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27/8 17.00 Grad 4 Svart väst

10/9 17.00 Dam-PB Vit väst

15/10 17.00 Grad 1 Svart väst

12/11 16.00 Grad 6 Svart väst

3/12 17.00 Barbara Vit väst

På Den Bacchanaliska Körens Vårkonsert (och nu är det redan sommar!) framfördes bl.a. fram-
gångsrikt ”Bananer” av Kjell Lönnå med en oväntad avslutning. Se mer inne i tidningen!

KLANG-redaktionen  
önskar alla sina Bröder en härlig sommar!
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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: 0792-02 02 22 

E-post: boras@parbricole .se

Avanmälan inför kalas: 
E-post: providor .boras@parbricole .se 

Icke avanmäld Broder debiteras Sällskapets  
självkostnad till Restaurangen.

Måltidsinbetalningar: 
Bg 448-4507 

Swish 123 034 5397

Hemsida:  
boras .parbricole .org

Jubilarer (Från 1 juni till 30 november 2022)

År Datum
90 Bror-Axel Hedlund 04 sep
85 Agne Wiberg 26 jun
85 Bo Gamalielsson 16 sep
80 Stig Dalmyr 16 jun
80 Hans Kristianson 29 jun
80 Bertil Stenlund 10 jul
80 Bengt Franson 07 aug
75 Kjell Johansson 24 jun
75 Kjell Ingemar Andersson 26 jun
75 Janos Amosy 02 jul
75 Göran Sandberg 11 jul
75 Janne Olsson 27 jul
75 Lennart Berglund 30 jul
75 Lars Peter Höglind 31 jul
75 Christer Ericstam 02 aug
75 Helge Nilsen 10 aug
75 Anders Söderborg 11 sep
75 Kenth Lewin 28 sep
75 Lars Jorstadius 07 okt
75 Carl-Gustaf Hagman 03 nov
75 Christer Lundberg 10 nov
70 Klas Blomberg 03 jun
70 Göran Flyckt 17 jun
70 Johnny Nyberg 30 aug
70 Peter Höglund 17 sep
70 Jan Erik Svedberg 02 okt
70 Ulf Nyrén 25 okt
60 Torbjörn Westerlind 15 jun
60 Stefan Georgsson 02 jul
60 Claes Wennerblom 03 jul
60 Per Sund 21 jul
60 Anders Filipsson Clareving 19 aug

Hvem är, som ej vår Broder minns

Namn Ålder Avliden Grad

Åke Åkesson 92 25 mar KMR 
   JubK

Per Jünke 59 03 maj RGK 
   HedK

År Datum
60 Hans Bertilsson 23 aug
60 Magnus Widing 01 okt
60 Lasse Kampe 06 okt
60 Jan Bernhardsson 10 okt
60 Per Arne Johansson 19 okt
60 Ulric Andersson 10 nov
60 Magnus Ljungberg 17 nov
60 Claes Af Wetterstedt 20 nov
50 Andreas Wikström 01 jun
50 Frank Pettersson 14 jun
50 Fredrik Svedfors 30 jun
50 Staffan Johansson 16 aug
50 Stefan Håkansson 16 sep
50 Jan-Erling Fjelldal 20 sep
50 Per Anders Hovbom 29 sep
50 Fredrik Jonsson 02 okt
50 Mattias Hed 26 okt
50 Joachim Bernehäll 13 nov

De Styrande

Käre Broder
Som vanligt så här års, sitter jag i mitt 
arbetsrum i Brämhult och tittar ut 
genom fönstret och lägger märke till hur 
björkarna så sakteliga tveksamt börjar 
grönska . Men den gångna vintern har ju 
varit lång och hård . 

Knappt hade pandemin lugnat ner 
sig förrän det förfärliga kriget i Ukraina 
drabbade mänskligheten. Det kastar ju 
en mörk skugga även över oss med osä-
kerhet och oro inför framtiden. Vi tänker 
så klart på alla dessa stackars människor 
som blir lidande. Vi hoppas att det inte 

sprider sig till vår del av Europa utan 
istället att det snarast kan gå över – även 
om detta just idag mest känns som en 
from förhoppning. Bortsett från detta 
hopp så finns ju inte mycket vi kan göra 
åt den situationen.

(Borås PB har genom Caritas-gruppen 
skänkt en större summa pengar till huma-
nitär hjälp åt Ukrainas folk.)

Jag går nu över till vår egen verksam-
het.

Lika tvekande som våren verkar 
komma, lika tvekande har innevarande 
PB-säsong kommit att bli. Vi kom igång 
hyggligt i augusti och september förra 
året. Bara för att återigen tvingas att ställa 
in i vintras. Pandemin har verkligen ställt 
till det för oss. Trots allt kan vi se tillbaka 
på en fin PB-säsong. Vi ligger bra i fas 
med våra Gradgivningar och vi har haft 
godkänt antal Bröder på våra kalas. Vår 
ekonomi är i god ordning och vi har 
dessutom faktiskt tappat färre medlem-
mar än under ett normalår. Kanske att 
Bröderna har känt att just i svåra tider är 
det extra viktigt att värna sammanhåll-
ningen och Brödraskapet i vårt Sällskap. 
Stort tack för det!  

Samtidigt som vi då summerar det 
gångna verksamhetsåret i Par Bricole 

så blickar vi redan framåt till höstens 
begivenheter. Nästa verksamhetsår startar 
redan 1 juli.

Säsongen rivstartar med Grad 4 den 27 
augusti. Av pandemi-skäl var vi tvungna 
att skjuta fram den Graden till just den 
dagen.

Säsongen 
 rivstartar med Grad 4  

den 27 augusti.  
Av pandemi-skäl var vi 
tvungna att skjuta fram 

den Graden till just  
den dagen.

Höstens stora begivenhet blir naturligt-
vis vårt Dam-Bricoleri den 10 september. 
Vi hoppas att vi kan upprepa succén från 
2019 med 600 deltagare och en kväll fylld 
av glädje och underhållning.

