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Käre mine Bröder av samtlige Grader!

Hos alla dem som hade förmånen att 
uppleva nyss förlidna Dam-PB leker 
säkerligen detsamma ännu friskt i 
minnet. Så måste det vara med tanke 
på evenemangets många höjdpunk-
ter av tal, sång, musik och opera. 
Och allt detta omgivet av Systrarnas 
ögonfröjdande myller, vilka gott och 
väl hörsammat Sällskapets maning till 
anständiga nöjen.

Men vad man lätt glömmer är de för-
tjänstfulla Bröder som ägnat tid och 
kraft åt PB-balens genomförande. 
Redaktionen vill därför representa-

tivt tolka hela Sällskapets tack till alla 
dessa som gjorde Balen möjlig.

I detta nionde nummer av KLANG! 
erbjuds för övrigt upprymda påmin-
nelser om Balen, dels genom ett 
konstfärdigt och omfattande foto-
montage, dels genom vår observante 
utsände reporter Mikael Romilds 
livfulla artikel. Dessutom kan Brö-
derna läsa om matälskande Bröder, 
om PB-seniorernas hemliga nöjen 
och mycket annat. Må läsningen bli 
angenäm!

Redaktionen

En alldeles lysande Bal!
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De Styrande Ordförande i Arbetsgraderna

Bäste Broder
Så är den då borta. Decenniets 
vackraste och längsta sommar. Den 
försvann dessvärre lika snabbt som 
den kom. Vissa har ju förmånen att 
kunna förlänga sin sommar. För min 
del handlar det om att sitta uppe i de 
provensalska bergen i Frankrike. Att 
blicka bort i fjärran mot de snöklädda 
Alperna medan värmen runtomkring 
mig stiger till 30-35 grader.

Men när Du läser detta så är vi alla till-
baka till verkligheten i Borås. Tillbaka 
till ett nytt Bricolistiskt verksamhetsår 
efter sommarens vila.

Året som passerat har i stor utsträck-
ning präglats av det just avklarade 
Dambricoleriet. Kanske inte kalaset i 
sig men väl förberedelser under mer 
än ett halvår. Damkalaset gick av sta-
peln den 21 september. Ett kalas med 
rekordstort deltagarantal och där vi 
faktiskt slog i taket. Bildligt talat. Vi 
blev nämligen över 460 personer. I 
skrivande stund vet jag naturligtvis 
inte hur Dambricoleriet utföll. Emel-
lertid är det på det viset att med så 
många kompetenta och entusiastiska 
Bröder engagerade så kan det bara bli 
succé. Jag sticker ut hakan och vågar 
säga det redan nu.

Det gångna året har också präglats av 
en del resande och besök i andra lo-
ger. Inte endast för oss Styrande utan 
även för många övriga Bröder. 

I övrigt är det nog ett ganska “nor-
malt” PB-år som vi nu lägger till hand-
lingarna, ett år med Gradgivningar 
från Grad 1 till Grad 9 – samtliga kalas 
med bra närvaro. Också det börjar nu 
nästan kännas normalt. Våra Talanger 

och våra Ämbetsmän har under det 
gångna året gjort sitt yttersta för att 
det blivit just så här bra. Som vanligt!

Om jag då sneglar framåt så kan jag 
notera att även innevarande år kom-
mer att innehålla inte bara vanliga 
Gradgivningar utan även en del 
resande. Bl.a. kommer vår fadderloge 
i Vänersborg att fira sitt 175-årsjubi-
leum till våren med ett stort damkalas. 
Vi hoppas att vi från arrangörerna kan 
bereda plats för en hel del gästande 
boråsare då. Om det går att lösa 
praktiskt så kommer vi att återkomma 
om detta. Vi Styrande gläds av detta 
”resande”. Det är nämligen både 
märkligt och samtidigt glädjande 
att de Bröder ”som reser” uppvisar 
en stor entusiasm för Bricoleriet, en 
entusiasm som kommer oss alla till 
glädje då man delar med sig av idéer 
och förslag här på hemmaplan.

Höstens första Arbetsgrad, Grad 1 
den 19 oktober, ligger också precis 
framför oss. Vi hoppas då kunna hälsa 
välkomna till en stor skara nya Kom-
mendörer som skall föra vårt fina arv 
vidare. 

Som vanligt när vi har ett nytt år fram-
för oss, så har vi alla stora ambitioner. 
Styrelse, Ämbetsmän och Talanger; 
vi har alla ambitionen att försöka 
höja nivån på våra kalas. Höja nivån 
på allting för att om möjligt kunna 
bibehålla eller höja närvarosiffrorna 
på våra kalas. Vi har redan idag en 
märkligt hög närvaro. En närvaro som 
är unik i Sverige, speciellt om vi ser till 
vårt medlemstal i logen och vårt upp-
tagningsområde i regionen. I synner-
het om man jämför med Stockholm, 
Göteborg eller Malmö. 

Jag slutar här med förhoppningen att 
jag med alla dessa positiva ord kan 
ingjuta positiv stämning hos er alla. 
Glöm inte av att vi ses i Par Bricole för 
att ha roligt. Nästan allting annat är av 
underordnad betydelse.

Broderligen.

