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Första söndagen i maj firade vi söndagen 
Cantate, den dag då vi i Borås Par Bri-
cole håller vår sjunde Grad . Det är också 
en fest till våren, som just då verkar ha 
tagit en paus, då det var betydligt svalare 
än påsken som var två veckor tidigare . 
Sjunde Graden var också det sista Ka-
pitlet för arbetsåret, så nu kan vi hänga 
undan frackarna på en plats där de inte 
riskerar att krympa . De har ju en tendens 
att göra det, för inte har väl de sköna 
sommarkvällarnas grillande och intag av 
till maten lämpliga drycker någon skuld i 
det? Knappast!

När vi nu tittar i backspegeln på det år 
som gått har det som brukligt varit såväl 
fullspikat som lyckat. I Borås inledde vi 
med att ge nionde Graden, vilket bara 
sker vart tredje år. Därför var det inte 
mindre än ett halvt hundratal Bröder 

som upphöjdes till Konung Magnus 
Riddare i samband med att vi även firade 
hösten, vilket vi gör på denna Grad. 

Förutom vår egna Gradgivningar så 
skapade besöket i Sundsvall i slutet på 
november ett härligt minne. Vi var ett bra 
gäng boråsare som med rodnande kinder 
(flygskam kan även drabba en Bricolist) 
bevistade då man installerade nya Sty-
rande på Södra berget. Det var en mycket 
väl arrangerad Installation. Och lika bra 
var det senare när vi besökte Jönköping 
i samma ärende. Alltid lika trevligt att 
besöka andra Loger. 

Tills vi träffas igen – DAM-bricoleri i 
september är först ut – önskar KLANG! 
alla Bröder en vilsam sommar, med god 
mat och dito dryck. 

Redaktionen

Dags för Bricolistiskt sommarlov

Kom ihåg att anmäla dig till Dam-bricoleriet!
Gå in på boras .parbricole .se

En ringblomma, skådade Gustav III i Carolikyrkan på PB:s Vårkonsert. Se sidan 8.
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Borås PB:s kansli
Öppet tisdag – 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 28 aug Olle Kelter
90 07 jul Åke Åkesson
85 12 jul Gunnar Carlsson
80 29 jun Bernt Anderson
80 10 aug Hans Hedlund
80 14 okt Bo Enander
80 06 nov Ingvar Johansson
80 16 nov Hans Holmqvist
80 23 nov Leif Ölund
75 04 jul Kurth Järrenfors
75 07 jul Göran Lénberg
75 08 jul Kjell-Åke Ohlsson
75 18 jul Göran Swahn
75 24 aug Helge Lejrin
75 30 aug Roger Fagerlund
75 20 sep Magnus Torstensson
75 05 okt Mats Gregersson
75 04 nov Per-Ola Berggren
75 19 nov Jan-Erik Boström
70 11 jun Thommy Nilsson
70 14 jun Per-Olof Hygren
70 30 jun Hans Kjellberg
70 16 aug Peter Nilhammer
70 04 sep Tore Johansson

Hvem är, som ej vår Broder minns

Ålder Datum
67 16 apr Dan Fehrm
92 17 maj Lennart Sahlberg

De Styrande

70 10 sep Christer Andersson
60 14 jun Dan Nilson
60 09 aug Stellan Johansson
60 28 aug Per Lundin
50 20 jul Roger Sandström
50 21 jul Johan Svanehed
50 23 jul Jan Johansson
50 12 aug Patrik Ivarson
50 08 sep Mattias Nygren
50 09 okt Peter Hultin
50 12 okt Anders Gustafsson
50 16 okt Pierre Höglund
50 21 okt Niklas Ivarsson

Lördagen den 9 februari 2019 for några 
ur Styrandekretsen, Riddareofficianter 
och Ämbetsmän åt öster för att besöka 
Jönköping Par Bricole där ny Styrande 
Mästare och Styrande Kanslär skulle 
installeras . De Styrande i Jönköping tog 
hand om våra Styrande till lunch och 
övriga fick ta hand om sig själva, vilket vi 
gjorde genom att besöka en restaurang 
som självaste Jönköpings Providör driver . 
På så sätt blev vi ju alla omhändertagna 
av Jönköpingslogen .

Efter god lunch med ljuvligt fluidum 
var det dags att inta platserna i Kapitelsa-
len och invänta Gradgivning och Instal-
lation. Efter sedvanlig inmarsch med 
Logernas Styrande till passande musik 
var det dags för att pröva Recipienderna. 
Den sista prövningen under balettmästa-
rens överseende slutade traditionsenligt 
med ett underkännande som naturligtvis 
var rättvist och balettmästaren fick de 
övriga Brödernas applåder.

Den ritualenliga installationen tog sin 

början under ledning av Stormästare 
Henrik Mickos. Allt gick väl tills Styrande 
Mästaren skulle behängas, då saknades 
banden. Men helt i enlighet med Ordens 
namn Par Bricole dök plötsligt banden 
upp som av en händelse. Nå väl, allt 
avlöpte lagenligt och muntert. Men nu 
var det dags för en kort paus med ljuvligt 
fluidum innan spexet började.

Spexet var av sorten nummerrevy med 
ordvitsar och sång i sann ”kuplettanda”. 
Bland annat blev Karl Gerhards Jazzgosse 
en Gotte i texten ”Där kommer det en 
Gotte…”.

