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Välkommen till ett något annorlunda 
nummer av KLANG!, Borås PB:s med-
lemstidning! 

Den sedvanliga formuleringen i inbju-
dan till kalas ”för 160 år i obruten följd” 
gäller inte längre. Så här i tidningen 
finns för första gången inga reportage 
från våra kapitel, inte heller från vårkon-
sert, Stora Rådet eller övriga samman-
komster. Varför vet alla, så det är onödigt 
att här skriva ut ordet som vi hört till leda 
i medierna i vår. Istället för de vanliga 
reportagen kan du istället på sidorna 
2 – 3 läsa om hur beslutet om att ställa in 
våra aktiviteter togs, och hur planeringen 
framöver ser ut på sidan 10. Du får också 
lära känna våra Styrande lite bättre, de 

har intervjuats och de presenteras på 
sidorna 6 – 7. 

Det här skrivs i mitten på april, så det 
är läget just då som ligger till grund för 
planeringen. Vi har ju lärt oss att förut-
sättningarna ändras snabbt, och att nya 
direktiv och anvisningar kan komma från 
myndigheterna efter det att detta skrivs. 
Men vi hoppas att läget stabiliserar sig 
och att samhällslivet kan återgå till det 
normala.

Den första aktiviteten som planeras är 
ett ”extra kalas” (se sidan 10) och däref-
ter kommer förhoppningsvis Grad 1, där 
vi kommer att inviga många nya Riddare. 
Se upprop på sidan 5. 

Var rädda om er där ute!
Redaktionen

> Gå i karantän . . .
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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

Kansliet är obemannat tills vidare och  
sköts på distans så långt det är möjligt.  
Bäst kontakt får man därför via mail;  

boras@parbricole.se eller telefon till  
Kansli-Chef Hans Melin 0702 192319. 

Hemsida: boras .parbricole .se

Jubilarer

År Datum
90 01 jun Hans Larsson
90 09 sep Erik Johansson
90 30 sep Carl-Olov Sjölander

85 01 jul Leif Arntsson
85 21 jul Stig Westman
85 12 sep Åke Weimman

80 31 maj Lennart Helgesson
80 02 jul Arne Claesson
80 17 aug Göran Nilsson
80 28 aug Björn Starnäs

75 24 jun Mårten Davidsson
75 03 jul Dag Berver
75 19 jul Bernt Karlsson
75 14 aug Bill Ingemarson
75 29 aug Claes Westfeldt
75 13 sep Mårten Dahlin
75 24 okt Larserik Dahlin
75 25 okt Christer Olausson

70 28 maj Sverre Rökaas
70 03 jun Claes Öhrn
70 13 jun Claes Hedelin
70 24 jun Per Brandt
70 28 jun Leo Taari
70 09 jul Klas Brundin

Hvem är, som ej vår Broder minns

Namn Ålder Avliden Grad
Björn Blomberg 89 07 mar RGK,  
   JubK
Gunnar Eriksson 66 26 mar 9

De Styrande

År Datum 
60 20 jun Anders Karlenström
60 23 jun Sören Ragnvaldsson
60 07 jul Ulf Nordgärd
60 09 jul Per Jacobson
60 12 jul Mats Billing
60 13 aug Stefan Borg
60 15 sep Peter Larsson
60 22 sep Per Aronsson
60 10 okt Hans Isaksson

50 13 jun Fredrik Plumppu
50 22 jun Ola Grahm
50 24 jun Patrik Benjaminsson
50 02 sep Claes Palmén
50 07 sep Patrick Abrahamsson
50 09 sep Mattias Segergren
50 26 okt Jonas Karlsson

Bröder!
Den 18 mars 2020 fattade Det Styrande 
Guvernementet i Borås Par Bricole ett 
fullkomligt unikt beslut . Inte bara unikt 
utan även ett trist och tråkigt beslut . 

Vi beslöt att med omedelbar verkan 
ställa in samtliga sammankomster i vårt 
gamla Sällskap . Vi brukar ofta, med viss 
stolthet, hävda att vi haft våra Gradgiv-
ningar i obruten följd sedan 1860 . 

Men just denna dag, den 18 mars, 
bröts denna fina tradition genom att ett 
nyhetsbrev gick ut till samtliga medlem-
mar med ovan nämnda innebörd. 

Vad låg bakom, hur gick diskussioner-
na, vem beslöt detta? Vad blir konsekven-
serna för Borås PB? Många frågor.

Hur kunde det gå så här?
Som Ni alla minns så hade smittsprid-
ningen av Coronaviruset accelererat de 
första veckorna i mars och smittan fanns 
nu även ute i samhället. 

I mitten av mars så tog spridningen 
sådana proportioner att Sveriges myndig-
heter både införde restriktioner och väd-
jan om att medborgarna skulle följa deras 
råd och rekommendationer avseende 
exempelvis sociala kontakter. 

Syftet var att hjälpas åt för att mini-
mera smittspridning och att prioritera 
vård av de värst drabbade, särskilt bland 
människor i riskgrupper. Därefter har 
nya rekommendationer utfärdats nästan 
dagligen. Hur skulle vi i PB förhålla oss 
till detta?

Inom det samlade Bricoleriet i Sverige 
förekom initialt diskussioner av typen 
”våra sammankomster ligger ju en bra 
bit under rekommenderad gräns på 500, 
vi kanske skall vänta och se, gör inget i 
panik m.m.”

Vi i Borås var den första PB-loge att ta 
det drastiska beslutet att stänga helt. Och 
att stänga i princip alla sammankomster 
under våren och sommaren fram t.o.m. 
slutet av september.

Innan vi tog beslut hade vi ingående 
kontakter med övriga loger i Sverige och 
även med interna ”smitt-skyddsexperter”.