När du har denna tidning i din hand, 
så har du förmodligen även fått inbjudan 
till damkalaset. Det finns då fortfarande 
möjlighet att anmäla sig till Dam-PB. 
Under förutsättning att det inte redan är 
fullt – så skynda på med Din anmälan så 
länge det finns platser kvar.

Höstens andra stora händelse är givet-
vis Grad 1 den 15 oktober – sök i din om-
givning bland släkt, vänner, grannar och 
kamrater. Se om du kan hitta lämpliga 
Sökande Riddare till vårt Sällskap. Det 
börjar bli dags att anmäla dessa nu.

I samband med dessa rader vill jag från 
hela Sällskapet framföra ett stort tack för 
det gångna verksamhetsåret. Så som det 
nu blev. 

Ett tack till alla som skött om vårt hus, 
till alla Talanger, till alla Ämbetsmän. 

Ja ett tack till er alla som hållit igång 
verksamheten under de förhållanden 
som varit. 

Ett extra stort och innerligt tack till 
alla er som medverkat på olika sätt för att 
få till stånd den fantastiska produkt som 
du just nu sitter och läser. Det finns ett 
stort antal Bröder som helt oegennyttigt 
lägger ner massor av tid och energi för 
att tidningen skall bli precis så bra som ni 
alla Bröder förtjänar. Stort tack! 

Från hela Sällskapet och från oss Sty-

rande ett stort och innerligt tack till alla 
i vårt Sällskap som gjort det gångna året 
till det bästa hittills.

Med de slutorden önskar jag er alla en 
skön sommar!

Er Styrande Mästare 
Göran Olofsson

De Styrande

I samband med Moderlogens Vårhögtids-
dag den 7 maj 2022, installerades en ny 
Stor-Kanslär . Stor-Kanslären Ulf Tivéus 
har fallit för åldersstrecket 75 år . Till ny 
Stor-Kanslär installerades RSK Jan Arpi . 
Installationen skedde under högtidliga 
former på Piperska Muren . 

Jan Arpi är till sin profession civileko-
nom och har varit verksam inom bank- 
och finansvärlden. Jan Arpi har innehaft 
mängder av uppdrag inom Par Bricole 
såsom Stor-Skattmästare och vice O 
rdförande i Arbetsgraderna etc. 

Vi från Borås Par Bricole tackar den 
avgående Stor-Kanslären Ulf Tivéus för 
hans tid som Stor-Kanslär och välkomnar 
Jan Arpi till hans nya uppdrag.

Claes Palmén

Ny Stor-Kanslär i Moderlogen installerad

Till ny Stor-Kanslär installerades RSK Jan Arpi. 
Stor-Mästaren Henrik Mickos till vänster.

Foto: Anders Elerud (Moderlogen)

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

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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Kapitel och kalas för Överkommendörs-
graden gick av stapeln denna gång en 
fredag för första gången vad i alla fall jag 
kan minnas . Detta innebar att Intenden-
turen fick ställa i ordning för Kapitel före 
kalaset och att förfesten fick bli en pizza 
och en öl på kansliet efter utfört arbete . 
Men inga sura miner, Intendenturens val-
språk är ju ”Det ordnar sig” . Till Forum 
Bricolarum kom det dock inte så många 
som vanligt, 144 glade Bröder kom dock, 
inte var de ledsna inte, än så länge, pröv-
ningen av de 24 Recipienderna hade ju 
inte påbörjats .

Då kalaset skulle öppnas stördes dock 
våra muntra och anständiga nöjen av 
Thomas Björk och Jonas Gran, förvil-
lande lika träd som deras efternamn 
antydde. Bröderna lät dem hållas en 
stund, då en del av vitsarna de drog var 
både anständiga och muntra.

Kapitlet genomfördes som vanligt med 
finess, lysande lett av Arbetsgradernas 
vice Ordförande Stefan Enander och Ce-
remonimästare Dan Bodin. Efter det att 
det synliga fluidum förvarats, var det dags 
för tömning av Kapitelsal och iordning-
ställande för kalas och underhållning.

Måltidskalaset inleddes traditionsenligt 
med snapssånger framförda av Kören 
och med Brödernas bifall i form av att 
de sjöng med och även applåderade. Ut 
åkte sedan förrättstallrikar och varmrät-
ten serverades. Och naturligtvis hyllades 
vårt Kära Konungahus med sång, skål 

och fanfar. Efter middagen följde tal till 
De styrande och Recipienderna, Reci-
piendernas tacktal, som framfördes av 
Victor Paulsson, och till slut De Styrandes 
tacktal, alla med ekvilibristisk finess.

Nu började kalaset närma sig sitt slut, 
men först underhållning av första klass, 
en hyllning till Hasse & Tage, med titeln 
”Ett glas öl”.

Måltidskalaset avslutades och glada och 
förnöjda Bröder lämnade Forum Brico-
larum för att ta sig till nachspiel eller till 
hemmets lugna vrå, vilka som gjorde vad 
förtäljer dock inte historien.

Kenneth Gustavsson

Björn Augustsson
Johan Bäck
Daniel Camermo
Robert Carlander
Otto Engström Heino
Henrik Grönberg
Kevin Hanson
Erik Heintz
Robin Henriksson
John Hultstein
Arvid Ivarsson
Jonas Knuthson
Ulf Lundgren

Jimmy Nidkell
Stig Nilsson
Emil Olofsson
Victor Paulsson*
Filiph Petzäll
Mathias Petzäll
Adam Roy
Adam Rådberg
Oskar Svensson
Jörgen Wiktorsson

*tacktalare

Recepiender, Grad II

Andra Graden – Klar Och Befallande Överkommendör (KOBÖK)

Grad 4 – lördag 27 augusti
Dam-PB – lördag 10 september
Grad 1 – lördag 15 oktober
Grad 6 – lördag 12 november
Barbara – lördag 3 december

Nya sammanträdesdagar
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Jörn Aasmundsen
Björn Augustsson
Daniel Camermo
Robert Carlander
Otto Engström Heino
Kevin Hanson
Erik Heintz
Robin Henriksson
Jesper Hjalmarsson
Arvid Ivarsson
Andreas Jonasson
Jonas Knuthson
Ulf Lundgren
Jimmy Nidkell