Efter ytterligare en paus var det dags 
för middag, och en sådan middag, det 
vattnas fortfarande i munnen på un-
dertecknad. Bakad röding, ryggbiff och 
småländsk ostkaka med hjortron fick 
högt betyg av alla Bröder.

Men nu började det bli sent även för 
en van Bricolist, men en öl och en korv 
på kansliet hinner man alltid med. Men 
sedan fick det vara bra och de flesta 

Bröder åkte antingen hem eller kröp ner 
i en hotellsäng. Vad de övriga Bröderna 
gjorde förtäljer ej historien.

Kenneth Gustavsson

Installation och Grad II i Jönköping

Policy för användande av sociala medier för Bröder inom Par Bricole

Njut av sommaren 
och på återseende
Käre Bröder uti det lysande Sällskapet 
Borås Par Bricole . Ännu ett lysande verk-
samhetsår lider mot sitt slut, nämligen 
det 159:e verksamhetsåret i obruten 
följd .  Att det återigen blivit just ett 
lysande verksamhetsår beror på alla 
lysande Talanger och Ämbetsmän . Dessa 
Bröder som med ett stort leende ser till 
att allt blir så bra som det blir på våra 
kalas i Parkhallen 

Hur kommer det sig då att det gång ef-
ter gång blir lyckade tillställningar i PB:s 
regi? Hur kommer det sig att det nästan 
finns ett överskott av ideella krafter som 
vill hjälpa till med diverse göromål? Jag 
personligen har erfarenhet ifrån den 
kalmuckiska världen där det är synnerli-

gen svårt att hitta ideella krafter som vill 
hjälpa till i olika föreningar. 

Personligen är jag helt övertygad om 
att den avgörande faktorn är en av våra 
ledstjärnor, nämligen Wänskapen. I den 
kalmuckiska världen där relationer allt 
mer bygger på sociala medier saknas det 
personliga samtalet och det personliga 
mötet. Antalet följare och ”likes” är 
avgörande hur många vänner man har 
och sina vänner finner man via Face-
book, Instagram eller andra kalmuckiska 
mötesplatser. 

Nej, riktiga relationer bygger på det 
personliga samtalet och den personliga 
omtanken. Det finns rykande färsk forsk-
ning som visar att vi idag har betydligt 
färre riktiga vänner än vad man hade för 
några generationer tillbaka sedan. 

Det är just här som vårt kära Borås Par 
Bricole fyller en synnerligen viktig funk-
tion. Bröder finner nya vänner på våra 
tillställningar oavsett det är våra formella 
Gradgivningar eller andra arrangemang. 
Nya bekantskaper skapas genom det per-
sonliga mötet och det personliga samtalet 
som uppkommer inom sällskapets väggar. 
För visst är det så att Par Bricole är rela-
tionsskapande. 

För mig är det en förmån att vara med 
och att vara delaktig i ett så fullständigt 
lysande Sällskap som bygger på de riktiga 
relationerna och som lyfter fram Wänska-
pen. För att citera vår Styrande Mästare 
i Jönköping, det är en förmån att få vara 
Bricolist.

Från oss Tre Styrande önskas det en 
riktigt Bricolistisk sommar och på återse-
ende.

De Styrande genom  
Claes Palmén 

Styrande kansler

Bröder finner nya  
vänner på våra tillställ-

ningar oavsett det är våra 
formella Gradgivningar 

eller andra arrangemang. 
Nya bekantskaper skapas 

genom det personliga 
mötet och det personliga 
samtalet som uppkommer 
inom Sällskapets väggar. 

För visst är det så att  
Par Bricole är relations-

skapande. 

Utgångspunkten är att Sällskapet Par 
Bricole ser positivt på sociala medier . Att 
Bröder inom Par Bricole engagerar sig i 
vår verksamhet och sprider information 
om Par Bricole i sociala medier stärker 
vårt varumärke .

När du käre Broder lägger ut poster på 
sociala medier som handlar om vårt Säll-
skap, i såväl privata kanaler eller i grup-
per som administreras av Par Bricole, 
påverkar du inte bara bilden av dig själv 
utan också bilden av  Par Bricole.

För att underlätta för dig som är aktiv 
och för att minska risken för att gå vilse 
i den digitala världen har De Högsta 
Styresmännen tagit fram följande enkla 
policy. Om vi alla följer den stärker vi Par 
Bricoles renommé och ökar sammanhåll-
ningen internt.

Sju steg till medverkan på  
sociala medier

1 . Var ärlig om att det är du som är 
avsändare

Du är alltid personligt ansvarig för det 
du publicerar på eget initiativ. Det är vik-
tigt att det framgår att det är du som är 
avsändare. Sällskapet Par Bricole har inte 
någon ambition att stå som avsändare i 
sociala medier.

2 . Var tydlig med att dina åsikter är dina 
egna 

Då Sällskapet Par Bricole inte är 
avsändare i sociala medier är det viktigt 

för vårt varumärke att du Broder är tydlig 
med att det du publicerar i sociala me-
dier står för dig och inte är ett uttryck för 
Par Bricoles uppfattning eller åsikter.

3 . Visa respekt och ödmjukhet i all kom-
munikation

Precis som i allt vårt umgänge inom 
och utom Sällskapet Par Bricole anlägger 
vi en respektfull och ödmjuk hållning i 
vårt umgänge med andra. Det gäller i alla 
sammanhang, också på sociala medier.