Bevekelsegrunder för beslutet 
Vår bedömning av argumenten bakom 
Folkhälsomyndighetens begäran var att 
vi inte enbart kan se till numerärt antal 
deltagare, utan även Parkhallens facili-
teter, möblering och logistik samt varje 
aktivitets innehåll och tidslängd.

Många av våra medlemmar är i den 
ålder som per automatik gör att de ingår 
i gruppen ”riskgrupp”.

Vi ville inte heller få Bröder, Talanger 
eller Ämbetsmän att känna att ”de måste 
ställa upp” trots att de kanske egentligen 
vill vara hemma. Dessutom kunde från 
Myndigheten när som helst komma nya 
besked och då med kort varsel.

Vem beslöt detta?
Borås PB är en fritidssysselsättning 
baserad på frivilliga insatser. Därför vilar 
också ett betydande personligt ansvar hos 
varje enskild Broder, särskilt i en sådan 
här situation. När vi träffas i Sällskapets 
namn, även i våra Talanggrupper och ar-
betsmöten, ska alla deltagare kunna utgå 
från att var och en följer myndigheternas 
råd och anvisningar.

I en svår och annorlunda situation 
så är det alltid någon som har att fatta 
beslut som även kan kännas svåra.

I våra gamla Statuter från 1799, så är 
beslutsordningen glasklar – ”Den högsta 

ledningen i Sällskapet utövas av De Tre 
Styrande vilka samfällt har Sällskapets 
omvårdnad om händer” och således 
handhar den här typen av frågor.

Det kan ibland säkert upplevas som 
lite ”glassigt” att vara Styrande och sitta 
på podiet med en mängd medaljer och 
halsband. Men med det följer även att 
kunna ta ansvar och fatta tråkiga beslut 
när så krävs. I den nu uppkomna situatio-
nen var det vi Tre i Styrelsen som själva 
fattade detta beslut. Naturligtvis efter att 
vi inhämtat synpunkter från flera av våra 
medarbetare.

Vad händer nu?
Vårt Kansli i Parkhallen är obemannat 
tills vidare och sköts på distans så långt 
det är möjligt. Bäst kontakt med Kansliet 
får man därför via mail;  boras@parbri-
cole.se eller telefon till Kansli-Chef Hans 
Melin 0702 192319. 

Underhållsarbete på Parkhallen och 
administrativa möten i små grupper fort-
går tills vidare.

Under våren och sommaren utför vi 
”service” på alla våra tillhörigheter: möb-
ler, inredning, band och medaljer m.m.

Ekonomin i vårt Sällskap kommer 
förhoppningsvis inte att påverkas av den 
rådande situationen. 

Däremot blir situationen för vårt fast-
ighetsbolag kraftigt försämrad eftersom 
verksamheten i Parkhallen helt har 
avstannat.

Under de extraordinära omständighe-
ter, som dessutom verkar dra ut på tiden, 
känns det angeläget att främst kanske 
hantera livet och konsekvenserna utanför 
vårt Sällskap. 

Är man frisk och har möjlighet, kan vår 
Broderliga gemenskap och energi istället 
ägnas åt att enskilt hjälpa varandra och 
våra närmaste i vardagen, samt stötta Brö-
der som är i riskgrupp eller känner sig 
ensamma när social kontakt begränsas.

Så fort situationen klarnar återkommer 
vi om planerna för framtiden

Gamla tider lär oss om fram-
tiden avseende influensa och 
liknande
För att kunna sia om framtiden så måste 
man även blicka bakåt. 

Världen är just nu i kaos men det har 
varit så även tidigare och världen har 
återhämtat sig även om ett flertal farsoter 
drabbat vår värld historiskt.

Ordet ”influenza” (italienska) syftar för 
övrigt på att förklaringen till plötsliga och 
oförklarliga sjukdomar för länge sedan 
tillskrivs inflytande frän himlakroppar, 
planeter, meteorer och liknande. Kanske 
det??

En svår epidemi, som dock inte var en 
influensa utan en diarré-sjukdom, var 
koleran. Den drabbade hela Världen och 

inte minst Väst-Sverige svårt 1834. I Borås 
avled ett 20-tal innevånare men Göteborg 
drabbades extra hårt – många göteborga-
re miste livet och samtliga Tre Styrande i 
Göta PB avled i sjukdomen och ett flertal 
Kapitel ställdes in.

1889 års pandemi, den s.k. ”Ryska 
Snuvan”, uppträdde mycket plötsligt, och 
kunskapen om influensasjukdomar var 
av naturliga skäl inte aktuell. Sjukdomen 
spreds snabbt över Sverige och det berät-
tas hur provinsialläkarna redan 1889 
hade ägnat sig åt ”smittspårning” och 
noterat att de som allra först insjuknade 
i Ryska Snuvan på varje ny ort i regel var 
stinsarna på järnvägsstationerna. Dom 
befann ju sig i ”frontlinjen”.

Strax efter Första Världskrigets slut fick 
Världen uppleva den förfärliga Spanska 
Sjukan, ”Spanskan”; som tog 50 miljo-
ner liv över världen – fler än under hela 
världskriget.

Spridningsförloppet var oerhört 
snabbt. På bara någon månad drabbades 
hela Europa och vidare ut över världen. 
Särskilt intressant är faktiskt att den del 
av befolkningen där sjukdomen tog flest 
liv, var i den yngre vuxna befolkningen, 
25 – 45 år. Svårförklarligt på den tiden 
och kanske även idag.

Tack vare de svenska kyrkböckerna går 
det att med viss säkerhet konstatera att ca 
50 000 svenskar miste livet i Spanskan.

Den 29 oktober 1957 meddelade DN 
att den nya epidemin, ”Asiaten”, hade 
nått sin kulmen i Stockholm med över 
90 000 sjuka, mot hela 300 000 i hela 
landet. ”Lustigt nog” spreds den allra 
mest ute i landsorten i motsats till dagens 
Corona. 

