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I detta nummer

Kommande möten

21/3 17.00 4:e Graden Svart väst

8/5 19.00 7:e Graden Vit väst 
 prel.

11/5 18.15 Stora Rådet
Sista dag och tidpunkt för anmälan till våra kalas är 
klockan 23:59 fredagen en vecka före kalaset.
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Välkommen till nummer 35 av Borås PB:s 
medlemstidning KLANG! Ett fullmatat 
och som vi hoppas läsvärt nummer där 
många av våra skrivande, fotograferande, 
layoutande och tryckande Bröder gjort 
sitt yttersta för att du min Bror skall få 
en stunds tidsfördriv . Kanske hjälper det 
minnet på traven för att återuppleva nå-
got, eller kanske komma till insikt om att 
du gått miste om något du inte deltog i . 

Bland de skrivande Bröderna finns 
en ny Talang som kom och anmälde sig 
frivilligt på Barbara-kalaset i höstas. Det 
var Henrik Höglind, som i och för sig fick 
hjälp av sin far Lars Peter att anmäla sig. 

Läs om Henriks referat och upplevelse 
av PB II i januari. En minst sagt lovande 
debut!

När du läser detta är det bara är Grad 
IV och Grad VII samt Körens vårkonsert 
som återstår av arbetsåret. Samt Stora 
Rådet, för dem som har hunnit bli Kors-
riddare. Grad VII firas ju enligt statu-
terna på söndagen Cantate, som just i år 
infaller en fredag!

Redaktionen

Välkommen!

Ja hit till Rotundan är vi inte välkomna längre. Här åt vi 1999 - 2015, men i februari 2020 revs den. 
Läs mer om Rotundan 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 29 apr Bo Jonson
90 01 jun Hans Larsson
80 19 mar Göran Söderlund
80 31 maj Lennart Helgesson
75 17 mar Lars Kredner
75 23 mar Bertil Sparf
70 01 apr Jan Mordenfeld
70 09 apr Bertil Hellén
70 20 apr Olle Holmudd
70 02 maj Stellan Kronander
70 28 maj Sverre Rökaas
70 03 jun Claes Öhrn
70 13 jun Claes Hedelin
60 16 mar Jan-Åke Hammarlund
60 16 apr Ivan Rosengren
60 20 apr Roger Johansson
60 03 maj Magnus Hjort
60 20 jun Anders Karlenström
50 06 apr Stefan Lindvert
50 10 apr Johan Gregow
50 25 apr Niklas Österberg
50 26 apr Paul Brunngård
50 28 apr Michael Johansson

Hvem är, som ej vår Broder minns

Namn Ålder Avliden Grad
Jan Andersson 65 13 feb 9

De Styrande

År Datum
50 01 maj Mikael Corbé
50 10 maj Per-Martin Dahlqvist
50 13 jun Fredrik Plumppu
50 22 jun Ola Grahm

Bäste PB-broder
När dessa rader skrivs ligger det kal-
muckiska mörkret tungt över Borås . 
Stormen Dennis gör allt han kan för att 
skapa uppmärksamhet . På tal om upp-
märksamhet; 

Inom vårt kärälskeliga Borås Par Bri-
cole har vi extremt många Talanger som 
vi både med klang och jubel tackar för 
alla deras bejublade insatser. Insatser som 
är av yppersta världsklass.  Samtidigt finns 
det många bakom kulisserna som inte 
alltid får den uppmärksamhet som jag 
tycker de förtjänar. Jag tänkte ta tillfället 
i akt just nu, att beröra dessa grupper av 
PB-bröder som ser till att allt har fung-
erat, att det fungerar och att det kommer 
att fungera. 

Gång efter gång arrangerar vi i Borås 
Par Bricole tillställningar med mellan 100 
och 400 deltagare, om vi bortser ifrån 

Dam-PB som har ännu fler deltagare. 
Detta arrangeras av helt ideella krafter 
inom Sällskapet och alltid med ett leende 
på läpparna. Dessa arrangemang innehål-
ler både förarbete och efterarbete av 
betydande insatser. 

Redan en månad innan varje kalas 
produceras inbjudan och kallelse till 
våra Recipiender. Detta kan man säga är 
startskottet för varje PB-sammankomst. 
Under hela tiden som anmälan ligger öp-
pen sker det otaliga samtal och mail som 
rör själva anmälningsförfarandet. Detta 
hanteras dagligen av våra Providörer, 
kanslipersonal och Riddareskattmästare. 

När anmälan sedan stängs startar 
arbetet med placeringar, identifiering 
av gäster och Bröder med allergier samt 
övriga önskemål etc.  Detta skall vara 
klart senast torsdagen innan Kapitlet. Det 
sker alltid en kollationering på torsdagen 
innan vårt Kapitel och då måste antalet 
deltagare och placeringen vara klart. 

På fredagen efter lunch så kom-
mer våra Intendenter och tekniker till 
Parkhallen för att iordningställa lokalen, 
en lokal som vi har all anledning att var 
mycket stolta över. 

Under lördagen så vet vi alla deltagare 
att det råder en febril aktivitet av våra 
Intendenter, Providörer och traktörer. 

