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Det vilar en stilla dramatik över den 
suggestiva bilden här ovan, skapad av 
Ordensfotografen Niclas Andersson. 
Och visst anas ett stänk av vemod 
också. Ty så kan det vara när någon 
Broder lägger ner sin ämbetsstav.

Ty som bekant och som kommen-
teras på annat ställe i KLANG!, har 
Directeuren och vice Directeuren för 
Den Bacchanaliska Theatern, Sven-
Gunnar Gunnarsson respektive Bertil 
Jansson, valt att göra sorti efter sitt 
föredömliga arbete som tiljans tjä-
nare. Samtidigt som vi avtackar dessa 
Bröder vill Redaktionen välkomna 
och önska lycka till vid efterträdar-
nas, Bröderna Lars Gustaf Anders-

sons och Dan Bodins, entré. Det skall 
nog gå bra.

När denna tidning läses har Parkhal-
len i Borås AB:s Julshow sannolikt ägt 
rum. Om det blev succé eller bara 
lite succé vet vi i skrivande stund 
ingenting om. Dock – envar Broder 
bör känna till att bolaget har stor 
betydelse för Sällskapet, inte minst 
ekonomiskt. 

Därför manar Redaktionen med kraft 
Bröderna att på olika sätt gynna dess 
verksamhet. Broder, betrakta Dig som i 
någon mening delägare i Parkhallen!

Redaktionen

Vaktombyte bakom kulisserna
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De Styrande Ordförande i arbetsgraderna

Mine Bröder
Tiden har gått i rasande fart och 
detta verksamhetsår har redan nått 
fram till halvtid för att tala fotbolls-
språk.

Precis lika roligt som alla fotbollsäls-
kare haft det, lika roligt har vi haft 
det inom Par Bricole första halvan av 
innevarande säsong. Om man som 
utomstående skulle betrakta PB lite 
”von oben” eller kanske snarare från 
sidan, så finns det vissa frågor som 
känns berättigade att ställa. Varför 
ser så många av våra Intendenter så 
glada ut när de bär och kånkar på 
allehanda tunga prylar? Varför sitter 
Christian Alcenius och Kent Carlsson 
på sin fritid och redigerar just den 
Tidning Ni har i Er hand? Varför ser 
våra Providörer så lyckliga ut när de 
sitter sent flera kvällar i rad och gör 
bordplaceringen inför varje Kalas? 
Varför gör vi allihop just detta? Och 
dessutom med glädje. Ja, svaret måste 
ju vara att vi alla är besjälade av att 
Par Bricole är något speciellt. Något 
speciellt som är värt att bevara och 
utveckla. Låt oss alla vara rädda om 
detta.

Höstens första Arbetsgrad, Grad 
1 hade många fina ingredienser. 
Vackert ceremoniel och en storartad 
uppställning av Kör och Musik. Vi 
fick också glädjen att hälsa välkomna 

25 nya Kommendörer som stolta 
kommer att föra vårt arv vidare. För 
övrigt Kommendörer som var osed-
vanligt rappa i tungan i sin konversa-
tion med Ceremonimästaren.

Älgavisan av vår vice Trubadur Jörgen 
Johansson framfördes med excellent 
bravur. Samt sist men inte minst ett 
roligt och rappt spex skrivet av Sven 
Gunnar Gunnarsson. Det var Svens 
sista framträdande som Teaterdirek-
tör då han tillsammans med Bertil 
Jansson bett att få lägga ner sina äm-
beten. Stort tack till både Sven Gun-
nar och Bertil för många framgångs-
rika år. Nya i dessa roller blir Lars 
Gustaf Andersson och Dan Bodin, 
några som vi väntar oss mycket av.

Sexan som inleddes i kyrkan var som 
vanligt vacker och stämningsfull. Just 
i år var många av våra Musiker och 
Sångare upptagna ute i det ”civila” 
livet. Dels firade Borås Orkesterför-
ening sitt 100-årsjubileum, dels var 
en del kontrakterade att närvara i 
uppsättningen av My Fair Lady. Det 
känns smickrande för oss alla att vissa 
är så eftertraktade. Trots viss manspil-
lan så flöt allt i kyrkan med bravur. 
Mycket naturligtvis tack vare vår 
Prelat Robert Lorentzon, som skötte 
ceremonin i kyrkan föredömligt. 

Tänk bara att lyckas med konststycket 
att få Bröderna att småskratta i en 
kyrka under en minneshögtid och 
samtidigt behålla den allvarliga och 
högtidliga stämningen. Stort tack, 
Robert.