4 . Visa gott omdöme genom att endast 
dela offentlig information

Par Bricole är ett slutet Sällskap med 
esoteriska ritualer, vilket innebär att 
våra sammankomster, såväl Kapitel som 
måltidskalas (som är en del av Graden), 
är hemliga för utomstående och för de 
Bröder som ännu inte nått den Grad det 
krävs för att delta.

Vi håller hårt på traditionen. Därför 
är det av yttersta vikt att du Käre Broder 
använder ditt goda omdöme att inte dela 
sådan information som ej är publik. Tänk 
också på att det inte är en självklarhet att 
alla Bröder uppskattar att bli fotografe-
rade och publicerade på sociala medier.

5 . Var medveten om att det du lägger ut 
finns kvar – för alltid

Det som en gång publicerats på sociala 
medier finns kvar för alltid. Även om du 
Käre Broder ångrar din publicering och 

tar bort ditt inlägg är det ingen garanti 
för att det försvinner.

Det kan redan ha delats vidare och 
kom ihåg, vi vet aldrig vilka en publice-
rad information når i slutändan.

6 . Om du är osäker, avstå från att publi-
cera

Om du Käre Broder känner minsta 
tveksamhet inför en stundande publice-
ring så lyd det enkla och självklara rådet, 
avstå. Om du inte säkert kan svara ja 
på följande, är vårt råd att du ska avstå 
publicering: att inget som inte är publikt 
finns med, att alla i eventuellt fotografi 
samtycker till publicering, att det stöttar 
Par Bricoles verksamhet och att bud-
skapet inte kan missförstås, (ironi är en 
svår konst och fungerar sällan på sociala 
medier)

7 . Var trevlig, ha kul och skapa nya kon-
takter

Sociala medier är rätt använt en möjlig-
het till att knyta nya kontakter och stärka 
befintliga relationer. För Sällskapet Par 
Bricole är det också en möjlighet att visa 
på vår fantastiska verksamhet och den 
goda stämning vi gemensamt skapar. 

Sprid gärna den positiva upplevelsen 
av att vara en Bacchi Broder. Och gör det 
med det goda omdöme som utmärker en 
Broder inom Par Bricole.

De Styrande

Avgående StM Gunnar Gotte i Jönköping hyl-
lades med många tal och en akvarell gjord av 
Boråsbrodern Carl-Henrik Posse.
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En skön vårdag, för visst var det en 
sådan, var det dags för Arbetsgradernas 
sista sammankomst under arbetsåret . Så 
fort man hängt av sig sin ytterrock så pas-
serade man Ferkens gränd, där man fick 
en glimt av hur det var på Bellmans tid 
i Gamla stan i Stockholm . Och man fick 
inte bara en glimt, utan man förplägades 
med tapas i form av korv och ost, även 
om tapas förmodligen var ett helt okänt 
begrepp under Bellmans dagar .

En handfull, men desto högre gäster 
från Göta och Moderlogen hälsades 
välkomna. Från Moderlogen kom ingen 
mindre är Christer Alexandersson, Depu-
terad Stormästare som han ju är. Lika väl-
komna var även några Styrande Emeriti 
samt ett femtal Jubelkommendörer.

Efter den sedvanliga och lika sedelä-
rande föreställningen med Knall och 

Fall (Bodin och Sund) lästes Gradens 
förklaring av Thomas Falk. De 30 Reci-
pienderna är nu Durchseende!

Arbete tröttar och läskar strupen, så vid 
den obligatoriska omdukningen fanns 
tillfälle att fukta sig samtidigt som man 
hade trevligt i Bröders närvaro.

Efter maten, och till kaffet och avécen, 
framförde Hans Thornander och Anders 
Gustafsson några fina stycken av Hasse 
och Tage. De ackompanjerades av den 
Bacchanaliska Musiken förstärkt med 
Christer Alexandersson på piano. En fin 
avslutning på kvällen som gjorde att man 
kunde bege sig hemåt med ett leende på 
läpparna.

198 av de 199 närvarande Bröderna 
hoppades också att Skodaföraren fick 
tillbaks sin bilnyckel! 

Claes Persson

Oscar Andersson
Nicklas Bengtsson
Christer Björklund
Hans Carnefjord
Per Dise
Steven Dutton
Christian  Ekström
Tobias Franson
Magnus Freed
Martin Grundén
Andreas Hedendahl
Stefan Håkansson
Esko Jensholm
Andreas Johansson
Christian Levinsson
Jonas Lindblom
Gabriel Lindsås

Pelle Neugebauer*
Carl Olausson
Andreas Olsson
Lars Rapp
Hampus Suomela
Jonas Svensson
Kent Svensson
Gustav Svenungsson 
Lindwall
Anders Wenell
Lowe Wittzel
Marcus Ydreborg
Per-Erik Ålander
Oliver Öberg

*Tacktalare

Recipiender, Grad IV

Durchseende Bröder

Måndagen den 15 april sammaträdde 
Stora Rådet som består av Sällskapets 
RGK och RSK . Denna gång var det ett 
60-tal Bröder som samlades i Forum 
Bricolarum för att få information om 
tillståndet i Sällskapet, såväl pekuniärt 
som andligt . 

