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Då menar vi naturligtvis det Bacchanalis-
ka ljuset, som i och med att hösten är här, 
kommer till oss. Kanske du redan fått 
en dos av ljuset i och med det för några 
veckor sedan timade Dam-Bricoleriet? 
Annars kanske du besökte PB I härom-
veckan, då vi välkomnade nya Nitiske 
Och I Wingården Arbetsamme Kommen-
dörer. Alltid lika spännande, speciellt för 
dem! 

Därefter fortsätter vi vårt arbetsår, som 
vad redaktionen vet just nu, kommer att 
bli helt ”vanligt”, alltså bra! Enda installa-
tionen är den du kan läsa om i tidningen, 
nämligen vår Fadderloge Vänersborgs PB 
som bytte Styrande.

Enda nyheten är att i år, alltså nästa år, 
ges PB VII en fredag.

Redaktionen

Ljuset återvänder

580 Bröder och Systrar samlades på Åhaga för att deltaga i Dam-Bricoleriet med fest, mat och 
dryck samt fantastisk underhållning av Borås PB:s Talanger. Läs mer inne i tidningen.
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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
90 20 nov  Åke Levhammar
85 24 okt  Stig-Örjan Fohlin
85 29 dec  Lennart Rosengren
80 14 okt  Bo Enander
80 06 nov  Ingvar Johansson
80 16 nov  Hans Holmqvist
80 23 nov  Leif Ölund
80 08 dec  Magnus Krii
80 11 dec  Bo Engblad
80 23 dec  Benny Tryggson
75 05 okt  Mats Gregersson
75 04 nov  Per-Ola Berggren
75 19 nov  Jan-Erik Boström
75 04 dec  Göran Lassing
70 04 dec  André Safko
60 24 nov  Claes Söderberg
60 29 nov  Sven-Erik Neergaard-Möller
50 09 okt  Peter Hultin
50 12 okt  Anders Gustafsson
50 16 okt  Pierre Höglund
50 21 okt  Niklas Ivarsson
50 06 nov  Pär Johansson
50 16 nov  Håkan Bjurén
50 16 nov  Mikael Steiland

Hvem är, som ej vår Broder minns

Ålder Datum
77 06 sep Lars-Göran Boije
84 08 sep Göran Jaselius

De Styrande

50 01 dec  Stefan Enander
50 08 dec  Mikael Gustafsson
50 24 dec  Martin Palm

Bäste PB-Broder
Jag sitter uppe i Brämhult och årets för-
sta och så här långt största värmeåskvä-
der har härjat hela dagen . Då inser man 
att sommaren är slut och att vi ånyo har 
avverkat ett helt PB-år . 

För oss Styrande har det gångna året i 
stort sett varit ett ”vanligt” år – Gradgiv-
ningar med medaljeringar, Installationer 
i andra Loger m.m. 

Dessutom har det gamla året i stor 
utsträckning handlat om ”vår” fastig-
het – att lösa uppkomna problem med 
hyresgäster och inte minst husets skötsel. 
Du har till och med i ett annat nummer 
av denna Tidning läst om hur vi aktivt 
fick rycka ut vid skarpt brandlarm. 

Vi har lagt mycket tid och möda på att 
få så god hyresbeläggning som möjligt. 
Inte minst att hitta fler hyresgäster till 
vårt hus och att ta hand om befintliga 

hyresgäster. Uppgiften att sköta huset 
och hyresgästerna har blivit allt viktigare 
och vi behöver en viss förstärkning i vår 
bemanning härvidlag. Du kan på annan 
sida i vår tidning hitta en ”platsannons” 
som rör just detta. Tveka inte att kontakta 
oss om Du är intresserad.

Vag gäller PB och PB-frågor; En stor 
del av det gångna året har gått till att pla-
nera inför det stora damkalaset som gick 
av stapeln för ett par veckor sedan.

Du kan i denna tidning läsa mycket om 
den festen. När Du tittar på alla bilder 
så ser Du säkert att alla verkar trivas och 
har roligt. Det är ju precis så vi har det i 
Sällskapet.

På våra två största kalas, Grad 1 och 
Barbara, har vi på senaste åren nästan 
slagit i taket vad gäller närvaro. Men vi 
kan absolut ”knö” in ytterligare några 
stycken. Vi har en hel del medlemmar 
som besöker oss alltför sällan och som vi 
därför  saknar. Om Du vet med Dig att 
Du hör till just den gruppen Bröder – så 
tveka inte. Kontakta Dina faddrar eller 
andra gamla kompisar – Du är alltid mer 
än välkommen. 

Vi som är frekventa gäster upplever 
ibland oss som priviligierade att få ha så 
många kamrater och att få umgås med 
dem tillsammans med våra Talanger.

Men en priviligierad tillvaro gäller ju 
inte bara när man har semester i solen 
eller har roligt på PB.

Extra priviligierad kan man också 
känna sig i dessa dagar med tanke på 
den tilltagande oron i Sveriges närom-

råde. Hela världen tycks ha blivit alltmer 
”kalmuckisk” – för att inte säga galen. 
Inte minst med underliga politiker i 
både USA, Ryssland och kanske särskilt 
Storbritannien.

Man upplever det mesta som alltför 
stort för att vi vanliga människor skall 
kunna lösa detta. Man vill ju inte heller 
känna att man stoppar huvudet i sanden 
eller att man helt blundar för dom stora 
problemen. Ändå må det i den här situa-
tionen få vara tillåtet att någon gång fly 
undan, att få lägga världsproblemen åt 
sidan och istället fokusera på det som är 
lättsamt, roligt och underhållande.

