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”Wenn jemand eine Reise tut, so 
kann er was erzählen”, ett uttryck 
som tillskrivs den tyske 1700-talsdikta-
ren Matthias Claudius. I någorlunda 
korrekt översättning betyder det, 
att när någon gjort en resa har han 
något att berätta. Så sant som det 
är sagt, bekräftat av ett otal Bröders 
senaste färder till andra Bricolistiska 
Ordenssällskap i nationen. 

I föreliggande nummer av KLANG! 
kan läsaren ta del av dessa nomadise-
rande Bröders äventyr och framgång-
ar. Självaste Moderlogen gästades av 
våra talangfulla Musikanter, Syster-
logen i Vänersborg fick lyssna till 
våra skönsjungande Sångare, Göta 
PB mottog som vanligt en försvarlig 

Flitiga resenärer i Borås PB
mängd Bröder från Borås, för att nu 
nämna blott några av dessa vallfärder.

Med stor glädje noterar Redaktionen 
att många Bröder gärna medverkar i 
KLANG!, ofta på eget initiativ. Inför 
detta nummer befanns mängden 
artiklar vara, inte bara i hög grad 
läsvärda, utan också till antalet över-
stigande vad KLANG! har att erbjuda 
av utrymme. Som alla tidningar har 
vi därför tvingats att prioritera, varför 
sådana som tycks någorlunda aktu-
ella får komma i första hand medan 
de så att säga mer tidlösa sparas till 
nästa nummer. Vi hoppas innerligt 
att författarna till dessa senare inte 
skall förnärmas av denna ordning!

Redaktionen

Kom ihåg det kommande Dam PB den 21 september! Bilden är från förra gången som samman-
föll med 150-årsjubiléet på Åhaga 2010.



KLANG! Nr 8 – 20132 3KLANG! Nr 8 – 2013 

De Styrande Ordförande i Arbetsgraderna

Bäste Bröder
Jag sitter nu på Kanarieöarna med 
en paraplydrink framför mig och tit-
tar ut över ett blått Atlanten när jag 
skriver detta. Vår fantastiska teknik 
ombesörjer att orden kommer fram 
till vår Redaktör trots avståndet i 
rummet.

Våren är nu avklarad och sommaren 
står för dörren. I Par Bricole är alla 
Gradgivningar avklarade och en lång 
sommar väntar de flesta av oss. Dags 
för summering av det gångna verk-
samhetsåret.

Det har varit ett händelserikt år. Vi 
har haft 9 Gradgivningar. Vi har ett 
medlemstal som sakta men säkert 
ökar för varje år. Även på våra Kapitel 
ser vi ständigt fler och fler Bröder. Vi 
som har blivit satta att leda Sällskapet 
känner att vi är på rätt väg. 

Året som gått har emellertid i allt 
väsentligt, åtminstone för oss i 
ledningen, präglats av vårt bolag, 
Parkhallsbolaget. Du har, i likhet 
med alla övriga Bröder i Sällskapet, 
nu i vår med posten fått ett prospekt 
om aktieemissionen och bakgrunden 
till densamma. Jag går därför inte 
in på bakgrunden och det som varit 
tidigare. Jag vill bara med stor glädje 
konstatera att emissionen blev en 
stor framgång. Bolaget har fått in det 
kapital som var målsättningen och 
kan nu få arbetsro att utveckla bola-
get och förvalta fastigheten – både i 
det korta och långa perspektivet. Vi 
har dessutom nu en organisation i 
bolaget som vi tycker är väl anpassad 
till de lokaler som vi disponerar. Jag 
har uttryckt mig på liknande sätt i 

andra sammanhang men det tål att 
upprepas: vi i ledningen ser med 
tillförsikt framtiden an. Detta gäller 
för vårt Sällskap, vårt bolag och den 
av oss förhyrda fastigheten. I detta 
sammanhang vill jag rikta ett stort 
och innerligt tack till de Bröder som 
i samband med emissionen stöttat 
vårt älskade Sällskap. Just Er insats 
kommer i all framtid att förknippas 
med något som givit Borås Par Bri-
cole fortsatt livskraft in i kommande 
århundraden.

Detta blev väldigt seriöst och högtra-
vande. Vi går över till något lättsam-
mare. Vi har ett roligt och spännan-
de år framför oss. Det börjar redan 
den 21 september med Dam-PB. 
Det kommer säkerligen att bli det 
här årets allra största kalas i Borås – 
det blir det nämligen alltid. Du har 
säkerligen redan fått inbjudan till det 
kalaset i Din brevlåda och se till att 
anmäla Dig i tid, för platserna är som 
vanligt begränsade. Efter detta kalas 
så rullar året på som vanligt med 
Grad 1 den 19 oktober. Inventera 
gärna Din omgivning för att hitta 
lämpliga kandidater till vårt Sällskap.

Så här i samband med verksamhets-
årets slut vill jag och mina styran-
dekamrater även tacka alla Er som 
gjort det gångna året möjligt. Om 
Du tittar i vår årsbok så ser Du den 
ansenliga mängd Ämbetsmän det rör 
sig om. Därför blir varje precisering 
eller individuellt tack omöjliga. Du 
ser där även listade alla de talanger 
inom Theater, Musik och Kör som 
alltid gör PB till något speciellt. Ett 
hjärtligt tack till Er alla! Ni är helt 
enkelt bäst! Allihop!