De Styrande informerade om Sällska-
pets ekonomi som inte är så omfångsrik 
men stabil. Så vi Bröder kan fortsatt 
känna oss trygga att den kalmuckiska 
fogden inte bultar på våra portar. Vidare 
fick vi höra att den Sjunde Graden som 

sedan många år avhållits en söndag, så 
nära söndagen Cantate som möjligt, och 
i år faktiskt exakt på denna dag, nästa år 
2020 kommer att avhållas en fredag.

Efter traditionsenlig fotografering var 
det dags för måltidskalas under rituella 
former. Denna gång var Ritualen, om 
vilken jag naturligtvis inte kan berätta 
om, lite annorlunda med snapsvisorna 
invävda i texten. Man kan säga att det 
vara så nära en dubbelgök som Ceremo-
nimästare Torbjörn Sund kommer.

Efter måltiden blev det underhållning 

som Lars Sjögren och Fredrik Berg stod 
för. Vi fick höra ”Mrs. Robinsson” av 
Simon & Garfunkel, ”Bara Du & jag” av 
Bo Kaspers Orkester och en känslosam 
visa av Jens Hult ”Precis som Du vill”. 
Applåderna var naturligtvis uppriktiga 
och rikliga.

StM Göran Olofsson tackade för 
underhållningen och Bröderna begav sig 
hemåt, både nöjda och mätta.

Kenneth Gustavsson

Efter entrén så passerade man (1) Ferkens gränd, där man fick en glimt av hur det var på Bellmans tid i Gamla stan i Stockholm. 
(2) Hans Thornander och (3) Anders Gustafsson framförde några fina stycken av Hasse och Tage. De ackompanjerades av den Bacchanaliska musiken 
förstärkt med (4) Deputerad Stormästare Christer Alexandersson på piano.

2 3 4

1

Stora Rådet 2019
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Söndagen den 5 maj samlades Bröderna 
för att genomföra Konung Sverkers 
Riddaregrad, den 2:a Riddaregraden 
eller den Sjunde Graden . 21 Bröder med 
Sankt Sigfrids Riddaregrad upphöjdes 
till denna Grad på ett som vanligt mycket 
värdigt och väl genomfört Kapitel . Brö-
der från Göta och Jönköping närvarade 
och en av Recipienderna var en Broder 
från Göta .

Bröderna från Göta passade på att ef-
ter Kapitlet hylla vår StM Göran Olofsson 
med en hälsning från fotbollslaget i väst 
och förärade honom med en Blåvit tröja. 
Att hålla på detta lag har varit en för 
Göran gammal tradition sedan urminnes 
tider. Vi boråsare som håller på ett annat 
lag var dock förstående och stämde in i 
hyllningen.

Innan middagen var det traditionsen-
liga vårsånger framförda av Kören som 
denna gång snubblade lite på orden men 
reste sig med värdighet och applåderna 
uteblev inte. Middagen genomfördes 
med snapssånger med inledning av RCM 
Torbjörn Sund som lekte med orden på 
ett mycket fyndigt sätt och applåder fick 

han förstås för detta.
När vårkycklingen var förtärd talade 

RCM till de Styrande och berömde dem 
för att var välutrustade rent intellektuellt 
och spirituellt och de Styrande var inte 
sena med att tacka för denna mycket 
rättvisa hyllning. Styrande Emeriti Åke 
Anderson talade sedan till våren.

Tacktalare för Recipienderna var Jan-
Peter Ottaeus och RCM talade till Reci-
pienderna om den djupare mening som 
Par Bricole har i sina Riddaregrader.

Måltiden avslutades med Dubbelkvar-
tetten som ackompanjerades av Carl-
Gustav Ekström på piano i första numret 
”Att angöra en brygga”. Sedan blev de a 
capella ”Var är tvålen Broder” och ”Sport, 
mera sport, bara sport”.

Måltidskalaset avslutades med att 
Bröder begav sig hemåt för att nästa år 
infinna sig till denna Grad en fredag. 
Traditionen med söndagen Cantate är 
bruten.

Kenneth Gustavsson

Ulf Antonsson
Göran Bengtson
Hans Bertilsson
Jerry Carlsson
Joakim Eskilsson
Mikael Hagberg
Per-Anders 
Håkansson
Andreas Johansson** 
Per Arne Johansson
Thomas Lidskog
Magnus Ljung
Robert Melander

Nicklas Ohlsson
Per-Inge Olofsson
Jan-Peter Ottaeus*
Magnus Persson
Magnus Sundgren
Kristoffer Tyvik
Magnus Widing
Stefan Wiklund
Claes Westfeldt

*Tacktalare
**Göta PB

Recipiender, Grad VII

Konung Sverkers Riddare

Vi Seniorer har under hösten 2018 och 
våren 2019 haft 13 träffar under rubriken 
Kultur för Seniorer . De flesta mötena 
sker i Loungen på PB-kansliet och hålls 
varannan tisdagsförmiddag mellan 9 .30 
till 11 .00 . Då umgås vi med kaffe och 
bulle och lyssnar till en föredragshållare, 
som normalt är PB-broder och som har 
något intressant att berätta .

25 september 2018 inledde Henrik 
Westling, Sällskapets före detta Ordens 
Talare och Skald, höstens Seniormöten 
med att berätta om Karl XV. Denne för 
oss relativt okände kung var populär 
under sin tid på tronen och kallades i 
folkmun för Kron-Kalle.