Barbaradagen, hösten sista Kalas, 
innebar som vanligt ett formidabelt 
medaljregn över en hel del Bröder. 
Vissa av oss börjar nästan se ut som 
de julgranar vi snart har att pynta 
inför den stundande julhögtiden. 
Många var säkert besvikna trots hårt 
nedlagt arbete. Men misströsta inte. 
Hårt arbete och flitig närvaro lönar 
sig alltid. Förr eller senare.

Det känns dessutom som vi mer och 
mer bor in oss i vårt nya Ordenshus.  
Fler och fler aktiviteter spirar i Huset 
och fler och fler Bröder engagerar 
sig i verksamheter. Det känns lugnan-
de och samtidigt spännande inför år 
2013 och andra halvlek. Låt oss bli 
inspirerade av Elfsborgs guldmedal-
jer och av landslagets bragd i match-
en mot Tyskland. Låt oss på liknande 
sätt uppleva stordåd i det lilla, i vårt 
Borås Par Bricole. Låt oss trivas och 
glädjas!

God Jul och Gott Nytt År önskar

Er Styrande Mästare Göran Olofsson

Förvånad ?!
Det förstår jag. Många Bröder undrar 
över hur allt kan vara så välordnat 
och repeterat till våra kalas. Ljus, 
ljud, podier, tribun, attiraljer, glans, 
dukning, tron, altare, scen, fanor och 
banér och mer. En elegans som vore 
det Downton Abbey. Kör, Musik och 
Theater är välrepeterade och samspel-
ta likt vilken professionell ensemble 
som helst, fast bättre. Självklart är det 
en hel skrälldus av Bröder som utan 
annat än övrige Bröders välbefinnan-
de för ögonen arbetar intensivt för att 
uppnå just detta PAR BRICOLE.

Redaktionen för KLANG! har sedan 
något nummer startat en serie ”Bak-
om kulisserna” där Ni kan läsa om de 
Bröder som ser till att allt är klart för 
våra muntra tidsfördriv. I just detta 
nummer kan Ni läsa om Intenden-
terna. (För övrigt en välskriven och 
läsvärd text som jag rekommenderar.) 
Allt arbete sker ju helt ideellt och av 
Bröder som många gånger dessutom 
har kalmuckiska bördor att bära och 
gruvor att slita i. Så Mine Bröder, 
ägna en tanke åt dessa i Wingården 
arbetande Bröder. Ge beröm, inte 
kritik och bjud på något gott i baren. 
Tur att vi inte lever efter det i södra 
Europa vanligt förekommande talesät-
tet: ”Så ljuvt det är att göra ingenting, 
och sedan vila”. Eller…?? En annan 
som aldrig skulle platsa i vårt team av 
Intendenter är Mark Twain som vid 
tillfälle sa: ”Jag har sett människor 
som är trögare än jag - och sävligare… 
till och med stillsammare, lojare och 
latare än jag. Men de var döda.”

Hans Berglund, O

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

Under kapitlet till Första Graden 
lade Theaterdirektörerna, parhäs-
tarna sedan 12 år, Sven Gunnar 
Gunnarsson och Bertil Jansson ned 
sina ämbeten. De hyllades för sina 
förnämliga insatser av Bröderna 
och erhöll Emerituskraschanen av 
de Styrande. Den nye Theaterdirek-
tören Lars Gustaf Andersson samt 

Avgående Theaterdirektören 
Sven Gunnar Gunnarsson, 
hade skrivit spexet M&Q som 
framfördes på Första Graden. 
Själv hade han huvudrollen 
som ”Herr Ågren” och upp-
trädde tillsammans med ”Fru 
Ågren” spelad av parhästen 
Bertil Jansson. ”Fullifan” 
spelad av Åke Andersson och 
”Snällan” spelad av Per Sund 
hade framträdande roller. 
Övriga taskespelare  på scenen 
var Bröderna Martin Zedler, 
Ingemar Augustsson, Thomas 
Gäfvert samt Thomas Falk. Till sång-
en på scenen spelades skön musik av 
Bröderna Michael Eriksson, Christer 
Svensson samt Roger Carlsson.

Föreställningen blev en mega-succé. 
Bröderna applåderade och skrattade 

så att tårarna rann! Hyllningarna 
efter spexet tycktes aldrig ta slut. Brö-
derna var helt överens om att detta 
var ”när Borås PB är som bäst”.