Mitt allra största tack går emellertid, 
som vanligt, till alla Er övriga. App-
lådörer, och vanliga PB-bröder: Från 
djupet av mitt hjärta ett stort tack för 
Er samverkan och Ert stora stöd. Vi 
ses i höst!

Er Styrande Mästare 
Göran Olofsson

Dessvärre...
är Arbetsgradernas arbetsår över för 
denna gång, och framför oss ligger en 
onödigt lång ledighet.

I backspegeln ser jag tillbaka på några 
riktigt bra Arbetsgrader under det 
gångna året. Underhållningen har 
varit av världsklass. Arbetet med nästa 
års kalas är i full gång. Ämbetsmän, 
Theater, Kör och Musik är i full gång 
med repetitioner, skapande och andra 
förberedelser. Det kommer bli ett 
superbra år. Förmodligen det bästa 
någonsin.

Att dessutom starta året med ett Dam-
kalas är ju lysande. Glöm inte anmäla 
Er direkt när inbjudan kommer nu i 
maj. 

Viktigt är också att Du nu börjar tänka 
på rekryteringen. Finns någon Bacchi 
Riddersman därute i Kalmuckien så 
skall Du anmoda honom att deltaga 
uti våra oskyldiga nöjen. Sänd an-
sökan så snart som möjligt så vi kan 
pröva honom i oktober på PB1. 

Tillsammans med ett stort antal 
Bröder från Borås besökte jag vår 
kära syster Göta PB på deras Fjärde 
Grad i april. En mycket trevlig afton 
där vi konstaterade att göteborgarna 
är nästan lika bra som vi. Jag rekom-
menderar starkt alla Bröder att göra 
besök hos våra Systerloger. En alltid 
lika spännande, rolig och intressant 
upplevelse.

I övrigt önskar jag att Du Min Bror får 
en sommar utan mygg, mördarsniglar, 
kalla bad och fästingar. Men att solen 
är full hela tiden och Du skiner. Vi ses 
i höst! Jag längtar redan... 

Hans Berglund,O

Tredje Graden
Den 23 februari 2013. En del var som 
vanligt, alltså alldeles för bra försvar 
och för milda domar. 

Med detta sagt kan vi ta oss till det 
som gjorde att när man kom hem 
strax efter midnatt hade ett leende 
på läpparna. Det började med att 
O (Hans Berglund) hälsade alla 
välkomna, och på ett underbart sätt 
talade om varför det är bättre att gå 
på PB än att sitta hemma och se på 
Melodifestivalen (inget fel på det i 
och för sig, det leds ju av vår Broder 
Christer Björkman).

Måltidskalaset kom inte igång som 
det var tänkt, det störande momentet 

Recipiender, Grad 3
Anders Snygg Bo Ericson
Christer Sabel Christer Södeliden
Fredrik Alnerby  Johan Strömberg
Jouni Lupala Ludvig Sund
Magnus Hansén Marcus Molinder
Markus Bodén Martin Berggren
Martin Sjöstrand Mikael Hagberg*
Nicklas Karlsson Niklas Hansson
Pedro Johansson Per Fransson
Staffan Törnqvist Stefan Lindvert
StenAnders Jöne Torbjörn Claesson
Ulric Andersson 
 *tacktalare

var högaktuellt med anspelning på 
den hästköttskandal som rapporteras 
i medierna … Till maten (fläskfilé) 
var det inspirerande och roliga tal 
med ett härligt samspel mellan O 
och kvällens Ceremonimästare Tor-
björn Sund, samt ett lysande Reci-
piendtacktal.

Till kaffet och avecen fick vi avnjuta 
Den Bacchanaliska Musikens pro-
gram under arbetsnamnet ”Musikens 
afton”. Jan Olofzon presenterade och 
storband med solisten Roger Sand-
ström framförde ett tiotal stycken 
som fyllde Parkhallen. 

Sjunde Graden
Konung Sverkers Riddare-Grad 
firades statutmässigt på söndagen 
Cantate som ansågs infalla sönda-
gen den 21 april. Sammanlagt 101 
Bröder, varav 28 Recipiender, fanns 
på plats i Ordenssalen. StM Göran 
Olofsson och RCM Johan Andersson 
ledde Kapitlet med bravur. Eftersom 
vår RP inte hade möjlighet att när-
vara så läste OToS Henrik Westling 
en passande dikt.