Stig Nilsson
Victor Paulsson
Filiph Petzäll*
Mathias Petzäll
Adam Roy
Adam Rådberg
Oskar Svensson
Jörgen Wiktorsson
Karl Hjert
Jonas Alm
Lars Forsman

*tacktalare

Recepiender, Grad IIIInte sedan lillprinsens födelse på Haga 
slott (1946) hade väl solen skinit så klart 
och så varmt som just denna marsdag i 
Borås . Intet moln syntes på himlen, små-
fåglarna kvittrade och trädens knoppar 
hade påbörjat sina första trevande försök 
att slå ut . Därtill hade 25 lycksaliga Brö-
der från Göta, Vänersborg och Jönköping 
styrt sin kosa till Borås för att få ta del av 
den ljuva strålglans som låg över staden . 
Allt var frid och fröjd och till och med 
ute i det förtappade Kalmuckien kunde 
man, för ovanlighetens skull, men bara 
nästintill, skönja begynnande leenden på 
kalmuckernas sträva läppar .

En skock  KOBÖK:er äntrade salen. 
De prövades, de dekorerades och de 
styrande såg att det var gott. Publiken 
jublade, himlens stjärnor tändes och 
Recipienderna visade upp rakknivsbreda 
leenden. Aldrig har väl en gradering gått 
så smärtfritt. Allting stämde och fysikens 
grundlagar befästes än en gång och 
Recipiendernas namn ristades in i tavlor 
av granit.

Omdukningen utfördes gesvint av 
Bröderna i Arbetsgraderna och med lite 
extra hjälp, från Bröder av högre Grader, 
blev resultatet rent av fantastiskt.

Till förrätt serverades en klassisk 
sillsmörgås ackompanjerat av sedvanliga 
skålar och en mäktig trumpetfanfar. 
Huvudrätten, fläskfilé Café de Paris, var 
mycket uppskattad.

Gästande Bröder från Göta PB 
framförde en tacksång och hyllningen 
besvarades av de Styrande. Därefter 
talade Broder Johan Anderson (O) till de 
nyintagne och tackade även alla de som 
medverkat under Kapitlet. Tacktalare för 
Tredje Graden var Philip Petzäll (O.S.B.), 
som lyckades få med sig publiken med ett 
snitsigt framträdande. 

– Det gjorde han bra, sa den stolte och 
märkbart lättade fadern Magnus Petzäll 
(KMR), som också bedyrade att han inte 
bidragit med just den genetiska förmå-
gan. 

Måltidskalset avslutades och med-
ryckande storbandsjazz framfördes av 
orkestern på scenen. Det bjöds bland 
annat örhängen som Splanky och New 
York, New York. Och efter en obeskrivligt 
lyckad kväll, var det mången Broder som 
dansade hem On the sunny side of the 
street.

“Sanningens apostel”, Henrik Höglind

Tredje Graden – Oförgängligt Skinande Broder (O .S .B .)
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Andra Riddaregraden eller Konung 
Sverkers Riddaregrad hölls söndagen 
den 8 maj med cirka 100 Bröder varav 
39 Recipiender . Att det var så många 
Recipiender berodde på att detta Kapitel 
inte hade hållits sedan 2019 . Med lite 
ringrostiga Ämbetsmän genomfördes 
dock Graden med den värdighet som ett 
Riddarekapitel skall ha .

Efter Kapitlet var det dags för måltids-
kalas, och detta inleddes med att Kören 
tågade in och sjöng, tillsammans med 
Bröderna, några vårsånger.

En Toast Skagen bars in som förtärdes 
tillsammans med ljuvligt fluidum i form 
av öl och snaps. Naturligtvis med vår CM 
Torbjörn Sunds ekvilibristiska snapsintro-
duktioner, som fick Brödernas uppskat-
tande applåder. Man undrar var han får 
allt ifrån.

Då suparna var uppdruckna och 
av Kören recenserade, kontrollerade 
Ordningsmännen att vi var i fullständig 
säkerhet och ej kunde upptäckas av 
någon kalmuck, öppnade StM Kapitlet. 
Våra pokaler fylldes därefter med ljuvligt 
synligt fluidum i form rött vin så att vi 

kunde hylla Sällskapets högste beskydda-
re Vår allernådigste Konung. Varmrätten, 
en Wallenbergare bars in och måltidska-
laset fortsatte i ett muntert sorl från glade 
Bröder.

Efter en stund så hyllar traditionsenligt 
CM de med medaljer välutrustade Sty-
rande som returnerar ett kort men varmt 
och naturligtvis välförtjänt tack.

Nu var det dags för CM att tala till de 
nyss antagne Konung Sverkers Rid-
dare med orden ”Ljuset har återvänt till 
Knallebygden och nya Riddare törstar 
efter mer Broderskärlek”. Sanna ord i en 
orolig tid som sannerligen behöver både 
mer Broderskärlek och människokärlek.

Den nyss antagne Brodern Hasse Ek-
blom tackade för Graden, varefter det var 
dags för kaffe och avec.

Kapitlet avslutades med underhållning, 
sång av Ingemar Augustsson ackompan-
jerad av Tony Thornberg på piano. Lite 
annorlunda sånger denna gång kompo-
nerade av Bo Nilsson, Stefan Nilsson och 
Tommy Körberg, här gällde det att hänga 
med i texten. Sista sången var dock något 
eget från Ingemar Augustsson, tänkvärda 

ord, innan alla Bröder begav sig hemåt 
efter ett som vanligt alldeles fantastiskt 
Kapitel.

