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I skrivande stund har vi precis kommit 
hem efter att ha övervarit den Skinande 
Graden, alltså Grad III och i det här 
numret kan du förutom detta läsa repor-
tage från Barbara-högtiden, Grad II och 
det besök vi gjort hos vår Systerloge i 
Vänersborg . Några av oss besökte dess-
utom Jönköping, då de hade installation 
i början av februari . Det får du läsa om i 
nästa nummer . 

Våra Styrande har ju också sett till att 
bredda vår verksamhet så att även våra 
hustrur och barn, och övriga närstå-

Snart är det vår!
ende, får åtminstone känna en fläkt av 
vad vi har för oss. I detta nummer får 
du alltså läsa om, och se bilder från, två 
av dessa arrangemang. Under januari 
månad hade vi den numera traditionella 
julgransplundringen för alla barn och en 
champagneprovning under ledning av 
Bengt I Johansson och Göran Olofsson. 

Det som nu återstår av arbetsåret är 
Grad IV och GRAD VII samt Körens 
vårkonsert.

Redaktionen

Ett stort lyft för fjolårets repris av Barnfesten. Läs mer inne i tidningen.
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Borås PB:s kansli
Öppet måndag – torsdag, 

klockan 09 .00 – 11 .00

Ingång från Fristadsvägen .

Kansliet hjälper till om du vill ändra din 
adress, telefonnummer eller e-postadress 

om du inte vill göra det själv .

Du är naturligtvis välkommen att bara 
komma in och hälsa på och se hur vi har 

det, eller titta i vårt bibliotek .

Borås Par Bricole
Besöksadress: Fristadsvägen 

Postadress: Box 236, 50113 Borås 
Telefon: 033-12 60 66 

E-post: boras@parbricole .se

Avanmälan inför kalas: 
033-12 69 79

Måltidsinbetalningar: 
Bg 448-4507 

Swish 123 034 5397

Hemsida: boras .parbricole .se

Jubilarer

År Datum
95 13-04 Arne Widell
90 07-07 Åke Åkesson
85 12-07 Gunnar Carlsson
80 29-06 Bernt Anderson
75 07-04 Bengt Svenson
75 08-04 Christer Erikson
75 15-04 Hans Carlesund
75 20-04 Bertil Jansson
75 21-04 Göran Bengtson
75 14-05 Arne Arnkärr
75 19-05 Jan Frick
75 04-07 Kurth Järrenfors
75 07-07 Göran Lénberg
75 08-07 Kjell-Åke Ohlsson
75 18-07 Göran Swahn
70 12-01 Tage Svedensten
70 02-04 Lars Gustaf Andersson
70 02-04 Jan-Christer Parkhagen
70 10-04 Bertil Danielsson
70 11-05 Rolf Eriksson
70 11-06 Thommy Nilsson
70 14-06 Per-Olof Hygren
70 30-06 Hans Kjellberg
60 24-03 Per-Anders Jarnebrink

Hvem är, som ej vår Broder minns

Ålder Datum
79 07-12 Johan Sundbaum

De Styrande

År Datum 
60 25-03 Torkel Stenbäcken
60 07-04 Hans Abrahamson
60 07-04 Per Anders Carlsson
60 25-04 Stefan Wennerblom
60 06-05 Lennart Jonsson
60 10-05 Mats Henriksson
60 14-06 Dan Nilson
50 05-04 Mikael Sträng
50 07-04 Jonas Lönnqvist
50 08-04 Fredrik Nilsson
50 14-04 Morgan Tidstål
50 09-05 Fredrik Johansson
50 15-05 Joakim Jonson
50 01-06 Rickard Blanc
50 20-07 Roger Sandström
50 21-07 Johan Svanehed
50 23-07 Jan Johansson

Bröder
När jag skriver dessa rader har vi just 
begått PB 3 och av Arbetsåret återstår då 
endast PB 4 och PB 7 .

Så här långt är vi Styrande mycket 
nöjda med vad som varit . Vi hoppas 
naturligtvis att också du min Bror är av 
samma uppfattning . 

Det har varit lysande Kapitel, makalösa 
kalas och fantastisk underhållning. Eller 
som vi brukar säga: ”Muntra och anstän-
diga tidsfördriv samt oskyldiga nöjen 
under det att vi lindrar livets besvärlighe-
ter”.

Att vårt gamla och lysande Sällskap 
efter århundraden fortsatt står starkt och 
växer beror naturligtvis i första hand på 
Bröders engagemang, vänskap och styrka. 
Men också på att vi värnar och bevarar 
den kultur som ligger till grund för Par 

Bricole liksom den kultur som på senare 
år tillkommit och funnits värd att under-
hålla. Bellman, Taube, Gärdestad, Hasse 
& Tage eller Beatles. Skådespel, spex och 
talekonst. Våra Talanger visar stundligen 
hur enastående väl de hanterar kultur-
arvet såväl det gamla 1700-talet som det 
mer moderna. 