Innan Måltidskalset sjöng Kören 
in våren, både på egen hand och 
tillsammans med Bröderna. Den här 
gången avnjöts måltiden i Parkhallen 
vilket fungerade alldeles utmärkt. De 
tre Styrande fick berättigad upp-
märksamhet och RCM höll ett fint 
tal till Recipienderna. Tacktalet hölls 
av Broder Andreas Johansson varvid 
pappa Lennart fick något skräp i 

Recipiender, Grad 7
Anders Hjalmarsson Anders K Gustafsson
Andreas Johansson* Ari Pakarinen
Bengt Wallander Bo Olofzon
Christian Henningsson Claes Wettéus
Dag Gustafsson Dan Lorentzon
Frank Pettersson Fredrik Nordin
Hans Thornander Håkan Palmborg
Jan Mordenfeld Joakim Österlund
Johnny Bengtsson Lars Hjelm
Lennart Jonsson Mikael Pirs
Per Heintz Per-Anders Johansson
Per-Anders Nilsson Pär Jorstadius
Roger Sandström Stefan Dahlgren
Sven Palmé Thomas Strömberg
 *tacktalare

ögonen! Kvällen avslutades med ett 
bejublat framträdande av dubbel-
kvartetten från den Bacchanaliska 
Kören.

Lennart Helgesson

Sammanfattningsvis, en afton där vi 
inte saknade något. Jo, vår käre Sty-
rande Mästare Göran Olofsson som 
låg hemma i en elak influensa.

Claes Persson
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Fjärde Graden
Inget uttrycker vår med en så enad 
stämma som Par Bricoles 4:e grad. 
Den svåra kölden var nästan mild 
denna afton då arbetsåret, för att 
citera den store Tennyson, ”lade sig 
för att dö”. Detta kan dock med glatt 
sinne sägas då vi med säkerhet vet 
att arbetet i Vingården likt drottning 
Persefone endast är på tillfälligt be-
sök hos Hades. (De var ju gifta.)

Kvällen inleddes redan om eftermid-
dagen (den Bacchanaliska tideräk-
ningen känner ju som bekant inga 
gränser i tid och rum) med smaklig 
plockmat, i den främmande och 
kalmuckiska världen känd som tapas. 
Efter riklig undfägnad kunde dock 
inte längre uppskjutas det lika ritual-
enliga och ålderdomliga som flärd-
fyllda och ”hippa” Kapitlet.

Detta Kapitel som med heder kan 
bära samma devis som inskriften vid 
Apollons tempel – Känn dig själv, var 
blott icke tomma ord denna afton, 
utan synliggjordes på ett förtjänst-
fullt sätt utav talangfulla Bröder. För 
några taskespelande Bröder var det, 
enligt egna ord, ”sista gången” och 
här blir Bibelns ord mycket tydliga. 
”De sista skola vara de främsta!” och 
här måste då Sven-Gunnar Gunnars-
son nämnas. Saknaden kommer bli 
lite som den som uppstod när Arne 
Weise berättade att julen inte längre 
skall firas till minne av honom och 
lämnade rutan och Sverige med en 
känsla av stor saknad.

Något annat som inte var stort denna 
afton var Den svenska dräkten som 
Gustaf III lät sy upp. Dock löste Bro-
dern Anders Gustavsson det textila 
problemet på ett nyskapande sätt 
som på alla vis länder honom heder 
och ära!

Efter sedvanligt måltidskalas gjorde 
sig den nyantagne Brodern Pejman 
Philipsson till tolk för Recipienderna 
och höll ett tal som rönte spontana 
applåder, visslingar och jubel i den 
muntra Brödraskaran.

Som avslutning på aftonen fick 
Bröderna uppleva divertissementet 
”Det spritter i busken” och nog spratt 
det! Alla känner ju till ordspråket 
”gammal buske brinner bäst” och 
brann gjorde det verkligen. Med 
stor och värmande låga tolkade 
bröderna Lennart Johansson, Mikael 
Westerlind och Joakim Rydell den 
svenska visskatten – för att inte tala 
om Ingemar Augustssons monolog 

Recipiender, Grad 4
Anders Snygg Bengt Adolfsson
Bo Ericsson Daniel Göhlin
Daniel Rudmark Gabriel Philipson
Kristian Wirfalk Magnus Ljung
Magnus Fredriksson Marcus Gustafson
Markus Bodén Mathia Parkhagen
Mikael Gustafsson Mikael Hagberg
Niklas Aronsson Oscar Mann
Ove Bornelund Pedro Johansson
Pejman Philipsson* Per-Anders Håkansson
Peter Nilhammer Peter Suarez
Tor Åhman Torbjörn Adolfsson
Torbjörn Claesson Ulric Andersson
 
*tacktalare

Grad X hos  
Jönköping PB
Vår RSkM Claes Palmén erhöll, 
tillsammans 6 andra Recipiender, 
den tionde Graden lördagen den 27 
april. Han ledsagades av StM Göran 
Olofsson, DStM Emeritus Lars Wet-
téus samt Bröderna Gustav Engdahl, 
Sverker Samuelsson samt Lennart 
Helgesson från Borås PB. Kapitlet 
hölls på Västanå slott i Gränna under 

ledning av StM Dan Ekström och 
RCM Arne Thorfinn från Jönköping 
PB. Efter Kapitlet berättade och 
kåserade friherre Rolf von Otter 
om historien i Gränna-bygden och 
Västanå slott. Under Måltidskalaset 
i den gustavianska matsalen erhöll 
alla besökande Bröder fina medaljer. 
Därefter återvände Bröderna från 
Borås till hemstaden, mycket förnöj-
da med besöket hos Systerlogen.