Din Styrande Mästare Göran Olofsson

Skvadern...
...är ett väsen, en korsning mellan hare 
och tjäder. Denna naturens nyck finns 
i Medelpads skogar och allra mest i ut-
kanten av Sundsvall. Den kan ses vid en 
för de flesta människor väl dold tjärn. 
Endast några välinformerade Bricolis-
ter känner denna tjärn och dess hem-
ligheter. Ännu en av naturens nycker 
har genom årmiljoner givit tjärnen 
gynnsamma förutsättningar att istället 
för rent vatten porlar här underbart 
livgivande fluidum. Färdigt att ösa upp 
och avnjuta till måttlig berusning.

Detta och mycket annat fick jag och 
mine Bröder CM Torbjörn Sund och 
vCM Stefan Enander lära oss under 
ett CMO möte i Sundsvall 6-8 sept. Vi 
utbytte också idéer med övriga O och 
CM från samtliga PB-loger i Sverige 
om hur Arbetsgraderna ytterligare kan 
förbättras och utvecklas. Vi bevistade 
även deras Grad 3 vilket var en minnes-
värd afton. Vi blev mycket väl omhän-
dertagna av Bröder i denna så vackra 
stad. Jag har gjort det förut och gör det 
igen, uppmanar Er alla att när möjlig-
het ges så besök våra Systerloger. Nu 
har Arbetsgradernas arbetsår äntligen 
startat och jag kan utlova ett spän-
nande år. Många är det som jobbar 
hårt i Wingården för att förhöja våra 
lekar och nöjen ytterligare.  Inte minst 
vår eminente Theater Direktör, som 
de flesta av oss känner som en gränslös 
innovatör och idémakare. Han arbetar 
med en trogen grupp Bröder för att 
förgylla vår Ordenssal i 1700- talsform 
och förstärka vårt ursprung genom 
Ferkens Gränd och De Gyldende. Du 
kommer successivt märka förvandling-
en under året. Välkommen! 

Hans Berglund, O

Lördagen den 21 september var det 
åter igen dags för vårt stora Dam-
bricolerikalas. Allting flöt lysande 
och vi i ledningen har fått många 
lovord för kalasets organisation och 
genomförande. Dessa lovord tillkom-

mer naturligtvis alla Er som var med 
och gjorde det så bra. Vilken funk-
tion Du än hade. Stor eller liten. På 
förberedelsestadiet eller under själva 
festdagen. Talang, Ämbetsman eller 
övrig Broder. Från hela Sällskapet ett 

stort och varmt tack för Din viktiga 
insats.

Göran Olofsson 
Styrande Mästare

Till samtliga Bröder i Borås Par Bricole

De under sekler samlade och ordna-
de ordbestånd i Svenska Akademiens 
ordbok förmår knappt beskriva vad 
Vi upplevde lördagen 21 september.

I Göta Par Bricole gavs den 13 
september planenligt den Nionde 
Graden eller Konung Magnus Ridda-
reorden, i närvaro av ca 200 Bröder, 
bland dem även sju boråsare.

 Efter gemytligt höstgille och högtid-
lig dubbning samlades Bröderna till 

ett festligt måltidskalas, upplivat av 
sång och musik, tal och medaljregn.

Från Borås PB hade bröderna Kenth 
och Tommy Lewin fått möjlighet att 
recipiera till den nya Graden och 
samtidigt uppleva den speciella miljö 
som Valand erbjuder.

Övriga Bröder från Borås var Robert 
Lorentzon, Thomas Falk, Bertil Jans-
son, Bengt-Olov Engström och Lars 
Wettéus.

Lars Wettéus

Nya Konung Magnus Riddare

Veckan inleddes på ett storslaget och 
landsgagneligt sätt då vårt Sällskaps 
Höge beskyddare – Vårt sägen-
omspunna och Gloriösa Majestät 

triumfartat firade 40 år på Silver-
tronen. Detta följdes på tisdagen av 

Dambricoleri 2013

fortsättning nästa sida
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det lagtima riksmötets inte längre så 
högtidliga (det blir ju lätt så i den 
värld kalmuckerna tror sig styra) 
öppnande för att sedan kulminera 
i ett crescendo av festivitas under 
lördagen. Det av ett i åratal emotsett 
Dambricoleri!

Regnbågens palett förmår ej ge färg 
och ljus åt alla de fullständigt andta-
gande kreationer och uppsättningar 
som bars, för att inte tala om alla 
damer som också gjort sig fina.

Röda mattan var utrullad och på 
denna paraderade bröderna in i Par 
Bricoles stora Hall för att mötas av en 
festsmyckad lokal som Borås nog ej 
sett maken till. Tunga sammetsvåder i 
djuprött och kungsblått bildade scen 
för den illustra fjäderfäsmarsch som 
under svårslagen pompa och gran-
dios musik inledde Kycklinggradens 
högtidliga kapitel.

I kapitelsalen undfägnades Vi med 
sångarkraft och musikerglöd av en 
sådan intensitet att ingen kunde 
sitta med orört hjärta! Budskapet var 
enkelt denna afton, enkelt men ack 
så svårt ändå. Den bålde Lars Sjögren 
gav sig på att sätta ord på vad alla 
bröder kände denna afton – All you 
need is Love! En värdig Hommage!