Lennart Helgesson

vice Direktören Dan Bodin erhöll 
sina nya band av Styrande Mästaren. 
Därefter överräckte de välförtjänta 
presenter till de avgående Bröderna, 
vilka kommer att fortsätta att agera 
på PB-scenen.

Lennart Helgesson

Sista kvällen med Bröderna

Byte av ledning för Theatern

Bertil Jansson och Sven-Gunnar Gunnarsson.

Vice Direktörerna Dan Bodin och Martin Zedler samt Theaterdirektören Lars Gustaf Andersson.

Med en varm önskan om

En Riktigt God Jul 
samt

Ett Gott Nytt År
önksar vi alla våra Bröder
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Arbetsårets första möte i Arbetsgra-
derna innebar precis som det står i 
Statuternas första paragraf, ”att under 
muntra och anständiga tidsfördrif lindra 
lifvets besvärligheter …”. Och i år med 
några små, men välkomna föränd-
ringar, som var helt enligt Statuternas 
andra paragraf: ”oförmodade tillfäl-
ligheter ofta kunna mera, både gagna 
och förnöja, än de konstigaste och dyraste 
inrättningar”. 

Årsmöte

Dock började vi som alltid på PB1 
med årsmöte, i år avklarat på elva 
minuter vilket torde vara nytt, eller 
åtminstone tangerat rekord. Redan 
under Kapitlets inledning kom det 
första ”störande momentet” i form av 
en nytillträdd Theater-direktör som 
ville bjuda på middag ”Halv åtta hos 
mig”.  

Prövningarna

De 23 i mörkret vandrande ridders-
männen som tog sina första steg 

innanför murarna svarade som alla 
tidigare generationer gjort, nämligen 
helt fel på alla frågor de fick av CM 
Torbjörn Sund. Dock lyckades de 
med att göra första gradens tecken 
efter tydlig instruktion från 1 OM, 
Fredrik Holm, så att O Hans Berg-
lund kunde förära dem den gyllene 
tratten i ett rosenrött band.

Mingel och måltidskalas

Efter Kapitlet vidtog sedvanligt ming-
el och broderlig samvaro i baren, 
där det tömdes en och annan pokal. 
En som inte hann tömma någon 
pokal var Ordens Trubadur Fredrik 
Berg som underhöll Bröderna med 
Bellman-tolkningar. Detta är ingen 
betald annonsplats, men skribenten 
vill ändå nämna att Fredrik spelat in 
en CD med Bellman-tolkningar. Har 
ni inte köpt den – gör det!

Älgprocession med tillhörande älga-
visa vill man ju inte vara utan, och 
det blev vi inte i år heller. Traditions-

Recipiender, grad 1
Anders Snygg Bo Ericsson
Christer Sabel Fredrik Alnerby
Jan-Peter Ottaeus Joachim Jerkersson
Johan Strömberg Jouni Antero Lupala
Klas Palmqvist* Magnus Hansén

Första graden med pietetsfull förnyelse

enligt (sedan 2011) framförde Or-
dens vice Trubadur Jörgen Johansson 
från Gesebol sången. 

Öl och snaps med Bellman-prägel 
Till förrätten kom sedan nästa över-
raskning. Våra providörer har tagit 
fram snapsar med PB-etikett, serve-

rade i behändiga 5-centilitersflas-
kor. Det var ett trevligt initiativ, och 
man kunde välja mellan tre smaker: 
Akvavit, brännvin och besk. Inte 
minst undertecknad hälsade besken 
välkommen åter. Dock föll inte dessa 
nya snapssmaker alla Bröder på läp-
pen, så från Barbara går vi tillbaka 
till OP Andersson igen. Hoppsan, 
nu höll jag på att glömma att berätta 
en sak. Redan vid minglet innan 
måltidskalaset serverades öl med 
Bellman-etikett.

Spex

Avslutningsvis (nattamaten oräknad) 
fick vi njuta av Sven-Gunnar Gun-
narssons ”avskedsspex”, MQ eller Var-
för hör dom inte vad vi säger eller tvärt 
om. Samt att Qvinnor är från Venus och 
Män är från Mars. Visst var det en 
kanonfin avslutning på Sven-Gunnars 
och Bertils arbete! Vi får väl se er på 
scenen som agerande även i fortsätt-
ningen? Det hoppas i alla fall vi 280 
Bröder som var där.

Claes Persson

Snapsar med PB-etikett på prövades.