Kenneth Gustavsson

Fredrick Abrahamsson
Fredrik Alnerby
Niklas Aronsson
Greger Arturén
Patrik Benjaminsson
Hasse Ekblom*
Bertil Ekelin
Jan Fjelldal
Magnus Fredriksson
Fredrik Fürst
Christofer Gimmersta
Jörgen Gustafsson
Mikael Göransson
Peter Hagert
Magnus Hansén
Erik Hjert
Carl Holmudd
Hans Holmudd
Göran Hultin
Joachim Jerkersson
Mattias Jonsson

Joakim Larsson
Jimmy Lindgren
Robin Lundgren
Magnus Millqvist
Marcus Mordenfeld
Jens Peterson
Gabriel Philipson
Jan-Erik Selin
Ingemar Sjöholm
Robert Stedt
Björn Strandquist
Carljohan Sund
Karl Södeliden
Bengt Toftby
Fredrik Westlund
Mikael Wramdemark
Gunnar Wramsby
Kenny Yngvesson

*tacktalare

Recepiender, Grad VII

Sjunde Graden** – Konung Sverkers Riddare (KSR)
Friherre Barnekow var förste direktör vid 
Kungliga Maj:ts spektakler 1776-80 och 
fick vid sin avgång en ledig plats bland 
statens fullmäktige i Överstyrelsen för 
Tullverket . 

Olof Kexél gjorde av erkänsla och 
tacksamhet honom till Primus, Nr 1, i 
vår Ordens första matrikel hösten 1779. 
Friherre Adolph Friedrich Barnekow blev 
sålunda antecknad, den högst uppsatte i 
Ordenssällskapet Par Bricole, nämligen 
som äldste Guvernör och Riddare af 
Bricoleriet, hva-
refter han antog 
ett ordensvapen 
af vidstående 
utseende.

Friherre Bar-
nekow använde 
sitt friherrliga, 
samt på skölden 
placerades hans 
friherrekrona. 
Grundskölden, 
den ursprungliga 
släkten Barnekow, 
har en kunglig krona på en röd stenbock.

Nr 2 i vår första matrikel var just Olof 
Kexél, som antog ett vapen, på en blå 
botten ett sistrum i silver. Detta vapen 

som är bland 
Ordens äldsta finns 
idag på en av Säll-
skapets belöningar, 
Emerituskraschanen 
som instiftades 1989, 
och ges enbart till 
avgången särskilt 
meriterad Ämbets-
man.

Johan Medling, 
grosshandlare med 
titeln Kommersråd. Född 1751 och intogs 
i Sällskapet 1774, och blev en stöttepelare 
i Sällskapet och upphöjdes till RSK 1804. 

1829 utdelades PB:s första Jubelkom-
mendörsutnämning, två Bröder bekran-
sades, Medling och Greve Nils Cronstedt, 
de enda kvarlevande från 1770 talet. 
Medlings Bricole-vapen använde han 
även som sitt personliga Ex Libris i sitt 
stora bibliotek. 

Heraldiken inom Sällskapet Par Bricole 
är idag en levande konstart. Svarta korset, 
Sällskapets Högsta Grads medlemmar 
har alla en sköld. Skölden ser lite olika ut 
beroende på Loge och Logens historia.

Borås Par Bricole har haft sköldar 
från 6:e Graden tidigare. Men efter en 
ändring på 2000-talet av den Heraldiska 

Nämnden i Borås PB, kan man som Rid-
dare av 9:e Graden anta ett vapen. 

Riddarvapen inom Ordenssällskap .
Idag är Sällskapet Par Bricole ett av det 
exklusiva Ordenssällskap som har sina 
rötter i 1700-talet. Amaranterorden 1760, 
Innocenceorden 1765 , Svenska Frimu-
rarorden 1735, Timmermansorden 1761, 
Coldinuorden 1755 , Svea Orden 1793 
och Par Bricole 1779.

Av dessa fem har minst tre bevarat 
traditionen med riddarsköld. 

I Svenska Frimurarorden får man måla 
upp sin sköld när man får 8:e Graden, 
denna sköld är obligatorisk.

Timmermansorden har även de behål-
lit traditionen med vapensköldar i sin 
Högsta Grad. Dessa målas på kopparplåt.

Svea Orden har haft vapensköldar, 
men denna tradition försvann för många 
år sedan, fast diskussionen är uppe på 
bordet igen. 

Ordens Heraldiker Thomas Falk, RSK, 
Borås PB

Heraldik inom Sällskapet Par Bricole

Lördagen den 9 april fick Borås Par 
Bricole två nya Bröder av Högsta Graden . 
Under högtidlig Reception och Gradgiv-
ning utnämndes Bröderna Håkan Bjurén 
och Thomas Falk till Utvalde Bröder Rid-
dare av Svarta Korset .

Också Broder Per Lundin skulle vid 
detta tillfälle få samma höga Grad. Av 
mellankommande hinder kunde inte 
Broder Per närvara så han får genomgå 
Reception och Gradgivning vid nästa 
tillfälle 2024.

Helgens festlighet startade om freda-
gen med traditionsenlig grosshandlar-
middag på restaurang Pelikan. De bägge 
Recipienderna beledsagades av inte 
mindre än åtta Bröder RSK från Borås. 
Kvällen avslutades med en stund på 
Hernö Gin bar.

Lördagen före Receptionen bjöd Mo-
derlogen Bröder RSK från hela landet på 
lunch på restaurang Panorama, Hilton 
Slussen.

Gradgivning äger rum vartannat år i 
Moderlogens regi i Riddarsalen i Bell-
manhuset på Urvädersgränd i Stock-
holm. Efterföljande måltidskalas begicks 
i de vackra Odd Fellow-lokalerna vid 
Operan. Det blev en makalös och gnällfri 
afton fylld av Bricolistisk underhållning, 

Högsta Graden*****

högklassig förplägnad och Broderligt 
samkväm.

Bröderna Bjurén och Falk får denna 
höga utmärkelse då de uppfyller det sam-
lade Bricoleriets statuter som bland an-
nat föreskriver att man skall vara värdige 
och nitiske Riddare av Gyllene Korset 

och det skall särskilt beaktas Broderns 
lämplighet och förmåga att medverka till 
Bricoleriets värdiga fortbestånd och fram-
gång.  De bägge Bröderna har försäkrat 
att fortsatt arbeta för Brödernas och Par 
Bricoles bästa.