Men det är många fler som gör storar-
tade insatser. Vi är över 100 Bröder som 
på olika sätt arbetar ideellt för Sällska-
pets bästa och som ser till att Borås PB 
förblir unikt. Och du som ännu ej tagit 
på dig annan uppgift än applådörens 
vill jag uppmuntra att göra så. Det finns 
utrymme och behov för många fler. 
Talanger, Administratörer, Hantverkare, 
KLANG-skribenter, Fastighetsskötare, 
Scenarbetare… Ja en mängd olika upp-
gifter i Wingården, såväl omfattande som 
små. Och har du inte den lusten, kraften 
eller möjligheten finns det alltid andra 
sätt stödja Sällskapet. Vi har ett ständigt 
behov av inköp av regalier, instrument 
och andra materiella nödvändigheter. 
Även renovering och förgyllning av vår 
fastighet, såväl exteriört som interiört 
kostar mycket pengar. 

Över 60 Bröder har generöst köpt en 
eller två aktier i vårt Fastighetsbolag. 
Dessa pengar har hjälpt oss göra en 
mängd förbättringar och underhåll. Vill 
du vara med som ägare till vårt Bolag och 
därmed hjälpa till med medel istället för 
handkraft är du välkommen kontakta 
någon av oss Styrande. Eller om du helt 

enkelt vill bidraga med en donation eller 
gåva så kommer du för lång tid bli ihåg-
kommen av Sällskapet. Vi uppmärksam-
mar naturligtvis det på lämpligt Bricolis-
tiskt sätt. Hos några av våra systerloger 
och i Moderlogen förekommer det ofta 
att Bröder som varit medlemmar i många 
år och upplevt våra glada tidsfördriv 
och vänskap, i sina testamenten som en 
sista önskan och i tacksamhet skrivit in 
Par Bricole för att ge stöd till Sällskapets 
fortvaro. Eller bett efterlevande skriva i 
dödsannonsen att bidrag till Par Bricole 
är ett sätt hedra den bortgångne. 

I övrigt ber vi alla Bröder ”save the 
date”: Lördag 14 september då årets 
största och vackraste kalas i Borås går 
av stapeln. Nämligen det var tredje år 
återkommande DAME BRICOLERI. I år 
med pompa, ståt, spex, musik, sång, vin, 
middag, dans, ballonger, bubbel, medal-
jer och mycket mer på ÅHAGA. Inbjudan 
kommer under maj månad.

De Styrande genom 
DStM Hans Berglund  

”Lördag 14 september  
då årets största och vack-
raste kalas i Borås går av 
stapeln. Nämligen det var 
tredje år återkommande 

DAME BRICOLERI.”

De 273 Bröderna, inklusive ett tjog gäs-
ter, kunde alla vandra hem i nattmörkret 
lördagen den 19 januari 2019 med ett 
leende på läpparna . Och säkert gnolade 
man på någon av Ted och Kenneth Gär-
destads örhängen .

Men som vanligt började kvällen med 
att våra NOIWAKer skulle prövas med 
avseende på de talanger deras faddrar 
uppgivit att de besitter. Uppgivet kunde 
vi konstatera att det var som vanligt, men 
efter en i övrigt väl genomförd reception 
av O Johan Anderson och en förlåtande 
CM Dan Bodin så kunde de 33 Recipien-
derna dock upphöjas till KOBÖKer. Fort-
sättning på detta drama följer. Gradens 
förklaring lästes på ett förnämligt sätt av 
OToS Ingemar Augustsson. 

Efter sedvanligt mingel och vätske-
påfyllning avåts en närande och god 
måltid. Under måltiden hölls diverse tal, 
bland annat till Recipienderna av O som 
besvarades av den nyantagne KOBÖKEN 
Gustav Svenungsson Lindwall. Vidare 

tackades kvällens sponsor, Erik William-
son från Castellum fastigheter, för sitt 
bidrag till att göra kvällen något billigare. 
Det var tolfte året i rad, vilket vi tackar 
för. Under måltidskalaset belönades även 
våra gäster med medaljer av olika valörer. 
Som om inte det skulle vara belöning 
nog att gästa Borås?!

Direkt efter att måltidskalaset avslutats 
framförde den Bacchanaliska Musiken 
”Ted i våra hjärtan”, vilket var en lysande 
hyllning till Ted Gärdestad. Solister i de 
nio numren (plus tre extranummer) var 
Ingemar Augustsson, Greger Arturén, 
Andreas Johansson, Robin Lundgren och 
Lars Sjögren. Dirigent och kapellmäs-
tare var Roger Carlsson och för arrang-
emanget stod Pedro Johansson och Lars 
Sjögren. Stort tack till er alla, och i detta 
tack inkluderar vi hela vår älskade Bac-
chanaliska Orkester som stod för kompet.

Som nämndes i inledningen var det 
lätt att efteråt gå att nynna på ”Eiffefel-
tornet”, ”Satellit”, ”Sol, vind och vatten” 

Lars Andersson
Patrik  Artman
Christer Björklund
Hans Carnefjord
Henning Daol
Axel Desaix
Steven Dutton
Christian  Ekström
Daniel Forssell
Carl-Johan Fransén
Johan Gregow
Martin Grundén
Nicklas Grönbäck 
(Göta PB)
Fredrik Guldstrand
Stefan Håkansson
Henrik Höglind
Hasse Ikävalko
Linus Johannesson

Magnus Johansson
Chris Karlsson
Robert Kjell
Pelle Neugebauer
Patrik  Nordin
Mikel Nyman
Lars Rapp
Andreas Safko
Peter Sundqvist
Anders Svensson
Jonas Svensson
Gustav Svenungsson 
Lindwall*
Anders Wenell
Lowe Wittzel
Per-Erik Ålander

*tacktalare

Recipiender, Grad II

Andra Graden
eller några av de andra lika väl framförda 
styckena. Som vanligt en toppenkväll!  