Lennart Helgesson 

som, återigen, denna kväll stämde 
Bröderna till eftertanke.

Sammanfattningsvis kan man säga: 
Det var en helt vanlig marskväll i 
Borås Par Bricole. Varken mer eller 
mindre!

Mikael Romild

Styrande Mästaren Emeritus, tillika 
Jubelkommendören,

Arne Pedersen  
in memoriam
Den 24 mars 2013, avled Styrande 
Mästaren Emeritus Arne Pedersen, 
sörjd och saknad av oss Bröder. Med 
Arnes bortgång försvann ytterligare 
en av de ledare av Sällskapet, som 
föregick min generations Styrande. 
Det var genom dem som vi, som kom 
efter, fick våra kunskaper om hur 
”det alltid hade varit”; en viktig insikt 
i ett Sällskap, vars mål är att vårda 
och bevara det svenska kulturarvet.

Arne Pedersen föddes år 1927 i en 
av den tidens kända boråsfamiljer. 
Fadern Åke Pedersen var ägare till 
Bazar No I, som låg vid Hötorget och 
två av Arnes farbröder startade det 
rikskända postorderföretaget All-
mänco. När farbrodern, Eric Peder-
sen, erbjöd Arne att bli inköpare på 
Allmänco, så ändrade Arne upp-
fattning om sitt yrkesval och antog 
erbjudandet. Samtidigt övergick han 
till att bli kapten i reserven. I sam-
band med den stora strukturomvand-
lingen av postorderbranschen gick 
Allmänco upp i Ellos och Arne valde 
då att flytta till Haléns Postorder, där 
han först blev inköpare och sedan 
inköpschef, en befattning han behöll 
fram till sin pensionering.

Arne blev medlem i Par Bricole 
redan år 1952; han var alltså Jubel-
kommendör i Sällskapet. Riktigt aktiv 
blev han först efter den förödande 
Stadshotellsbranden år 1978. Då 
åtog sig Arne, med hjälp av hustrun 
Gunilla, att anskaffa och sy upp nya 
dräkter, så att Kapitel och Theater 
skulle kunna genomföras med sam-
ma lustre som tidigare. Arne inträd-
de som vice Theaterdirektör och han 
blev senare processionsmästare med 
en helt lysande piruettgång, vilken 
ingen rimligen kunde glömma! Arne 
var Sällskapets General-Protonotarie 
under en tid, för att år 1996 bli vår 
Styrande Mästare, en befattning han 
hade till år 2000.

De sista åren blev mörka för vår käre 
Broder Arne. Han drabbades av en 
svårartad demens och det blev slut-
ligen nödvändigt att låta honom få 
ett särskilt boende. Han log igenkän-
nande när Sällskapet nämndes, men 
i övrigt var han bortkopplad från 
tidens skeenden. Den 19 april 2013 
tog Bröderna, med Kören i spetsen, 
ett värdigt avsked av vår Styrande 
Mästare Emeritus i Gustav Adolfskyr-
kan, där kistan givetvis var smyckad 
med Sällskapets bårtäcke.

Bengt I. Johansson,  
Styrande Mästare Emeritus

Stora Rådet
Första gången jag hörde talas om 
Stora Rådet var någon vår i början på 
90-talet, och jag stod i en trädgård i 
Sjömarken för att försöka få syn på 
den rödstrupiga sångare som setts 
där tidigare. Då dyker en annan 
fågelskådare upp, nämligen Åke 
Anderson, som gör en blixtvisit för 
att försöka se den ovanliga fågeln. 
Därefter skulle Åke till Stora Rådet, 
vilket för mig då låg bortom det möj-
ligas horisont.

Nu, minst 20 år senare, har jag hun-
nit bevista ett antal möten med Stora 
Rådet. Det är ett möte för de två 
högsta graderna, med allmän infor-
mation om ekonomi, förändringar 
i ämbetsmannakåren och annat av 
intresse. När mötet, som tar någon 
timme, är avslutat brukar vi tacka av 
vår restauratör, som serverat oss på 
måltidskapitlen under arbetsåret, 
med blommor.

Årets Stora Rådet, den 24 april, var 
ett kort och effektivt möte. Förutom 
de vanliga punkterna redovisades 
arbetet i vårt eget bolag Parkhallen i 
Borås AB samt att StM Emeritus Åke 
Anderson redogjorde för beslut i den 
Bacchanaliska Akademin om hur 
banden för NOIWAK, OSB och KSR 
skall se ut och att arbetet med boken 
för Sällskapets 250-årsjubileum på-
börjats.

Efter måltid med kaffe och avec 
sjöng vår fantastiske ordenstrubadur 
Fredrik Berg visor från olika århund-
raden till eget gitarrackompanje-
mang. 

Nöjda kunde vi bege oss hemåt, och 
jag hade äran att få bli hemkörd av 
nyss nämnde Fredrik!