Men av tidningsskriverierna att döma 
var det värsta som hände att spårvagnar-
na gick färre turer i Stockholm eftersom 
så många av konduktörerna låg hemma 
och kurerade sig. ”Nu får stockholmarna 
lära sig att gå”, löd en av rubrikerna i 
Expressen 1957.

Under de sju till åtta veckor som denna 
influensa varade i exempelvis Göteborg 
och Stockholm blev uppenbarligen 
media-bevakningen mycket måttlig. 
Rubriker i stil med ”sjukvården går på 
knäna” eller ”totalt kaos” lyste helt med 
sin frånvaro i dags- och kvällstidningarna. 
Lite i motsats till dagens situation.

Hongkonginfluensan med kanske 
500 000 insjuknade svenskar slog till 
1969. De samhälleliga konsekvenserna, så 
som de framgick i medierna, var relativt 
få. En tydlig konsekvens av massinsjuk-
nande i den influensan blev att det var 
svårt att komma fram till Televerkets 
SOS-central.

Dessutom framkom en viss kritik mot re-
geringen för dålig beredskap mot Hong-
kong-influensan, där man menade att 
en bättre tillgång på vaccin tidigare hade 
minskat insjuknandefrekvensen påtagligt. 

Känns resonemanget igen?
”Asiaten” 1957 och ”Hongkong” 1969 

med 2 respektive 1 miljon dödsfall 
”world-wide” är två stora farsoter nästan i 
vår nutid.

Vad man kan utläsa beträffande rap-
porteringen från de två sistnämnda, så 
verkar påverkan på samhället i övrigt ha 
varit ganska liten. 

Asiaten anses ha liknat ryska snuvan 
vilket visades genom att personer födda 
strax efter 1889 hade antikroppar mot 
asiaten och smittades inte utan var im-
muna. Det var tydligen två likartade virus.

Av detta kan vi kanske lära att ”ingen-
ting är nytt under solen” men att det trots 
allt finns hopp att vi repar oss även från 
den svåra situation vi nu befinner oss i. 

Det som vi Styrande nu ser fram emot 
är ett mer stabilt läge. Då kan vi förbere-
da arrangemang och Gradsammankoms-
ter med bättre tillförsikt. 

Vi hoppas att vi snart åter umgås med 
alla käre Bröder i Parkhallen under 
muntra former, utan risk för varandras 
hälsa. I sinom tid ska vi ta igen förlorad 
samvaro på något sätt!

Målsättningen just nu är att vi skall 
kunna köra Grad 1 den 10 oktober som 
planerat. Men osvuret är bäst!

Låt oss visa varandra att vi kan gå 
stärkta ur detta precis som resten av lan-
det kommer att göra.

Låt oss visa varandra en uppslutning 
som aldrig förr!

Låt oss redan nu kraftsamla inför Grad 
1 och presentera ett stort antal Recipien-
der som kanske aldrig tidigare. Reci-
piender med kvalitéer som aldrig förr. 
Rannsaka redan nu Din omgivning och 
vänta inte till september utan ta våren 
som intäkt för sondering.

Låt oss visa varandra en närvaro på 
Grad 1 som aldrig tidigare.

Med Broderliga hälsningar
Göran Olofsson, StM 

Hans Berglund, DStM 
Claes Palmén, StK

Låt oss redan nu  
kraftsamla inför Grad 1 
och presentera ett stort 
antal Recipiender som 
kanske aldrig tidigare.  

Recipiender med kvalitéer 
som aldrig förr.  

Rannsaka redan nu  
Din omgivning och vänta 
inte till september utan ta 

våren som intäkt för  
sondering.
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Caritas hade bjudit in Pär Johansson, 
från Lenbergs Juridik, för att prata om 
livsfrågor . Han valde att prata om fram-
tidsfullmakt och testamenten . Vi var ett 
60-tal Bröder och Systrar som kom för 
att lyssna . Han förklarade på ett mycket 
enkelt och lättförståligt sätt vikten av 
dessa dokument .

Framtidsfullmakt är ett dokument där 
du utser en person som ska ta hand om 
dina angelägenheter om du i framti-

den inte kan ta hand om dem själv. I 
dokumentet kan man tala om vad och 
vem som som ska sköta de ekonomiska 
sakerna. 

Testamente är också mycket viktigt. 
Det handlar ju om vem som ska ärva vad 
om man inte vill att det ska fördelas som 
lagen föreskriver. För att förenkla saker 
när det gäller arv – se till att ni är gifta. 
Det underlättar så mycket. Om man är 
sambo ärver man inte varandra. När du 

ska skriva ett testamente, tag då kontakt 
med en sakkunnig för att det ska bli som 
du vill.

Caritas kommer till hösten att bjuda 
in till andra livsfrågor. Då är du också 
välkommen.

Vid pennan 
Valter Levandowski

Hoppas att Du klarat vintern och våren så här långt. Detta trots sjukdomar och isolering för många 
och inte minst påverkan på ekonomin. Vi är många som hoppas “att det hela skall blåsa över” fram 
till sommaren. Vi i ledningen håller på att planera och förbereda arrangemang och gradsamman- 
komster inför hösten. Detta med ovan nämnda förhoppning i bakhuvudet.

Som det ser ut idag (15 april) så blir den första Grad-sammankomsten 
Grad 1 den 10 oktober.
Låt oss visa varandra att vi kan gå stärkta ur detta precis som resten av landet kommer att göra. 
Vi gör det bland annat genom att presentera fler recipiender än kanske aldrig tidigare. 
Låt oss visa varandra en uppslutning som aldrig förr, och således redan nu kraftsamla inför Grad 1!

Rannsaka redan nu Din omgivning och vänta inte till hösten utan ta våren som intäkt för sondering 
bland släktingar, vänner, arbetskamrater m.m. 
Låt oss visa varandra en närvaro på Grad 1 som aldrig tidigare!