Claes Persson
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Mitt i pågående VM i längdskidåkning, 
samtidigt som det var en strålande 
vinterdag (men utan snö) valde ändå 221 
Bröder att besöka PB den 23 februari . 
Mest boråsare, men trekvarts tjog gäster 
hade ansträngt sig för att komma till oss . 
Ansträngning förresten, det var väl ett 
nöje för dem! Alla hälsades välkomna 
av de Styrande, och särskilt välkomnade 
blev gäster, närvarande Jubelkommendö-
rer och Styrande Emeriti . 

De 26 Recipienderna som hade modet 
att infinna sig (varav en ända från Mo-
derlogen) korsförhördes  som sig brukar 
av den allt annat än ojäviga domstolen. 
Trots protester, och tack vare punsch,  

benådades alla till slut av vår milde v.O, 
Stefan Enander. Ordinarie O, Johan 
Anderson, agerade domare. Ceremoni-
mästare var Dan Bodin, som gjorde en 
strålande insats. Han också.

Efter måltiden, som utgjordes av Wal-
lenbergare på lammfärs och päregröt 
(potatispuré) underhölls Bröderna av 
Musiken och Kören som framförde ett 
antal Beatles-örhängen. Vi som var med 
på 60-talet njöt i fulla drag av detta. 

Vilken kväll! Nöjda kunde vi dra oss 
hemåt strax innan klockan slog midnatt.

Claes Persson

Tredje Graden
Lars Andersson
Nicklas Bengtsson
Christer Björklund
Hans Carnefjord
Henning Daol
Steven Dutton
Christian Ekström
Giovanni Ferrera
Carl-Johan Fransén
Martin Grundén
Fredrik Guldstrand*
Stefan Håkansson
Henrik Höglind
Linus Johannesson
Carl Gustav Johansson 
(Moderlogen)

Magnus Johansson
Robert Kjell
Patrik Nordin
Mikael Nyman
Lars Rapp
Hampus Suomela
Jonas Svensson
Gustav Svenungsson 
Lindwall
Anders Wenell
Lowe Wittzel
Per-Erik Ålander

*tacktalare

Recipiender, Grad III

Under PB 2 framförde den Bacchanaliska Musiken ”Ted i våra hjärtan”, vilket var en lysande hyllning till Ted Gärdestad. Solister i de nio numren 
(plus tre extranummer) var Greger Arturén, Ingemar Augustsson, Lars Sjögren, Andreas Johansson och Robin Lundgren.

Under PB 3 underhölls Bröderna av Musiken och Kören som framförde ett antal Beatles-örhängen.
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290 Bröder runt om i Västergötaland 
förbereder sig för en högtid i Parkhallen . 
Några av Bröderna skulle Graderas, så de 
kom tidigare . Andra behövde inte vara på 
plats förrän lite senare . Då hann de med 
fler samtal med vännerna på förkalasen .

På plats i Forum Bricolarum glittrade 
det inte bara av medaljer, utan även av 
Lucia, som besökte oss senare på kvällen. 
Ljuvligt! 

När vi alla var på plats hälsade vår 
Styrande Mästare alla välkomna. Speciellt 
välkomnades de tre Jubelkommendö-
rerna. De fick en hyllningssång. Därefter 
upphöjs 33 Bröder till v.G-r och 14 Brö-
der till G-r. Det var en glädje att se deras 
lyckliga ansikten. Ännu lyckligare såg de 
15 HedK ut när de blev behängda med 
sin stjärna. Flera tal till de Nygraderade 
hölls och de svarade som sig bör med 
tacktal.

Efter detta började den underbara 
bålen tillredas. Många blev förvånade un-
der tillredningen, eftersom den skedde 
på ett mycket annorlunda vis. Självklart 
fick vi smaka på den färdiga bålen. Enligt 
traditon skedde en medaljutdelning till 
många förtjänta Bröder. Många blev be-

låtna och andra lottlösa blev besvikna. 
Efter en paus fick vi åter träda in i 

Kapitelsalen till måltidskalas. Som vanligt 
serverades vi både dryck och mat. Till 
detta fick vi många sånger från Kören. 
Även här hölls tal och tacktal från många 
personer. Det många väntade på var talet 
till Moster Barbara. Det hölls av Jerry 
Carlsson som allittererade på B. För-
nämligt! Därefter avslutade Jan Olofzon 
kvällen med ett underbart tapto. 

Efter en lång och lyckad kväll trip-
pade Bröderna hem. De flesta med egna 
kläder och en del med andras.