Claes Persson



KLANG! Nr 8 – 20136 7KLANG! Nr 8 – 2013 

Lördagen den 16 mars avreste ett 
drygt trettiotal sångare ur PB-kören 
med buss till Vänersborg för att till-
sammans med våra Sångarbröder där 
förgylla den Fjärde Graden. Utbytet 
med andra Loger i Det Lysande 
Sällskapet har intensifierats under 
senare tid, inte minst när det gäller 
Musiken och Kören, och det är alltid 
lika angenämt och intressant att 
besöka Bricolister på andra orter och 
se hur deras Kapitel och måltidskalas 
utvecklar sig. Bröderna rekommen-
deras att följa exemplet!

Att vårt besök i Vänersborg blev upp-
skattat fick vi många bevis på. Kören 
välkomnades vid den gemensamma 
repetitionen på eftermiddagen med 
goda smörgåsar, öl och en (liten) 
snaps, och sedan turades våra två 
dirigenter, Carl-Gustaf och Tony, om 
med Koralintendenten i Vänersborg 
att dra igenom de gemensamma 
sånger, som skulle framföras. Det 
mesta var förstås välbekant, men även 
om sångerna är desamma, finns det 
olika idéer om tempo och sångsätt, 
men med dessa rutinerade Körsång-
are och ledare gick det naturligtvis 
förträffligt.

Intressant var det förstås att se hur 
ritualerna vid Kapitlet fungerade i 
Vänersborg, lite annorlunda än hos 
oss men ändå med stor igenkän-
ningsfaktor. Även vid måltidskalaset 
känns mycket igen, inte minst de 
störande momenten, som man kan 
drabbas av också i Vänersborg.

En och annan måltidssång var obe-
kant för oss, men boråsarna kontrade 
med att vid kaffet framföra ett eget 
nummer. Det var ”välkomstkören” 
ur spexet Hotello, vars text Göran 
Hagman på sedvanligt skickligt sätt 
omarbetat och anpassat för detta 
tillfälle, och som vederbörligen upp-
skattades. 

För de Bröder, som ibland kan be-
klaga sig över att man i Borås måste 
förflytta sig mellan Parkhallen och 
Rotundan, kan det vara nyttigt att 
notera, att vi under dagen och kväl-

len fick förflytta oss mellan tre olika 
lokaliteter, och att det var fråga om 
promenader på en halv mil (nåja, åt-
minstone ett par hundra meter) varje 
gång. Uppfriskande och hälsosamt!

Vid hemkomsten till Borås halv tre 
på natten möttes vi av ymnigt snöfall 
och bitande vind - inte helt ovanligt 

Tisdagen 23 april kl 8 avreste PB-
seniorerna, samt många medföl-
jande hustrur, tillsammans ett 50-tal 
personer i buss österut med riktning 
mot Gränna och Visingsö. Väderut-
sikterna var inte de bästa, men denna 
gång visade sig turligt nog prognosen 
vara sämre än verkligheten. Samtalen 
kom snabbt igång i bussen och första 
etappen av resan var snabbt avklarad. 
Dock fick vi se aktern på Visingsö-
färjan ute i hamnen på väg västerut. 
Vi kom alltså inte med den bokade 
färjan på 2 minuter när och fick 
vänta 1 timme tills vi kunde komma 
iväg. Lärdom: färjan till Visingsö går 
punktligt, oavsett buss i sikte!

Kaffet och onyttiga kakan på Strand-
gården på ön, sent omsider, kom 
därför att smaka ovanligt bra. Vår, 
skulle det visa sig, utmärkte guide på 
ön, Leif Wetterö, tog snabbt hand 
om oss och dirigerade bussen till Bra-
hekyrkan, nästgårds Strandgården. 
Denna kyrka från tidigt 1600-tal kan 
man inte besöka normalt, eftersom 
den innehåller orörda historiska 
skatter. Det visade sig att vår guide 
Leif, lämpligt nog ordförande i kyr-
kofullmäktige, därför kunde göra ett 

undantag, just för oss. Visingsö, som 
var de västgötska och östgötska kung-
arnas hemvist under lång tid, har 
spelat en stor roll i vår tidiga historia. 
Därför finns där många intressanta 
lämningar från den tiden.

När Götar och Svear så småningom 
enades om att bilda Sverige hade 
Visingsö spelat ut sin roll som landets 
huvudsäte. Brahesläkten fick då 
ansvaret för Visingsö och ”regerade” 
enväldigt på ön fram till moderna 
tider. Guiden Leif kunde trots ont 
om tid, återfärjans bokning kunde 
inte ändras, ge oss ett koncentrat av 
södra öns historia. Han gjorde detta 
på ett mycket målande sätt, vilket gav 
mersmak för att återkomma till ön, 
då med mer tid till förfogande.

Väl tillbaka på småländska fast-
landet styrde bussen mot Västanå 
slott, där vår Stig Westman bokat en 
närande sen lunch. Slottet använder 
våra Bröder i Jönköping ofta i PB-
sammanhang. Vi hälsades välkomna 
av krögaren Fredrik von Otter, som 
visade oss till de elegant dukade bor-
den med linneservetter, som speciellt 
uppmärksammades av våra damer. 
Måltiden på kalventrecote med po-

denna marsmånad – men det är ju 
inget som bekymrar en riktig Brico-
list. Alla var nöjda med en upplevel-
se, som verkligen ger mersmak!