9 oktober höll Bengt Conradson sitt 
andra föredrag om Gustaf III, hans tid på 
tronen och hans död. Första delen fram-
förde Bengt under den gångna våren.

23 oktober höll Christer Erikson ett 
egoföredrag där han bland annat berät-
tade om hur det var att bli rekordung 
pappa under studietiden. Som advokat 
så småningom i delägd byrå har han varit 
med om mycket, såväl skojigt och intres-
sant som motsatsen.

6 november kom Ordenstrubaduren 
Anders Karlenström och underhöll oss 
Bröder med sång och musicerade på 
flera olika instrument, bland annat på sin 
näsflöjt. Vi Seniorer fick också chansen 
att sjunga med i några visor vi kände 
igen.

Torsdagen 22 november kl. 12.30 var 
vi med våra respektive Systrar och åt 
ärtsoppa och pannkakor i Parkhallen. 
Numera är detta en tradition i Seniorer-
na. Allt färdigställt av PB:s egen krögare, 
Carina GG-mat.

4 december berättade undertecknad 
om hustru Britas och min kryssning, ihop 
med Ann och Bertil Sparf, från Buenos 
Aires, via Cap Horn, till Valparaiso i Chile 

på ett stort, lyxigt kryssningsfartyg. Efter 
kryssningen flög vi över Anderna och 
besökte flera vinproducenter i Mendoza, 
Argentina.

18 december for vi Bröder med våra 
respektive Systrar till Toarps kyrka där 
PB:s Riddare-Prelat Robert Lorentzon tog 
emot oss. Han började med berätta om 
kyrkan och avslutade besöket där med en 
julbetraktelse. Han parenterade också vår 
nyligen bortgångne vän och Seniorbro-
der Johan Sundbaum. 

Därefter bjöd Broder Robert på kyrk-
kaffe i församlingshemmet.    

22 januari 2019 startade vi vårens 
möten. Enligt tradition inleder vår intres-
sante före detta historielärare Henrik 
Westling varje säsong. Denna gång hade 
han valt att berätta om den svenska sko-
lans historia. Han kunde konstatera att 
många av de problem vi idag upplever i 
skolan, har funnits ända sedan starten.

5 februari hade vår egen Seniorbroder 
Bengt I Johansson bjudit in Borås Stads 
representant projektledaren Jan-Olof 
Edman, som ihop med Bengt berättade 
om bygget av det nya, så omtalade, Borås 
kongresshus.

19 februari besöktes vi av våra Ordens-
trubadurer Andreas Johansson och Erik 
Hjert. Andreas berättade lite om sitt 
framgångsrika yrkesliv. Detta varvade 
de med härlig sång och musik, där de 
båda kunde visa att de också är duktiga 
gitarrister. Vi fick också möjlighet att 
höra dem spela på flera namnkunniga 
personers gitarrer, som våra trubadurer 
tagit med. 

5 mars berättade PB-tidningen Klangs 
redaktör Claes Person om hur tidningen 
kommer till. Claes som också är Sällska-
pets 1. Riddare Ordningsman höll även 
ett avsnitt om sin egen yrkeskarriär i 
flera kända företag i Borås ända tills just 

denna vår. Nu hägrar pensionärslivet.  
19 mars besöktes vi av vår populäre få-

gelskådare och föredragshållare, Sällska-
pets egen Åke Anderson. Även detta är 
en tradition i Seniorerna att från honom 
varje vår få se och höra fina fågelbilder 
med tillhörande ljud. Varje gång lär vi 
oss något nytt om dessa små varelser tack 
vare Broder Åke.

På vårens avslutningsmöte 2 april berät-
tade Broder Ingvar A Johansson om sig 
själv. Ingvar ihop med hustru har bland 
annat cyklat från Gibraltar till Borås på 
47 dygn! 

Hans beskrivning av sin karriär i Borås 
näringsliv innehåller många kända fö-
retag som Sandwalls, Borås Wäfveri och 
Viskafors-Firestone. I PB ingår Ingvar i 
Parkhallsgruppen där han är ekonomi-
ansvarig. Han berättade för oss om det 
imponerande arbete gruppen gör för 
att administrera Sällskapets lokaler, såväl 
uthyrning som löpande underhåll av 
Parkhallen.

Vi har i PB-seniorerna inga speciella 
stadgar. Vi har hållit våra möten sedan 
våren 2007. Efter frågor om villkor för 
medlemskap i Seniorerna från Bröder 
bestämde vi att den PB-broder som är 75 
år eller mer, är välkommen att delta i vår 
okomplicerade, lättsamma samvaro. Det 
är bara att höra av sig till undertecknad 
på tel 0703-08 92 42 eller mejl till hans.
kristianson@telia.com om du är intres-
serad av att vara med. Dock måste vi sätta 
en övre gräns på antalet medlemmar av 
lokalmässiga skäl. 

Hösten 2019 startar vi våra möten den 
24 september i god tid före kl 10.00.

Hans Kristianson 
Ordförande i Seniorerna 

Träffarna hos PB-seniorerna under arbetsåret 2018/2019

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
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En proppfull Carolikyrka mötte PB-kören 
och förväntningarna var, som vanligt, 
höga på dem . De startade upp lugnt med 
Griegs Sangerhilsen och fortsatte sedan 
med Längtan till landet och Uti vår hage . 
Publiken njöt av sången och applåderade 
kraftigt . 