Vilken författare skulle ha mod nog 
att försöka sig på att beskriva vad som 
skedde efter den Högtidliga Gradgiv-
ningen? 

Homeros? Sjung, O du Syster om 
tratten som bar. Nej, hexameter 
förslår inte!

Shakespeare? Kan en sonett klä var 
afton i ord? Nej, det duger ej!

Vi får gå till den största av de stora. 
Nobelpris eller inte! 

Astrid Lindgren! Och Det stora tab-
beraset i Katthult. 

Efter Gradens givning utbröt något 
som för den oinvigde skulle kunna 
uppfattas som en hjälpinsats dirige-
rad av Röda korset; stora mängder 
människor tampas om små smörgåsar 
på en begränsad yta. Detta kallas i 
den kalmuckiska världen – tapas. 

Så var det självklart inte!

I den Bricolistiska världen kallas det 
förfriskningar alternativt ”mingel” 
och förflöt givet utan tumult och 
större blessyrer!

Brickor länsades och glas tömdes och 
– se där! Mitt i allt detta kunde man 
se konung Gustaf III röra sig med en 
stor småstadsdrottning vid sin sida. 
Allt var som en magisk afton på ope-
ran. Var det 1792 eller 2013? Ingen 
visste säkert. Dock förflöt denna kväll 
utan ryggskott för Majestätet.

När så gästerna tagit tabberas (av 
latinet Tabula rasa – ren tavla) sam-
lades man igen i den magnifika och 
strålande Kapitelsalen för ett spex 
som inte bara heter duga, utan också 
Hotello och som finner sin grund 
och bas i de glada operetter och 
storvulna operor som kunnigt folk en 
gång i tiden tecknade ner. Nu hade 
de dock fått annan form och färg, 
skickligt ihopatotad och nutidsanpas-
sad av Borås Par Bricoles egen Göran 
Hagman som inte bara lyckats skriva 
in Rossini och Lars Gustav Andersson 
i handlingen utan även sig själv! Var 
annars låter sig sånt göras om inte i 
Par Bricole?! (Läs meningen ett par 
gånger så löser det sig.) En formi-
dabel succé! Länge kommer det, i 
Bricolkretsar, att talas om Hotello!

Måltidskalaset tog sin början i och 
med den högtidliga Marsch Grande 
som företogs av vårt sällskaps Höga 
och Högre Bröder anförda av Borås 
Par Bricoles utan snack högste Bro-
der Göran Olofsson.

Broder Niklas Hedin anförde med 
sällan skådat gosselynne, fantasi 
och därtill mannakraft, de härar av 
husfolk som utgjorde det väloljade 
maskineri varpå hela kvällen vilade. 
Sprit hälldes upp utan spill och annat 
missbruk, sparrisen radades upp med 
militärisk precision och allt detta och 
mer därtill på Broder Niklas spiritu-
ella anmaningar

Kvällen hedrades också av tillresta 
Bricolistiska dignitärer. Särskilt 
märktes Göta Par Bricoles Styrande 
Mästare som var märkbart tagen av 

fortsättning nästa sida
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det Bricoleri som Borås med en viss 
självklar elegans presterade.

Hans Berglunds tal till Kvinnan 
utgjorde ett retoriskt fyrverkeri där 
stilfigurer som antiteser, hyperboler, 
och efter fattig förmåga föga förvå-
nande, Bricolistiskboråsiska allitte-
rationer märktes! Grundtesen i talet 
var nyskapande och utspann sig från 
tanken om att utan kvinnan vore 
mannen intet. Detta förblev oemot-
sagt – just denna afton, och jublet 
visste inga gränser inför det sagda 
ordet.

O Ni Fantastiska Män, så valde, med 
smakfull insikt, designern och textilil-
lusionisten Minna Heino Engström 
att beskriva karlslokarna i sitt tal till 
Mannen. Mannen som med kunskap 
och finess styr skeppet i hamn och 
girar från grund och grynna och kla-
rar allt detta på egen hand, en hand 
som, enligt kvällens Erato, oftast 
tillhör en kvinna! Minna blev med 
sitt tal och sin praktfulla ensemble 
för alltid inskriven i de Bacchanaliska 
annalerna!

Under måltidskalaset fann gästerna 
inte enbart glädje i det som fanns 
i glas eller, överdådigt upplagt, 
immande på fat. Ett rikligt divertis-

sement fuktade både ögon och öron. 
Jörgen Johanssons tolkning av Curt 
Petterssons Älgavisa är i stora delar 
oefterhärmlig, för att inte tala om 
Roger Sandströms tolkning av Thank 
you for the music - mumsfilib-ABBA!

Ronjas rövarvisa gick, kanske, åt 
pipsvängen men i stället för att fråga 
sig ”voffo gör di på detta viset, voffo?” 
överväldigades salen av Hej Dunkom! 

En oväntad vokal fanfar höjde om 
möjligt feststämningen ännu några 
grader.

Så bröts då taffeln och sällskapet 
gjorde sig redo för reträtt till Sällska-
pets Stora Hall, där kaffe och avec 
stod uppdukat. Bjöd upp till dans 
gjorde Michael Erikssons Storband 
där sångerskan Pia Erikssons ljuva 
stämma smekte den nu, mer eller 
mindre, dansande skaran. Ögonen 
gladdes åt allt det ljuva de fick se 
i fråga om glädje, färg, glitter och 
blänk. Så hade då denna natt tusen 
ögon och om detta sjöng broder Jan 
Öjler och med ens förstod alla, att 
Bricolehistoria ristades i stenkaka.