Henrik Westling

tatiskaka var delikat. Några stöttade 
måltiden med ett glas rött vin, vilket 
ytterligare förhöjde upplevelsen för 
dem. Slottsherren själv Rolf von Ot-
ter, RGK i Jönköping PB, tog hand 
om oss till kaffet, som intogs i en av 
slottets större salar. Rolf visade sig 
också vara en färgstark och kunnig 
historietolkare. Vi fick en härlig, 
personlig berättelse om slotten runt 
Gränna i allmänhet och om Västanå i 
synnerhet.

Vi lämnade Västanå slott på sena 
eftermiddagen nöjda med dagens 
upplevelser. På vägen hem passade vi 
på att bestämma datum för när hös-
tens Seniorträffar skall börja och det 
blir tisdagen den 17 september kl 10, 
då och fortsättningsvis i Parkhallen.

Hans Kristianson

Jössagatan 23. Tel 033-23 75 00
Öppet: vard 7.00-18.00, lörd 9.00-13.00.    www.norrbytra.se

En riktig bygghandel med personlig service!

 Vår idé är att er bjud a dig ett komp l   e  tt 
byg g  varuhus med allt under ett tak. 
  Besök gärna vår köks-, b a drums- o c  h 
kakelutställning d ä r  vi hjälper dig med lös-
n ingar och sma k   er. Vi förmedlar kontakter 
för alla o l i k a o m råden inom byggsekt  o   r n. 
All t i från o f f e r t e r på färdiga hus, ritnings-
hjälp, kontakter m e d hantverkare till 
mycket enkla r å d o c h lösningar.
  Vi har ett eget snickeri där du kan mått-
beställa t.ex din bokhyll a . Vi fixar p a n e l er , 
lister m .m. i vårt hyvleri.
  Med andra ord så hjälp er vi dig med d e n 
totala lösn i n g e n och d u är alltid välk o m -
m en till oss, företag e t m e d d e n 
personliga servic e n. Testa s å f å r du se!

Vi är över 100 bygghandlare som alla är certifierade 
träexperter. Du hittar oss på xl.bygg.se.

PB-seniorernas vårresa till Visingsö

Vid Västanå slott, där vår Stig Westman bokat en närande sen lunch. Slottet använder våra Bröder i Jönköping ofta i PB-sammanhang.

PB-kören besöker Vänersborgs PB

Samling inför middagen - rätt plats?
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Feststämningen var hög redan vid 
påstigandet av bussen i Borås den 
12 april då Borås Par Bricole avlade 
besök i Göteborg. Stämningen ökade 
under hela kvällen, kvällen som 
inleddes med ett storslaget välkom-
nande till Göta Par Bricoles egen 
fästning – Valand. Där Bröderna 
bjöds på en rundvandring. Där både 
skrymslen och en del vrår uppvisa-
des. 

På slingriga gen- och scenvägar lotsa-
des vi med fast hand upp till fästning-
ens vattenhål nummer 1 – puben. 

Länge kommer det talas om den 
27 april 2013, inte minst i Kungliga 
huvudstaden!

När lördagsmorgonens dimmor 
lättade styrde en buss fullastad med 
Par Bricole-bröder från både Göta 
och Borås mot Stockholm. Målet 
med resan var mer eller mindre att 
visa stockholmarna ”var skåpet skall 
stå” när det kommer till musikalisk 
underhållning à la PB-Borås.

Tidtabellen hölls med en säkerhet 
som hade gjort SJ bleka av avundsju-
ka så på utsatt tid ankom vi huvud-
staden. 

Direkt företogs en instrumentell 
avlastning där mannen med pic-
colaflöjt tackade sin skapare medan 
basfiolens ägare antagligen förban-
nade samma gudom.

De Bröder som inte besatt någon 
särskild musikalisk talang, förutom 
den grundtalang som naturligt till-
kommer en Broder par bricole, bus-
sades till Urvädersgränd för att som 
en mycket exklusiv skara utforska 
Stamhuset. Här förevisades många 
dyrkansvärda artefakter och det före-
mål som tilldrog sig Brödernas mesta 
uppmärksamhet var ett verkligt 
urverk ihopskruvat av självaste Jean 
Fredman. 

Efter att ha synkroniserat sina  
iPhones med Fredmans klocka insåg 
Bröderna att det var dags att samlas i 
Kapitelsalen som denna gång inhysts 
på den anrika Piperska muren på 
Kungsholmen.

Kapitlen gick sin lagom gilla gång 
och middagen likaså. Borås stolt-
het och fåglarnas vän StM Em Åke 
Anderson höll under middagen ett 
storartat tal, där han som perfekt gäst 
hyllade Moderlogen som sig bör. Jag 
vill minnas att liknelser som minner 
om psalmistens ord lades i dagen: 
” I öster stiger solen opp…” Detta var 
före underhållningen så det köptes 
med hull och hår av stockholmarna.

Allt andades förväntan. Boråsmusi-
ken formerade trupp och härförda 
av Roger Carlsson inleddes en toner-
nas batalj som inte setts i Stockholm 
sedan slaget på Brunkeberg 1471 – 
då med andra tongångar så klart!

Roger Sandström och Andreas 
Johansson bjöd under 30 minuter 
tillsammans med orkestern på en 
helkväll! 