Valter Levandowski

Hans Abrahamson
Joakim Ahnvik
Linus Alex
Patrik Benjaminsson
Dan Borgman
Tobias Davidov
Pontus Ekman
Patrik Falk
Fredrik Fürst
Pelle Gemfors
Christofer Gäfvert
Mattias Hed
Kjell Hjalmarsson
Erik Hjert
Peder Jernaeus
Åke Karlsson
Henrik Larsson

Henrik Lindblom
Anders Ljungqvist
Krister Lundberg
Michael Malmström
Christer Merstrand
Hans Nyhlén
Jens Peterson
Anders Petersson
Robert Qvist
Peter Rangert
Tobias Rejnö
Ivan Rosengren
Michael Rydin
Martin Sjöstrand
Magnus Söderlund
Mikael Udiljak

Recipiender, Grad V

Fredrik Andersson
Anders Askåsen
Per-Oscar Berggren
Leif Elmquist
Kjell Ericsson
Lars Franson
Mats Hagestad
Christian Hamnebo

Lars Karlsson
Eric Milbredt
Jan-Ola Nolin
Tage Svedensten
Andreas Söderlund
David Wagiström

Recipiender, Grad VIIIPer-Ola Andersson
Fredrik Berg
Mårten Dahlin
Stefan Enander
Kenneth Gustavsson*
Jörgen Hallberg
Mats Hanson
Per Jacobson
Lars-Olof Johansson

Magnus Lundin
Bo Olofzon
Johan U W 
Samuelsson
Mikael Sjölund
Tomas Springer
Claes Wennerblom

*tacktalare

Hederskommendörer

Roger Fagerlund
Bertil Lindgren

Jan Zachrisson*
*tacktalare

Jubelkommendörer

Barbaradagen 2

3 4

1

5

(1) Recipiender, Grad VIII, (2) Hederskommendörer, (3) Jubelkommendörer, (4) Årets Lucia underhöll med vacker sång, (5) Årets Barbara-tal hölls 
av Jerry Carlsson som allittererade på B och (6) Sångkören sjöng skönt sina sånger.

6

Recipiender, Grad V
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PB:s barnfest
Repris på fjolårets succé
För andra året i följd startade PB-året 
andra lördagen i januari med vår nu eta-
blerade barnfest . Tillsammans med en-
gagerade Bröder som såg till att allt bara 
flöt på var vi bortåt tvåhundra i Parkhal-
len som hade nöjet uppleva en både 
trevlig och omväxlande eftermiddag . 
Utöver fika, mingel, dans kring granen 
och cirkus deltog alla barnen i ett antal 
aktiviteter uppdelade på fem stationer 
där man fick ”startkortet” stämplat för 
att sedan delta i en dragning av biljetter 
till Borås Basket .

Att bli fotograferad med tomten, 
ständig fångst i fiskedammen, rita sin 
egen tomte samt bli sminkad som ett djur 
i ansiktet och tillverka egen marsipan 
sysselsatte barnen innan det var dags att 
dansa ut julen runt granen. För de två 
sista aktiviteterna ansvarade elever från 
Almås-gymnasiet och var mycket uppskat-
tat.

Ett rekordartat lotteri med sponsrade 
vinster till ett värde överstigande 30 000 
kronor fick till följd att knappast någon 
gick ”lottlös” från festen.

Därefter följde en uppskattad cirkus 
under säker ledning av cirkusdirektören 
Lars Gustaf Andersson med ”vilda” djur, 
en livs levande trollkarl från Göteborg 
och självaste Farbror Frej.

Innan det var dags att gå hem blev 
finalen dragning av finfina vinster på 
entrébiljetterna och sist men inte minst 
på fantastiska stjärnvinster.

Stort tack till alla engagerade Bröder, 
respektive damer som deltog och det fina 
samarbetet med deltagande Bröder från 
Göta PB. Alla tillsammans med de glada 
besökarna gjorde dagen, mycket beroen-
de på att målet utöver en bra fest var ett 
överskott till BARNCANCERFONDEN.

Bengan Larsson

Tack till alla sponsorer
Utan era generösa bidrag hade inte Borås PB:s barnfest blivit den succé som den blev.

Ahnviks (Hans-Peter Ahnvik) • Almåsgymnasiet • Beginners Knalleland • Blomsterlandet Borås • Borås Basket (Christer Eric-
stam) • Borås Djurpark • BR Leksaker • Cervera • Elfsborg • EKO-hallen Storknallen • Elon Brämhult (Hans Sedigh) • Estrella 
Chips (Jörgen Gustafsson) • ICA City Knalleland • ICA Maxi Falköping (Magnus Moberg) • Intersport Knalleland • Kid’s Con-

cept (Michael Råberg och Stefan Enander) • Kurragömma Centrum • Leos Lekland • Mariella Centrum • Norrby IF (Göran Zet-
tergren) • Retex (Krister Claesson) • Sagaform • Sagateatern (Christian Ekström) • Sirpa Saarela • Stadium Storknallen • Stora 

Coop Borås • Tyggrossisten (Mikael Larsson) • Unigraphics (Torbjörn Sund) • Ö & B

Överskottet från Barnfesten – 4700:- – har tillfallit Barncancerfonden!
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Talangkalaset
I Borås PB finns, som de flesta redan 
vet, ett oräkneligt antal begåvade och ta-
langfulla Bröder . Men är man dessutom 
medlem i Kören, Musiken, Teatern eller 
Tekniken, är man välkommen till det 
traditionella kalas som uppmärksammar 
dessa Talanger lite extra .