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@abri.nu eller 
protonotarien@hotmail.com eller postadress;  
Fredrik Fürst, Döbelnsgatan 39, 506 36 Borås.

Just detta år vill vi ha Dina ansökningshandlingar snarast 
och gärna före sommaren, men absolut senast 1 september.

Med broderliga hälsningar 

Göran Olofsson – StM 

Hans Berglund – DStM 

Claes Palmén – StK

Johan Anderson – O

Bäste Broder 
uti

Borås Par Bricole

Året var 1981 . På Barbaradagen det året 
försökte en ubåt av Whiskey-klass göra 
intrång på PB-kalaset som avhölls på Fo-
rum Bricolarum (nuvarande Pulsen) .

 Kommendörkapten av Tredje Graden 
Anatolij Michailovitj Gusjtjin alias vår  
Direktör för den Bacchanaliska Musiken, 
Roger Carlsson, försökte förgäves att 
förklara bort sin felnavigering av U137 
möjligen påverkad av drycken med 
samma namn som ubåtstypen. I den kal-
muckiska världen tog det flera veckor att 
avhysa ubåten från Gåsefjärden utanför 
Karlskrona, medan det bara tog någon 
minut att förpassa U137 bort från den 
Bricolistiska scenen, allt under Brödernas 
jubel.

PB:s U137 byggdes, enligt välunderrät-
tade PB-källor, av den framlidne Bro-
dern Jan ”Janne” Gustafsson, som då var 
scenograf på Borås Stadsteater. Broder 
Gustafsson var mycket aktiv inom Den 
Bacchanaliska Theatern och var känd för 

sina kostymeringar. Mer om detta i kom-
mande ”Backspeglar”.

Vår mycket uppskattade Direktör för 
den Bacchanaliska Musiken, Roger Carls-
son, recipierade för första gången 1977 
och dubbades till Riddare av Svarta Kor-
set år 2008. Broder Roger Carlsson har 
framträtt som slagverkare och solist med 
nordiska symfoniorkestrar och spelat i 
såväl radio som TV vid ett flertal tillfällen. 
Han arbetar för närvarande som medlem 
av Göteborgs Symfonikerna samt under-
visar vid Högskolan för Scen och Musik 
vid Göteborgs Universitet.

Mats Jontell

På Barbaradagen 1981 försökte en ubåt av 
Whiskey-klass göra intrång på PB-kalaset.

Whiskey on the rocks

Om livsfrågor
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Göran Olofsson
Ämbete: Styrande Mästare (StM)
Född: 1947 (73 år)
Grad: Högsta Graden, Riddare av Svarta 
Korset – RSK
Inträde: 1976
Valspråk: KUNSKAP FÖRHÖJER  
 SMAKEN

Göran är född i Gamlestan, Göteborg 
och uppväxt i Askim och Partille utanför 
Göteborg. Har en lillebror. Hans pappa 
var elektriker och bar det göteborgskling-
ande namnet ”Osborne”, vilket även är 
Görans andranamn.

Efter grundskola började Göran på 
”Hvitfeldtska Högre Allmänna Lärover-
ket för Gossar” – ett av landets äldsta 
läroverk, där han 1967 tog studenten på 
en skola med enbart ”gossar” samt fyra 
flickor!

Direkt därefter blev det Göteborgs 
Universitet med utbildning till tandlä-
kare. Bortsett från ett år i förskingringen 
(anställning i Landstinget) har Göran 

sedan dess varit verksam som privattand-
läkare i Borås. 

StM spelade mycket fotboll i sin ung-
dom, om än inte på elitnivå. Hans favorit-
lag är således IFK Göteborg, ”Änglarna” – 
I släkten finns i rakt nedstigande led fem 
generationer med samma favoritlag.

Under sin yrkesverksamma tid var han 
mycket föreningsaktiv, bland annat i 
Sveriges Tandläkarförbund. 

En av hans stora hobbys har under 
många år varit att samla på vin och inte 
minst att dricka vin. Göran var under ett 
stort antal år Ordförande i Föreningen 
Munskänkarna i Borås. Hans valspråk 
ovan anknyter till just detta. Det ryktas 
att Styrande Mästarens privata vinkällare 
inte är att leka med.

För ett par år sedan valde Göran att 
pensionera sig.

Som StM i Borås Par Bricole är Görans 
huvudsakliga uppgifter att inom Styrel-
sen och gentemot Bröderna vara ytterst 
ansvarig för helheten och att samordna 
allting. Detta rör ekonomi, organisation, 
talangverksamhet m.m. 

StM är Ordförande i Styrande Rådet 
och i Stora Rådet samt sitter i alla Sällska-
pets beslutande organ. StM för ordet vid 
alla Riddargrader och Högtidsdagar. Han 
är också styrelseordförande i Sällskapets 
Parkhallsbolag.

Som StM ingår Göran också i det sam-
lade Sällskapet Par Bricoles Stora Konselj 
och General Konselj. 

En mycket viktig arbetsuppgift på 
senare år har varit att medverka i admi-

Hans Berglund
Ämbete: Deputerad Styrande Mästare  
 (DStM)
Född: 1957 (63 år)
Grad: Högsta Graden, Riddare av Svarta 
Korset – RSK
Inträde: 1978
Valspråk: VIN & DISCIPLIN

Hans är född i Borås. Uppväxt på Tran-
dared med mor, far och tre äldre bröder. 
Hans far Owe Berglund var mycket aktiv 
medlem i Borås Par Bricole och blev 
Jubelkommendör innan han gick bort 
2002.

Efter avslutad skolgång började Hans 
på Stadshotellet med olika handräck-
ningstjänster. Efter ett år fick Hans tjänst 
på JANBELL AB i ångpressen. Bolaget 
var ett av Nordens största inom skinnkon-
fektion med produktion såväl i Sverige 
som utomlands. Under ett antal år lärde 
sig Hans branschen och avancerade via 
lagerarbete till försäljning, produktfram-
tagning, administration och inköp.