Moderlogens Stor-Mästare professor 
Pilotti reste sig upp i jubel, tvenne 
befälhavare i Konungens armé 
glömde bort att dricka sin öl. Hans 
Henrik Munch af Fulkila, som liten 
lekt hemma hos prins Oscar och 
prinsessan Ebba, trodde sig tillbaka 
till ungdomens fester! 

Det var en musikens jihad – själar 
renades och självaste Ordens Kaplan 
mumlade att ” i öster stiger solen 
upp... men i Borås går den aldrig 
ner”.

När orden tröt och folk förstumma-
des var ordet som endast börjar att 
beskriva framträdandet: succé!

Dit ävenså de Högsta anslöt sig för 
att utsmycka och behänga förtjänta 
Bröder med medalj (alla fick).

Under denna muntra försittning där 
alla stod upp företog även represen-
tanter för Borås Bacchanaliska Thea-
ter ett studiebesök i Systerlogens loge 
för vilket Logen skall ha en eloge. 
Inspirationen flödade och nya, kloka 
tankar väcktes och tänktes.

Efter sedvanliga högtidligheter i 
kapitelsalen avåts en god och med 
säkerhet LCHF-fri måltid varefter 
underhållningen vidtog. 

Underhållningen i sig, bestod av en 
bacchanalisk ”pub-quiz” där frågor 
med stor säkerhet besvarades av 
Boråsbröderna. Med säkerhet som 
gränsade till kunskap sopade Borås 
mattan med Göteborg ity Borås Sty-
rande Mästare avgick med Nikes tri-
umf och i lagerkransens ställe erhöll 
Han en leksaksgitarr. En gitarr som 
under bussresan hemåt hamnade hos 
Per Lundin för stämning.

En musikalisk lekafton som länge 
kommer leka oss i hågen.

Mikael Romild

Bakom kulisserna

Kansliet
Ja, här finns gänget som verkligen 
befinner sig bakom kulisserna, kans-
lipersonalen.

Kansliet bemannas måndag – torsdag 
09.00 – 11.00, i de ombyggda loka-
lerna i Parkhallen (ingång Fristadsvä-
gen) av detta glada gäng: Lars-Göran 
Boije (KC), Ingvar Johansson, Lars 
Öhrn, Göran Zettergren, Hans Melin 
och Dick Swansson.

Kansliet ansvarar för att de flesta 
data i kanslidatasystemet registreras, 
som att alla Bröder får närvaron, 
grader och medaljer registrerade, att 
kallelser skickas ut och mötesdagar 
kalenderförs. Sponsorfakturor/an-
nonsfakturor skall skickas så fort det 
går, kassan behöver alltid förstärk-
ning. 

Vi uppmanar alla Bröder att så snart 
som möjligt , efter förändringar av 
adress, telefon och/eller e-mail göra 

detta direkt via PB:s hemsida. Har du 
glömt inloggningsuppgifterna? Hör 
av dig till oss via telefon eller e-mail. 
Vi ändrar naturligtvis också dina data 
om du tycker detta är enklare. Betala 
din medlemsavgift inom föreskriven 
tid – detta underlättar mycket i vår 
administration.

Kom gärna till oss för ett besök, alla 
är hjärtligt välkomna. Klockan 10.00 
dricker vi kaffe och ”tjötar” en stund.

Vi visar också några interiörbilder 
från lokalerna som förutom arbets-
platserna omfattar konferensrum, 
bibliotek och inte minst ”kaffestuga”.

Välkommen!

Lars-Göran Boije

Dick Swansson, Göran Zettergren, Lars-Göran Boije (KC), Lars Öhrn, Hans Melin och Ingvar 
Johansson.

Den Bricolistiska tideräkningen i 
Moderlogen kommer hädanefter 
att räknas ”pre Borås PB” eller ”post 
Borås PB”. Det kommer självaste Jean 
Fredmans ur att hjälpa till med.

Mikael Romild

Överst: Besök i Bellmanhuset. 
Underst: Fredmans ur.

Den Bacchanaliska Musiken besöker 
Moderlogen 

Borås PB besökte Göta Par Bricole

Öresjö Segelsällskap - Festlokalen

Skogsrydsvägen 49, Borås 

För sällskap upp till 35 personer

Hyra 2000:- för bästa läget i Borås

Telefon 033-247001 • Mobil 070-3939901
anderswilgotson@hotmail.com • bertil.hellen@telia.com

www1.idrottonline.se/OresjoSS-Rodd/Uthyrning/

ÖSS Festlokal
Vackert belägen vid Öresjö
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Sällskapet söker

Vad vore väl PB utan sin Kör? Och 
vad vore väl Körsångarna utan sina 
käresta?