Hans Berglund

Under högtidlig Reception och Gradgivning utnämndes Bröderna Håkan Bjurén och Thomas 
Falk till Utvalde Bröder Riddare av Svarta Korset. Foto: Anders Elerud (Moderlogen).
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Då var det äntligen, efter ett tre år långt 
pandemiuppehåll, dags för ett traditio-
nellt Stora Rådet den 25 april . Visserligen 
hade vi ett ”ad hoc-möte” 2021, med som 
enda uppgift att utse ett drygt dussin nya 
Riddare av Gyllene Korset . Flertalet av 
dessa var med och gjorde debut bland 
det sextiotal Bröder som infunnit sig . 

Efter sedvanligt välkomstmingel med 
dryck och fiberfritt tilltugg blev vi som 
vanligt fotograferade. Christian Alçenius 
ställde upp oss, med avstånd som defini-
tivt inte hade fått okej av Folkhälsomyn-
digheten för ett år sedan. Men nu är det 
nya tider. 

Efter avporträtterandet (se ovan) var 
det dags för möte. Det viktigaste var val av 
ny Styrande Mästare (då regerande Gö-

ran Olofsson faller för åldersstrecket 75 
år – grattis i efterskott) och ny Deputerad 
Styrande Mästare. Enhälligt valdes Hans 
Berglund till ny StM och Roger Carls-
son till ny DStM. Detta kommer att bli 
bra! Hans Berglund tog sedan till orda 
och tackade för det förtroende de fått, 
och pekade bland annat på värdet av att 
Roger Carlsson med sin bakgrund bland 
Talangerna har mycket att tillföra. Den 
högtidliga installationen kommer att ske 
i samband med PB 2 i januari 2023.

När detta var klart redogjorde StK Claes 
Palmén för ekonomin i vår jubileumsfond 
och för Sällskapet samt för driften och 
ekonomin i Parkhallenbolaget. 

Göran Olofsson visade därefter upp 
vårt Riddarebanér och förklarade vad de 

olika årtalen och symbolerna betydde. 
Här assisterades han av vår RP, Robert 
Lorentzon.

Vid den efterföljande rituella måltiden 
sjöngs sedvanligt snapsvisor till förrätten 
som var en melonsymfoni med lufttorkad 
skinka och chèvre-kräm. Varmrätten var 
gravlaxfilé med hovmästarsås och dillstu-
vad potatis samt husets vita vin. Vi avslu-
tade med kaffe och punsch – det senare 
bjöd vår krögare Christian Ekström på.

Innan kvällen var slut lyckades den de-
buterande Ordensgökaren Steinar Eiriks-
son med att få djuret att gala i rätt tid!

Nöjda, mätta och belåtna kunde vi 
vandra hemåt.

Claes Persson

Vi ställde upp oss, med avstånd som definitivt inte hade fått okej av Folkhälsomyndigheten för ett år sedan. Men nu är det nya tider. 

Stora Rådet

Vårkonsert med den Bacchanaliska Kören

Den 14 maj hade Den Bacchanaliska Kören sin traditionella vårkonsert i Caroli Kyrka. - 1. Ur Den Bacchanaliska Theatern: C M Bellman (Ingemar Au-
gustsson), Carl von Linné (Åke Anderson), Gustav III (Ralph Harlid) - 2. Solo: Carljohan Sund - 3. Solo: Karl Hjert - 4. Ur De Bacchanaliska Lekarne: 
David Wagiström, Andreas Safko, Andreas Johansson.

3 421

För andra gången i vår historia anord-
nades i samband med PB3 i mars ett 
öppet förkalas dit Bröder av alla Grader 
välkomnades . Vilken dag det blev!

Ett trettiotal glada, och otroligt snygga, 
Bröder samlades vid lunchtid på An-
nelundsvillan för att tillsammans dela en 
remmare samt inmundiga en vällagad 
lunch som komponerats av krögaren och 
tillika Providören Magnus Ljung. 

Vid ankomst till Annelundsvillan så 
bjöd vädergudarna på soligt och fint 
väder, vilket gjorde att samtliga Bröder 
med glädje svalkade struparna ute på 
den stora terassen i symbios med glada 
skratt och tillrop.  Av de samlade Brö-
derna kunde vi se två av våra Styrande i 
Borås samt tillresta Providörsbröder från 
Jönköping, vilka alla gladde oss med sin 
närvaro. 

Förutom att vi hade trevligt tillsam-
mans, så serverades en med kärlek 
tillagad och örtstekt röding och den 
ackompanjerades av riktigt mjälla och 
späda glasrabarber som riktigt smälte i 
munnen. Lägg därtill ett och annat glas 
öl, vin och snaps så förstår ni säkert att 
stämningen var god. Till kaffet plockade 

vår enastående trubadur, Fredrik Berg, 
fram sin luta och bjöd på en handfull 
härliga Bellmanvisor där vi alla fick lova 
att stämma in i sången. Härligt!

Efter lunch och underhållning så tog 
vår Deputerade Styrande Mästare till 
orda och tackade för den goda maten 
och för ett bra initiativ med de öppna 
förkalasen. I sann Bricolistisk anda och 
med en stor portion av glimten i ögat 
berättade DStM för de tillresta Providö-
rerna från Jönköping att ”– Det är så här 
det går till i Borås. Jag rekommenderar 
er varmt att göra likadant på hemma-
plan”. Applåder och skratt!

Med mättade magar och med en för-
väntan om en bra kväll tog sig sällskapet 

till Parkhallen för mer samvaro, Kapitel, 
måltidskalas och underhållning. Det 
blev en lång och härlig lördag i en fin 
Brödraanda och redan med en längtan 
efter nästa kalas.

Sällskapets Providörer planerar att 
fortsätta att genomföra ”Öppna förkalas” 
dit alla är välkomna. Nästa grad som står 
på tur är PB4 den 27 augusti. Mer info 
kommer i samband med att inbjudan 
till PB4 kommer efter sommaren. Varmt 
välkomna önskar Providörerna!