Bara dagar innan Borås PB firar 
Moster Barbara hålls det traditionsenligt 
ytterligare ett kalas, nämligen Talangka-
laset. De flesta av Talanggrenarna har i 
samband med detta också sina årsmöten 
med allt vad det innebär.

Hos den Bacchanaliska Kören lämnade 
Jörgen Hallberg, som varit ordförande 
för Sångarna under många år, över den 
lilla men väl fungerande träklubban till 
sin efterträdare Per Jünke. Dessutom 
valdes ett antal nya sångare in i Kören, 
och sångarmärket i guld utdelades till 
Fredrik Berg och Jörgen Hallberg för 25 
års trogen tjänst i Kören.

Mången Talang av olika slag samlades 
efter ekonomiska redogörelser och val 
av styrelsemedlemmar uppe i Kansliet 
för att mingla och innan maten intaga 
något strupfuktande. En synnerligen 
välsmakande supé serverades sedan av de 
fantastiska traktörerna.

Under måltidskalaset delades utmär-
kelser och medaljer ut till förtjänstfulla 
Bröder, som på ett eller annat sätt bidra-
git (eller kanske ska) lite extra under 
arbetsåret. Högklassig underhållning 
blev det såklart också - Torbjörn Wester-
lind lät fingrarna svepa över tangenterna, 
Anders Karlenström och Fredrik Berg 
slog an på strängarna och Kören avslu-
tade med Domaredansen. Kort sagt - ett 
helt lysande kalas!

För oss som ingår i en Talang-gren 
är det förstås lite av ett kalas varje gång 
vi ses för repetition eller framförande. 
Så om Du, min Bror, besitter en talang 
som skulle passa i någon av våra grenar - 
välkommen!

Christian Hamnebo

Nu är vår Riddareprelat Robert Lorent-
zon domprost i Skara stift och kyrkoher-
de i Skara pastorat!

Resan ställdes mot Skara en lätt blåsig 
men solig söndag, den 10 februari vid 
9 på förmiddagen . Målet var tydligt . 
Robert skall emottagas som domprost i 
Skara stift och som kyrkoherde i Skara 
pastorat med församlingarna Skara dom-
kyrkoförsamling, Valle församling och 
Ardala församling . 

Jag, med delar av familjen, mötte en 
välsutten domkyrka i Skara strax innan 
11 då högmässan startade. Detta efter 
det att vi från parkeringen tagit oss fram 
till domkyrkans välkända tvillingspiror 
(Skara bôxer i vardagligt tal).  Vi slogs av 
pampigheten i den höggotiska stilen när 
vi närmade oss.  Se där, en hoper Bröder 
Par Bricole, från både Borås och Göta, i 
mängden av skaraborgare och medlem-
mar av det prästerliga ståndet. Vi fann 
plats i det oerhört maffiga mittskeppet, 
omgivna av kyrkans prakt. Vilken häftig 
arbetsplats vår Robert får!

Högmässan inleddes med häftig 
klockringning, som klart hördes över 
Skaraslätten, från tornens fyra klockor. 
Därefter pampig procession med inte 
mindre än fyra körer och en hel hoper av 
pastoratets präster (i röd liturgisk färg), 
trenne domprostar emeritus, Robert och 
slutligen biskop Åke Bonnier (i mitra och 
med kräkla).

Kallelsebrevet upplästes högtidligt 
och företrädare för församlingarna och 
andra grupper hälsade Robert med 
familj välkomna till Skara. Biskop Åke 
delgav dessutom det ansvar som hör till 
domprostskapet. Jag må säga att en diger 
uppgift har lagts på Broder Roberts axlar.

Predikan hölls av Robert från sin nya 
plats i domkyrkans predikstol. Han såg 
ut som han trivdes ganska väl på sin nya 
utkik över sin nya församling. Roberts 
tydliga budskap i predikan var vikten av 
att komma samman.

Därefter vidtogs mer vanlig högmässa 
med nattvard. De två timmar mottagan-
det med högmässa tog, kändes inte alls 
som särskilt lång tid, utan helt och hållet 
som en ynnest att få dela med Robert och 
familj (hustrun Anneli, sonen Samuel 
och tvillingdöttrarna Ester och Noomi). 
Tänk om man blev välkomnad och be-
sjungen på detta vis när man byter jobb! 
En rivstart kan tyckas, men en med oer-
hört mycket värme och många yrkanden 
på att det finns många goda medarbetare 
att stötta sig på i pastoratet. 

Lunchbuffé företogs efter mässan på 
stadshotellet, ett stenkast därifrån. Här 
hölls flertalet fina tal till Robert med 

familj, med varma välkomnandet till 
Skara. Mycken vikt lades på att familjen 
nu skulle lära känna den nya hemstaden 
och dess innevånare. Men också hur man 
skall kunna bli en skaraborgare, efter 
det att man varit en Elfsborgare. Plötsligt 
kändes det som vi boråsare i rummet 
nu överlämnade Robert med familj till 
Skara… Nää. Vi kommer göra allt för att 
Robert med familj alltid skall känna sig 
lika välkomna till Borås när de så önskar. 