Erik Williamson och Torbjörn Skoog delar en PB-öl. Nej, de har ju en var!

Jörgen Johansson ser till att Bröderna kan njuta av älgjakt i fullkomlig säkerhet???

Marcus Molinder Markus Bodén
Martin Berggren Martin Sjöstrand
Mikael Hagberg Nicklas Karlsson
Pedro Johansson Per Fransson
Stefan Lindvert Sten Anders Jöne

Tero Stråfors 
Thomas Lidskog
Ulric Andersson
                 
 *tacktalare
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KLANG!
VÄLKOMMEN ATT

ANLITA EN
PÅLITLIG BYGGARE!

Sjätte graden
Lördagen den 10 november kl. 16.00, 
en timme tidigarelagt, gick Bröder-
na, traditionsenligt i procession, in i 
en fullsatt Caroli Kyrka. Som Offici-
ant under minnesgudstjänsten över 
våra bortgångna Bröder tjänstgjorde 
vår Riddare-Prelat Robert Lorentzon. 
Kören under ledning av Carl-Gustaf 
Ekström och Tony Thornberg för-
satte oss alla i en Bacchanalisk varm 
och stämningsfull Minneshögtid.

Vid den efterföljande receptionen 
i vår egen Kapitelsal dubbades 21 
Bröder till S:t Sigfrids Riddare. Vår 

Recipiender, grad 6
Andreas Johansson Asgeir Eiriksson
Claes Nylén Fredric Larsson
Hans Bertilsson Henrik Wilhelmsson
Jan Mordenfeld Johan Jöreteg
Johan Samuelsson Keith Olsson
Leif Kinneback Markus Dalbrekt
Mats Hagestad Mattias Nygren
Mikael Pirs Patrik Björk
Per-Oscar Berggren Peter Hultin
Peter Wiklund Sven Palmé
Tomas Persson

DStM Emeritus Lars Wettéus höll en 
parentation över våra bortgångna 
Bröder: Anders Novik, Hans-Christer 
Ohlsson, Erik Kristianson samt Gö-
ran Norberg. Under måltidskalaset 
höll StM Göran Olofsson talet till 
våra nyss antagna SSR. Tacktalet hölls 
av Broder Asgeir Eiriksson. Tradi-
tionsenligt framfördes ”Gåsa-visan” 
av Ordens Trubadur, Fredrik Berg. 
Broder Fredrik avslutade även kväl-
len med bl.a. ”Fattig bonddräng”.

Lennart Helgesson

Efter 35 år som privat tandläka-

re i Borås, kommer jag att från 

den första februari 2013 överlå-

ta min verksamhet till en yngre 

(och snyggare) kollega. 

Till alla Er inom Sällskapet som 

visat mig förtroendet att ta hand 

om Er tandhälsa vill jag tacka 

för alla dessa år. Just Ni kom-

mer inom en snar framtid få ett 

mer personligt brev från min 

efterträdare där hon hälsar Er 

alla välkomna till henne. Våra 

sköterskor kommer naturligtvis 

att finnas kvar precis som vanligt 

och samma typer av behandlingar, 

exempelvis implantat, kommer 

även i fortsättningen att erbjudas 

av min efterträdare. Hon heter 

Monica Johansson och hon önskar 

alla Er ”gamla” patienter precis 

som nya patienter välkomna till 

en av stadens modernaste mottag-

ningar. Adress och telefonnummer 

är de gamla vanliga.

Med Vänlig Hälsning
GÖRAN OLOFSSON

Skolgatan 5, 503 33 Borås  

Telefon 033-10 19 99

Bäste PB-Broder
35 år

1 februari 2013

Gåsen bars fram och hyllades under Den Bacchanaliska Körens eminenta ackompanjemang.
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För första gången någonsin har Borås 
PBs talanger varit inbjudna att gästa 
våra vänner i Göta PB och ta hand 
om kvällens hela underhållning vid 
deras PB1-grad. 

Representanter från vår Kör, Musik och 
Teater åkte med hyrd buss till Göteborg 
på lördagsmiddagen den 29 september 
västerut, laddade efter flera veckors 
intensivt repeterande. Våra körledare 
KI Carl-Gustaf Ekström och v.KI Tony 
Thornberg har under denna repeti-
tionstid visat stor uthållighet, vilket 
ensemblen är  särskilt tacksamma för. 
Operaspexet Hotello skulle framföras, 
efter att ha blivit något modifierat, av 
regissören och författaren, DStM Eme-
ritus Göran Hagman, att bättre passa 
den kommande Göteborgsmiljön. Ett 
antal entusiastiska andra Borås PB-
Bröder följde också med på turen och 
hade lovat att applådera spexet, hur det 
än gick för oss som deltog i underhåll-
ningen. 