Länge kommer denna afton att leva 
kvar bland våra minnen som ett av 
det ljusaste Vi vederfarits. Och till de 

Bröder av alla de Grader från minst 
till störst, från öst till väst (vit), från 
teaterns BH-band till högblått strum-
peband som anordnat denna, med 
skaldens ord (oklart vilken) ”roliga” 
kväll, kunna Vi endast frambära vårt 
djupt kända Tack! 

Tack för allt arbete ni alla lagt ner!

Tack för stämningsfulla tal och roliga 
inpass!

Tack för underskön musik och lyrisk 
sång!

Tack för god mat och läskande dryck!

Tack för att det är tre år mellan 
gångerna!

Så slöts då kvällen med ett storsla-
get och taktfast tapto, ett tapto som 
förkunnade till jordens folk, släkten 
och stammar tillblivelsen av den nya 
tideräkningen: Före – och – efter 
Borås Dambricoleri 2013. Från och 
med denna kväll kommer vid håg-
komster från aftonen varje rättrogen 
Bricolist, i sinnet, med tacksamhet 
och vördnad, vända sig mot Borås 
Par Bricoles Stora Hall och med hög 
och frimodig stämma tyst inom sig 
ropa: Klang! Klang! Klang!

Mikael Romild

När du vill få alla  
att dra åt samma håll!

Under ovanstående rubrik kommer 
lite då och då anspråkslösa kommen-
tarer till sådant som berör Bellman 
och hans diktning. Där så är möjligt 
kompletteras med rekommenda-
tioner till den intresserade om för 
ämnet lämplig litteratur.

Bellman och  
boråsarna
Att läsa en originaltext från 1700-talet, 
det vill säga det bellmanska seklet, 
är inte alltid så lätt. Somliga ord kan 
förbrylla på grund av en högst per-
sonlig stavning. Det här är knappast 
överraskande då begreppet rättskriv-
ning knappast existerade. Först med 
kulturpersonligheterna Leopold och 
Almqvist kan man tala om begynnelsen 
av en stavningsnorm som skulle gälla 
hela riket. Detta skedde under 1800-ta-
lets inledande decennier.

Andra svårigheter har att göra med 
att vissa ord förändras till sin betydelse 
eller helt enkelt bara har försvunnit ur 
nutida språkbruk. Man kan till exem-
pel undra över hur många bland de 
yngre Bröderna som känner till ordet 
livstycke, ett klädesplagg närmast hu-
den som i högsta grad förpestade min 
barndom. Än värre tycks oss ibland 
Bellmans ordval vara. Vad är det för 
märklig rock med styva dykränger som 
Jergen Puckel stoltserar i? Vad Bellman 
avser med jungfrumord kan vi möj-
ligen ana, medan det liderliga ordet 

hundsvott knappast tål ett klargörande 
i dessa oskuldsfulla spalter.

Helt klart är emellertid att Bellman 
i sina dikter inte väjer för det råa 
vardagsspråket i 1700-talets Stockholm, 
i många fall obegripligt för dagens lä-
sare. I sammanhanget kan nämnas att 
många dåtida stockholmare tydligen 
kände sig moraliskt besvärade med de 
här osminkade uttrycken. Det framgår 
av de många avskrifter av Bellmans 
epistlar och sånger som cirkulerade 
innan de slutligen utgavs i tryck. Ty 
ofta har en vän av moral och ordning 
vid kopieringen ändrat det stötande till 
något mer blodfattigt, så att säga. 

Vad har nu allt detta med boråsarna att 
göra? Jo, det förhåller sig så, att Sjuhä-
radsbygdens gårdfarihandlare, det vill 
säga knallarna, färdades som bekant 
vida omkring i landet, Stockholm ej 
undantaget. Deras kommers har själv-
fallet inte undgått den observante Bell-
man, som av någon anledning förhöll 
sig ganska nedsättande gentemot dessa 

Något litet angående Bellman 
och hans värld

Boråser. (Ordet knalle var ännu okänt 
i Stockholm.) Smärtsamt nog för envar 
lokalpatriotisk Broder tvingas denne 
nu inse, att i den uppsjö av skymford 
som Bellman använder sig av, där före-
kommer dessvärre även boråsare. Till 
exempel heter det på ett ställe: tjock 
som en Boråser. Även i andra texter 
noteras knallarna, välgödda och av 
Bellman använda i okvädande syfte.

Nåväl, jag tror inte Bröderna skall be-
höva tycka sämre om den store skalden 
på grund av dessa fakta. För det är väl 
förmodligen så, att han helt enkelt 
använde den jargong som kunde 
avlyssnas bland roddarmadamer, tig-
gare, krogmamseller och liknande. 
Han gjorde givetvis så för att skapa den 
realistiska direktupplevelsen av den 
tidens Stockholm, en upplevelse som 
är oss förunnad än idag.

Att läsa: Bellmanssällskapet, Ur Bell-
mans värld och Fredmans. 1991.

Bo W Jonsson
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Luculli Gille  
i Borås
Först ordet Gille.