Det gäller inte minst alla oss medlem-
mar i PB. Vi som kan se tillbaka på en 
lyckad avslutning av det gångna verk-
samhetsåret; Välbesökta kalas, en härlig 
stämning och Broderlig samvaro. 

Du har för bara ett par veckor sedan 
i din brevlåda fått vår nya årsbok – titta 
i den och boka in i din kalender alla 
framtida möten det kommande året så 
Du inte missar något.

Mycket varmt välkommen till det nya 
verksamhetsåret önskar vi Tre Styrande 
genom: 

Göran Olofsson 
Styrande Mästare 

Mine dyre och härliga Bröder Par Bri-
cole . Välkomne till ett nytt fantastiskt ar-
betsår (det 160:e i obruten följd) i Borås 
Par Bricole . Särskilt välkomne till Er nye 
Bröder Par Bricole, som nu i Broderlig 
värme, inleder ert första år i fullkomlig 
säkerhet .

Vi lämnar nu de kalmuckiska göromå-
len, som semester, golfspel, gräsklippning 
och glassätande bakom oss och fokuserar 
istället på ett härligt PB-år med allt vad 
det håller i ditt sköte.

Vi tar spjärn mot sol och värme och tar 
och kastar oss mot svalkan som hösten 
bär med sig. Inte klädda i schletna shorts 
och T-shirts, utan nu i den för årstiden 
så mycket mer lämpade fracken. Det är 
dags att skörda frukterna och njuta goda 
Bröders värme under en stunds förgä-
tande av livets besvärligheter. För visst 
är det skönt med en värmande brasa i 
spisen, en pressad druvas sköna safter i 
kristallen och ett gott, nära samtal med 
en god Broder?

Vi har vid detta eminenta blads utgi-
vande redan startat säsongen med ett 
vidunderligt kalas, med och för våra Kär-
älskeliga. Detta kalas (omskrivet i egen 
artikel i detta blad) kommer helt klart 
omtalas länge och klart underlätta Brö-
dernas förhandling hemma vid köksbor-
det om den absoluta nödvändigheten, att 
vi Bröder ofta måste träffas, för att ladda 
om inför nästa kalas om tre år. Jag förvän-
tar mig med andra ord en hög närvaro 
vid våra Kapitel och sammankomster.

Arbetsåret inom Arbetsgraderna star-
tade faktiskt lite innan vår egen 1:a Grad 
med ett CMO (Ceremoni Mästare och 
Ordförande) möte hos Systern Örebro 
PB och deras 3:e Grad den 21 september. 

Vid dessa med 1,5 års återkommande 
möten diskuteras heta ämnen inom 
Arbetsgraderna mellan logerna. Till 
exempel hur vi finner nya sökande Rid-
dare, genomför Graderna, informerar 
om Sällskapet m.m. Denna gång hade 
vice Ceremoni Mästare Dan Bodin den 
stora uppgiften att representera Borås PB 
vid detta glada och mycket uppskattade 
möte. 

Vår 1:a Grad genomfördes den 12 okto-
ber (dess rader skrivs innan dess). Vid 
detta tillfälle hade vi glädjen att ha stort 
antal gäster vid vårt kalas. Vi hade det 
stora nöjet att vara värdar för ett riksmöte 
för Providörer inom Bricoleriet och 
dessutom hade vi lånat in Theatern från 
Göta PB, detta för att genomföra spexet 
vid kaffet. Och på detta sätt ge våra egna, 
vid detta lag lite schletna Bröder, en paus 
efter Dam PB.  

Information för alla innehavare av 
4:e Graden torde också vara genomförd 
den 14 oktober. Detta för att förbereda 
dem på en eventuell upphöjelse till vice 
Guvernörsgraden vid ett senare tillfälle. 
Detta informationstillfälle är förvisso 
ett obligatoriskt moment men också ett 
mycket uppskattat tillfälle för att få en 
summering av Arbetsgradernas mystik 
och en djupdykning i Borås PB:s histo-
ria. Även i år genomförd av våra egna 
DStM Hans Berglund och OToS Ingemar 
Augustsson.

Efter detta blir det lite Arbetsgradspaus 
till den 7 januari då vi genomför informa-
tion för NOIWAK i våra lokaler i Parkhal-
len. Också detta en mycket uppskattad 
träff för våra nyantagne och arbetsamme 
Kommendörer och en bra grund i jakten 
på mer kunskap om hur vårt kära Säll-
skap uppkommit och utvecklats.

Vår 2:a Grad kör vi sedan den 18 ja-
nuari. Då kommer Göta PB med ett stort 
besök av Ämbetsmän från Arbetsgrader-
na för att vidareutveckla sig. Följt av 3:e 
Graden den 22 februari och 4:e Graden 
den 21 mars.

Jag skulle slutligen kort vilja reflek-
tera lite över våra anmälningar av nya 
sökande Riddare till vårt Sällskap. Som 
vanligt inkommer ansökningarna lite 
sent för att kunna göra det bästa av dessa 
(i år var det bara dryga 15 inkomna 
ansökningar hos Proto Notarien vid sista 
ansökningsdag den 1 september). Jag 
skulle vilja uppmuntra tidiga ansökningar 
till nästa arbetsår redan nu. Tag tillfället i 
akt att redan under tidiga våren sondera 
terrängen i vänskapskretsen efter Bacchi 
Riddersmän. Vänta inte till juli eller 
augusti då det är svårt att få ordning på 
ansökan. Jag kommer påminna Bröderna 
under vårens samtliga Arbetsgradskapitel.