På Götaplatsen steg ”applådörerna” av 
bussen för att delta i ett privat förparty 
på Bachelor’s Club och därmed fördri-
va tiden till PB-kalasets början. Övriga 
i ensemblen åkte vidare till Valand för 
generalrepetition med ett antal Göta 
PB-musiker, som väntade där ihop med 
kvällens dirigent, vår egen Direktör för 
Den Bacchanaliska Musiken i Borås, 
Roger Carlsson.

Vid det kapitlet invigdes ett 40-tal nya 
Götabröder i de första PB-ritualerna 
och vi boråsare fick se ett fint exempel 
på hur man kan hantera så många 
recipiender, utan att tiden rinner iväg 
och utfrågningen blir alltför lång. Kapi-
telsalen var fylld till brädden med 480 
personer, inklusive oss 40-tal boråsare. 
Våra Göteborgsvänner förfogar över 
det enastående ordenshuset Valand, 
som dessutom är i Göta PBs ägo. Detta 
gör att de kan hålla till i ett så centralt 
läge vid sina kalas och fortfarande ha 
anständiga priser för såväl måltid som 
dryck.

Efter Kapitlet, vid måltiden, sjöng en 
för kvällen ovanligt stor och kraftfull 
manskör, bestående av Göta PBs och 
Borås PBs sångare, de obligatoriska 
snapsvisorna. Undertecknad hade äran 
att framföra gästernas tack för såväl 
inbjudan till Göta PB, som för den 
välsmakande måltiden. Ensemblen 
lämnade middagen en stund före dess 
slut för omklädning, och sminkning för 
några som skulle se lite bättre ut, än vi 
andra.

Vid 22.30-tiden var vi tillbaka i Kapitel-
salen och fick göra vår entré på scen-
golvet. Lokalen hade under måltiden 
blivit ommöblerad, så att Bröderna nu 
kunde få sitt kaffe tillsammans med 
den stundande underhållningen.

Bakom kulisserna

Intendenterna
De applåderande Bröderna ser oftast 
bara Ämbetsmän och Talanger som 
framträder i skenet av strålkastarljus 
och i färdigdekorerad Kapitelsal, 
som t.ex. Ordföranden i Arbetsgra-
derna. Han sitter upphöjd med allas 
uppmärksamhet men skulle falla 
platt om det inte vore för Intenden-
terna. Utan att någonsin få applå-
dåskor eller ljuset på sig arbetar PB:s 
Intendenter osjälviskt för att de som 
syns skall framstå i prakt och övrige 
Bröder skall få en pampig och värdig 
inramning av Kapitlen. De flesta ri-
tualer under Kapitlet innefattar olika 
attiraljer och någon måste förbereda 
att allt finns på rätt plats och i rätt tid 
– Intendenterna.

Hur görs då detta och när? Låt oss ta 
Första Graden som exempel:

Torsdag

Redan på torsdagskvällen samlas man 
för en kollationering under ledning 
av O. Här deltager representanter för 
alla Talanggrenar, Styrande, Ämbets-
män, Ordningsmän, Processionsmäs-
tare, Protonotarien, Providörer och 
fler därtill. Intendenterna låser upp 
och möblerar för kollationeringen. 
Under kollationeringen framkommer 
hur många Bröder som anmält sig, 
vilka gäster som kommer, hur många 
recipiender det blir, antal Emeriti etc. 
Man går också igenom hela Kapitlet 
så att Intendenterna kan förbereda 
antal platser i salen, på golvet och 
på podiet. Under kollationeringen 
kommer ofta ”i sista stund”- önskemål. 
Något som någon glömt att ordna 
måste ordnas. Förvirring och gnissel. 
Det är då som våra Intendenter griper 
in med ett lugnande ”vi ordnar det”. 
Och baske mig så ordnas det alltid på 
bästa sätt.

Intendenterna går efter kollatione-
ringen igenom salens ordnande och 
bestämmer slutlig ordning i förhål-
lande till antalet Bröder, Gäster, Kör, 
Musik etc.