I Bjälbo kyrkby utanför Skänninge 
står två resta runstenar. På den ena 
stenen är det inristat: ”Unga män 
reste denna sten efter Grep, sin gil-
lebroder.”

Bjälbostenen har daterats till bör-
jan av 1000-talet och är den äldsta 
skrivna källan i landet som beskriver 
ett av medeltidens mest specifika 
fenomen – gillet. 

Alltså redan på vikingatiden kall-
lades föreningar för just ”gillen” och 
föreningens medlemmar för ”gilles-
bröder”.

Människan har alltid haft ett stort 
behov av att möta andra människor 
på ett gemensamt plan. När män-
niskor började lämna landsbygden 
för att dra sig till de uppväxande 
städerna saknade man byns trygghet 
och gemenskap – gillena fick ersätta 
denna trygghet.

Gille är från början ett germanskt 
ord och står för sammankomst, ex-
empelvis dryckesgille. Språkligt kan 
det sägas vara ”en grupp som hyllar 
något”. Detsamma som en förening, 
en frivillig sammanslutning, samfund 
eller samkväm, gästabud eller fest. 
(F.ö. samma ord som i gillestuga.)

Ordet gille möter man tidigast i 
medeltida urkunder från 700-talet, 
då ofta som benämning på samman-
slutningar med vissa gemensamma 
drag. Gillen spelade en viktig social 
roll för germanerna under perioden 
400 - 900-talet, då de bosatte sig i 
norra och västra Europa. Syftet var 
att ge gillesmedlemmarna ömsesidig 
hjälp i nöd, vid fattigdom m.m. 

Att gillen ofta förknippas med fest är 
inte underligt. De tidiga gillena som 
beskrivits var sociala organisationer 
till skydd för dess medlemmar, men 
de höll också regelbundet gästabud.

Man kan säga att gillena gav sina 
medlemmar säkerhet som ett slags 
”artificiella familjer”. 

 Begreppet ”lukulliskt gille” eller ”lu-
kulliskt gästabud” torde vara bekant 
för de flesta, liksom det faktum att 
restauranger med höga kulinariska 
ambitioner gärna stämplar sina mat-
rätter som ”lukulliska”. 

Lucius Lucullus föddes år 117 f.Kr. 
och var romersk militär och politiker. 

Han tillhörde patricierätten Lucina 
men gifte sig så småningom in i den 
kanske mest betydelsefulla och mest 
förnäma av alla Roms familjer, den 
Claudiska ätten. Han nådde därige-
nom både makt och rikedom och år 
74 blev han konsul, ett av Roms allra 
högsta ämbeten.

Lucullus namn är idag alltså syno-
nymt med storslagna gästabud och 
gourmetmat. Lustigt nog ger de 
antika källorna ingen överdrivet 
detaljerad information om hur dessa 
omhuldade gästabud tedde sig och 
vilka maträtter som serverades där. 
Bara antydningar ges. 

Att Lucullus inte skydde några eko-
nomiska medel när det gällde maten 
vet man emellertid rätt säkert.

Ryktet om hans allt annat än an-
språkslösa matvanor hade spridit sig 
i hela Rom. Han är också känd för 
sina lyxvillor utanför Rom och vid 
Neapelbukten, där han lät anlägga 
fiskdammar både för sötvatten och 
saltvatten till stora kostnader. Men 
han hade obegränsade resurser, del-
vis tack vare sitt ingifte i societeten.

Lucullus är också känd för sina för-
nämliga trädgårdar och just för sina 
”lukulliska” måltider. 

Man kan annars slå fast att hans sam-
tid verkligen inte präglades av några 

större utsvävningar – åtminstone inte 
vad gäller mat och dryck. Som ett 
kuriosum kan vara värt att notera ro-
marnas starka agrara förankring; de 
var ett utpräglat jordbruksfolk, vilket 
även speglar deras föda. Stommen i 
det romerska köket kom därför att 
utgöras av spannmål och grönsaker, 
bröd och gröt, till skillnad från exem-
pelvis grekerna, som var en utpräglat 
maritim kultur och där fisken var 
viktig. Nomadfolk däremot hade en 
mer animalisk föda.

Det var absolut inte romarna som 
införde ett ”civiliserat” sätt att laga 
mat. Inte heller vinodlingen kommer 
därifrån. 

Nej, högst sannolikt var det den 
italiska halvöns stora kulturbärare, 
etruskerna, som lärde romarna att 
odla vin. Dessutom fick man även 
då lära sig en mer förfinad inställ-
ning till mat. Det fanns nämligen hos 
etruskerna en väl utvecklad kulina-
risk tradition. Det var således denna 
kultur som lärde romarna såväl att 
odla som att dricka vin.

Förmodligen var det väl dessutom 
så, att det under fälttågen i den hel-
lenistiska världen, långt hemifrån, 
romarna kom i kontakt med en 
slösande och rik gästabudskultur. 
Denna hemförde man sedan till Rom 
som där anammades av den romers-
ka eliten. 

Därför är det föga förvånande att 
Lucullus historiska eftermäle i så hög 
grad färgats av denna fas i hans liv, 
eftersom han genom sitt, måhända 
obetänksamma leverne, gjorde sig 
till en tacksam måltavla för romerska 
moralister och annat fördömande 
folk.