Providörerna genom RP-d-r Hans Carlsson

Ett förkalas som heter duga!

Annonsera 
i Klang!

Christian Palmé, OSC 

0722 - 20 29 76 

christian@palmeofsweden .se
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För ett par år sedan, i början av pande-
min, fick jag en förfrågan från Carl-
Gustaf Ekström, om jag ville ta på mig 
uppgiften att skriva texten till det mu-
sikstycke för kör och orkester, som han 
hade tänkt skulle ersätta den ”Randelska 
kören”, den som inleds med orden:  
”Bacchi barn! O fröjden eder!”

Denna skapelse av Andreas Randel 
hade, enligt Carl-Gustaf, tjänat ut, även 
om den tjänat väl. Ett av skälen till beslu-
tet var förmodligen att jag, med ålderns 
rätt, sedan ett antal år tillbaka uttryckt en 
önskan att bli entledigad från uppgiften 
som tenorsolist. Jag hade ju framfört 

solopartiet i drygt 50 år. Dessutom var 
min tanke att slippa bli påmind av någon 
vänligt sinnad Broder, att det kanske vore 
lämpligt att dra sig tillbaka för att i stället 
odla sina penséer och njuta sitt otium, 
eventuellt cum dignitate.

Som ersättning hade Carl-Gustaf valt 
den storslagna Triumfmarschen ur Verdis 
opera Aida. Lars Sjögren åtog sig uppgif-
ten att arrangera kör- och orkesterstäm-
mor. Lars och jag skulle med andra ord 
sy om Verdis stora kostym till en för våra 
blygsamma förhållanden mer passande 
storlek.

Med stor glädje, men kanske inte så 
mycket av eftertanke, tog vi oss an våra 

respektive grannlaga uppgifter. Det rörde 
sig, trots allt, om att ersätta ett stycke 
musik, som under mer än ett sekel av 
Barbarahögtider bildat musikalisk inram-
ning åt det festliga beredandet och dito 
provsmakandet av det ljuvliga synliga 
fluidet i vår vackra högtidsbål.

Med var sitt klaverutdrag började vi, 
var och en på sitt håll, det glädjefyllda 
arbetet med att samordna och försöka få 
fason på ord och toner. Efter diverse kol-
lationeringar och justeringar blev vi fär-
diga i god tid, för att ge kör och orkester 
möjligheter till erforderliga repetitioner 
inför ”världspremiären” på Barbara 2021.

Ett värdefullt inslag i förberedelserna 
var att Carl-Gustaf Ekström och Tony 
Thornberg, med teknisk support av Pe-
dro Johansson, fick möjlighet att sjunga 
in körstämmorna i Pedros inspelningsstu-
dio. Därmed fick körsångarna möjlighet, 
att var och en för sig, lyssna och lära och 
sedan komma väl förberedda till repeti-
tionerna.

Alla inblandade, inklusive under-
tecknad, hoppas att resultatet av våra 
intentioner och mödor skall falla i god 
jord, och att Bröderna under många år 
framöver skall glädjas åt det klingande 
resultatet när kör och orkester spelar upp 
vår nya hyllning till Högtidsbålen.

Göran Hagman, DStM emeritus

Randel i pension efter 100 år 

Andreas Randel (1806-1864).

Giuseppe Verdi (1813-1901).

MATRIKEL 
Standardiserade annonser som räcker hela året.

TIDNINGEN – KLANG! 
Ges ut med 4 nummer per år och läses av Bröderna 
och deras kärälskelige!

HEMSIDAN – BORAS.PARBRICOLE.SE 
Vår egen hemsida som vi nu vidareutvecklat med mer innehåll 
och även möjlighet för sponsorer att få synas på olika sätt.

KALASEN 
Ett annat sätt, som redan många Bröder använt sig av, är att 
som kvällens sponsor (kalassponsor) bli måltidskalasets hjälte 
med placering i omedelbar närhet av vår Styrande Mästare.

LÅTER DET INTRESSANT? 
Kontakta Ordens Sponsorchefer för att få 
mer uppmärksamhet inom Bricolleriet:

OSC: Christian Palmé 
0722-20 29 76, christian@palmeofsweden.se

v.OSC: Magnus Johansson 
0708-159695, magnusmj@hotmail.com 

ANNONSAVDELNINGEN I JUBILEUMSBOKEN TOGS 
FRAM VID BORÅS PB:S 100-ÅRSFIRANDE MED DEVISEN 
”HOS EN PB-ANNONSÖR FÅR DU ALLTID EN FAVÖR”

EN REGEL SOM GÄLLER ÄN IDAG. SKILLNADEN MOT DÅ 
ÄR ATT NU NÅR DU FLER BRÖDER, OCH VIA OLIKA MEDIA.

GÖR DIG OCH DITT FÖRETAG MER SYNLIGT 
GENOM ATT STÖDJA SÄLLSKAPET MED EN ANNONS!

För mer information och prisuppgifter, se https://boras.parbricole.se/sponsring/

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

är den 4 november 2022.

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:

 

Vid stort antal sökande prioriterar styrelsen sökande med 
särskilda behov, hög ålder eller sjukdom.

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.

NOIWAK-träff
Den 9 maj samlades ett gäng nybakade 
Bröder från kullarna 2019 och 2021 till 
informationsträff i Parkhallen . Denna 
gång (första sedan 2020) med Bröder i 
olika Grader då Covid-eländet tvingat oss 
till inställda och senarelagda tillfällen i 
flera omgångar . Till slut kom vi då i alla 
fall äntligen till skott . Några Bröder inne-
hade fortfarande NOIWAK:s Grad eller 
KOBÖK:s, medan stora flertalet kunde 
titulera sig O .S .B . 

Kvällen startades med avbockning i 
Kansliet av Protonotarie Fredrik Fürst, 
varvid Bröderna välkomnades ned till 
Parkhallen för knappa två timmars mus-
tig PB-information. 