I början av 80 talet köpte sedan Hans 
bolaget tillsammans med en kollega. I 
köpet ingick även dotterbolaget SKINN-
KLÄDER i MÅLSRYD som var butik 
och specialskrädderi för skinnplagg. 
Sedermera startades även ett profil- och 
textilbolag inom gruppen.

Redan 1978 gjorde Hans sin första 
affärsresa till Fjärran Östern vilket följdes 

under kommande år med ett hundratal 
resor där Korea, Hong Kong, Kina, In-
dien och Pakistan var de största leveran-
törsländerna, men Hans gjorde också 
affärer i Sydamerika och Östeuropa.

Bolaget såldes 1987 till Sjuhäradsinvest 
och Hans hade fortsatt ledande befatt-
ningar i bolaget.

Efter moderbolagets problem under 
finanskrisen köpte Hans tillbaka bolaget 
som några år senare lades ner.

Därefter har Hans haft anställning på 
Nilörn under några år bl.a. inom försälj-
ning men också under två år placerad i 
Hong Kong som Director Product De-
velopment and Sourcing. Hemkommen 
från Hong Kong fick Hans tillsammans 
med en kollega frågan om att starta upp 
en svensk filial till A-TEX, ett världsom-
spännande företag inom varumärkes-
branschen. Hans var delaktig i uppbygg-
naden och driften av den svenska delen 
som kontorschef under de senaste 10 
åren. Bolaget ingår i en koncern som he-
ter Trimco Group och är ett av världens 
tre största företag i branschen.

Under ett halvår tjänstgjorde Hans 
också som interim chef för koncernens 
logistik och produktionscenter i Bangla-
desh.

Nu i år har Hans valt att pensionera 
sig.

Som DStM i Borås Par Bricole är Hans 
huvudsakliga uppgifter att inom Styrelsen 
samt gentemot Bröderna vara ytterst an-
svarig för Talanggrenarna. DStM upprät-
tar förslagen till utdelning av Sällskapets 
officiella medaljer och förtjänsttecken.

DStM biträder Styrande Mästaren med 
dennes uppgifter samt utövar dennes 
funktioner vid hans frånvaro. DStM är 
Vice Ordförande i Styrande Rådet och 
Stora Rådet samt sitter i de flesta av 
Sällskapets beslutande organ. Hans är 
styrelseledamot i Sällskapets Parkhallen-
bolag.

nistration, marknadsföring och skötsel av 
vår gemensamma fastighet Parkhallen.

En av Görans två faddrar i Par Bricole, 
Lars-Gunnar Fråhn, är en gammal vän 
och dessutom en mycket bekant borås-
profil.

Göran har sedan 2002 varit aktiv Äm-
betsman inom Sällskapet med uppgifter 
som General-Ordningsman, Ceremo-
nimästare och Ordförande i Arbetsgra-
derna.

Göran har med nuvarande hustrun 
Ewie varit gift i 26 år. Han har tre söner 
och två ”bonus-döttrar”. Tillsammans har 
de tolv barnbarn. Det enda hemmabo-
ende barnet, Moulise, syns på bild nedan. 
Hon är namngiven efter en berömd 
vinby i Bordeaux: ”Molis-en-Medoc”

Ewie och Göran bor på landet på 
Brämhult.

Claes Palmén
Ämbete: Styrande Kanslär (StK)
Född: 1970 (50 år)
Grad: Högsta Graden, Riddare av Svarta 
Korset – RSK
Inträde: 1995
Valspråk: RESPEKTERA HISTORIEN             
 OMFAMNA FRAMTIDEN

Claes är född i Borås och är uppväxt i 
Sjömarken, tillsammans med sina föräld-
rar Jan och Anne-Marie samt sin yngre 
broder Fredrik.

Idag bor Claes växelvis i Brämhult och 
Trollhättan tillsammans med sin sambo 
Linda. Claes har två barn, David och 
Hugo som förgyller hans tillvaro.

Efter grundskolan i Sjömarken blev 
det ekonomisk linje på Bergsätersskolan. 
Efter gymnasiet fortsatte Claes att studera 
vidare på Handelshögskolan i Göteborg 
och Högskolan i Borås. Vilket resulterade 
i  en magisterexamen i ekonomi.

Claes valdes in i Borås Par Bricole 
hösten 1995 vägledd av sina båda faddrar 
Göran Söderlund och Christer Svedberg. 
Under många år var Claes en flitigt app-
låderande broder innan han 2011 fick 
ämbetet Riddareskattmästare vilket han 
hade till 2018 då han utsågs till Styrande 
Kanslär. De båda ämbetena har och är 
knutna till Sällskapets ekonomiska och 
administrativa göromål inom Sällskapets 
murar. Utöver detta är Claes delaktig i 
förvaltningen av Parkhallen.  

Claes är sedan slutet av 90-talet auk-
toriserad revisor och idag driver han 
revisionsbyrån Sydrevisioner Väst AB med 

säte i Borås, som är en lokalt förankrad 
byrå med huvudsakligen mindre och 
medelstora fåmansbolag som kunder. 
Idag är även Claes ordförande i Crowe 
som är en revisionsorganisation med 
verksamhet både nationellt och interna-
tionellt.

Claes har tidigare haft ett stort politiskt 
engagemang i Borås Stad. Han har 
representerat sitt parti i ett flertal olika 
nämnder bland annat har han varit ord-
förande i Byggnadsnämnden, ledamot av 
såväl Kommunfullmäktige som Kommun-
styrelsen. Claes har sedan tio år tillbaka 
inga politiska uppdrag längre. 