Välkomna till Arbets-
gradernas arbetsår 
2019-2020

Summerat måste jag säga att det 
kommer bli ett underbart välbalanserat 
och mustigt PB-år. Precis vad en Broder 
Bricole behöver för att nära sitt behov 
av kultur, Broderlig värme och en stunds 
förgätande av livets besvärligheter…

Johan Anderson 
Ordförande i Arbetsgraderna

Ordförande i Arbetsgraderna

Årsboken 2019/2020

Förhoppningsvis har du fått den nya Års-
boken i brevlådan . Förutom många bilder 
från året som gått, kloka ord från de 
Styrande och sedvanlig förteckning över 
alla Bröder och medaljer så var inbetal-
ningsanmodan för årsavgiften med .

Vänta inte med att betala, efterslänt-
rande betalare orsakar mycket extraarbe-
te för de Bröder som bemannar kansliet. 
Har du mot all förmodan tappat bort 
inbetalningskortet så är det följande som 
gäller:  
Medlemsavgift 850:- 
Matrikelstöd 300:- (då får du ditt namn 
med bland ”Matrikelstödjande Bröder”).

Sedan kan du utöver detta ge ett frivil-
ligt bidrag, hur mycket eller lite som 
helst. Allt är välkommet.

Betala in på Borås Par Bricole bankgiro 
5945-9651 senast 31 oktober . Kom också 
ihåg att skriva dit ditt namn och din 
adress, så att allt blir rätt bokfört och vi 
slipper påminna dig.

Alla ni som redan betalat! Stort tack!
Hans Melin 

Kanslichef

(kontaktuppgifter till Kansliet hittar du 
på sidan 2)

Välbesökta kalas,  
en härlig stämning och 

Broderlig samvaro.
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Dam-Bricoleri 2019
Så var det äntligen dags efter flera års 
väntan . 580 förväntansfulla Bröder och 
Systrar begav sig till Åhaga för Den Stora 
Tillställningen när vi får visa våra Systrar 
vad vi gör och vad vi kan . Alla hemlig-
heter avslöjades förstås inte, men vi 
öppnade förlåten lite på glänt .

Kalaset inleddes med bubbel och 
mingel där vi fick bekanta oss med alla 
Bröder och dess Systrar. Stämningen var 
hög från början och sorlet hördes lång 
väg, så lång väg att det säkert stack en och 
annan kalmuck i örat. Efter mingel och 
synligt fluidum belönades först Systrar 
som för första gången bevistade oss, de 
fick en gyllene tratt att hänga i ett blått 
band. Därefter fingo Systrar som bevis-
tade oss för tredje gången en gyllene sax 
som bevis för vår aktning.

När alla Systrar åter satt bekvämt i 
kapitelsalen bjöds det på sångunderhåll-
ning, ett axplock ur Talangernas reper-
toar under gångna år, samt ett och annat 
skämt från en svunnen tid. Ett par damer 
hade under tiden omärkt nästlat sig in, 
Kerstin och Bettan, som gärna ville se 
vad vi gjorde, eller rättare sagt de ville se 
några snygga ”kara”. När de sett sig mätta 
på stiliga Bröder var det dags att återställa 
vätskebalansen.

När vätskebalansen var återställd fylldes 
matsalen med hungriga Bröder och 

Systrar och de Styrande med ett galant 
följe gick i procession in. Snabbt startade 
måltidskalaset och snapssånger, kungs-
sång och annan skönsång ljöd till allas 
glädje under måltiden och beledsagades 
förstås utav många applåder.

Och så hände det igen, Talangerna 
brast åter ut i sångunderhållning till den 
milda graden att säkert Fader Bacchi uti 
sin himmel blev alldeles mållös, åter och 
åter igen applåder. 

Och som avslutning på måltiden bjöds 
det upp till dans.

Efter nu många timmars kalas var 
det dags att gå hem och Bröderna och 
Systrarna begav sig förnöjda hemåt, ett 
sådant kalas, bästa genom tiderna var det 
många som tyckte.

2 RO Kenneth Gustavsson

580 Systrar och Bröder deltog i kalaset på Åhaga.
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Rörande snapsen
Lite om Snaps, brännvin och 
O .P . Anderson
Brännvin är en spritdryck som framställs 
genom destillering, bränning, av en alko-
holhaltig vätska . Vattnet försvinner vid 
destilleringen och alkoholen blir kvar .

Brännvinet kom till Sverige på 1400-ta-
let. Det infördes av tyska köpmän och 
användes då i första hand under många 
år inom den folkliga läkekonsten i 
landet. Biskopen i Västerås, Peder Måns-
son, anses vara den som först beskrev 
brännvinets medicinska egenskaper. Ett 
av biskopens recept hette ”Aqua vitae”– 
livets vatten. 

Redan på den tiden kryddade man 
drycken, då med örter som ansågs ha 
helande och botande effekt och ansågs 
kunna bota snart sagt varje åkomma. Det 
var då örterna som hade den positiva 
egenskapen och inte brännvinet i sig. 
Kryddning av brännvin har en lång 
historia – inte minst var det förr i tiden 
nödvändigt med kryddning för att över 
huvud taget ”få i sig drycken”. Idag kryd-
das brännvinet enbart för smakens skull 
och man extraherar doft och smakämnen 
ur växter och örter. 