Därefter höjdes tempot lite med tre nå-
got snabbare stycken. Under rönn och sy-
ren, Vårliga vindar och Kärlekens tid. Det 
kändes, att Kören hade jobbat mycket, 
för att få ihop det på ett så bra sätt.

Den vanliga Dubbelkvartetten var 
denna gång förändrad till en Sextett 
med moms. De framförde Att angöra 
en brygga, Var är tvålen och Bara sport 
på ett fantastiskt sätt, där stämmor och 

sångare varierade i visorna. Att de sedan 
kan få fram orden så snabbt är bara det 
en prestation.

Självklart kom Carl von Linné, Carl 
Michael Bellman och Gustav III in och 
störde Körens framförande.

Efter detta avslutade Kören med fem 
sånger When I´m 64, Studentsången, 
Majsång, Du sköna vår och Vårsång. 

Vi var alla jättenöjda och applåderade 
för det underbara framförandet. Kören 
uppskattade tydligen detta, så den sjöng 
ett extranummer – Anthem ur Chess. 
Vilken fantastisk avslutning. Många upp-
levde att håret reste sig på armarna när 
de sjöng. Tack för en stund av välbehag.

Valter Levandowski

PB-körens Vårkonsert 
En vanlig dag på jobbet för Styrande 
Mästaren i Borås Par Bricole .

Måndag 27 maj 2019:

09-10 Förberedelse för eftermiddagens 
Styrelsemöte.

10-11 Förberedelse för eftermiddagens 
AU-möte.

13-14 En första genomgång med 
Providörerna efter att vi öppnat 
anmälan till DamPB i september (200 
anmälningar de första tre dagarna).

16-17 Styrelsemöte mellan oss Tre 
Styrande.

17-18 AU- möte med arbetsutskottet i 
Borås PB.

18.00 Inbjuden att delta i Theaterns 
årsmöte med efterföljande traktering.  

En vanlig dag på jobbet

Ett synnerligen uppskattat Kalas är den 
årliga vårfest som Talangerna begår di-
rekt efter vårkonserten i Carolikyrkan .

I år den 4 maj var det Den Baccha-
naliska Theatern som arrangerade och 
artikelförfattaren kan konstatera att det 
var minst lika bra som det bästa som varit 
förut . Kanske till och med bättre .

Fredrik, kocken på Sinnenas Hus, fäg-
nade gästerna med förplägnad som lyck-
liggjorde och mättade. Dryckjom höjde 
humöret ytterligare. Dessutom förgylldes 
gästabudet av en rad glansnummer av 
högsta kvalité. Åke Anderson höll ett 
lysande tal till Talangerna där han bl.a. 
konstaterade: 

…”De Bröderna, de har just inga brister  
och det är dags att ge en komplimang 
till högkulturens bästa finalister  
ty de har rätt att kallas för TALANG!”…

Lika lysande framförde Marie Svens-
son ett tal till och om oss PB-bröder i 
allmänhet och Lars Gustaf i synnerhet 
(?!). Marie hade glimten i ögat när hon 
kåserade kring Bröders skick och oskick. 
Applådåskor och skratt rev sedan såväl 
Göran ”Gullan” Sandberg som Bertil 
”buktalaren” Jansson med Pinnen ner i 
sina inlägg. Humor på högsta nivå.

Under måltiden gladde Kören oss 
med drickvänliga snaps- och vinvisor. Det 
märktes att de hade sparat en hel del 
kraft från kyrkan för här fylldes Sinnenas 
hus med skönsång. 

Fantastiske pianisten, Broder Lars 
Hägglund, framförde några stycken som 
var raffinerat upplagda. Han började 
med mörka toner om gråa moln av Liszt, 
följt av Österrikisk Wienerklassiker av 
Schubert och avslutningsvis en egen kom-

Talangernas Vårfest
position i glad ragtime-anda. 

DStM tackade å övriga gästers (de 
talanglösas) vägnar för såväl kalaset som 
för hela det gångna arbetsåret som så 
mycket präglats av makalös underhåll-
ning. Slutligen avrundades kalaset med 
härlig musik och sång av en trio Bröder; 
Andreas Johansson, David Wagiström och 
Johan Svedberg. 

Ett fulländat kalas där sannerligen intet 
fattades. Alla var lyckliga! Möjligen kan 
undertecknad tycka synd om de Bröder 
och Kärälskelige som inte fick uppleva 
denna baluns.

Hans Berglund

Lockande men avböjer och åker hem.

22.00 Går till sängs med en god bok.

22.15 Styrande Kansler Claes Palmén 
ringer: ”släng på dig ett par byxor och en 
jacka. Jag hämtar dig om fem minuter. 

Brandlarmet har gått i Parkhallen”.

22.30 Framme vid Parkhallen. Brandbilar 
samt ett par ”stöddiga” brandmän infor-

I våra kretsar, ibland Bricolister,  
så används ofta uttrycket "talang". 

Man talar då om de artister  
som syns på våra divertissemang: 

Skönsångare och instrumentalister  
samt taskespelare av högsta rang, 

och allihopa är ekvilibrister  
som uppträder med stort raffinemang. 

Så vi har ej behov utav statister  
som, på sin höjd, kan utropa ett "Klang". 