Sedan var det det här med Luculli 
Gille.

Låt oss först slå fast att Luculli Gille 
i Borås Par Bricole inte är någon ny 
Talanggren. Det gör inte anspråk på 
detta heller. Men vad är det då? 

”En festlig sammankomst” med in-
slag av ”överdådigt leverne” inspire-
rat av Lucullus. Är det på det sättet, 
Göran Nilsson?

Här lämnar jag ordet till Borås-gillets 
förste Praeses Göran Nilsson:

”En i Borås mindre känd verksamhet 
inom Par Bricole är Luculli Gille.

Gillets ändamål är att bland Gil-
lesbröderna sprida kunskap inom 
matlagningskonstens område, och 
samtidigt åstadkomma en djupare 
förbrödring mellan medlemmarna i 
Bricoleriet.

Det hela startade inom Par Bricole i 
Jönköping för 30 år sedan. För övrigt 
kommer jubileet att firas i september 
under verkligt festliga former.

Succén var i stort sett omedelbar och 
nya matlag bildades i rask takt, för 
att idag omfatta ett drygt hundratal 
bröder.

Tio år senare hade konceptet spritts 
till Göta Par Bricole, som idag har 
elva entusiastiska grupper med 10 - 15 
medlemmar i varje. Och naturligtvis 
blir det ett dundrande kalas för att 
fira 20-åringen i april. Då finns säkert 
även representanter från både Sunds-
vall och Borås på plats, för se nu är 
även vi boråsare med i leken.

I Parkhallen finns en första förutsätt-
ning som vi i Borås saknat tidigare, 
nämligen ett fungerande kök. Kan-
ske inte lika ändamålsenligt som i 
Jönköping och Göteborg, men gott 
nog efter lite kompletteringar.

Traktörsgruppen som i Borås under 
åtta år servat bröderna vid många 
olika tillfällen, bildar stommen i 
det första matlaget, Primus Motor, 
som vid det här laget genomfört 
några testmiddagar för att få en bra 
grund(!) för den tilltänkta tillväxten.

Precis som på övriga platser har sta-
tuter upprättats för kamratverksam-
heten, som liksom på dessa leds det 
hela av en styrelse bestående av:

Praeses som är styrelsens ordförande.

Gillespräntare som för protokoll vid 
Gillets möten.

Gillesfogde som ansvarar för räkenska-
perna.

InSPISient som utövar tillsyn över Gil-
lets köksutrustning.

Som första Praeses valdes vid det 
konstituerande mötet Broder Göran 
Nilsson.

Varje matlag leds av en Monsieur 
le Chef som har det övergripande 
ansvaret för årets program och inne-
håll, samt inte minst att gällande 
regler för aktiviteter i Parkhallen 
efterlevs.

Senare i år kommer ansökningsblan-
ketter att finnas tillgängliga för de 
medlemmar av Borås PB som önskar 
klappa på köksdörren för inträde. 
Följande krav för medlemskap är 
oeftergivliga: ”

1. Att kunna beakta måltidens este-
tiska värden under iakttagande av ett 

kultiverat umgänge vid det dukade 
bordet.

2. Att iaktta en Bricolistisk måttlig-
het vid intagande av synligt ljuvligt 
fluidum.

3. Broder som varit medlem i Borås 
Par Bricole i minst två år och som 
uppnått lägst Grad 4, kan ansöka om 
medlemskap i Gillet

4. Inval i Gillet liksom fortsatt 
medlemskap förutsätter också en 
god närvaro vid Borås Par Bricoles 
Gradsammankomster, vilket i princip 
innebär minst hälften av möjlig när-
varo under de senaste två åren.”

Göran Olofsson

Vi vann!
Lördagen den 20 april firade Göta 
PB Luculli Gille sitt 20-års jubileum 
med ett hejdundrande kalas.

Det vankades inte bara en förträfflig 
middag med tillhörande ädla drycker 
och jubileumsmedaljer utan även 
ett för kvällen specialskrivet spex. 
Sålunda fick bröderna möta Gustaf 
Wasa, Lucullus och Bellman under 
denna föreställning som utspelades 
på en restaurang.

Bättre än så här kan knappast en 
sann PB-kväll utveckla sig.

Men som om detta inte vore nog så 
startade dagen redan kl 09.00 i Stora 
Ordenssalen där fyra lag skulle tävla 
om vandringspriset Spillångan. En 
tävling som anordnas vartannat år.

Lagen från Göteborg, Jönköping och 
Borås fick var sin hemlig råvarukorg, 
och en timme på sig att med utgångs-
punkt från denna komponera en tre 
rätters meny, som efter lunch skulle 
tillagas och presenteras på sekunden 
vid angiven tid. Allt under överense-
ende av publik och framförallt de tre 
professionella domarna, som leddes 
av den kände Göteborgskrögaren 
Mats Nordström, Wasa Allé och Här-
rön. Obligatoriska råvaror som måste 
ingå var färsk torskrom, hjärtmusslor 
och fyra vaktlar. En emulsion och en 

deg skulle också finnas med. Juryn 
kontrollerade hela tiden tillagning 
och hygien förutom naturligtvis pre-
sentation och smak på de rätter som 
tillagades.

