unika kompetens 
samlades. Därefter inför varje styrel-
semöte i bolaget samlades gruppen 
och delgav styrelsens medlemmar 
konkreta förslag. Med tiden kom 
gruppen till insikt om att en affärs-
mässig verksamhet inte enbart kan 
drivas operationellt av ideella krafter. 
Efter ett omfattande arbete presente-

rades en affärsplan, som i sin helhet 
godkändes av styrelsen på sitt möte i 
maj. Kontentan blev att Lars Hjelm, 
tidigare ansvarig och den person 
som byggde upp den framgångsrika 
evenemangsverksamheten på Åhaga, 
från den 1 augusti är anställd för 
samma uppgifter i Parkhallen. 

Insatsstyrkan, som genom ett antal 
möten, drev fram denna nödvändiga 
förändring av verksamheten, kom-
mer nu att få en ännu mer aktiv roll 
inom verksamheten. Redan nu bildas 
grupper till support av Lars, nu spin-
del i nätet genom vilken alla ärenden 
såsom bokningar nu går. En grupp 
blir ansvarig för mindre reparatio-
ner och underhåll och kommer att 
bestå av ett antal ”händiga” bröder. 
En annan kommer att arbeta med 
”projekt Outlet” sommaren 2013, 
där alla idéer är varmt välkomna för 

att få igång denna aktivitet. Ytter-
ligare grupper kommer att bildas 
framledes. Redan nu har en ”mark-
nadsgrupp” bildats där Lars och 
ytterligare trenne Bröder ingår. Vad 
som måste betonas är att alla Bröder, 
som tror sig kunna bidraga något till 
en positiv utveckling av verksamhe-
ten, är mycket välkomna att meddela 
detta till undertecknad. Det är just 
engagerade Bröder av alla de slag vi 
behöver för att Parkhallen och verk-
samheten inom Sällskapet skall få en 
fantastisk framtid. Missa inte att själv 
få ta del av detta. Det är inte bara av 
intresse för bolaget utan ett alldeles 
förträffligt tidsfördriv i en härlig 
hjärtlig och Broderlig atmosfär. I 
denna krets tänker vi positivt och sät-
ter Sällskapets bästa på piedestal.

Bengan Larsson, OSC

A D V O K A T B Y R Å N  

ERIKSSON & BENGTSSON AB
B O R Å S  -  S KÖ V D E  -  L I D KÖ P I N G  -  A L I N G S Å S

www.erikssonobengtsson.se

Åsbogatan 8, 3 tr
503 36 Borås
033-23 72 80

Insatsstyrkans består av stående fr. v: Lars Wahlqvist, Christian Palmé, Jan Mordenfeld, Lars Hjelm, 
Lars Peter Höglind, Erik Williamsson och sittande: Bengt Conradson och Bengt Larsson samt 
Christian Alcenius bakom kameran. 

utom, tillägger han, letar sig vår 
ordenstidning KLANG! även ner till 
vår brevlåda, och det blir kärkom-
men läsning, så helt isolerad från PB 
känner jag mig inte.

Till sist ber Yngve om en hälsning till 
Bröderna i Borås och i synnerhet till 
kollegorna i orkestern.

Kreta i maj 2012.

Göran Hagman

Yngve Lööf vid sitt hus i byn Plaka utanför Chania på Kreta. 
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Så, käre Bröder, har Redaktionen 
med bistånd av synnerligen kompe-
tenta Bröder lyckats åstadkomma 
ännu ett nummer av KLANG!, det 
femte i ordningen. Återstår nu bara 
att i detta snålt utmätta spaltutrymme 
påminna om några av de förlustel-
ser, som PB-hösten i vanlig ordning 
erbjuder. 

Vem kan avstå från första gradens 
Kapitel, då Bröderna med uppriktig 
medkänsla åser recipiendernas bävan 
inför en hårdhänt examination? Vem 
vill undvika sjätte gradens Kapitel 
med högtiden i kyrkan och efterföl-
jande gåsakalas? Lägg därtill Barba-
radagen och PB-körens julkonsert i 
december!

Inte då att undra över att OIM 
Christian Alçenius vid något tillfälle 
utbrast, upprymd inför PB-höstens 
innehåll, att ”nu börjar den Baccha-
naliska våren”. Givetvis erinrar sig nu 
envar Broder skalden Karlfeldts ord: 
”Nu är den stolta vår utsprungen, 
den vår de svage kalla höst.” 

Så möts vi då snart, käre Bröder, 
under anständiga nöjen!

Bo W Jonsson