Med domkyrkans dubbelspira i back-
spegeln for vi sedan hemåt över ”schlät-

Roberts nya  
”hemmakyrka”

ta”. Roberts nya ”hemmakyrka” slår 
verkligen det mesta, kanske inte Caroli 
i Borås, men ändå… Jag känner redan 
att jag saknar min vän, även om vi snart 
åter syns på Kapitel och kalas i Borås Par 
Bricole. 

Vid pennan, hänförd och lite tårögd,
Johan Anderson

Snart är den långa väntan över! 
DAM-PB och  
Kycklinggrad

14 september 2019 på Åhaga
Boka datumet redan nu!

Dam-PB-påminnelse 184 x 66 mm.indd   1 2018-12-03   21:35:52

Undre bilden: Borås PB:s Riddareprelat Robert Lorentzon (mitten) som ny domprost i Skara stift 
och kyrkoherde i Skara pastorat Till höger om honom biskop Åke Bonnier.

(1) Anders Karlenström och Fredrik Berg slog an på strängarna under Talangkalaset.

(2) Hos den Bacchanaliska Kören lämnade Jörgen Hallberg (mitten), som varit ordförande för 
Sångarna under många år, över den lilla men väl fungerande träklubban till sin efterträdare Per 
Jünke (t.v.) med sekreteraren Dag Gustafssons assistans.

2
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Lördagen den 22 december framförde 
PB-kören sin traditionella julkonsert 
i Carolikyrkan . Templet var fyllt till 
sista plats av PB-bröder, anhöriga och 
menighet, långt innan konserten började . 
Körens popularitet är inte att ta miste 
på . Koralintendenterna Tony Thornberg 
och Carl-Gustaf Ekström hade nog drillat 
sångarna lite extra inför evenemanget, ty 
Kören var sannerligen ordentligt taggad!

Repertoaren spände över allt från klas-
siska svenska och utländska julsånger via 
traditionella folkvisor till ren psalmsång. 
Ett lite udda inslag var Fredmans sång nr 
17, Bacchi kalender, en hyggligt skabrös 
dryckesvisa av Carl-Michael Bellman, 
sannolikt här framförd för första gången 
i det ärevördiga templet. Detta balan-
serades elegant av att vår Riddareprelat 

Provningen inleddes med att våra kun-
niga ciceroner, Bengt I Johansson och 
Göran Olofsson, berättade om cham-
pagnen och dess historia . Man kan säga 
att förutsättningarna för champagnetill-
verkning började redan för 80 miljoner 
år sedan, när dinosaurierna fortfarande 
vandrade omkring på vår planet . Då 
skedde ett antal jordbävningar i det som 
nu är norra Frankrike och södra England, 
som skapade den ”kritjord” som är så 
gynnsam för vinodling . Därefter hände 
inte så mycket, i det avseendet, förrän 
1728 . Och som ofta är fallet var det 
tillfälligheter, eller Par Bricole som vi 
säger, att vanligt vin fick tillsats av socker 
och jäst vilket skapade de karaktäristiska 
bubblorna . Från början ansågs bubblorna 
vara ett skönhetsfel i vinet .

Under själva provningen fick de 
omkring 60 medverkande sex glas med 
”bubbel” framför sig, där det gällde att 
säga vilket som var vilket på dokumentet 
med Systembolagets karaktärer och för-
säljningspriser vi fått. Priserna varierade 
från 89 kronor (det var då en Cava, ett 
spanskt mousserande vin och alltså inte 
en ”riktig” champagne) upp till 979:-. 
Bengt och Göran lotsade oss på ett peda-
gogiskt vis mellan innehållen i de olika 
glasen, vilket främst klargjorde för mig 
att det finns en förbättringspotential att 
lära känna dessa ädla drycker. 

Mer eller mindre värdefullt 
vetande om champagne
• Riktigt vin (vitis vinefera-druvor) kan 
inte odlas norr om 50 breddgraden, och 
Champagne-distriktet som ligger 15 mil 
nordost om Paris, ligger precis söder därom.

• Vissa källor tyder på att ”champagne” 
tillverkades i England innan fransmännen 
började.

• Det finns 340 champagnehus där 10% av 
dem står för 50% av försäljningen  
I Sverige drack vi förra året 1 665 000 liter 
champagne och 15 000 000 liter övrigt 
”bubbel”.

• 23% av detta säljs under december, och får 
man väl anta, konsumeras under den första 
timmen på det nya året.

• I ett glas champagne finns cirka 1 miljon 
bubblor.

• Bubblorna bildas när koldioxiden träffar 
de mikroskopiska ojämnheter som finns på 
glasets insida.

• Det är cirka 6 bar i tryck i en flaska.

• Världsrekordet i att skjuta iväg en 
champagnekork ligger på 65 meter.

Provade drycker
7553 – Palmer & Co Blanc de blanc 2013  
(Pris på Systembolaget: 359 kronor)

7686 – Andrè Clouet Grande Reserve  
(299 kronor) 

7430 – JeanMaire Brut  
(209 kronor)

Robert Lorentzon läste julevangeliet 
enligt Lukas.