Nej, vårat folk är professionalister,  
besjälade av stort engagemang. 

I politiken finns det populister.  
De jagar ett kalmuckavancemang 

och pratar goja så att det slår gnister,  
de tomma frasernas bombardemang. 

I Par Bricole finns det evangelister  
som sprider glädje, de tillhör den falang, 

den skara utav äkta Bricolister  
som fått begåvningens ”Big Bang". 

De Bröderna, de har just inga brister  
och det är dags att ge en komplimang 

till högkulturens bästa finalister  
ty de har rätt att kallas för TALANG! 

Talangernas skål!

Talet till Talangerna
Vid Talangkalaset på Sinnenas Hus den 4 maj 2019 av Åke Anderson .

merar om läget. Det har varit kraftig 
rökutveckling från en av lägenheterna. 
Allt är nu ok. Brandbilarna kör hem. 
Vi går in i lokalen för att inspektera. Vi 
återställer larmet samt återställer den 
rökdetektor som blivit ”lite misshandlad” 
under processen. 

23.45 Tekniker, StK och jag själv åker 
hem.

00.30 Återgår till min bok.

Som sagt – en vanlig dag på jobbet!

Bästa hälsningar 
 Göran Olofsson

2

3 4

1

5

7

(1) Kören sjöng så håret reste sig.  
(2) Dubbelkvartetten sjöng så vi tappade 
hakorna.  
(3) Bellman (Joakim Ahnvik).  
(4) Linné (Hans Berglund).  
(5) Gustav III (Ralph Harlid, manus).  
(6) Tony Thornberg dirigerade.  
(7) Torbjörn Westerling spelade piano.

6

Kom ihåg att anmäla dig till Dam-bricoleriet! Gå in på boras .parbricole .se
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Annonsera 
i Klang!

Nenne Palmé, 

OSC, 0706-34 06 72BORÅS • GÖTEBORG

En bygghandel med personlig service!

Jössagatan 23.  Tel 033-23 75 00.    Öppet: vard. 06.30-18.00, lörd. 09.00-13.00.    www.norrbytra.se

Mer information och ansökningsformulär finns på  
www.siggewilliamson.se. Sista ansökningsdag  

är den 8 november 2019.

S I G G E  W I L L I A M S O N
Stiftelsen Solhemmet för Handel och Industri

 

RESESTIPENDIUM 
Stiftelsen Solhemmet för Handel och Industri,
är bildad 1929 genom en donation av en  
av de största i Sveriges textila historia,  
SIGGE WILLIAMSON.
 
Stiftelsen delar varje år ut stipendier för 
rekreationsresor. Stipendier kan sökas av den 
som uppfyller villkoren i donatorns testamente.

”Manliga personer vilka i chefs- eller tjänste-
mannaställning är, eller har varit, verksamma
inom handel och industri i Västergötland med 
företrädesrätt för dem som varit verksamma  

i Borås och Sjuhäradsbygden”
 

Utdrag ur testamentet:

Mer information och ansökningsformulär finns på  
www.siggewilliamson.se. Sista ansökningsdag  

är den 9 november 2018.

S I G G E  W I L L I A M S O N
Stiftelsen Solhemmet för Handel och Industri

 

STIPENDIUM  
FÖR RESA OCH 
 REKREATION

Stiftelsen Solhemmet för Handel och Industri, 
instiftad 1929 av en av de största i Borås 
textila historia, SIGGE WILLIAMSON.

Det prestigefulla stipendiet har genom 
åren tilldelats chefer och tjänstemän vilka 
genom sina prestationer bidragit till bygdens 
framgångar inom handel och industri.

 

”Manliga personer vilka i chefs- eller tjänste-
mannaställning är, eller har varit, verksamma 
inom handel och industri i Västergötland med 
företrädesrätt för dem som varit verksamma i 

Borås och Sjuhäradsbygden”
 

Utdrag ur testamentet:

Brodern Sigge Williamson efterlämnade i sitt testamente 
också ett betydande belopp till Sällskapet Borås Par Bricole, 

i vilket han var medlem fram till sin död 1929.

Uppfräschad webb 
för Boråsbröderna

I Kalmuckien är det världsomspännande 
nätverket internet sedan ett antal år den i 
särklass största informationskanalen . Vad 
man än vill ha reda på, finns att hitta med 
hjälp av några snabba klick på tangen-
terna . Lyckligtvis finns det fortfarande 
vissa saker som är väl bevarade hemlighe-
ter, exempelvis de Ritualer som vi i Par 
Bricole får uppleva tillsammans under 
våra Kapitel .

Men det finns ändå ett behov av att 
kunna sprida information av annat slag, 
även bland oss Bricolister, och då har 
Borås Par Bricole naturligtvis en egen 
hemsida för detta ändamål.

Av olika anledningar har sidan blivit 
utdaterad både tekniskt och utseende-
mässigt. Under höstens och vinterns 
mörka timmar har det därför arbetats 
med en total renovering. Nytt utseende 
och ny, mer framtidssäker teknik ska 
förhoppningsvis göra besöken på Borås-
webben trevligare.

Det finns fortfarande delar som ligger 
under utveckling, och löpande förbätt-
ringar kommer att ske.

Förära gärna hemsidan med ett besök 
och ta en titt på den nya webben. Tillsam-
mans kan vi göra den ännu bättre, så 
kom gärna med feedback och idéer om 
förbättringar till undertecknad.