Brännvin användes på den tiden såle-
des inte alls som en rusdryck. Däremot 
hade det ett annat mycket intressant an-
vändningsområde – i kruttillverkningen. 
Ingredienserna i krut var salpeter, kol 
och svavel. Dessa ämnen stöttes till ett 
pulver och blandades i ett tråg och fukta-
des med brännvin. Alkoholen användes 
då som ett lösningsmedel eftersom det 
torkade mycket snabbare än andra väts-
kor. Än idag användes alkohol ofta som 
lösningsmedel inom kemin.

Snart nog upptäckte emellertid både 
kruttillverkare och andra att brännvin 
hade intressanta egenskaper även som en 
ren dryck.

Det äldre brännvinet tillverkades ge-
nom destillering av vin. Svenska soldater 

sägs ha lärt sig att göra sprit av säd under 
sina fälttåg i Ryssland. Råvarorna var då 
säd men kunde också vara potatis. 

Den största gruppen av kryddat bränn-
vin är akvavit.

Akvavit är namnskyddat av EU, och 
skall innehålla minst en av kryddorna 
kummin och dill och skall dessutom ha 
en alkoholhalt på minst 37,5 % Även 
andra kryddor får emellertid ingå såsom 
anis, fänkål etc. 

Dock måste således kummin och dill 
dominera smaken. Om de förstnämnda 
kraven inte är uppfyllda så kallar vi 
drycken kort och gott för brännvin.

Kärt barn har många namn:
Ordet snaps finns belagt i svenska språket 
redan 1799. Då skrev Carl Edvard Bladh 
om ”en snaps Janever” – således använt 
i meningen ”litet glas”. Snaps är då 
detsamma som en sup = ett litet glas sprit 
vodka eller brännvin – egentligen ett för 
litet glas med sprit, endast ”en slurk”.

Ordet snaps är ett lån från lågtyskans 
snaps och tyskans schnaps, båda i betydel-
sen slurk eller munfull. 

NUBBE är ju ett annat ord för snaps. 
Nubbe kom till som smeknamn på nubb, 
som förutom spik även har betydelsen 
just ”liten sup”. Nubb användes förr 
dialektalt om bland annat avskedssupar 
eller färdknäppar. Första gången ordet 
nubbe noterades i skrift var för övrigt i 
tidningen Socialdemokraten år 1892.

BLECKA – numera bläcka är norska – 
billigt druvbrännvin. Ett ”jungfrumått” 
utgjordes av en bleckburk i form av en 
stympad kon som snapsen uppmättes i. 
Och fick därav namnet bläcka. 

TUTING – ursprungligen en grogg, 
dvs. en blandning av ”tu ting”, två saker, 
sprit och vatten.

Pilleknarkare – pille är danska och 
betyder lille. 

Borre, krök, järn, hutt, jamare, mag-
borstare, dragnagel m.m.

Lite om O .P .
Olof Peter Anderson föddes 1796 och 
kom i unga år till 
Göteborg där han fick 
anställning och arbeta-
de i Petter Grönbergs 
kemikaliehandel. År 
1823 startade han 
eget och handlade 
med kemikalier och 
byggnadsmateriel. 
Från 1850-talet drev 
han firman tillsam-
mans med sin son 
Carl August och det 
var då verksamheten koncentrerades till 
spritbranschen. 

Då O.P. Anderson Aquavit lanserades 
hade Olof Peter Anderson varit död i 
15 år men sonen uppkallade brännvinet 

efter honom. O.P. är en aquavit som lan-
serades till Göteborgsutställningen 1891. 
Då under namnet ”Gammal Fin 1ma 
Aquavit (utläses ”prima”). 

Den är smaksatt med kummin, anis 
och fänkål samt eklagrad i åtta månader. 
Tillverkningen pågick fram till 1917 då 
den övertogs av AB Vin & Spritcentralen.

Idag är O.P. Anderson Aquavit Sveriges 
mest sålda akvavit. Det säljs i Sverige 
många sorters akvavit, exempelvis Skåne 
Aqvavit som bygger på exakt samma re-
cept men har bara halva kryddstyrkan. 

Förr om åren smakade brännvin inget 
vidare utan drycken kyldes för att man 
skulle finna den acceptabel. Numera har 
drycken blivit mera ”ren” och många 
obehagliga finkeldofter har försvunnit. 
Man måste nog därför se det som ett 
konstfel att kyla snapsen för kraftigt – 
man känner helt enkelt inte dryckens 
inneboende dofter.

Studera även nedanstående skiss med 
dess matematiska beräkning som kan 
styra ditt drickande – om du så önskar!

7/8  
av  

volymen

1/8  
av  

volymen

Om du är i ett större sällskap och vill få 
i dig rejält med snaps utan att det märks; 
Tag då en normal klunk (kanske halva 
höjden av glaset)och säg sedan att "jag 
är lite försiktig idag men kan ta en liten 
påfyllning". Du får då påfyllning av mer 
än halva volymen (kanske t.o.m. 7/8 av 
volymen) men har hela tiden gett sken av 
måttlighet (se bild ovan). 

Om du å andra sidan inte vill få i 
dig för mycket men gärna "vill vara en 
i gänget", drick då den första snapsen 
"botten ur" och be om påfyllning: "jag 
nöjer mig med 1/2 glas den här gången". 
Du får då påfyllt från botten upp till 1/2 
höjden men bara 1/8 i volym – och blir 
mindre påverkad.

De här matematiska beräkningarna 
bygger på hur man räknar ut volymen på 
en kon.

Göran Olofsson

Morgonfläkt
Morgonpigga och spänstiga Bröder
DBA står normalt för Den Bacchanaliska 
Akademien, ett antal vittra herrar som 
vårdar våra ritualer bland annat.