Den himmelska körsången spetsades 
med ett antal soloframträdanden, varav 
man gärna minns Claes Söderbergs fram-
trädande i Gören portarna höga, David 
Wagiströms i Välkommen hem, Andreas 
Johanssons i The Christmas song med 
understöd av pappa Lennarts trumpet-
spel och, inte minst, Anders Gustafssons 
härliga insats i O, helga natt.

Den avslutande psalmen, nr 122, 
Dagen är kommen, med gemensam sång 
av Kören och hela menigheten, och med 
ljuvligt trumpetspel av Lennart Johans-
son, utgjorde ett lycksaligt crescendo på 
2018 års julkonsert. 

Åke Anderson, 
lycksalig krönikör

Himmelska toner i Carolikyrkan

Solisterna: (1) Anders Gustafsson, (2) Claes 
Söderberg, (3) Lennart och (4) Andreas 
Johansson samt (5) David Wagiström på 
dragspel.

Torr, mycket frisk, komplex, utvecklad smak 
med inslag av gula plommon, rostat bröd, nou-
gat, mineral, grapefrukt och äpplen. Serveras 
vid 8-10°C som aperitif eller till eleganta rätter 
av fisk eller till ljust kött.

7738 – Freixenet Cordon Negro Brut 
Parellado, Macabeo, Xarel-lo  
(Cava, 89 kronor)

7418 – Bollinger Special Cuveé Brut  
(479 kronor)

7579 – Bollinger La Grande Année 2007  
(979 kronor)

Claes Persson

Champagneprovning

1 2 3 4
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STÖD SÄLLSKAPET –
BOKA MÖTEN OCH EVENTS
I VÅRA EGNA LOKALER

Tipsa om våra lokaler – hjälp oss att hyra 
ut Parkhallen - tipsa dina vänner.

Parkhallen i Borås AB

Vi finns nära dig i Borås.
Vi hjälper dig med  
revision, redovisning 
skatt och affärsråd-
givning

Kontakta oss i Borås på tel. 
010-212 55 00 så berättar vi mer! 

hello@gothiareklamfoto.se
gothiareklamfoto.se

TA CHANSEN ATT UMGÅS MED BACCHI-SVINGARE 
FRÅN SÄLLSKAPETS ALLA LOGER OCH VAR MED OCH 

KÄMPA OM DET ÅTRÅVÄRDA HORNET.

Skicka ett mail till johan.noren@lansforsakringar.se 
om du inte redan mottagit den digitala inbjudan.

Anmälan görs senast 1 maj. Priset är 1 690:- och inkluderar 
övernattning, tvårätters middag med dryckespaket, 

frukost, greenfee, lunch och dryck/kexchoklad på banan.
BACCHI HORN CUP  2019

19-20 maj – Knistad Herrgårds Golfklubb

PB-Theaterns  
årsmöte 2019
Ett år har snart gått och nu vill 
Theaterdirektionen bjuda in till 
PB-Theaterns årsmöte den 27 maj kl. 
18.00 i/på Parkhallen/Kansliet.
Anmälan senast 19 maj till e-post-
adress: 
fredrik.odelberg@outlook.com
Ev. förslag som skall behandlas 
skickas senast 2 veckor innan mötet 
till samma adress.

Martin, Jerry, Fredrik & Jens

Rörande Sällskapet

Enkät
I dagarna kommer vi att skicka ut 
en enkät till alla Bröder (som har 
e-post) där vi ber om synpunkter på 
tidningen KLANG!

Offra gärna några minuter på att 
svara på frågorna. Det hjälper oss att 
göra en bättre tidning!

Redaktionen

Borås
Par Bricoles

Traditionsenligt hölls bolagsstämman för 
aktieägarna i Parkhallen i Borås AB på 
Barbaradagen den 8 december 2018 . 

Bolagsstämman samlade närmare 40 
aktieägare varav vi kunde hälsa sju nya 
ägare varmt välkomna till ägarskaran. 

Bolagets räkenskaper tillsammans 
med information om hur verksamheten 
fortskrider i vårt fastighetsbolag presen-
terades innan medaljutdelning till våra 
nya aktieägare avslutade den formella 
bolagsstämman. 

Ägarna kunde glädjas åt att hela fastig-
heten nu är uthyrd till olika hyresgäster 
och att den så kallade tillfälliga uthyr-

ningen av Parkhallen ligger på en fortsatt 
tillfredsställande nivå. 

Fastighetsbolaget har dock betydande 
utmaningar framför sig avseende större 
renoveringar som behöver göras och då 
speciellt renoveringar av fasaden och 
fastighetens avloppssystem. 

Fastigheten är en stor tillgång för 
Sällskapets verksamhet men samtidigt 
krävs det ett stort engagemang för att 
sköta den. Om du Broder känner att du 
skulle vilja bidra på något sätt, tveka inte 
att meddela ditt intresse till vårt Lysande 
Sällskap.