Första halvan innehöll en historisk be-
skrivning av 1700-talets utveckling i Stock-
holm och en berättelse om Bellmans liv, 
skapande och leverne. Ingen mindre än 
Ordens Talare och Skald Ingemar Au-
gustsson berättade med stor inlevelse om 
tiden och vårt Sällskaps store frontfigur. 
Ingemar ackompanjerades av vår egen 
Ordens-Trubadur Fredrik Berg, trakte-
rande sin gitarr i framförandet av inte 
mindre än fyra av Bellmans epistlar.

Under andra halvan berättade jag 
mer om grundandet och grundarna av 
Sällskapet Par Bricole. Till detta beskrevs 
mer om våra stadgar, vårt syfte och vårt 
arv. Dessutom gicks vår organisation 
igenom, vårt Gradsystem förklarades 
och alla våra viktiga Talanggrupper 
och Ämbetsgrupper presenterades och 
förklarades.

Kvällen avslutades med hjälp av våra 
Kanslitraktörer, ledda av Torbjörn 
Claesson, som bjöd oss en näringsriktig 
landgång med lättöl till, följt av en mustig 
kopp kaffe med en fiberrik kaka till.

Jag tackade alla för deras deltagande 
och påminde om det viktigaste av allt: 
fortsätt gå på PB och se de Grader ni nu 
erhållit. Först då skall ljuset uppenbara 
sig för edra ögon.

Vid pennan 
Johan Anderson 

Ordförande i arbetsgraderna
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Våren har skaffat sig ett grepp över nejden och lärkan slår åter sin drill på fälten vid Osdal. 
Jag hoppas verkligen att Du min Broder mår väl i dessa härliga vårliga tider. I detta nu (2:a maj) 
planerar vi åter för en anstormning av nye Bröder vid vår 1:a grad den 15:e oktober. 

Jag ber er nu alla Bröder att rannsaka er omgivning med durchseende blick och sondera bland 
släktingar, vänner, arbetskamrater m.m. om där kan finnas någon vandrande Bacchi Riddersman 
som vi till dags dato missat. Det gäller att hitta de riktiga pärlorna!

Jag ber er nu alla Bröder att presentera fler recipiender än kanske aldrig tidigare. Rannsaka din 
omgivning med durchseende blick och sondera bland släktingar, vänner, arbetskamrater m.m. 
om där kan finnas någon vandrande Bacchi Riddersman som vi till dags dato missat.

Varje ny medlem måste, som Du vet, ha två faddrar, den ene med minst Grad 4, den andre 
med minst Grad 8. Ansökningshandlingar hittar Du i vanlig ordning på hemsidan eller 
hos vår Proto-Notarie Fredrik Fürst.

Ifyllda formulär skickar Du sedan till fredrik.furst@outlook.com 
eller protonotarien@hotmail.com eller postadress;  

Fredrik Fürst, Döbelnsgatan 39, 506 36 Borås.

Han vill ha dem snarast och absolut senast 10 september.

Redan inskickade handlingar kommer självklart, jämte nya, 
tas uppför skrutinium på vårt valmöte den 13:e september.

Med broderliga hälsningar och ystra Klang 
 
Johan Anderson - Ordförande i Arbetsgraderna

Vårystra Bröder
uti

Borås Par Bricole

Dags att föreslå Vandrande Bacchi Riddersmän till Grad 1

Vi Seniorer har under de senaste åren 
också påverkats i högsta grad av den 
nu välkända covid-pandemin . Hösten 
2019 kunde vi umgås normalt med våra 
trevliga möten . Våren 2020 fick däremot 
avbrytas efter tre möten . Hösten 2020 
och våren 2021 hölls inga möten alls . 
Hösten 2021 var vi igång normalt, men så 
blev det stopp igen våren 2022 fram till 
22 mars, då vi försiktigt startade om igen . 

De flesta mötena – under rubriken 
Kultur för Seniorer - sker i Loungen på 
PB-kansliet och hålls varannan tisdags-
förmiddag mellan 9.30 till 11.00. Där 
umgås vi med kaffe och bulle och lyssnar 
till föredragshållare, som oftast är en PB-
broder och som har något intressant att 
berätta för oss.

24 september 2019 inledde Mats Svens-
son höstens seniormöten med att berätta 
om sin formidabla tävlingssimkarriär.

8 oktober 2019 gjorde vi ihop med 
våra respektive en busstur till Skara och 
besökte nyblivne domprosten i Skara stift, 
vår egen Riddare-Prelat Robert Lorent-
zon. Först drack vi kyrkkaffe i försam-
lingshemmet. Därefter guidade Robert 
oss runt i den pampiga domkyrkan. Efter 
detta åt vi lunch ihop med Robert på Jula 
hotell, där vi också kunde beskåda de 
fina klassiska konstverken på väggarna. 
Hemvägen gick via Falköping och diverse 
inköp på Falbygdens Ost. 

22 oktober 2019 besöktes vi av några 
av Sällskapets trubadurer, Erik Hjert och 
Andreas Johansson. Denna gång var det 
Eriks tur att berätta om sig själv och att 
underhålla oss Seniorer så fint ihop med 
Andreas.

5 november 2019 var det återigen 
Henrik Westling, som gav oss lite mer 
historiska kunskaper. Denna gång gjorde 
han ett intressant nedslag i den svenska 
historien.

21 november 2019 (torsdag) träffades 
vi i Parkhallen ihop med våra respektive 
och lunchade på ärtsoppa och pannka-
kor under livliga samtal med varandra.

3 december 2019 avslutade underteck-
nad höstens träffar med att berätta för 
bröderna om hustru Britas och min kryss-
ning på Sydkinesiska sjön.

21 januari 2020 inledde Bertil Sparf 
seniorernas vårsäsong. Han berättade 
för oss om sitt liv från tidigt då han bott 
på flera olika adresser och hur han så 
småningom slog sig ner i Borås, först som 
polischef och sedan som advokat.

4 februari 2020 var det Bengt Conrad-
sons tur igen att hålla ett föredrag, denna 
gång om sin bilracingkarriär. Han var 
en Sveriges bäste racingförare i Volvo-
klassen på sin tid och hade fått betydelse-
full utbildning av dåvarande racingesset 
Joakim Bonnier.