På söndagen när vi alla andra Brö-
der ligger hemma och tänker på allt 
fantastiskt vi har fått vara med om sker 
återställning av lokalen för att vara redo 
att ta emot externa hyresgäster som hyr 
vår lokal.  

Ja, kära PB-bröder. Jag vill verkligen 
tacka kanslipersonal, Providörer, traktö-
rer, fotografer, tekniker och Intendenter 
för allt arbete ni gör i det tysta. Tidvis 
kanske ni inte får den uppmärksamhet 
som ni förtjänar men ni gör ett arbete 
som verkligen förtjänar all uppskattning 
ni tänkas kan få. 

De Styrande genom 
Claes Palmén 

Styrande Kansler

Ett oväntat inslag  
på PB2
RING! RING! Nej det är inte ABBAs 
hitlåt från 1973 som genljuder i Kapitel-
salen . Det är brandlarmet!! Och det mitt 
i den högtidliga dubbningen av de till 
Klare Och Befallande Överkommendö-
rer Recipierande Bröderna .

Vad göra nu! Som på en given signal 
poppar den säkerhetsmanual vi tog fram 
inom Ordningsmannagruppen för några 
år sedan upp i skallen. 
– Bryt ritualen.
– Meddela församlingen om att brandlarmet 
utlöst och att inleda utrymning. 
– Fördela uppgifter på Ordningsmännen. 
1vOM bistår utrymning mot gården. 2vOM 
gör detsamma mot huvudentrén. 2OM kollar 
mingelytan, toaletterna och möter sedan upp 
brandkåren. 
– Kontrollera själv brandlarmcentralen för 
att ta reda på vilken detektor som löst ut och 
varför.

Hmm. Det luktar ju bränt så kan det 
faktiskt vara något som brinner???!!!

Många saker snurrar i huvudet när jag 
försöker tråckla mig in i hanteringsläget 
på brandlarmcentralen. Till sist går det 
och jag får tyst på klockorna. Då ser jag 
mig om och noterar till min glädje att 
Kapitelsalen i det närmaste är utrymd. 
Skönt.

Precis när jag börjar leta upp den lar-
mande detektorn på ritningarna kommer 
Carina ut från köket och meddelar att 
det är ett värmeskåp som orsakat rökut-
vecklingen, och se där står det;

Mitt under en rökdetektor intill baren!  
Utkört dit för att inte osa ned i köket. Det 
kanske inte var kvällens bästa beslut.

Strax därpå kommer Brandkåren och 
vi beslutar om att det är ok att gå in igen.

15 minuter försenat kan så Andra Gra-
dens Reception slutföras och allt återgå 
till det normala.

Allt som allt en bra test av vår plane-
ring och en eloge till Bröderna som utan 
knorr (i alla fall inget större dito) bröt 
upp från Kapitelsalens ombonade värme 
och Bacchanaliska ljus för att ge sig ut i 
den mörka, kalmuckiska januarikvällen.

Tack också till mina Ordningsmän och 
alla andra som på något sätt bistod i att 
allt flöt (i princip) som det skulle.

PS. Att det inte fungerade med att få 
de som utrymde till gården att ta sig runt 
huset till återsamlingsplatsen vid huvud-
entrén är en lärdom att ta med sig till 
den uppdatering av säkerhetsmanualen 
som vi nu gör.

PS2. Maten blev vad jag förstår bra 
trots värmeskåpsmissödet. Själv kunde jag 
dessvärre inte stanna kvar på middagen 
utan flydde fältet.

1OM  Håkan Rönnqvist

På Barbaradagen hålls traditionsenligt 
bolagsstämman för ägarna i Parkhallen 
i Borås AB . Bolagets uppgift är att för-
valta Parkhallen som bolaget hyr på ett 
långtidskontrakt .  Bolagets styrelse utgörs 
av Göran Olofsson, Hans Berglund och 
Håkan Bjurén och till sitt stöd för det lö-
pande arbetet finns det en ledningsgrupp 
som utgörs av Ingvar Johansson, Lars 
Jorstadius, Valter Levandowski, Claes 
Hansson Lars Gustaf Andersson, Bertil 
Myhrberg och undertecknad . 

Det var nästan 45, till största delen 
frackklädda, ägare som tog del av den 
ekonomiska redovisningen. En redovis-
ning som visar att resultatet var positivt 
och att det egna kapitalet är stabilt.

Att Sällskapet förfogar över Parkhallen 
är nog för oss alla känt som en enorm 
tillgång. Det finns både kortsiktiga intres-
santa aktiviteter som kommer att ske i 
fastigheten men även långsiktiga visioner 

för fastigheten vilket föredrogs på stäm-
man.

Med acklamation fastställdes både ba-
lans- och resultaträkningen och ansvars-
frihet för styrelseledamöterna beviljades 
både traditionsenligt och förtjänstfullt.

På årsstämman beslutades det om att 
nyemittera hela 16 nya aktieposter. Det 
är med stor glädje som ledningen för 
bolaget kan konstatera att intresset och 
välviljan att bli delägare i bolaget är stort. 
Bolagets nya ägare hälsades varmt väl-
komna till ägarskaran med synliga bevis 
att pryda fracken med. Skulle just du vara 
intresserad av att bli aktieägare i bolaget 
och ingå i denna gemenskap är du varmt 
välkommen att ringa mig så förklarar jag 
vidare.