Lördagen den 26 januari 2019 for 27 för-
väntansfulle Boråsbröder till Vänersborg 
för att bevista Vänersborgs Andra Grad . 
Vi blev väl mottagna av De Styrande och 
det bjöds på synligt fluidum och medalj 
innan Kapitlet började . Kapitlet var i Fri-
murarnas ordenslokal som gav en elegant 
och mycket värdig inramning av vad som 
på Kapitlet förekom . Ritualenligt men 
lite annorlunda än vad vi Boråsbröder är 
vana vid, och det sporrade kanske till lite 
ritualstöld, man får ju stjäla fyra takter 
som Povel Ramel påstod . Sju Bröder 
fick en ny Grad och de lyste skinande i 
sina nya band, ingen var nedstämd över 
misslyckad talangprövning .

Efter Kapitel var de dags att ta sig ge-
nom Vänersborg till Lagergrenska huset 

för Måltidskapitel. Vi blev mottagna 
med ytterligare synligt fluidum i form 
av mousserande vin, Vänersborgarna vet 
att ta väl hand om sina gäster. Nu följde 
måltidskalas med god mat, goda drycker 
och fantastisk sång. Och som grädde på 
moset fick jag höra min favoritdryckesvisa 
” Metsämiehen juomalaulu”.

När maten var förtärd tackade vår Högt 
Upplyste Broder Ordföranden i Arbets-
graderna Johan Anderson för maten, 
med ett spirituellt, sprudlande och med 
väl valda ord, tacktal. Belöning blev en 
lång och smickrande, men välförtjänt 
applåd.

När även desserten var förtärd var det 
dags för lite mingel och ytterligare synligt 
fluidum, till för även för en Boråsare lågt 

pris. Men allt har ett slut och Bröderna 
blevo till sist trötta och redo för hemfärd. 
Sakta vi gick genom staden till vår buss, 
på isiga gator. Då undertecknad underlå-
tit att ta på galoscherna var det en aning 
halt under lackskorna. Men vad har man 
Bröder till, Broder Martin tog ett stadigt 
tag om min arm och promenaden gick 
som en dans.

Och väl hemma i Borås igen spreds 
Bröderna likt vinden, några till nachspiel 
och några till hemmets värme. En dag vi 
bevarar i våra minnen, TACK Vänersborg.

Kenneth Gustavsson

Skulle det även finnas intresse att bli 
delägare i bolaget är du mycket välkom-
men att kontakta mig så skall jag berätta 
mera om detta, så min Broder du når 
mig alltid på telefon 0703 – 33 66 61. 

Bolagsstämman avslutades med en trev-
lig middag på kansliet innan vi anslöt till 
det traditionsenliga Barbara-firandet.

Claes Palmén

Andra Graden i Vänersborg

Bolagsstämma i Parkhallen i Borås AB

Annonsera 
i Klang!

Nenne Palmé, 

OSC, 0706-34 06 72
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Sista ordet

Avsändare: Borås Par Bricole, Box 236, 501 13 Borås

PP Sverige, Port Payé

Vi antar utmaningen.

Jössagatan 23. Tel 033-23 75 00
Öppet: vard 06.30-18.00, lörd 9.00-13.00.    www.norrbytra.se

En bygghandel med personlig service!

SYDREVISIONER VÄST AB
Revisorer i samverkan

A member of Crowe Horwath International

Skaraborgsvägen 21, 506 30 Borås • Tel. 033-29 02 60 · Fax 033-29 02 68 • www.crowehorwath.se

Revision - Redovisning - Skatt

Anders Andersson      Lai Ly Vuong      Claes Palmén
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisorGodkänd revisor

Sicken vinter det varit … Några fina 
dagar med snö och solsken har det varit, 
men de dagarna har varit lätträknade . 
Just nu, och många andra dagar, har det 
varit plusgrader och till och med två-
siffriga sådana . Och detta kryddat med 
regn . Ville man åka skidor har det varit 
konstsnöspåren vid Hestra eller Ymer 
som gällt . Bara vid ett par tillfällen har 
det varit natursnöspår där man kunnat 
sträcka ut över mossar och i skogen, vil-
ket ger den underbara naturkänslan och 
avkopplingen man vill ha . 

Några isar som fungerat som underlag 
för skridskoåkning eller för isfiske (om 
man har det intresset) har vi inte heller 
undfägnats med. Från vår balkong kan 
vi se ut över västra halvan av Viaredsjön, 
men vi har inte sett människor på isen 
mer än vid något enstaka tillfälle. Isen 
har nog inte varit speciellt tjock heller, 
nu sista dagarna i februari ligger det bara 
is i vikarna, medan större delen av sjön 
är isfri.

Vi får i stället njuta av att dagarna blir 
längre och att ljuset segrar över mörkret 
på eftermiddagarna. Och givetvis även 
på morgonen, om man är uppe då. Vi 
får glädja oss åt att talgoxar och blåmesar 
börjar på sina filande vårsånger och att 
skid-VM i Seefeld (som när detta skrivs 
hunnit halvvägs in i programmet) gett 
Sverige ett guld genom sprinttjejerna 
Maja Dahlqvist och Stina Nilsson. Några 
distanser är kvar, då vi förhoppningsvis 
får möjlighet att tvåla till norrmännen 
och norskorna …

Claes Persson