Välkommen till vår nya hemsida som 
du hittar på boras.parbricole.se.

Christian Hamnebo 
Ordens Webbredaktör

Bacchi Horn Cup 
Som värd för detta lysande evenemang 
stod Borås PB och vi kunde välkomna 
cirka 60 Bröder från fem Loger . Från 
Borås PB var vi tolv som kämpade om de 
åtråvärda priserna men idrottsligt gick 
det i år inget vidare men vi hade en mun-
ter och anständig bankett på söndagskväl-
len . Platsen där vi spelade och umgicks 
i dagarna två, 19-20 maj, var Knistad 
Herrgård utanför Skövde . 

De oerhört musikaliska Bröderna Mi-
kael Hagberg samt Anders Karlenström 
stod för en bejublad musikQuiz vilken var 
oerhört uppskattad av omgivande Bröder 
som hyllade dessa två genier med varma 
applåder och jubel. 

Själva golftävlingen vanns brutto av 
spelare av Carl-Johan Dymling, Moder-
logen, netto vanns av Björne Jarlengrip 
från Göta och lagtävlingen vanns av Göta. 

Bästa Bricolist från Borås blev Carl-

Vi finns nära dig i Borås.

HÄRLIG KLASSISK MUSIK!
Passa på nu och lös abonnemang 
inför den kommande spelsäsongen.

www.borassymfoniorkester.se

hello@gothiareklamfoto.se

Det var drygt 100 Bröder som svarade på 
den enkät vi skickade ut per e-post under 
våren . Enkäten gick ut till nästan 800 av 
medlemmarna, vilket ger en svarsfrek-
vens på knappt 15 % . Ganska normalt för 
denna typ av undersökning får man väl 
förmoda, och det är väl de som är mest 
intresserade och engagerade som svarar 
också . Redaktionen och OIC (Ordens 
Informations-Collegium) har ännu inte 
diskuterat resultatet, men kommer natur-
ligtvis att göra det .

Av de som svarat säger drygt hälften att 

de läser allt, övriga läser det som verkar 
intressant och tittar på bildmaterialet. 
Det som mest fångar intresset är de 
Styrandes ledare, referat från våra Kapitel 
och presentation av en Broder.

De som svarat att de inte läser tidning-
en anger att man inte har tid eller inte 
tycker innehållet är tillräckligt intressant, 
vilket väl är samma sak.

Det ni som svarat vill ha mer av är 
allmän kunskap om PB (historia etc.), 
presentationer av enskilda Bröder och 
det arbete som sker i bakgrunden och 

före och efter våra Kapitel. Ni vill också 
läsa om våra övriga aktiviteter som exem-
pelvis golftävlingar och julgransplund-
ringar. Eftersom det ligger i de Styrandes 
programförklaring att vi skall ha fler 
programpunkter där familjen deltar lär 
det bli fler sådana reportage också. 

Tack till alla er som svarat! 
Och om du som läser detta har någon 

idé så tveka inte att höra av dig. Antingen 
du har idéer till förändring eller bara vill 
ge beröm!

Redaktionen

Läsarnas synpunkter på KLANG!

Oskar Oskarson med en fin fjärde plats i 
nettoklassen, Bacchi Bägare. 

Arrangörerna från Borås fick välför-
tjänt beröm för ett trevligt arrangemang, 

tack till Ulf Nordgärd, Krister Lundgren, 
Joakim och Hans-Peter Ahnvik. 

Eder lagledare i Borås PB  
Johan Norén
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När dessa rader präntas ner skriver vi 
den 8 maj, en ganska kall onsdag . Vart 
tog våren vägen? Det var ju så varmt och 
gott för några veckor sedan! Nåväl, våren 
har väl tagit en paus, kanske inte sett i 
almanackan att det nu är maj månad utan 
tror att det fortfarande är april . Åtmins-
tone var det aprilväder när jag nyss tog 
en tur på min mountainbike och möttes 
av såväl solsken som hagel och några 
snöflingor . Men aprilväder kan väl även 
komma i maj… Så petig får man inte 
vara . 

Men det är inte värre än att många av 
de efterlängtade vårfåglarna har kom-
mit, bofinken har smattrat i träden en 
styv månad, lövsångare kom punktligt 
i slutet på april och idag hördes den 
första trädgårdssångaren och den första 
ärtsångaren. Som nybliven pensionär kan 
redaktören själv bestämma över sin tid 
så det blir en hel del tid ute i vår sköna 
natur, både som fågelskådare och som 
motionär. Mycket njutbart! Lönearbete 
är ett överskattat nöje var det någon som 
sade, jag håller med.

Nu vilar vi ut, vädrar frackarna, putsar 
medaljerna och ser fram emot en ny 
säsong. Den inleds med något som våra 
bättre hälfter/kärälskelige sett fram emot 
och pratat om sedan september 2016. 
Nämligen det vart tredje år återkom-
mande Dam-bricoleriet. Inbjudan har 
nog redan landat i din brevlåda då du 
läser detta.

Till dess önskar KLANG! alla Bröder 
en vilsam sommar, med trevligt umgänge 
samt god mat och dito dryck. Förhopp-
ningsvis utan för mycket knott och mygg 
(fåglarna skall ju ha sitt, förstås).

Claes Persson