På bolagsstämman överlämnades också 
ett synligt bevis till Calle Hagman och 
Bertil Hellén för deras insatser att finna 
nya aktieägare.

Innan årsstämmans avslutades riktades 
det ett synnerligt stort tack till styrelsen 
och ledningsgruppen för ett förtjänstfullt 
arbete det gånga året.

Efter stämmans avslutande väntades 
det en trevlig lunch med tillhörande 
dryck och kaffe.

Claes Palmén

Bolagsstämma för Parkhallen i Borås AB

I väntan på brandkåren (infälld bild).

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

Ja, kära PB-bröder.  
Jag vill verkligen tacka 

kanslipersonal, Providö-
rer, traktörer, fotografer, 
tekniker och Intendenter 
för allt arbete ni gör i det 

tysta. Tidvis kanske ni inte 
får den uppmärksamhet 
som ni förtjänar men ni 

gör ett arbete som verkli-
gen förtjänar all uppskatt-

ning ni tänkas kan få. 
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Efter en sömndrucken dag, med öm-
som regn och ömsom snöflingor stora 
som bolsterdun, var det en fröjd för oss 
Bröder att få sälla sig till den gemytliga 
värme som bara kan uppstå inom vårt 
lysande sällskaps väggar . Många var det 
som gladde sig åt att åter träffas och 
efter en eller två stärkande drycker var 
ångan uppe och flertalets kinder blossade 
som röda vinteräpplen .

Givetvis började kvällen med en 
prövning av de 21 NOIWAK:ernas 
talanger och dagen till ära var det 245 
närvarande Bröder varav 25 stycken 
var gäster från Stockholm, Göteborg, 
Jönköping och Örebro. Det fanns dock 
vissa farhågor bland faddrarna att pröv-
ningen skulle bli en bedrövlig syn och 
att upphöjandet till KOBÖK skulle bli ett 
sällan skådat haveri. Men viss optimism 
skönjdes, trots allt.

– De kommer nog att klara det här. De 
ser oförskämt avslappnade ut, sa 2.vDfBT 
Fredrik Odelberg, en av prövningsförät-
tarna.

– Vem vet? De kanske överraskar, ut-
tryckte Daniel Wendels från Göta PB.

Även om Odelberg och Wendels i viss 
mån fick rätt, så fanns det kanske mer att 
önska. Någon av Recipienderna pratade 
sig varm om mamelucker (kalmucker), 
en annan snavade sig fram i ett ”fiol-
spelsbattle” och därefter framfördes ett 
trumpetarrangemang.

Åsynen måste ha blivit för mycket för 
gudarna, för sedan gick brandlarmet och 
en svag doft av rök spred sig i lokalen. 
Sirenerna ljöd och blåljusen fyllde Borås-

himlen. Frågorna var många om orsaken 
till larmet.

– Det går hett till i baren, skojade StM 
Olofsson.

Brandmännen kom med en annan för-
klaring – det var ett av värmeskåpen som 
hade blivit överhettat. Vidare konstate-
rade brandmännen att det inte var något 
exceptionellt med denna utryckning, 
förutom den stora mängden frackar på 
en och samma plats. Det hade de aldrig 
sett tidigare. Utrymningen gick snabbt 
och säkert, tack vare ett resolut beordran-
de av 1.OM Håkan Rönnqvist och hans 
rådiga ordningsmäns effektiva insatser. 

När vi femton minuter senare kunde 
återsamlas erhöll ordningsmännen ett 
välförtjänt och glödande tacktal från StM 
Olofsson innan prövningarna av Reci-
pienderna kunde återupptas. Frågan var 
bara om prövningarna skulle göras om 
från början eller inte, men efter en kort 
överläggning beslöts det att prövningarna 
skulle fortsätta där de slutat.

Efter att de återstående prövningarna 
hade slutförts kunde Recipienderna 
upphöjas till KOBÖK:er och Gradens 
förklaring upplästes på ett förträffligt sätt 
av OTos Ingemar Augustsson.

Sedan var det dags för pausmingel. 
Även om branden hade stävjats snabbt, 
så var det många strupar som fortfarande 
brann av törst och tur är väl det att vi har 
en så trevlig bar att vistas i. 

Dukningen skedde på rekordtid och 
måltidskalaset öppnades. På menyn stod 
laxcheesecake med örtsås, örtstekt fläskfilé 
med potatisgratäng, samt kaffe och kaka.

De styrande samt ordförande tackade 
för alla medverkandes insatser under 
kvällen och de nyss till KOBÖK antagne 
Bröderna lyssnade intensivt till vad 
Broder O Johan Anderson hade att säga 
dem. Broder Atle Johansen höll Reci-
piendernas tacktal för Graden, vilket 
drog med sig många skratt. Ett stort tack 
riktades också till kvällens generösa spon-
sor, Broder Göran Söderlund.

Efter maten tog den välsmorda Baccha-
naliska Kören vid och rev av några riktigt 
trevliga dängor. Bland annat framfördes 
Var är tvålen av Povel Ramel och Bananer 
av Kjell Lönnå och det ryckte nog i 
benen på åtskillig Broder när de försökte 
att hänga med i de tungvrickningssnabba 
låtarna.