Idrotten har varit en central del i Claes 
liv. I unga år var fotbollen en daglig del i 
hans vardag. När han slutade spela aktivt 
följde flera år som en flitig fotbollsdo-
mare vilket upptog stor del av hans fritid 
under många år. 

Idag består hans idrottsliga intresse 
huvudsakligen av golfspelande vilket han 
gör hellre än bra och från och till en 
flitig deltagare på Friskis och Svettis. 

De tre som oss styr med stil och finess – en presentation av de Styrande i Borås Par Bricole

Som DStM ingår Hans också i det sam-
lade Sällskapet Par Bricoles Stora Konselj 
och General Konselj.

Hans har sedan 2004 varit aktiv Äm-
betsman inom Sällskapet med uppgifter 
som Riddare Officiant, Ceremonimästare 
och Ordförande i Arbetsgraderna.

Hans har också under många år varit 
medlem i Den Bacchanaliska Theatern, 
där han då och då visar sig på scenens 
tiljor.

Vid sidan om PB har Hans odlat sitt 
intresse för mat och vin, genom att ha 
varit medlem under snart 20 år i matlag-
ningsgruppen Gourmätterna, som enbart 
lagar festmat och dricker bra vin. Mycket 
professionell nivå. Hans är också intres-
serad av kultur, historia och politik samt 
samhällsfrågor.

Dessutom spelar han golf och läser 
mycket, helst biografier och historiska 
romaner. Ingen helg får passera utan att 
en eller annan stor och torr Dry Martini 
begås. (James Bond är agent med rätt 
att döda och inte bartender. En martini 
skall INTE vara ”Shaken not stirred” utan 
precis tvärtom ”Stirred not shaken” vilket 
naturligtvis alla PB-bröder väl vet.)

En dold talang är som trummis, där 
han för ett 40-tal år sedan spelade i några 
poporkestrar. Han uppger sig fortfarande 
kunna hålla takten.

Hans har med nuvarande hustrun 
Ammi varit gift i 38 år. Tillsammans har 
de två barn; Ted 34 år (medlem i BPB), 
Louise 32 samt två barnbarn.

Hans och Ammi bor i Villastaden, i 
centrala Borås.

Skydda dig och andra från smittspridning 
Håll avstånd  
Stanna hemma när du är sjuk 
Tvätta händerna ofta i tvål och vatten (handsprit)
Tvätta händerna i minst 20 sek (nynna t.ex. i lugnt tempo på: 
Helan går, sjung hopp faderallan lallan lej, helan går, sjung hopp faderallan lej. 
Och den som inte helan tar, han heller inte halvan får, Helan gåååååååår, [kort paus] 
sjung hopp faderallan lej.

Det enda hemmaboende barnet, Moulise.

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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Bellman . Biografin
Carina Burman
Albert Bonniers förlag
750 sidor 
237 kr på Adlibris (mycket bok för pengarna)

Carl Michael Bellman var en centralfigur 
vid tillkomsten av vårt Sällskap, dels via 
Bacchi Orden och även genom att han 
var Ordens förste sångare och skald . Där-
för var det med stort intresse som biogra-
fin om Carl Michael Bellman (CMB) av 
Carina Burman togs emot .

Boken är indelad i tre delar; Morgon, 
Middag och Afton. Det är Bellmans ung-
domsår, vuxen ålder och de sista åren.

Det finns inte så mycket bevarat från 
Bellmans barndom och ungdom som det 
gör från de senare åren. Han föddes 1740 
på Södermalm vid Maria Magdalena kyr-
ka. CMB var det äldsta i en syskonskara av 
15 barn, av vilka åtta överlevde till vuxen 
ålder. Inledningsvis får vi veta om CMB:s 
föräldrar och övriga äldre släktingar, där 
bland annat en farbror var konsul i Cadiz 
och farfadern var vältalighetsprofessor. 
Man kan ana att Calle – som han ibland 
kallades – ärvde en del av sina utförsgå-
vor från farfadern.

Ungdomsåren ägnades åt översätt-
ningsarbeten, bland annat av religiösa 
texter, från de då förhärskande språken 
franska och tyska. Vi får också veta att 
CMB:s första arbete, ehuru oavlönat, var 
på en bank på Järntorget i Gamla stan. 
Att det blev en bank kan verka märkligt, 
då CMB fick omnämnandet ”icke tjänlig 
som sifferkarl”, och hans egen vers;

Hjärnan ännu i mig vrides 
när jag tänker på Euklides 
och på trianglarna 
a b c – och c d a –  
Svetten ur min panna gnides 
värre än på Golgata. 

Men då var kontakter väl så viktiga som 
meriter, så man fick ta vad som erbjöds. 
Under denna tid var han också inskriven 
vid Uppsala universitet, i och för sig bara 
några månader, och troligtvis träffade 
han då Carl von Linné som var verksam 
där.

1765 gick båda föräldrarna bort inom 
ett år, vilket tog CMB hårt. Speciellt var 
han fäst vid sin mor, som arbetade hårt 
för att försörja familjen. CMB var skriven 
hos föräldrarna fram till de gick bort, då 
en vän till familjen, kommissarien Anders 
Lissander tog honom under beskydd och 
gav honom arbete på Manufakturkon-
toret. Det var också under tiden hos Lis-
sander som CMB började framträda med 
vad som idag skulle kallas enmansshower, 
där han spelade, sjöng och härmade 
instrument, djur med mera. Det var 
också i Lissanders hem som CMB började 
framföra Bacchi Orden, där ordenslivet 
parodierades med dubbningar, parenta-

tioner och processioner. Bacchi Orden 
hade också sin högtidsdag den 4 decem-
ber – Barbaradagen – precis som vårt 
sällskap. Den 4 december 1769 framförde 
CMB Bacchi Orden för bland annat 
poeten Johan Gabriel Oxenstierna, som 
skrev i sin dagbok ”… har ännu i all min 
livstid ej skrattat så mycket som i kväll. 
Bellman har inrättat en Orden till Bacchi 
ära, varuti ingen får bli intagen som ej till 
det minsta två gånger, för allas åsyn legat 
i rännstenen. Han håller detta Kapitel 
ibland, dubbar Riddare, allt efter som 
förtjänta ämnen framkomma, och i kväll 
höll han en Parentation över en död rid-
dare, allt på vers satt efter Operastycken”.