Fredag

På fredag efter lunch börjar det 
fysiska arbetet. Ärmar kavlas upp och 
nu skall det bäras och placeras. Inför 
NOIWAK var det sex Intendenter som 
samlades för tjänstgöring, nämligen 
Mikael Pirs I., Anders Eliasson v.I., Hå-
kan Bjurén G.I., Conny Paraniak v.G.I., 
Eric Milbredt v.G.I., Göran Söderlund 
v.G.I., Anders Gustafsson v.G.I.samt 
Joakim Olsson v.G.I. Så Bröder, när Ni 
börjar fira helg med en liten välbalan-
serad fredagsdrink så kan Ni sända 
en tanke till våra Intendenter som 
har timmar av slit inför lördagens 
kalas. Allt måste stå perfekt och enligt 
nogsamt uppgjorda planer, annars 
kan övriga ämbetsmän bli förvirrade 
under kapitlet.

Lördag

På själva kalasdagen, dvs. lördagen, 
är man på plats först av alla. Låsa 
upp, hissa flaggor, kolla ventilation 
och tända ljus. Ställa fram vatten till 
O (som pratar för mycket och blir 
törstig) och CM. 

Efter Kapitlets slut när övrige Bröder 
beger sig till baren för mingel åker 
fracken av för våra Intendenter. Nu 
skall med hjälp av några Bröder av 
lägre grad Wingården städas. Här gäl-
ler att snabbt tömma salen. Allt skall 
ställas tillbaka snyggt och i ordning i 
förråden. Allt måste ordnas perfekt 
till nästa kalas. Kaffebord dukas fram 
till spexet. Någon av Intendenterna 
har då redan varit uppe i Rotundan 
och fått igång ventilation. Älgen har 

burits upp från förråden och finns nu 
i Rotundan. När middagen startats 
och Älgavisan sjungits bära tillbaka 
älgen till förråden och därefter en 
stunds lugn till maten…

Full fart igen. Måltiden närmar sig sitt 
slut. Rekvisita som använts under mid-
dagen skall bäras tillbaka ner igen.

Efter spexet dras sköldväggen för 
och en viss uppstädning sker medan 
övrige Bröder så smått börjar ge sig 
av ut i natten. Dörrar stängs och 
låses. Flaggorna halas. Kolla så ingen 
personal finns kvar i lokalerna, lam-
porna släcks. Trötta och nöjda med 
en hedervärd insats får nu våra hjältar 
bege sig hemåt och vila till dess natten 
övergår till…

Söndag

Ansvarig Intendent går igenom loka-
lerna och ser till att inget blivit missat 
eller det finns kvarglömda attiraljer, 
persedlar eller Bröders privata tillhö-
righeter. Inget förstört eller skadat.

Detta var blott en del av det arbete 
och engagemang våra Intendenter 
lägger ner före, under och efter ett 
kalas för att vi skall trivas och kalaset 
genomföras på bästa sätt. Tänk på 
detta, Mine Bröder, och visa våra 
Intendenter den respekt de förtjänar. 
Ett tack, en klapp på axeln, en öl i 
baren är sådant som en hedervärd PB-
Broder bjuder en Intendent på.

Hans Berglund

Från vänster, Anders L Gustafsson (v.G.I.), Anders Eliasson (v.I.), Eric Milbredt (v.G.I.), Mikael Pirs 
(I.), Håkan Bjurén (G.I.). En välförtjänt öl i baren.

Den blev en dundersuccé, med massor 
av applåder och entusiastiska tillrop. 
Vår tenorstjärna Roger Sandström fick 
till och med köra ett av sina sångnum-
mer i repris för att publiken skulle 
upphöra med ropandet  ”en gång till”. 
Alla solister, kör och musik gjorde en 
enastående fin insats och samtliga fick 
var sin välförtjänt medalj från Göta 
PBs DStM Carl-Gustav Mann i sam-
band med De Styrandes varma tack till 
ensemblen.

Vid 00.30-tiden äntrade vi bussen för 
retur till Borås, efter att några passat 
på att läska sig med någon stärkande 
dryck efter kvällens intensiva koncen-
tration på spexet. Med mycket nöjda 
PB-bröder styrde bussen hemåt i ett 
lugnt, uppskattat tempo. Detta gjorde 
att några kunde ta sig en ”tupplur”, 
medan andra glatt och avspänt kunde 
prata ihop sig efter en lång och syn-
nerligen lyckad dag som gäster hos 
Göta PB.