Vid 23-snåret var föreställningen slut. 
Några Bröder stannade kvar en stund 
för ytterligare gemyt och andra vandrade 
så sakteligen ut i skenet av den smala 
månens sista kvarter.

Henrik Höglind

Jonas Alm
Martin Andersson
Johan Appelkvist
Thomas Bergström
Ismail Bublic
Andreas Davidsson
Lars Forsman
Filip Hansson
Martin Hjalmarsson
Atle Johansen*
Daniel Magnusson
Jonas Persson

Fredrik Plumppu
Peter Rådh
Fredrik Solhage
Mikael Strömberg
Pierre Svedberg
Magnus Svensson
Joacim Svensson
Douglas Thorén
Richard Wilhsson

*Tacktalare

Recipiender, Grad II

Det hettade till på Andra Graden

Lördagen den 22 februari gavs Tredje 
Graden med hela 32 Recipiender . Totalt 
var det 250 Bröder inklusive gäster från 
Göta och Vänersborg . Ordförande pro 
tempore Stefan Enander och Ceremoni-
mästare pro tempore Dan Bodin ledsa-
gade Recipienderna genom Graden med 
elegans . 

Efter Kapitlet och nödvändig paus med 
synligt ljuvligt fluidum var det dags för 
måltidskalas, och denna gång med S.O.S. 
som förrätt och därefter lite otippat en 
wienerschnitzel. Ordföranden och Kören 
ledde oss genom denna måltid med 
hyllande av Recipiender, Styrande och 
Kvällens Sponsor, allt till övriga Bröders 
rättmätiga applåder. Till undertecknads 

förstjusning framfördes Metsämiehen 
joumalaulu av Kören, vackert så att jag 
fick en tår i ögat, och Kören fick förstås 
mängder av applåder. 

När måltidskalaset var slut bjöd mu-
siken på storslagen underhållning med 
filmmusik. Från Stjärnornas krig till As 
time goes by ur filmen Casablanca. Efter 
ytterligare applåder denna kväll var det 
dags att avrunda med varm korv och 
synligt fluidum. Och till de Bröder som 
inte var närvarande denna kväll säger jag 
som Humphrey Bogart sade till Ingrid 
Bergman i Casablanca ”… you'll regret it. 
Maybe not today. Maybe not tomorrow, 
but soon and for the rest of your life” 

Kenneth Gustavsson

Martin Andersson
Johan Appelkvist
Patrik Artman
Pontus Bergstrand
Thomas Bergström
Fredrik Carnefjord
Andreas Davidsson
Axel Desaix
Andréas Edlund
Daniel Forssell
Johan Gregow*
Filip Hansson
Martin Hjalmarsson
Hasse Ikävalko
Atle Johansen
Chris Karlsson
Håkan Lenjesson
Magnus Lövik
Daniel Magnusson

Johan Moberg
Fredrik Plumppu
Peter Rådh
Andreas Safko
Fredrik Solhage
Mikael Strömberg
Peter Sundqvist
Pierre Svedberg
Douglas Torén
Richard Wilhsson
Joel Eriksson  
(Göta PB)
Lars Ericsson 
(Vänersborg PB)
Karl-Åke Holm 
(Vänersborg PB)

*Tacktalare

Recipiender, Grad III

Tredje Graden 
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Barbaradagen är alltid välbesökt . Det är 
vår stora och gemensamma högtidsdag 
där Bröder av alla Grader deltar för 
att fira vår moster Barbara, tillika C M 
Bellmans farmorsmor . I år var vi drygt 
320 stycken, vilket inkluderar ett drygt 
halvtjog gästande Bröder från Göta och 
Jönköping . 

När gäster, Styrande Emeriti, Jubel-
kommendörer och kvällens sponsor 
H&M hälsats välkomna samt de störande 
damerna schasats ut kunde vi börja ”ar-
betet”. Ett rejält knippe vice-Guvernörer 
och en handfull Guvernörer behängdes, 
och de som deltagit i våra oskyldiga 
nöjen i 25 år fick sin stjärna. Därefter 
hyllades de Bröder som under ett halvt 
århundrade varit Sällskapet trogna. Det 
var Karl Axel Eriksson, Ingvar Johansson 
och Stig Westman som mottog kransen 
och Jubelkommendörstecknet efter 
det att Åke Anderson talat, de Styrande 
gratulerat och Kören sjungit ”Gubben är 
gammal...” Stig Westman tacktalade. Då 
Randelska kören framträdde sjöng vår 
gästande Broder Glenn Kjellberg solo.

Bålen tillreddes därefter enligt kon-
stens alla regler. Trots, eller kanske tack 
vare, Styrande Kanslerns revisionsarmar 
fick drycken den rätta syran. Aldrig 
någonsin tillförne har väl en citron så 
åderlåtits på sin saft!