Vid den spännande prisutdelningen 
strax före jubileumsmåltiden visade 
det sig att med god marginal hade 
Borås eget nya lag, Primus Motor, 
med Stig Dalmyr, Roland Hüttner, 
Magnus Ljung och Göran Nilsson 
segrat. Pristagarna fick diplom och 
med sig hem det åtråvärda vandrings-
priset, en spillånga inom glas och 
ram. Detta finns nu till beskådande 
på vårt kansli. Åtminstone fram till 
våren 2015, då Borås PB skall vara 
arrangör för tävlingen.

Göran Nilsson

En nöjd Praeses Göran Nilsson med diplom 
och inramad Spillånga till Borås Luculli Gille.
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Sällskapet sökerPB:s seniorer
Att vårt Lysande Sällskap bedriver 
många verksamheter, som inte alltid 
märks utåt, har många Bröder kunnat 
se exempel på, inte minst i KLANG! 
En sådan verksamhet är just den, 
som en grupp, PB:s seniorer, ägnar 
sig åt varannan tisdag i PB:s kansli, 
Parkhallen.

Ett tjugotal s.k. daglediga Bröder träf-
fas alltså regelbundet för att gemen-
samt inta en kopp kaffe, sällskapa och 
sedan åhöra ett intressant föredrag, 
som någon av deltagarna står för. 
Tanken är att bröderna skall kunna 
ta del av de erfarenheter, upplevelser 
och kunskaper, som finns i så rikt mått 
i vårt Sällskap. Det är också ett sätt att 
betona PB:s roll som kultur- och tradi-
tionsbärare och ge inblickar i de olika 
intresseområden, som Bröderna har 
och som alla kanske inte är medvetna 
om.

Under årens lopp har vi bl. a. kunnat 
lyssna till Bengt I Johansson, som inte 
bara har berättat om vintillverkning 
och vinprovning utan också förnöjt 
deltagarna med ett kåseri kring säll-
samma upplevelser i Indien som repre-
sentant för Juniorhandelskammaren, 
Göran Hagman som talat både om 
det antika och moderna Grekland och 
Åke Andersson, som visat bilder och 
berättat om fågelliv både i Sjömarken 
och på Stora Karlsö. Vidare har Sven 
Engblom, Osvald Häggdahl, Boris Eng-
ström m.fl. gett inblickar i Borås textila 
historia, och Arne Widell, Henrik West-
ling och inte minst Ordenstrubadu-

ren Fredrik Berg presenterat svenska 
visdiktare från Bellman och framåt.

Ja, det har verkligen funnits många 
källor att ösa ur, och spännvidden har 
varit stor. Andra exempel på ämnes-
områden är hur hundar används inom 
räddningstjänst och t.o.m. sjukvård, 
hur en symfoniorkester fungerar, vilka 
regler som gäller för vapensköldar, hur 
PB:s matrikel kommer till och hur det 
är att tjänstgöra i FN-tjänst på Cypern 
eller i Gaza – för att bara nämna några, 
alltid lika fascinerande ämnen.

Det här är också Par Bricole och bara 
ett exempel på hur stor glädje och 
behållning det ger att få vara medlem i 
vårt Lysande Sällskap! 

Henrik Westling

Fler Traktörer
Vi äro 8 Traktörer vilka behöva för-
stärkning i teamet, att förgylla övrige 
Bröders tillvaro med fluidum och 
t.ex. tapas. Om någon Broder kän-
ner sig manad kontakta i så fall Jan 
Elgquist per mail:  
jan.o.elgquist@hotmail.com  
eller mobil: 0706 99 46 82, kvällstid.

W W W. A S H A R A D . S E

Johan Strömberg

johan.stromberg@asharad.se

Torsdagen den 12 juli 1860 var 
förmodligen en varm, dåsig sommar-
eftermiddag i den lilla staden Borås. 
Nere vid Viskan, där Stora Brogatan 
övergår i Västerbro, huserade då 
”Enigheten”, en sammanslutning i 
sällskapligt syfte, med lokal hos Kon-
ditor Lundbeck. Det var ett mycket 
uppskattat ”Schweizeri”, flitigt 
frekventerat av det nöjeslystna Borås. 
(Idag finner vi Den Danske Bank i 
denna fastighet).

Fram mot klockan 17.00 sågs ett 
betydande antal av stadens bemärkte 
herrar passera genom entrén för att 
hörsamma den inbjudan till bil-
dandet av ett nytt Brödrasällskap i 
staden, som cirkulerat sedan januari. 

Väl på plats möttes man av de 10 
boråsare som, i egenskap av medlem-
mar i den redan etablerade logen i 
Wenersborg av det Lysande Sällska-
pet Par Bricole, hade tagit initiativet 
till detta första möte i Borås.