Men det kunde lika gärna betyda De 
Bacchanaliska Atleterna, nämligen de 
Bröder som är med i gymnastiksällskapet 
Morgonfläkt. Själv hade jag tidigare hört 
talas om Morgonfläkt, och trott att det 
var någon variant på lättare husmors-
gymnastik. ”Plocka äpplen och lägg i en 
korg”. 

I våras fick jag frågan om jag ville prova 
på och efter första passet fick jag san-
nerligen äta upp tankarna på husmors-
gymnastik. Trots att jag var yngst i gänget 
var jag nog säkert mest ”schleten” efteråt, 
kanske i och för sig beroende på att det 
var lite nya övningar för mig.

Efter tio minuters uppvärmning går vi 
sedan igenom alla kroppens muskler, så-
väl styrketräning som smidighet. Efter en 
timme är det dags för bastu och dusch. 
Ledare för gruppen är Leif Ölund, 
som i över trettio års tid på ett entusias-
merande sätt fått många Bröder (och 
kalmucker) att röra på sig. Känner du att 
du vill prova på så hör av dig till Tomas 
Springer (ordförande) eller Magnus Krii 
(kassör). Vår grupp träffas tisdag och 
fredag, och det finns också en grupp som 
tränar onsdag och lördag. Efter att ha 
varit med ett tag kommer du att märka 

en klar skillnad – till det bättre, såklart. 
Om inte annat så känns fracken med alla 
medaljer lite lättare att bära! 

Claes Persson

Tomas Springer och Magnus Krii.

Leif Ölund – vår gympaledare.

Torbjörn Skoog gör plankan.

Sommaren hade inte avslutats innan arbe-
tet i OIC startade . 

OIC är den Bricolistiska förkortningen 
för Ordens Informations-Collegium. I 
OIC finns alla de funktioner som håller i 
gång informationsflödet inom Borås; Års-
boken, vårt Kansli, hemsidan, annonser 
och sponsring, vårt arkiv och det du hål-
ler i handen just nu, tidningen KLANG!  

Ledare för gruppen är naturligtvis 

OIM, Ordens Informations-Mästare 
Christian Alçenius, som också ingår i den 
arbetsgrupp som har som uppgift att för-
nya vårt logegemensamma datasystem.

Eftersom detta var arbetsårets första 
möte klarade vi snabbt av våra punkter 
(det hade inte hänt så mycket under som-
maren, mer än att Årsboken blivit klar 
och precis gått i tryck), så vi kunde sätta 
oss till det bord vilka våra fantastiska trak-

törer dukat upp. Där bjöds vi silltallrik, 
porterstek och till dessert glass med mylta 
(rårörda hjortron, men det visste du väl).

De Traktörer som denna kväll skapade 
festmåltiden var Torbjörn Claesson, Per 
Brandt, Lars Fransson, Jan Elgquist, 
Christer Sabel och Lars Jorstadius. 

Claes Persson  

Det sägs om ärkebiskopen Anton Niklas Sund-
berg att han sagt “Näst religion och sedlighet 
är små brännvinsglas det jävligaste jag vet”.

OIC-kickoff
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Ett antal Bröder från Borås hade förmå-
nen bevista Högtidlig Installation av nya 
Styrande i vår Fadderloge, Det Lysande 
Sällskapet Vänersborgs Par Bricole .

För några av oss blev det en hel helg 
den 27 – 29 september som inleddes re-
dan på fredagskvällen med en teaterföre-
ställning. Inför fullsatt salong gav Moder-
logens Bacchanaliska Theater ”Lustspelet 
– Hemsöborna”. I ensemblen syntes i 
framträdande roller såväl nuvarande Stor 
Styresmän som Stor Emeritus.

Ett klassiskt spel som i Moderlogens 
tolkning är en utveckling och betydande 
förfining av August Strindbergs original-
verk.

Lördagens Installation var värdig 
och med många underhållande inslag. 
Hyllningarna till de avgående Bröderna, 
numer Emeritus StM Göran Ekstedt 
och DStM Bengt Karlsson var fyllda av 
uppskattning och tack för deras fantas-
tiska insatser för Sällskapet under många 
år. Av vackra tal, sång och applådåskor 
kan konstateras att dessa bägge Bröder 
varit oerhört omtyckta och kommer vara 
saknade som Styrande. Men successionen 
har säkrats genom att tidigare StK Broder 
Lars Alfredsson upphöjdes till Styrande 
Mästare i det nya Styrande guvernemen-
tet. Vid sin sida får Broder Lars de bägge 
mycket meriterade och tillika charmfulla, 
glada samt genuint Bricolistiska Bröder-
na Björn Börjeson som DStM och Håkan 
Hagsér som StK.

Den mycket fina Installationen avslu-
tades med en grandios middag samt un-
derhållande spex och vidare förbrödring 
långt in på natten…

Text: Hans Berglund 
Foto: Bertil Hellén

Installation i Vänersborg

De tre nya Styrande i Vänersborg: DStM Björn Alfredsson, StK Håkan Hagsér och StM Lars 
Alfredsson. Därefter StorStyresmännen från Moderlogen; DSM Christer Alexandersson, SK Ulf 
Tivéus och SM Henrik Mickos.

Inför fullsatt salong gav Moderlogens Bacchanaliska Theater ”Lustspelet – Hemsöborna”. I ensem-
blen syntes i framträdande roller såväl nuvarande Stor Styresmän som Stor Emeritus. Ett klassiskt 
spel som i Moderlogens tolkning är en utveckling och betydande förfining av August Strindbergs 
originalverk.