Regnet av medaljer föll över ett hund-
ratal Bröder och klarades av med före-
dömlig snabbhet utan att tappa något i 

Recipiender, Grad V
Peter Adermalm
Per Bengtsson
Mattias Bergdahl
Ulf Berlin
Mats Billing
Mattias Björlevik
Anders Bourghardt
Göran Carlsson
Christer Claesson
Alessio Crociani
Andreas Ekberg
Peder Evers
Anders Graff
Jens Grimvik
Jan-Åke 
Hammarlund
David Hassel
Per Gusténius
Esko Jensholm

Linus Johansson
Jan Linusson
Christian Lundström
Per-Magnus 
Magnusson
Johnny Nyberg
Henrik Nygren
Martin Palm
Eric Pistone
Jonas Skogh
Pierre Skönnegård
Mikael Steiland
Carl Magnus 
Svensson
Morgan Tidstål
Magnus Torstensson

Recipiender, Grad VIII
Jan Andersson
Dag Bjurklint
Ove Bornelund
Torbjörn Claesson
Andreas Everding
Stefan Georgsson
Hans Holmqvist
Fredrik Janson
Mikael Larsson
Leif Nyström
Christian Palmé

Göran Persson
Christer Sabel
Anders Snygg
Mikael Sträng
Göran Swahn
Sebastian Wendels 
(Moderlogen)
Glenn Kjellberg
(Göta PB)Jubelkommendörer

Karl Axel Eriksson
Ingvar Johansson
Stig Westman* *Tacktalare

Hederskommendörer
Dan Bodin*
Bo Engblad
Jörgen Fridén
Pierre Höglund

Hans Torsvik

*Tacktalare

högtidlighet. Skribenten av dessa rader 
kan också konstatera att det var rättvist. 
Bland de högre valörerna som delades ut 
var Hallmanmedaljen som tilldelades Ro-
ger Carlsson, Postmästarmedaljen i guld 
gick till Göran Olofsson och lågoddsaren 
Lars Sjögren fick det nyinstiftade stipen-
dium och medalj som instiftades efter en 
donation från Jan Öjler. Säkert nickar Jan 
bifall i sin himmel. 

Efter omdukning och resultatlösa 
försök till att leta upp baren som ”var 
en trappa upp” (snacka om lönnkrog) 
vidtog det alltid lika högtidliga måltidska-
laset. Höjdpunkter under middagen var 
det numera sedvanliga besöket av Borås 
lucia, en stund då det råder fullständig 
sångartystnad bland Bröderna, inte ens 
det minsta medaljrassel hörs under skön-
sången. Dessutom ett kort och spirituellt 
tal till moster Barbara av Pontus Björk-
man. Seden bjuder att kvällen avslutas 
med ett tapto, och så även denna kväll. 
Alltid lika bra! 

Claes Persson

Recipiender, Grad VIII.

1. Recipiender, Grad V – 2. Jubelkommendörer – 3. Hederskommendörer – 4. Årets Barbara-tal hölls av Pontus Björkman – 5. Lars Sjögren fick det 
nyinstiftade stipendium och medalj som instiftades efter en donation från Jan Öjler – 6. Årets Lucia underhöll med vacker sång,

Barbaradagen
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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

Talangkalaset 2019
Kvällen den 2 december var kall och 
mörk trots att ett litet snötäcke försökte 
lysa upp tillvaron . Desto varmare var det 
inne i Parkhallen där årets efterlängtade 
Talangkalas gick av stapeln . Bröderna, ca 
100 i antal, formerade sig först efter Ta-
langgren och avhöll sina årsmöten . Detta 
gällde dock inte Theaterns Talanger som 
roade sig med att titta på film från årets 
fantastiska Dam-PB . Dessa Talanger har 
sitt årsmöte först i maj . Därefter samla-
des alla i kanslifoajén för det sedvanliga 
minglet med drycker, en del gjorda på 
spannmål och andra smaksatta med 
enbär . Brödernas vinterbleka ansikten 
fick straxt en klädsam julröd nyans i takt 
med att de dyra dropparna minskade i 
flaskorna . 

Efter klockringningen vandrade Brö-
derna ner till det nedre etaget för att inta 
sina platser. Där stod Traktörerna som 
snögubbar i sina vita rockar, beredda att 
påbörja serveringen. På plats var Ben-
neth, Stig, Gustaf, Per, Torbjörn, Kjell 
E, Lars F, Lars Ö och Lars J. Samtliga 
Bröder hälsades välkomna av Direktören 
för den Bacchanaliska Tekniken Johan 
Godlund. Därefter framförde Per Lundin 
och Torbjörn Westerlind på ett fantastiskt 
sätt, ett klassiskt verk för violin och piano.  
Förrätten bestod av en kräfttoast med 
sallad, gurka och citron. Till den bilfrie 
serverades snaps. Allt inmundigades till 
Körens snapsvisor som sjöngs med sådant 
eftertryck att det fanns risk för spruckna 
snapsglas. Kören bjöd även på mäktig 
sång på kända julteman. 

Huvudrätten bestod av fläskfilé och 
potatisgratäng till vilken det serverades 
brunsås. Vinet, en Ruida Domo Tempra-
nillo från 2017, framstod som ett fruktigt 
och smakrikt vin med varma, jordiga 
toner av mörka körsbär och cederträ, 
stöttade av en mjuk men framträdande 
tanninstruktur och balanserad syra. Där-
efter serverades det kaffe och avec. Mätta 
och belåtna började Bröderna därefter 
spekulera över vem som skulle bli medal-
jerade med guld, silver och brons.