I september 2013 kommer Göta PBs 
teaterfolk att gästa oss i Borås och då ta 
hand om underhållningen vid vår för-
sta grad. Detta ser vi mycket fram emot 
och att då också få tillfälle att återgälda 
deras gästfrihet, som vi själva fått njuta 
av vid vårt lyckade Göteborgsbesök, en 
utflykt som verkligen gav mersmak.

Hans Kristianson

Dundersuccé för Boråstalanger hos Göta PB
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Boka Parkhallen
På väg in i den mörka årstiden så 
har mitt arbete bl.a. fokuserats på 
den kommande Julshowen med 
julbord i Parkhallens egen regi som 
efter många turer fram och tillbaka 
kommer att ske fredagen den 14 de-
cember. Som alla Bröder säkert har 
noterat så har inför den kommande 
julen många artister och produk-
tionsbolag problem med att sälja 
biljetter till inplanerade julkonserter. 
Med lärdom av detta så genomför vi 
endast en kväll i egen regi, en kväll 
som med Partybandet.nu kommer att 
bli en nostalgitripp in i musiken bl.a. 
av Ledin, Skifs, AC/DC, ABBA, Elvis 
och många fler. En härlig showkväll 
utlovas. 

Evenemangsplanering pågår inför 
2013 med olika aktiviteter, IOGT/
NTO-kongress, dans och kultur-
aktiviteter, föreningsverksamhet, 
utställningar och konserter, bl.a. 
Beatlesjubileum med Mersey Beatles 
från Liverpool och Glenn Millerkon-
sert med Jan Slottenäs, Glenn Miller 
Orchestra, Scandinavia. Alla klara 
evenemang läggs in på Parkhallens 
web-sida, håll utkik på www.parkhal-
lenboras.se

För Parkhallen i Borås AB har nu 
en egen vaktmästare tillträtt sin tre 
månaders praktikperiod. Han heter 
Joacim Sundell och tanken är att från 
den 1 mars 2013 detta ska övergå i en 
anställning med lönebidrag. Utöver 
regelbunden tillsyn av huset så har 
jag satt Joacim i arbete med att reno-
vera och måla de kontorsutrymmen 
som inte är uthyrda till Veidekke. De 
skall användas som kontor/grupp-
rum vid konferensaktiviteter. Allt 
material till renoveringen sponsras av 
PB-bröder, stort tack för detta.

Allt du kan önska. 
Och lite till.

God Jul önskar
Hans Carlsson & Andreas Tammjärv

Med denna renovering har vi nu 
stora möjligheter att ta emot endags-
konferenser med mat och dryck. 
Detta kan givetvis kombineras med 
kvällssittning i Parkhallen vid dukat 
bord med underhållning av populär 
artist och en välsmakande kvällsmål-
tid.

Broder, lägg ditt evenemang, konfe-
rens eller fest i Parkhallen! Då stöder 
du Borås Par Bricole i sin fortsatta 
utveckling som ett välmående or-
denssällskap.

Parkhallen bokas via mobil:  
0706-25 84 15 eller mail:  
lars.hjelm@parkhallenboras.se

KLANG!

Lars Hjelm 
VD, Parkhallen i Borås AB

Det finns en företeelse som är känd för 
varje Broder i Par Bricole. Redan från 
Grad 1 blir man bekant med begrep-
pet kalmuck. Det finns naturligtvis 
en historia bakom detta begrepp. En 
historia om en svensk kung som från 
fjärran land skall ha tagit hem en el-
ler två vilda, otyglade och oborstade 
personer. Sanningshalten i historien 
är kanske tveksam. Dessutom varierar 
historien lite beroende på vem som 
berättar den.

Vad som däremot är helt sant, det är 
att det finns ett land eller ett om-
råde som heter Kalmuckien. Det var 
tidigare en autonom delrepublik i 
Sovjetunionen. Området har kust 
mot Kaspiska Havet i söder, gräns mot 
Dagestan i väster och Astrachan med 
Volgas mynning i öster. Vid senasate 
folkräkningen bodde här ca 300 000 
personer.

Etniskt är majoriteten av befolkningen 
mongoler, ättlingar till nomader som 
slog sig ner här på 1600-talet.

Huvudstaden i området heter Elista

I samband med den ryska revolutionen 
1917 ställde sig en del kalmucker på 
Vita arméns sida och flyttade västerut 
efter bolsjevikernas seger. I dag bor det 
således kalmucker bland annat i USA, 
Schweiz och Tyskland. Kalmuckernas 
autonoma oblast (område) inrättades 
1920 och ombildades till Autonoma 
Socialistiska Sovjetrepubliken Kal-
muckien på 1930-talet.