18 februari 2020 var Ordens Talare 
och Skald Ingemar Augustsson på besök. 
Han berättade om sin scenskoleutbild-
ning i Skara och om sitt jobb i Svenska 
Kyrkan med ungdomar. Dessutom sjöng 
han några egna låtar för oss, som han 
kompade själv på gitarr.

28 september 2021 hade vi populärt 
besök igen av Åke Anderson som talade 
om fåglar och delade med sig av deras 
skönsång. Tekniken var inte med oss 
denna dag, men detta redde Broder Åke 
ut på ett galant sätt.

12 oktober 2021 besöktes vi av Ordens 
Trubadur Fredrik Berg. Han berättade 
om sitt liv och varvade detta med några 
fina visor till gitarr. Fredrik är också 
initiativtagare till att vi i Borås sedan en 
tid har ett trubadur-kollektiv, kallat De 
Baccanaliska Lekarne. Dessa trubadurer 
underhåller oss Bröder ofta på olika kalas 
med varierande musik.

26 oktober 2021 höll Lars Jorstadius ett 
ego-föredrag. Han berättade många in-
tressanta incidenter med kända boråsare, 
som han mött under sin byggkarriär. 
Ihop med några andra har han skapat 
företaget RO-gruppen. Sonen Pär Jorsta-
dius, som nu driver företaget, var bisittare 
och passade på att berätta om företagets 
ambitiösa framtidsplaner.

9 november 2021 var det Göran Hag-
mans tur att inta scenen. Denna gång 
hade han valt att tala om några intres-
santa grekiska kulturfigurer bland annat 
runt boken och filmen om Zorba. Den 
välkända musiken i filmen är kompone-
rad av Mikis Theodorakis, som befann sig 
i Sverige under juntatiden i Grekland.

25 november 2021 (torsdag) träffades 
vi åter på en ärtsoppelunch ihop med 
våra respektive. Denna gång gästade vi 
Saga-biografens restaurang, som drivs av 
PB:s nye krögare Christian Ekström.

7 december 2021 avslutade under-

tecknad höstens Senioraktiviteter med 
att jag berättade lite om mitt IT-liv och 
om ett fantastiskt kick-off möte i Denver, 
Colorado, där projektledaren för Apollo 
13-projektet, Gene Kranz, berättade om 
den välkända Apollo-turen runt månen. 
Det var ju under den turen som uttrycket 
”Houston, we have a problem” myntades.

22 mars 2022 var det återigen Bengt 
Conradson tur att kåsera runt sitt liv. Vi 
gick först hastigt igenom hans impone-
rande CV och sedan kunde vi be honom 
redogöra för vad som fanns under några 
av de kryptiska raderna.

5 april 2022 berättade Nils-Gunnar 
Blanc om sin uppväxt och sina yrkesval, 
som mestadels rört sig inom IT-sektorn. 
Dessutom har han ett politiskt engage-
mang, som har gjort honom till revisor 
i Borås Stad. Han berättade också om 
Borås Orkesterförenings verksamhet, där 
han är ordförande.

21 april 2022 (torsdag) avslutade vi 
vårens aktiviteter med att ihop med våra 
respektive äta en vårlunch på Saga-bio-
grafens restaurang. 

Vi har i PB-Seniorerna inga speciella 
stadgar. Vi har hållit våra möten sedan 
våren 2007. 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 070-3089242 eller via 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 2022 startar vi våra möten 
den 27 september i god tid före klockan 
10.00.

Hans Kristianson,  
Ordförande i Seniorerna

Fem av de som uppträtt på Seniorernas möte senaste åren, på Grad VII nu i maj. Från vänster; 
Hans Kristianson, Robert Lorentzon, Bengt Conradson, Fredrik Berg och Erik Hjert.

Intressanta föredrag hos PB-Seniorerna 
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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 54 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 

Nu när pandemin äntligen verkar ge 
med sig så verkar livet något så när börja 
återgå till det normala . Vi har njutit av 
körsång på Valborg och många andra 
aktiviteter där människor samlas har 
återupptagits . I vissa fall kanske lite 
ringrostigt och trevande, det sitter fort-
farande i ryggraden (eller någon annan 
stans) att man skall hålla lite avstånd och 
inte springa fram och utdela kramar och 
klappar . 

Orosmolnet på himlen nu när pande-
min viker är annars utvecklingen i östra 
Europa där en viss potentat anser att han 
kan göra vad som helst. Skrämmande. 
Hittills har det väl bara drabbat oss i Sve-
rige med ökade priser, låt oss hoppas att 
det stannar vid det. Kan man mitt i elän-
det få bidra med ett skämt som florerar 
nu? Vet ni varför bordet Putin sitter vid 
är så långt? Det är gjort av samma sorts 
trä som Pinocchios näsa, det blir längre 
varje gång han ljuger. Ja, första offret i 
alla krig är sanningen.

Våren har ända till den dag då detta 
skrivs (11 maj) varit torr, knappt en 
regndroppe har fallit över vår bygd. Det 
förändrades igår, då redaktören skulle ut 
och hitta några orienteringskontroller i 
Bredaredstrakten. Detta fick avbrytas då 
kartan blev blöt och glasögonen immade 
igen. Tur jag hittade tillbaks till bilen, 
kunde annars ha slutat i Falköping… 
Annars är det en trevlig motionsform 
som jag kan tipsa om, en kombination av 
träning för kropp och knopp samt en rik 
naturupplevelse.

Till dess vi kan ses igen önskar redak-
tionen Bröderna en skön sommar med 
soliga dagar, salta bad och ljumma kvällar 
att sitta ute och grilla under.

Claes Persson

Gammalt filmmaterial om PB sökes!
Bröder – leta i era gömmor. Kanske finns det något som 

kan vara intressant att digitalisera och spara för framtiden.

Kontakta Lars Peter Höglind  
0705-15 10 25 

larspeter.hoglind@telia.com