Hans Berglund höll i egenskap av De-
puterade Styrande Mästare och med ett 
övergripande ansvar för Talanggrenarna, 
ett stolt, berättigat och varmt tal till Borås 
Par Bricoles fantastiska Talanger. För att 
ytterligare visa Sällskapets uppskattning 
utdelade DStM medaljer till förtjänta 
Bröder.  

Generalprovidören Hans Carlsson 
tackade Fredrik Berg och Anders Kar-
lenström för sina insatser sent på natten 
efter senaste Providörsträffen. Bacchana-
liska Musikens medaljutdelning förrät-
tades av Broder Kenneth Källerman och 
Andre vice Direktören för den Bacchana-
liska Musiken Jan Olofzon.  Direktören 

för den Bacchanaliska Theatern, Martin 
Zedler och Tredje vice Direktören för 
den Bacchanaliska Theatern Jens Peters-
son delade ut medaljerna för Teaterns 
räkning. Ordens Sång- och Musiksamord-
nare Jörgen Hallberg förrättade Körens 
medaljutdelning. Ordens Trubadur Fred-
rik Berg delade därefter ut De Bacchana-
liska Lekarnes medaljer. Ordens Talare 
och Skald Ingemar Augustsson avslutade 
med ett rättmätigt och väl balanserat 
tacktal till samtliga Talanger. 

 Kvällens höjdpunkt avseende medalj-
utdelning var dock den medalj som förä-
rades av Bacchanaliska Kören. Medaljen 
delades ut av Broder Göran Hagman som 
fäste Pelle Hansen medaljen med blå 
emalj och blått band på Broder Curt Bru-
neviks medaljerade bröst. Medaljen delas 

Året är 2002 . På Barbaradagen det året 
drogs Broder Magnus Krii utklädd till 
Bacchus, vinet och rusets gud, in på en 
tunna av Bröderna Claes-Åke Gimmer-
sta och Anders Nyrén . Namnet Bacchus 
påstås kunna betyda "bullrigt uppträ-
dande" .

 Ett bullrigt uppträdande blev det just 
något år senare då Broder Magnus tril-
lade av tunnan. Ansvarig för den vådliga 
framfärden var då bl.a. vår StK Claes 
Palmén. Av säkerhetsskäl beslöt då De 
Styrande att Bacchus hädanefter skulle 
ha ishockeyhjälm vilket också blev fallet 
på Barbaradagen året efter.

Broder Magnus Krii har alltsedan sitt 
inträde i Borås Parbricole 1966 varit en 
ofta sedd Broder på Logens samman-

ut så att den tidigare medaljören utser 
nästkommande medaljör. Broder Johan 
Sundbaum fick medaljen strax innan 
sin bortgång och därför delades den ut 
denna gång av Broder Göran Hagman. 
En synnerligen rörd Broder Brunevik 
tackade för denna förnäma utmärkelse 
efter att han hade mottagit Brödernas 
stående ovationer.

De Baccanaliska Lekarne avslutade 
kvällen med fantastisk sång och musik på 
ett irländskt tema innan Bröderna tog 
på sig sina broddar för att vandra hem i 
den iskalla vinternatten. En av dessa var 
undertecknad som under några timmar 
hade som katt fått sola sig i glansen bland 
våra fantastiska hermelintalanger.

Mats Jontell 
Riddare-Sekreterare

En dragen Bacchus på tunnan
komster. Han har haft flera ämbeten 
inom Logen, bl.a. som kanslichef och 
matrikelredaktör.

Mats Jontell

Annonsera 
i Klang!

Christian Palmé, OSC 

0722 - 20 29 76 

christian@palmeofsweden .se

Kalasanmälan
Sista dag och tidpunkt  

för anmälan till våra kalas är 
numera ALLTID klockan 23:59 
fredagen en vecka före kalaset .
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Broder!
Du är bjuden till öppet förkalas 

på Annelundsvillan lördagen den 21 mars  
med start kl 13.00

Varmt välkomna till Annelundsvillan!
Providörerna

För första gången bjuder Providörerna in till öppet förkalas där alla Bröder 
som vill, kan umgås under lättsamma former. Alla är hjärtligt välkomna 
och det spelar ingen roll om du  kommer själv eller med annan Broder.

Köket kommer att erbjuda bröderna klassisk och vällagad  
svensk husmanskost enligt kockens val för 225:- inkl alkoholfri dryck  

& kaffe. Baren är öppen för köp av synligt fluidum.
Drop in och mingel mellan 13.00–13.30. Maten serveras från kl 13.45.

Föranmälan sker till vår mail: providor.boras@parbricole.se

Betalning sker direkt till restaurangen.
Transport till och från Parkhallen ombesörjs av var och en själv.

Premiären går av stapeln i Annelundsvillan
Lördagen den 21:a mars.

O.S.A. Senast fredagen den 20:e mars, kl 17.00.

Det har gått tre år sedan De Bacchana-
liska Lekarne bjöd på PB-pub senast . 

Att det var efterlängtat visades ge-
nom att de 250 platserna såldes slut, 
och man fick sätta ”lapp på luckan” .

 Det visade sig också genom att de 
första gästerna dök upp halvannan 
timme innan det började för att få så 
bra platser som möjligt . 