Under Josef Stalins tid vid makten kom 
kalmuckerna att, liksom många andra 
sovjetiska minoritetsfolk, deporteras till 
framför allt Sibirien. En tredjedel av 
alla kalmucker dog, liksom många av 
deras kulturyttringar. 1957-58 återeta-
blerades autonomin i Kalmuckien och 
många av kalmuckerna kunde flytta 
tillbaka.

Efter Sovjetunionens fall har staden 
Elista börjat dra till sig utländska 
turister och 1998 stod den värd för 
Schack-OS. Staden är lugn och fridfull. 
Utanför den strövar vilda kameler på 
gräsmarkerna. 

Den ryska delrepubliken Kalmuckiens 
president Kirsan Iljumzjinov är mycket 
speciell. Han är mångmiljonär och dri-
ver många pampiga byggen i staden. 
Iljumzjinov valdes till president 1993. 
Då var han 31 år. Hans första åtgärd 
vid makten var att upplösa parlamentet 
och ge sig själv mer makt

Han vann valet igen 1995 då det inte 
fanns någon annan kandidat. I sin val-
kampanj lovade Kirsan bl.a. en hund-
radollarssedel till varje invånare och 
att alla herdar skulle få varsin mobilte-
lefon. Löftena har ännu inte infriats. 
Han är republikens rikaste man, med 
ett privat jetplan och sex Rolls Royce. 

År 2005 erbjöd presidenten tio miljo-
ner dollar för att flytta Lenins lik från 
Moskva till Elista, huvudstaden i del-
republiken Kalmuckien, med motive-

Mitt i Viared ligger en av Sveriges och Europas 
bästa arbetsplatser - Centiro, som är världsledande 
på system för transportadministration och logistik.

ringen att det vore ”bra för turismen”. 
Flytten ägde dock aldrig rum.

I Kalmuckien tillåts ingen opposi-
tion. Däremot råder religionsfrihet 
i området. I en republik med 300 
000 invånare har Iljumzjinov byggt 
åtminstone 30 buddhistiska tempel, 
22 ortodoxa kyrkor, en synagoga och 
en moské. Han har också uppfört en 
katolsk kyrka efter att 1994 ha träffat 
påven Johannes Paulus. Det påstås att 
när kyrkan byggdes fanns bara en enda 
katolik i hela Kalmuckien. 

Buddhism är den dominerande reli-
gionen. Den som går runt i Elista kan 
tro sig vara någonstans i Tibet. Överallt 
finns pagoder, tempel och buddhasta-
tyer.

Efter att ha läst detta kanske man kan 
instämma i våra gamla statuter från 
1799:

” De som kallas Bacchi Riddermän är 
det vår skyldighet att uppsöka. Men 
lastfulle, obändige och trumpne kalla 
Vi kalmucker, dem skola vi undvika”

Göran Olofsson

Kalmuck och Kalmuckien
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Mine Bröder av alla de grader! Den 
här sparsamma spalten har ju som 
främsta syfte att peka ut den när-
maste framtidens begivenheter i 
Sällskapet, gärna med en lätt visionär 
anstrykning. Det sistnämnda gäller 
i hög grad Andra Gradens Kapitel 
som stundar den 26 januari 2013. 
Ty envar Broder ser naturligtvis i 
andanom, hur årets recipiender till 
Första Graden nu åter mangrant 
tågar in i Högtidssalen för att prövas 
till inträde i Andra Graden. Till dessa 
Bröder vill jag rikta uppmaningen: 
Låt visionen bli sann! Försumma inte 
detta viktiga steg på den Bricolistiska 
färdvägen. Sök tröst och råd hos era 
faddrar och öva flitigt på era talang-
er. Då kommer ni med all sannolik-
het att lyckas vid examinationen.

I skrivande stund plaskar regnet en-
vist mot fönsterblecket trots närheten 
till jul. Men förhoppningsvis dalar väl 
en och annan snöflinga från skyn i 
rättan tid och ger lite julstämning. Vi 
instämmer nog i skalden Verner von 
Heidenstams dikt som nästan blev 
vår nationalsång: ”Fall julesnö och 
susa djupa mo!” Och samtlige Bröder 
tillönskas en God Jul från hela Re-
daktionen!

Bo W Jonsson

God Jul
och

Gott Nytt 
År

önskar  
Redaktionen