—  …  —
Vi skall i några nummer av KLANG! 
försöka teckna en kortfattad bild av 
dessa våra Grundare.
Peter Andreas Dahlgren, 
(60 år) Postmästare

Jacob Alfred Wendt, 
(30 år) t.f. Borgmästare

Carl Birger Bergendahl, 
(45 år) Häradsskrivare

Magnus Håkan Timell,  
(70 år) Kronofogde

Fredrik Wilhelm Hammarström, 
(44 år) v. Häradshövding

Carl Björnwall, 
(34 år) Kamrer

Anders Sjöberg, 
(58 år) Kronofogde

Elis Hammarin, 
(35 år) Länsman

Johan Daniel Bergström, 
(36 år) Kronolänsman

Carl Fredrik Hallberg, 
(37 år) Stationsinspektor

P. A. Dahlgren
Peter Andreas Dahlgren blev vår 
förste Ordförande Mästare vid instal-
lationen den 5 oktober 1860. 

Han föddes i Göteborg den 8 januari 
1800. Föräldrarna var Betjenten Peter 
Jacob Dahlgren och hans maka Anna 
Andersdotter.

14 år gammal slutade han skolan och 
fick anställning som Contorsbetjent 
i Herrar Laur Tarras & Blaurocks 
Contor i Göteborg. 5 år senare byter 
Dahlgren arbetsgivare till Länsman  
A P Skogberg i Ale härad och blir 
sedan 1824 befordrad till Kronoläns-
man i Bjelke härad. 

Karriären inom Postväsendet inleds i 
och med befordran till Postmästare i 
Sollebrunn i mars 1853, där han stan-
nar till dess han ”i nåder” blir trans-
porterad till motsvarande befattning 
i Borås i november 1856. 1857 blev 
han ledamot av direktionen för Borås 
Lasarett.

1826 gifte han sig med mamsell 
Catharina Sophia, som avled 1855. I 
äktenskapet föddes tre döttrar; Ann 
Charlotte, född i april 1828 och 1855 
gift med Kronolänsman F W Boustedt, 
Augusta Josephina född 1830 och 
Sophia Amalia född 1832. De båda 
yngre medföljde fadern till Borås, där 
han inrättade bostad och postkontor i 
fastigheten Munin, hörnet Sandgärds-
gatan-Torggatan.

Dahlgren inträdde i Wenersborgs Par 
Bricole någon gång under 1850-talets 
första hälft. Exakt årtal är osäkert, 

men i matrikeln för 1860 står han 
upptagen som vice-Guvernör och Rid-
dare av Första graden, motsvarande 
vår grad 6. Detta var även den grad 
han började verka i som Ordförande 
Mästare i Borås den 8 oktober 1860. 
Han hoppade sedan över nästa grad 
och upphöjdes till vår förste Guvernör 
1862. Detta blev hans slutgrad.

Efter något år i Borås fann Dahlgren 
att deltagandet i sammankomsterna 
i Wenersborg var förknippade med 
stora besvär, och då han i staden 
umgicks med ett antal Bricollbröder, 
bestämde de att söka stöd i Weners-
borg för att etablera en dotterloge i 
Borås. Ett upprop spreds och då det 
möttes av ett starkt gensvar gick man 
vidare till Moderlogen i Stockholm 
med ansökan om att få bilda ett West-
göta Par Bricole.

I maj 1860 kom det ett positivt svar, 
dock för namnet Borås Par Bricole, 
och efter mötet den 12 juli vidtog 
intensiva förberedelser under Dahl-
grens ledning för att installera den 
nya logen i oktober.

Trots att han redan var något till åren 
engagerade sig Dahlgren med liv och 
lust i sitt uppdrag, och han missade 
inte en enda sammankomst under 
de första fyra åren. I början av 1865 
tvangs han av hälsoskäl att avstå från 
omval, fick allt svårare att delta i verk-
samheten, och den 14 februari 1866 
avled han 66 år gammal.

Vid den tiden var Borås Par Bricole 
redan en väl etablerad dotterloge. 
Antalet medlemmar uppgick till över 
200, Theatern och Musiken var stå-
ende inslag i sammankomsterna och 
i januari 1867 fick man tillåtelse att 
utnämna upp till 30 vice-Guvernörer.

P A Dahlgrens helt avgörande bety-
delse för Borås PB:s tidiga utveckling 
visades vid den högtid som anordna-
des den 18 april 1866 till Dahlgrens 
minne.

En sentida markering av vår uppskatt-
ning gjordes år 2000 då vi instiftade 
en serie Medaljer som bär Postmästa-
rens namn och bild. 

Lars Wetteus

Grundare av Borås PB
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Sista ordet

Porto

betalt

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

Mine Bröder!
Låt mig så här till sist och än en gång 
understryka en viktig detalj som – 
faktiskt – gäller PB:s fortbestånd. Det 
är till faddrarna jag vänder mig för 
att påminna om deras utomordentli-
ga ansvar i fråga om sina söners enga-
gemang i PB. Alltför många nyknub-
bade har förblivit sådana eller, enkelt 
uttryckt, efter Första Graden aldrig 
visat sig igen. Därför, kära faddrar, 
håll ögonen på era telningar, stöd 
dem, uppmuntra dem och ingjut en 
Bricolistisk anda i deras hjärtan!

I sammanhanget kommer väl en del 
att tänka på Viktor Rydberg – egent-
ligen Bricolist utan att veta om det – 
som skaldade: ”Zeus! Giv släktet gos-
selynne, hoppfull håg och fantasi!”

Bo W Jonsson

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

iphone android

 Vi kör mellan kalmuckernas värld  
och ParBricole.

Du kan förbereda dig 
genom att ladda ner  

vår nya app för  
smidigare bokning.