Par Bricole förvärvade 1938 det hus på 
Urvädersgränd 3 som blivit Sällskapets 
Stamhus och allmänt kommit att kallas 
Bellmanhuset . Det var där som vår förste 
ordensskald – Carl Michael Bellman – 
bodde under några av sina mest produk-
tiva år 1770-74 och det var där han skrev 
huvuddelen av Fredmans sånger och 
epistlar, även om de inte publicerades 
förrän senare . För att markera att vårt 
älskade Stamhus varit i Par Bricoles ägo i 
75 år utlyste Sällskapet 2013 en konsttäv-
ling på temat Bellmanhuset 75 år .

Ett stort antal verk av genomgående 
hög kvalitet från ett flertal av landets 
ledande grafiker inflöt och juryn, under 
ledning av konstnären Björn Kreste-
sen, utsåg Jan Mankers verk “Bellmans 
visioner” till segrare och han hyllades på 
Vårhögtidsdagen 2013.

Juryns motivering löd:
“Jan Manker har i Sällskapets historiskt 

första edition av ett grafiskt blad med 
poetisk precision och ett konstnärligt 
eget DNA skapat en tidlös båge från dåtid 
till en drömsk framtid. Bilden ledsagar 
varligt vår blick genom fönstret i Carl 
Mikael Bellmans ungkarlsrum på Urvä-
dersgränd, in över hans tidlösa inspira-
tionskälla, tillika vår ‘Stolta Stad’.”

Jan Manker har själv beskrivit arbetet 
med ”Bellmans Visioner” så här:

Min första åtgärd var att besöka Bellman-
huset och framför allt de två Bellmanrummen. 
De visade sig vara två små stämningsfulla 
rum med enkla men tidstypiska 1700-tals 
möbler. Genom de två vackra fönstren möt-
tes man dock av en trist utsikt i form av en 
brandvägg. Ganska omedelbart föddes idén 
att i det grafiska bladet skall den utsikt som 
Bellman kan tänkas ha haft återskapas. Men 
hur skulle jag skapa en autentisk 1700-tals 
vy över Stockholm. Jag drog mig till minnes 
att Elias Martin målat en rad stiliga vedutor 
över Stockholm, bland andra en mycket vacker 
utsikt från Mose Backe 1786-87. Det är en 
stor målning som idag hänger i Stockholms 
Stadshus. En detalj av denna målning utgör 
nu utsikten från fönstret i bilden och jag är 
Elias Martin ett stort tack skyldig för hans 
medverkan. Jag hoppas han uppskattar mitt 
lån i sin himmel.

Längst ner till höger i fönstret har jag lagt 
in Bellmanhuset som det ser ut idag. Det flyter 
väl in i 1700-tals miljön. På himmelen ser 
man en rad märkliga flygfän som utgörs av 
små egna akvareller. De får stå som metafo-
rer för all den lustfyllda inspiration och de 
geniala visioner och infall som Bellman kan 
ha fått när han blickat ut genom fönstret. Idén 

Bellmans Visioner av Jan Manker
bakom dessa flygfän har jag hämtat från en 
romersk skald, Aulus Persius Flaccus (34-62 
e.Kr.) som i en av sina satirer beskriver hur 
de geniala idéerna kommer likt en sällsynt 
fågel, en ”rara avis”, när den av en tillfällig-
het råkar landa framför ens ögon. Par Bricole 
betyder just ”av en tillfällighet” eller av ”en 
slump”. 
Jan Manker

Juryn utdelade också hedersomnäm-
nanden till Arnold Högström, KG Nilson, 
Kersti Rågfelt Strandberg och Michael 
Wahrby, vars verk tillsammans med Jan 
Mankers vinnande verk utställdes på 
Stockholms Stadsmuseum sommaren 
2013.

Vill du bli ägare till ett numrerat och 
signerat exemplar Bellmans visioner? 
Vårt älskade Stamhus behöver ständigt 
underhåll för att kunna visas upp och 
bevaras åt eftervärlden. Om du lämnar 
en donation om minst 1500 kr för att 
bidra till att bevara minnet av C. M. 
Bellman och den plats där han bodde 
får du ett exemplar av Bellmans visioner 
ur den begränsade upplagan på 250 ex 
signerat av konstnären Jan Manker. Är du 
intresserad kan du kontakta Br Dagobert 
Billsten i Moderlogen på 070 890 89 89 
eller dagobert@bumstead.se.

Dagobert Billsten

Donation till Caritas
Våra Jubelkommendörer har inte bara 
deltagit i våra tidsfördriv i ett halvt sekel .

Nu har elva av dessa Bröder dessutom 
gjort en insamling, vilket resulterat i ett 
inte föraktligt tillskott till Caritas-fonden. 
Se annons på sidan 62 i Årsboken.

Sällskapet är er stort tack skyldigt, för 
såväl donationen som ert långa Brödra-
skap.

Claes Persson

CARITAS i Borås Par Bricole 

Caritas – eller barmhärtighet – kan sammanfattas i de fyra orden  
medkänsla, omtanke, samhörighet och stöd.  
Att Caritas finns inom våra murar är en Brödrastyrka.

Caritas uppgift är att vara en hjälpande hand för dig och din familj 
när ni behöver stöd eller hjälp på något sätt. Inget problem är för stort eller för litet, så 
oavsett om du behöver hjälp på våra Kapitel (rullstol och flera hjälpsamma Bröder finns) 
eller en pratstund i en svår tid så finns vi här för dig och din familj. Då vi i Caritas inte 
kan känna till allt så tveka inte att kontakta oss om du eller någon annan kan behöva  
vår hjälp.  
Du kan läsa mer om Caritas och vilka som är medlemmar på sidan 48 i Årsboken. 
 