Under samma tid, slutet av 1760-talet, 
arbetar CMB också på Fredmans epistlar, 
vilka han hoppas kunna ge ut. Bellman 
epistlar är ett verk med 82 sånger, som 
beskriver den försupne och fiktive ur-
makaren Fredman. Epistlarna är främst 
tänkt att de skall framföras, inte läsas.

Nästa skede är Middagen (1771 – 
1789), Bellmans vuxenålder tillika den 
tid då Gustaf III regerade i Sverige. Det 
blev en period i riket då kulturen fick 
en ny blomstringstid i landet. Vi får följa 
med CMB runt i Stockholms olika mil-
jöer, såväl i nöjeslivet som besök hos vän-
ner och släktingar och får en liten inblick 
i de romanser som CMB hade. 

Han gifter sig vid 37 års ålder med den 
15 år yngre Lovisa Grönlund, och med 
henne fick han fyra barn varav ett dog 
redan två år gammal. Under dessa år 
flyttar familjen runt en del, bland annat 
bor han några år i början på 70-talet i 
Sällskapets stamhus på Urvädersgränd på 
Söder. Under denna ”middagsperiod” ar-
betar CMB på Fredmans epistlar och gör 
många beställningsuppdrag till födelseda-
gar, namnsdagar, bröllop, begravningar 
och suppliker. Suppliker var i detta fall 
dåtidens CV och jobbansökan eller ansö-
kan om högre lön. Han försökte också ge 
ut en tidning tillsammans med sin gode 
vän Olof Kexél, men endast åtta num-
mer trycktes. Utöver detta skriver CMB 
religiösa betraktelser, samt skriver Bacchi 
Tempel som är Bacchi Orden i litterär 
form. Att arbeta med vad vi idag kallar 
deadlines var dock inte CMB:s starka sida, 
vilket bland annat gjorde att arbetet med 
bland annat epistlarna drog ut på tiden. 
Det gjorde också att ekonomin var skral 
och att han tvingades ta lån, vilket verkade 
vara ett vanligt sätt att klara sig vid denna 
tid. Det arbete som CMB fått som sekre-
terare på Nummerlotteriet var inget som 
räckte till några utsvävningar. Hustrun 
Lovisa var inte heller någon framstående 
hushållsekonom vilket ledde till nya lån. 
Detta var också en period där ordenslivet 
blomstrade, och CMB var medlem i flera 
av dem. Dock verkar han inte varit så flitig 
Broder, de ordnar han frekventerade mest 
var Augustiorden och givetvis Par Bricole. 

Sammantaget var det ändå en bra 
period i skaldens liv, där han bor bra och 
har två pigor som hjälper honom och 
Lovisa med mycket av det dagliga.

1786 skapar Gustaf III Svenska Akade-
mien, där CMB dock inte valdes in. CMB 
hade inte samma rang som de invalda, 
och upplevde säkert detta som ”surt”. 

Under rubriken Afton får vi ta del av 
CMB:s sista år.  Omvärldshändelser som 
krig med Ryssland, franska revolutio-
nen och inte minst mordet på Gustav 
III påverkar samhället. Bellmans svärfar 
Gabriel Grönlund dör också i samma 
månad som kungen. 

Nu tar han tag i arbetet med de 82 
epistlarna, som legat i träda under större 
delen av 80-talet. Han får hjälp från olika 
håll, bland annat av sin tidigare ovän Jo-
han Henric Kellgren och tryckaren Olof 
Åhlström. Epistlarna moderniserades och 
eftersom en del av dem var väl ekivoka 
så gjordes de mer rumsrena. De trycktes 
i omkring 500 exemplar och kom ut i 
oktober 1790. Förordet var skrivet av 
Kellgren. 

Epistlarna blev dock ingen ”kioskväl-
tare” samtidigt som familjens ekonomi 
försämrades. Bellman försökte med en 
supplik få sin hustru Lovisa anställd som 
”åldfru” på Haga slott, där suppliken 
sedan blev grunden till ett av skaldens 
mer välkända stycken; ”Fjäril vingad syns 
på Haga”. 

Nu fortsätter också arbetet med Fred-
mans sånger som kom ut från trycket i 
oktober 1791. Men det hjälper inte upp 
ekonomin, Bellman var känd för att vara 
generös mot behövande i sin omgivning, 
men det gick ut över familjens ekonomi. 
Det kan vara en av anledningarna till att 
man flyttar ofta, några anteckningar till 
orsakerna till flytten finns inte. 

Det slutar inte bättre än att CMB i mars 
1793 sätts i bysättningshäkte på slottet för 
sina skulder, och får sitta där till juni. Det 
sista året lider skalden av sjukdomar, det 
var gikt, skörbjugg och troligen lungsot 
som var det dåtida namnet på tuberkulos. 
Han avled 11 februari 1795, troligen om-
given av Lovisa och barnen, och begrav-
des den 19 februari.

I Epilogen redogör författaren vad 
Bellman betytt för eftervärlden, och de 
som tolkat honom i mer eller mindre 
modern tid. 

En mycket trevlig och lättläst bok, full 
av fakta med saker man inte visste tidi-
gare. Man inser lätt att det är ett oerhört 
arbete som är nerlagt vid sökande i arkiv, 
att läsa andra biografier och inte minst 
Bellmans egna verk. Det vittnar om inte 
annat den mängd av noter och hänvis-
ningar om som finns uppräknande i en 
bilaga. När man läser boken får man en 
känsla av hur skalden var som människa, 
make, pappa och sällskapsmänniska.