GG Mat serverade pytt i panna med 
tillhörande lämpliga drycker, och kön 
var stundtals lång för att få något att 
väta struparna med. 

Gästerna var dels PB-bröder med 
bättre hälfter, men puben var öppen 
för vänner och bekanta. Ett utmärkt 
tillfälle att visa vilka utmärkta Talang-
er vi har, och hur trevligt vi har på 
våra sammankomster. 

Prick 19:30 drog musik och sång 
igång, och under drygt fyra timmar 
fick vi avnjuta vad de skickliga musi-
kerna/sångarna hade att erbjuda. 

Och det var en bred repertoar, allt 
från ballader över bluegrass till takt-
fast och svängande irländsk folkmu-
sik. Var det inte Eddie Meduza också?! 
Fullt ös! I pauserna diskuterades, 
åtminstone vid vårt bord, vilka artister 
som spelat in de olika låtarna. När de 
sista låtarna spelades uppstod också 
spontandans framför scenen.

Det är för mycket att räkna upp 
alla medverkande här – nej, det är de 
verkligen värda; 

Irlandsgänget bestod av Anders 
Karlenström (med den obligatoriska 
näsflöjten), Ingemar Augustsson, 
Mikael Hagberg, Andreas Safko och 
Morgan Johansson. I Andreasgänget 
deltog Erik Hjert, Andreas Johansson, 

David Wagiström och Johan Svedberg 
och i Fredrikgänget såg och hörde vi Fred-
rik Berg, Greger Arturén, Robin Lund-
gren, Martin Palm, Marcus Ydreborg och 
Lars Sjögren. 

Och inte nog med det, tre gästartister 
förstärkte också, nämligen Alex Heino, 
Krissy C och CJ. Ljud och ljus sköttes för-
nämligt av Kenny Yngvesson och Johan 
Godlund.

Och lova att det inte tar tre år i till 
nästa PB-pub!

Claes Persson

Äntligen – PB-pub!
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I januari månad blev Rotundan offer för 
grävmaskinerna . Rotundan stod klart i 
sin sista utformning 1964 efter att den 
återuppbyggts efter en brand 1963, och 
var länge ett av de mer frekventerade 
danspalatsen i Borås . Där har det druck-
its en och annan rom och cola i baren, 
och kanske smuttas ur någon plunta 
bakom någon hörna . Säkert har det getts 
ett och annat förslag till unga damer som 
idag inte skulle passera #metoo-rörelsens 
ögon och öron . En och annan PB-broder 
har nog också besökt Rotundan då det 
begav sig . Skribenten av dessa rader har 
dock bara ett minne av att jag varit där 
i dansärende, och det var någon gång i 
mitten på 70-talet . Minns att vi smet in 
via Alidebergsbadet, för någon i gänget 
arbetade där . 

Men bättre öden väntade Rotundan. 
Barbaradagen i december 1998 var det 
sista kalaset som hölls på Forum Brico-
larum (Teko Forum) där Borås PB hade 
hållit hus sedan 1980. Borås PB hade hyrt 
Parkhallen av Borås Stad och det första 
Kapitlet i Parkhallen var Grad II i fe-
bruari 1999. Där hade vi plats för mingel 
och Kapitel, men när det var dags för 
måltidskalas fick vi promenera över går-
den till Rotundan. Eftersom PB-säsongen 
huvudsakligen är under vinterhalvåret 
var det ofta en vandring i mörker, där 
lackskorna utsattes för såväl regn som 

ishalka. Jag har dock inget minne av att 
någon ramlade och skadade sig.

I Rotundan stod borden dukade och 
GG Mat var beredda att servera oss. Men 
givetvis hanns det med mer mingel och 
besök i baren. Dessutom fanns en bal-
kong dit man kunde gå ut och röka, för 
de som så önskade. Eller att i samband 
med Grad VII lyssna efter årets första 
lövsångare. På tal om Grad VII, så var det 
under Rotundans tid vi firade Konung 
Sverkers Riddarekapitel utomhus i den 
Sverkerska lunden, som då var precis 
nordost om Rotundan. Ett annat minne 
var att brandlarmet gick en gång och vi 
fick utrymma lokalen. Då var det, precis VårkonsertVårkonsert

Caroli kyrka
9 maj kl. 16.00

Den Bacchanaliska Kören 
från Borås Par Bricole sjunger in Våren!

Borås
Par Bricoles

Fri entré
Kollekt till välgörande ändamål

som på Grad 2 år 2020, en ugn som 
orsakat larmet.

Rotundan användes ibland också för 
Gradgivningskapitel, åtminstone Grad 
X, och Stora Rådet sammanträdde också 
där.

I samband med att med att kommunen 
inte längre tänkte underhålla och behålla 
Rotundan så fick PB rusta upp köket i 
Parkhallen. Det är som bekant där vi nu, 
efter omdukning i Kapitelsalen, avhåller 
våra måltidskalas. 

Sista gången vi var i Rotundan var på 
Grad 1 år 2015.   

Claes Persson

Rotundan – en del i Borås Par Bricoles historia

Övre bilden: Matsalen i Rotundan med scenen. 