Vi i Caritas har undertecknat tystnadsplikt och finns för att  
stödja varandra i livets alla skeden.

Kontakta oss med mail eller lämna meddelande per telefon:   
borascaritas@gmail.com  
Göran Lenberg - goran.lenberg@lenbergs.se - 0761 26 97 01 
Bertil Jansson - bertil@jabick.se - 0705 12 75 90 
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Ämbetsmannakalas
Sista måndagen i september var det Äm-
betsmannakalas . Ämbetsmännen är ju de 
som får våra Kapitel och kalas att fungera 
så väl som de gör . Det skall plockas i ord-
ning innan Kapitlen, Recipienderna skall 
prövas, mat skall serveras och efter att 
alla gått hem så är det protokoll som skall 
skrivas och register som skall uppdateras . 
Mycket av detta sker utan att det ”syns”, 
det ”löser sig ändå” som en välkänd Ge-
neralintendent brukar uttrycka det .

Ämbetsmannakalaset i år gästades av 
ett sjuttiotal av våra cirka 100 Ämbets-
män. 

Förutom att det är ett tillfälle att träffas 
och umgås innan PB-säsongen börjar 
(vi hade ju i och för sig tjuvstartat med 
Dam-bricoleri) så serverar våra traktörer 
god mat. Förrätten var sillsmörgåsar 
med snaps, som var extra lätta att få i sig 
tack vare att Carl-Gustaf Ekström ledde 
de närvarande sångarna i snapsvisorna. 
Varmrätten bestod av biff Rydberg med 
capris och senapssås. Den sköljdes ner 
med ett rödvin från andra sidan jordklo-
tet. 

En del medaljer delades ut, från de 
Styrande men även från Intendenterna 
och från Providörerna. Det var främst 
belöningar för gott arbete i det nyligen 
timade Dam-Bricoleriet.

Som avslutning fick vi till kaffe och 
avéc avnjuta våra mer än eminenta truba-
durer; Fredrik Berg och Andreas Johans-
son som framförde några härliga country 
& westernlåtar.

Om du, besökande och applåderande 
Broder vill vara med på detta trevliga 

(Fredmans epistlar nummer 37)
Där står Han, blickstilla vid grinden till 
en park som sjuder av liv i sommarefter-
middagen . Hans chef, Fältväbeln, har 
befallt honom att stå som en docka, röd-
blommig och trind, med en yvig tofs i sin 
blanka kaprus, och med vita damasker . 
Då och då rör han sig några steg fram 
och tillbaka .

I parken runtomkring prunkar blom-
krukor mellan statyetter under gröna 
lövgångar. Springbrunnar sprutar vatten 
och svalkar det förnäma sällskapet som 
flanerar runt på gångarna, som här och 
var täcks av Kungligt namnskiffer utfört 
i buxbom. Längst bort i parken syns 
det vackra orangeriet där man brukar 
anordna konserter, ofta i närvaro av 
Majestätet.

Nu kommer en förlöpare framför en 
präktig vagn dragen av två frustande 
hingstar. Det är sändebudet från Tripoli 
som med fackelbärare och lakejer pas-
serar, kanske på väg mot slottet.

Ropet ”I gevär” ekar genom parken. 
Mollberg spritter till. Det är ett högt 
uppsatt Riksråd som passerar i sin pur-
purröda ämbetsdräkt, och då föreskriver 
reglementet att vakten skall skyldra gevär.

Men vad nu? Vad är detta?

”Himmel! Hvad bugningar, höghet och damb! 
Klang, hvad silfversmidda tjocka Boråser! 
Vindögda, torstiga, fromma som lamb, 
med en trut som idliga blåser;”

Hur kommer det sig att C M B låter 
Livgardets musikanter få skepnad av 
Boråsare? Det finns flera belägg för att 
man på Bellmans tid inte förknippade 
Borås med några kringresande, magra 
skålknallar.

Snarare beskrevs man, i såväl Linnés 
Wästgöta resa 1746, som i Rudbecks  Bor-
åsiade 1776, som särskilt välmående, som 
”sedan urminnes tider äro namnkunnige 
för sin synnerliga idoghet, att föda sig ge-
nom egna produkter och inrikes handel”, 
och Borås ansågs vara en för ”slöjd, idog-
het och välmåga allmänt bekant stad”.

När Bellman skulle välja modell för 
Livgardets musikanter fanns alltså redan 
bilden av den runde godmodige och väl-
närde manspersonen i form av en herre 
från Borås.

Att han väl kände en boråsare vet 
vi, genom att han flitigt umgicks med 
Anders Elfman, hovkamrer och son till 
fältväbeln vid Älvsborgs Regemente An-
ders Elfman (1690-1753).

Den här frodige, muntre och livsdyrkan-
de Boråsaren tillhörde den inre kretsen 
runt bryggaren Abraham Westman, som 
ägde, dels en stor fastighet vid Hollända-
regatan, dels ett sommarnöje ”Fåfängan” 
vid Sabbatsberg. I denna familj var också 
Bellman en flitig och välsedd gäst.

Vi är alltså representerade 
i självaste Fredmans Epist-
lar, och har därmed all rätt 
och skyldighet att, inom 
vårt Lysande Sällskap, föra 
Bellmans verk och tradition 
vidare.