I direkt anslutning till PB-körens 
välbesökta vårkonsert i Gustav Adolfs-
kyrkan höll PB-kören den tradi-
tionsenliga vårfesten med damer på 
Yxhammargården. Aftonen började 
med en välkomstdrink och Körens 
Sekreterare Torgny Sjöholm hälsade 
alla välkomna. Under trevlig samvaro 
och mycket sång och tal njöt vi alla av 
mycket god mat och dryck. Kvällens 
höjdpunkt stod utan tvekan ”Kör-
äldsten” Sture Lindgren för när han 
reste sig upp och berättade att han 
ville hylla sin kära hustru då de precis 
firade sin 68:e bröllopsdag. Därefter 

Kylskåp, tvättma-
skin och torktum-
lare
Sällskapet genom Theatern önskar 
att få in anbud/bidrag till att kunna 
förbättra servicen under Kapitel och 
underhållning på ett mindre kylskåp 
för smink, en tvättmaskin och en 
torktumlare. 

Kontakta Dan Bodin, 0705-33 82 50 
eller Martin Zedler, 0705-42 47 70.

Fotografer
Behov av fotografer för dokumente-
ring av Kapitel, Theater, Musik, Kör, 
mingel och kalas.

Kontakta Niclas Andersson,  
0709-22 70 13.

biljetter:
ticnet.se

friidrotts-sm 2013 
29 aug - 1 sept
ryavallen i borås
upplev fartfylld elitidrott i borås under några  
härliga dagar i augusti och september 2013.  
arrangemanget har ett fullspäckat program  
med allt från spännande friidrottsgrenar  

till aktiviteter för hela familjen.

läs mer på www.friidrottssm2013.se 

vände han sig till sin älskade Siw och 
sjöng en vacker kärlekshyllning. Var 
någon annanstans än i PB får man 
uppleva sådana här ögonblick? 

Magnus Ljungberg

Traditionsenlig Köravslutning i vårso-
lens glans!

Bröderna Sverker Samuelsson med 
sonen Johan samt Lennart Helgesson 
med sonen Martin besökte Moder-
logens Andra Grad lördagen den 9 
mars 2013. Eftersom båda sönerna 
jobbar och bor i Stockholm, samti-
digt som de är medlemmar i Borås 
PB, fick vi fyra uppleva Moderlogen 
tillsammans.

Kapitlet startade redan 12.00 i Or-
denssalen på Piperska Muren. 215 
Bröder (rekordmånga?), varav 44 
Recipiender, leddes av vice O Hans 
Westberg samt vice CM Magnus Iver-
sen som genomförde Kapitlet både 
ritualmässigt och underhållande. 
Balettens framförande av Stamhusets 
historia var en höjdpunkt!

Till måltidskalaset placerades vi 
RGK från Borås vid honnörsbordet 
tillsammans med Stor-Kanslären 
Nils B Ericsson och RSK Rolf Rygart, 

Jubelkommendör redan 1995 och 
som fyller 96 i år. Maten smakade bra 
och snapsen satt fint fast det var mitt 
på eftermiddagen. Efter en längre 
paus blev det busstransport till lokal 
nummer tre, nämligen Capitol på S:t 
Eriksgatan.

Där framförde den Bacchanaliska 
Theatern två olika spex: ”Gula faran” 
samt ”Terminator IIB”. Bröderna var 
mycket förnöjda med agerande, sång 
och musik. Dessutom fick vi njuta av 
Stor-Mästaren Pino Pilotti på scenen. 
Boråsbröderna blev väl mottagna och 
var mycket nöjda med första besöket 
hos Moderlogen. Vi konstaterade 
också vilka fantastiska lokaler vi för-
fogar över i Borås 

Lennart Helgesson

Sittande Lennart Helgesson och Sverker 
Samuelsson. Stående Martin Helgesson och 
Johan Samuelsson.

WWW.JAMFA.SE

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

2 x far + son hos Moderlogen

Foto: Blake Cornell
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Sista ordet

Porto

betalt

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

Nu fiNNs vi äveN i viared!
 

Vi hjälper dig med alla dina problem i och kring din fastighet.
Ring gärna Johan Ivarsson så berättar han mer. 

033 - 20 77 67

 

Dyre Bröder, mer eller mindre medalj-
behängda! Sommaren gläntar just nu 
på sin grönskande dörr, beredd att 
välkomna oss in i sin härlighet. Dock – 
trots den angenäma säsongens ankomst 
må vi inte förtränga medvetandet om 
septembers dambal, ej heller Första 
Graden i oktober månad. 

Denna senare innebär ju examination 
av ett antal sökande Riddare, vilkas 
strävan är att – eventuellt – upptagas i 
Sällskapet. Det är i detta sammanhang 
en viktig angelägenhet bör påpekas, 
nämligen faddrarnas betydelse. Fadder-
rollen får inte misstolkas som gällande 
enbart vid den sökandes inträde. Alls 
icke, utan den som man säger aktiveras 
ständigt för att se till, att nykomlingarna 
känner sig hemma i Sällskapet och inte 
försummar Kapitlen. För dessvärre har 
allt för många bland de nyexaminerade 
mer eller mindre försvunnit. Årets 
faddrar uppmanas därför att allt fram-
gent inte försumma sina telningar!

Slutligen, när vi nu hamnat i juni må-
nad, låt oss njuta dess ljus tillsammans 
med Harry Martinson:

Juni natt blir aldrig av, 
liknar mest en daggig dag. 
Slöjlikt lyfter sig dess skymning 
och bärs bort på ljusa hav.

Bo W Jonsson