Undre bilden: Barbara 2014 – Kören beredd för inmarsch och längst bort baren.
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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

Anmälan  
till våra Kalas
Sista dag och tidpunkt för anmälan till 
våra kalas är numera ALLTID klockan 
23:59 fredagen en vecka före kalaset . 
Anmälningar tas enbart emot via den 
kallelse som skickas via mail eller via vår 
hemsida, https://boras .parbricole .se . 
Därefter stängs anmälningssidan . 

Efter det har våra Providörer en vecka 
på sig att meddela köket, ordna bordspla-
ceringar etc.

Årsmöte  
PB-Theatern
Återigen årsmöte i Borås PB:s förträffliga 
Theater .
Måndagen den 18 maj 2020 kl. 18.00  
i/på Parkhallen/Kansliet.
Anmälan senast 10 maj till e-post: 
fredrik.odelberg@outlook.com

Motioner/förslag senast 4 maj  
till samma e-postadress.

Theaterdirektionen

Lördagen den 21 december framförde 
PB-kören sin traditionella julkonsert i 
Carolikyrkan . Som vanligt var kyrkan 
fullsatt, de första anlände en dryg timma 
innan konserten började . De som vän-
tade med sin ankomst till en halvtimma 
innan det började fick nöja sig med 
platser utmed kyrkans väggar . Att det är 
fullsatt så tidigt är ett betyg på att det är 
bra!

Körens Förste Koralintendent, Tony 
Thornberg, hälsade välkommen och upp-
lyste om att kyrkan i år firade sina första 
350 år som boråsarnas tempel.

Ett femtontal stycken framfördes; i en 
skön blandning av klassiska svenska och 
utrikiska julsånger till psalmsång där vi i 
publiken kunde delta. Bland solisterna 
hördes far och son Johansson, alltså Len-
nart på trumpet och Andreas på sång, 
framföra The Christmas song och Claes 
Söderberg sjöng Gunnar Wennerbergs 
Gören portarna höga. Carl-Gustaf Ekströms 
djupa basröst gjorde O helga natt till en 
njutning utöver det vanliga. Julevang-
eliet enligt Lukas lästes elegant och 

väl avstämt av vår Riddareprelat, tillika 
domprost i Skara stift, Robert Lorentzon. 
Vi skall också komma ihåg David Wa-
giströms, Andreas Johanssons och Erik 
Hjerts framförande av Scarborough fair. 

Avslutningsvis sjöng kören, förstärkt av 
den månghundrahövdade publiken, psal-
men med nummer 122, Dagen är kommen. 
Att en timme går så fort!

Och inte nog med det, efter avslutad 
konsert stegade Per Jünke och Malin 
Tillsten fram till koret och tog varandra 
till äkta makar. Vigselförrättare var ingen 
mindre än vår domprost! Grattis!

Claes Persson, premiärlejon  
(erkänner att det var första, men inte sista 

gången, jag var i publiken)

Julkonsert i Carolikyrkan

Sällskapet informerar

1. PB-kören sjöng för en fullsatt kyrka. 

2. Tony Thornberg, Körens Förste Koralintendent dirigerade. 

3. Claes Söderberg sjöng Gunnar Wennerbergs Gören portarna höga. 

4. Carl-Gustaf Ekströms djupa basröst ljöd i O helga natt. 5. Körens Oktett sjöng ett potpurri. 

6. David Wagiström, Andreas Johansson och Erik Hjert framförde Scarborough fair. 
7. Lennart Johansson blåste trumpet.
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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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Sista ordet

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

PP Sverige, Port Payé

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

www.ro-gruppen.se

Jag skall börja med att klaga på vädret . 
Nej för resten, det hjälper inte ett smack, 
det är ju som det är . I stället stannar jag 
vid att konstatera att det inte blev som 
önskat . I så fall hade det ju varit – då 
detta skrivs i slutet på februari – fem 
minusgrader, sol och en halv meter snö 
samt fina skidspår . Kanske lika bra att det 
inte blev nya skidor, vilket jag planerat .

Eftersom det inte blivit någon alp- eller 
fjällresa så har vintersporterna utövats på 
rygg i soffan framför teven. I stället har 
det blåst och regnat, så mycket att det 
regnade in i bilen när den stod parkerad. 
Det kom nog in genom takluckan, den 
som är så go’ att ha fina sommardagar.

I stället får vi väl titta framåt, men vi 
börjar med en tillbakablick på hundra år. 
Då började det som kallades ”det glada 
20-talet”. Första världskriget var över och 
framtidstron var stor. Jazzmusik började 
spelas, allmän rösträtt får vi i Sverige, pe-
nicillinet uppfinns, radiosändningar bör-
jar och i Västsverige öppnar nöjesfältet 
Liseberg. Stora och små händelser. Så vi 
ser fram emot och hoppas på ett bra och 
glatt 20-tal, nu under det 21:a århundra-
det. Men samtidigt får vi vara vakna, så att 
det inte blir som på 1900-talet, då 20-talet 
byttes till det 30- och 40-tal som var allt 
annat än glatt. 

Med dessa förmaningar hälsar jag 
dig, min Bror, välkommen till ett nytt 
årtionde med många fina kalas innanför 
våra murar. 

Claes Persson
Vi finns nära dig i Borås.

hello@gothiareklamfoto.se

Hans Hedlund Fastigheter

tel: 033 222752 

     mobil: 0733 755503