Åskådare & reporter 
Lars Wettéus

Carl Michael Bellman uppvaktar hos bryggaren Westman. Akvarell av P Hillerström

kalas nästa år, så anmäl ditt intresse för 
någon syssla hos våra Styrande eller Ar-
betsgradernas ordförande.

Och mer medaljer blev det, jag hann 

precis hem för att se Daniel Ståhl hämta 
hem diskusguldet i friidrotts-VM.

1 RO och ORed Claes Persson

En del medaljer delades ut, från de Styrande men även från Intendenterna och från Providörerna.

Ämbetsmannakalaset i år gästades av ett sjuttiotal av våra cirka 100 Ämbetsmän. 

Som avslutning fick vi till kaffe och avéc avnjuta våra mer än eminenta trubadurer; Fredrik Berg och Andreas Johansson som framförde några härliga 
country & westernlåtar.

När Korporal Mollberg stod på post vid Kungsträdgården

Hur kommer det 
sig att C M B låter 
Livgardets musi-
kanter få skepnad 

av Boråsare?  
Det finns flera  
belägg för att 

man på Bellmans 
tid inte  

förknippade 
Borås med några 

kringresande, 
magra skålknallar.

När Bellman skulle välja modell för Livgardets musikanter 
fanns alltså redan bilden av den runde godmodige och väl-
närde manspersonen i form av en herre från Borås.
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Annonsera 
i Klang!

Christian Palmé, OSC 

0722 - 20 29 76 

christian@palmeofsweden .se

BORÅS • 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.

Fredagen den 30 augusti spelades Borås 
Par Bricoles egen golftävling . Det blev 
en lysande uppföljning på förra årets 
nystart, efter ett antal års uppehåll . 25 
Bröder, varav ett par tillresta gäster från 
Göta PB, bidrog alla till en härlig stäm-
ning, men även med ett högst inspire-
rande spel .

Vi samlades på Borås Golfklubb för ge-
mensam lunch, under vilken majoriteten 
verkade vilja tona ner sina egna chanser 

till framskjuten placering. Känslan av att 
ingen kommer att vinna växte sig större 
och större. Föga oroväckande en dag då 
gemenskap och glädje står i fokus.

Väl på banan, i en synnerligen jämn 
tillställning, utmärkte sig en Broder 
lite mer än övriga. Stort grattis till Carl 
Olausson (hcp 8) som med resultatet 70 
slag netto, stod som vinnare av 2019 
års PB-Knallen Cup. Tätt följd av Oscar 

Andersson och Bengt Fransson.
Om du som golfande Broder är intres-

serad av att bli inbjuden till de tävlingar 
som sällskapet anordnar kan du skicka ett 
mail till: 
johan.noren@lansforsakringar.se.

Joakim Ahnvik

Borås Par Bricoles golftävling

Ny ordförande i  
Caritas
Då vår tidigare ordförande i Caritas, 
Robert Lorentzon, tillträtt ämbetet som 
domprost i Skara stift axlar numera 
Göran Lénberg uppgiften att leda detta 

viktiga arbete. Kon-
taktuppgifter till 
Göran hittar du 
i Caritas annons 
på annan plats i 
tidningen.

Ny sponsorchef och 
ny vice sponsorchef
Våra sponsorchefer har som uppgift att 
skaffa annonsörer till KLANG! och till 
Årsboken samt att få sponsorer till våra 
Kapitel . Inte för att göra kalasen roligare, 
men billigare!

Christian Palmé är sedan i våras ny 
sponsorchef (OSC) i Borås Par Bricole. 
Ny förste vice sponsorchef är Magnus 
Johansson (1.v.OSC).

Du når Christian på telefon  
0722–20 29 76 eller med e-post till chris-
tian@palmeofsweden.se. 

Magnus har telefon 0708–15 96 95 och 
e-post: magnus.i.johansson@folksam.se.

Kontakta dessa Bröder då du vill att 
ditt företag skall synas!

Christian Palmé 
Sponsorchef

Magnus Johansson 
Vice sponsorchef

Sällskapet informerar

Göran Lénberg
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Då har åter en sommar och semester 
lagts till historien . Semester förresten, 
i mitt nyvunna ämbete där jag uppbär 
statligt apanage (pension) så är det väl 
ständig semester . Och i år med en mer 
normal sommar när det gäller vädret .  
En del regn och normala temperaturer . 
Men badbart! Och lite regn gör gott för 
skördar och potatis, och inte minst för 
svampen, om man har böjelsen att leta 
sådana . 

Undertecknad skulle egentligen när 
detta skrivs befinna sig i Grekland, men 
hastigt påkommen ohälsa gjorde att vi 
fick stanna hemma (tur vi hade avbok-
ningsskydd). Men Tilos, som vi skulle till, 
ligger säkert kvar för ett framtida besök. 
I stället har det blivit i vandringar och 
promenader i de västgötska skogarna, 
som nu börjar visa sina allra bästa höst-
färger. Så man skall inte klaga. Jo, skall 
man klaga på något när man går i skogen 
på sensommaren och hösten är det de 
där f-rb-nn-d- älglusflugorna (Lipoptena 
cervi). Kryper in i håret och biter sig fast, 
nästan omöjliga att avlägsna och ta död 
på … 

Men de slipper vi på våra kapitel, så 
hoppas att vi ses medan vi tar del av våra 
muntra och oskyldiga nöjen, min Bror! 

Claes Persson

Vad vill du, min Bror, läsa om i 
KLANG!? Är det något du saknar? Nå-
got du vill se mer av eller kanske något 
du inte vill se . Skriv gärna en rad till 
gavia@telia .com med dina synpunkter 
och önskemål .