Det enda jag saknade var kartor med 

alla de platser som omnämns i texten, 
samt kanske en beskrivning av de miljöer 
som Bellman och hans vänner rörde sig i 
under slutet av det artonde århundradet. 
Men, det är ju i första hand en biografi, 
och en bra sådan, så den kunskapen får 
inhämtas på annat håll.

Claes Persson

Här föddes Bellman. Stora  
Daurerska huset låg i hörnet av Hornsgatan 
och nuvarande Bellmansgatan på Söder i 
Stockholm. Byggnadslovsritning från 1760.

Någon gång i början av 1772 gjorde Bellman 
denna renskrift av Fredmans epistel num-
mer 48 (”Solen glimmar blank och trind”). 
Sannolikt skedde det på arbetstid, för han har 
använt Generaltulldirektionens färdiglinjerade 
registerark. Episteln har här nummer 49.

Bellman avbildades ofta som sångare eller 
musiker, men på denna målning av Pehr 
Hilleström från 1786 ser vi honom skriva. Det 
är sannolikt vinter – rummet är mörkt och 
kallt, och skalden bär rock utanpå svenska 
dräkten. Ljuset är tänt, pennan bredvid några 
färdigskrivna sidor och Bellman är just i färd 
att försegla ett brev med lack.

Bellman spelar luta, iförd peruk och långrock. 
Teckning av Elias Martin i  
Elisabeth Westmans visbok 1793.

Den kalla julimånaden 1792 tecknade Sergel 
av Bellman med långpipan, och på teckning-
ens baksida skrev skalden en dikt till Daniel 
Kempensköld. Han beskriver sig själv som 
”ängslig och mager” och klädseln ”något gam-
malmodig”. Något modelejon var uppenbarli-
gen inte den medelålders Bellman.

Bellman på gäldstugan, tillbakalutad i en soffa, som tillhört Fredrik I, med allt han kan tänkas be-
höva inom räckhåll: pipa, korrespondens, böcker, flaskor och glas… samt potta. Akvarellen finns i 
ett brev till Westman 20 maj 1794 och är antagligen ett självporträtt.

I oktober 1790 utkom äntligen Fredmans 
epistlar. Sergels porträttmedaljong pryder ti-
telplanschen, graverad av Elias Martin. Mottot 
lyder: ”Ska sjungas över hela världen”.
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RCM i Jönköping
Riddarceremonimästarträffen 
2–3 november 2019  
i Jönköping
Ceremonimästarna och ordförandena i 
Arbetsgraderna har träffats i åratal, lik-
som även Generalceremonimästarna . Det 
var bara en tidsfråga innan Riddarcere-
monimästarna skulle träffas och tack vare 
Janne Skårstedt (SCM) i Moderlogen och 
Göta Par Bricoles RCM Göran Roempke, 
blev det kallat till en träff i Jönköping . 
Samtliga Loger var representerade och 
från Borås kom Torbjörn Sund .

Syftet förutom att träffas och utbyta 
erfarenheter var att konstituera gruppen, 
diskutera hur Riddarna inom vårt Säll-
skap, men även Ordenssällskap generellt, 
uppstod samt att fördjupa sig i skillnader 
i tillämpning av ceremonier mellan de 
olika Logerna.

Sundsvall och Jönköping tillämpar en 
Grad 6 vars Gradgivning baseras på den 
Första Riddaregraden, Sigbardigraden, 
som skrevs 1799, men ersattes 1837 av 
den St. Sigfrids Grad, som övriga Loger 
tillämpar.

Det fördes intressanta diskussioner 
om skillnaderna i Gradgivningarna, som 
i detta reportage inte bör nämnas av 
förklarliga skäl. Men det är ju ändå känt 
att Riddaregraderna kommer man till 
efter att ha gått igenom Arbetsgraderna 
och varit vice Guvernör en tid. En av 
lärdomarna från träffen var att det finns 

olikheter i ceremoniernas förflyttning 
från Arbets- till Riddargrader. Styrande 
Mästaren Emeritus i Sundsvall, Hans Gill-
gren vägledde oss RCM på ett informativt 
sätt.

Marcus Willén som är Styrande Mäs-
tare i Bricolistiska Sällskapet Örebro Par 
Bricole var vår läromästare i ämnet rid-
darväsendet, ett ämne han dessutom har 
disputerat i. Stockholm var på 1700-talet 
en smältdegel för influenser från andra 
länder och Frimurare och Tempelriddare 
är några sällskap som fick fäste där. In-
tresse för religiösa symboler och regalier 
var stort och mystiken var dominerande. 
Korstågsriddare med vapen och banér 
glorifierades och intresset fångade även 
adel och kungligheter. Att bli invald i 
sådana fina sällskap var en ynnest.

Hur Riddaregraderna kom in i Par 
Bricole får möjligen den som söker den 
kunskapen framöver. Vad som ändå är 
känt är att Bellman skrev om Riddareka-
pitel redan 1766, 13 år före Par Bricole 
grundades i sin påhittade Bacchi Orden, 
där de dyrkade guden Bacchus och 
riddarkapitel. En teori om vem Moster 
Barbara egentligen är framlades också. 
Kanske är det rent av Gumman Noak, 
som i visan gav sin man att dricka?

Kvällens aktiviteter höll sig på Restaur-
ang Hemma i Jönköping där Bröderna 
fortsatte diskussionerna över en närings-
riktig måltid innehållande även synligt 
fluidum.

Söndagens schema var att diskutera 
Grad 7, den Sverkerska Graden, där 

Bröder
Som tidigare meddelats och som också 
förklaras på annan plats i detta nummer 
av KLANG är det beslutat med en Brico-
listisk paus under pandemins härjningar .

De kalas som blivit inställda under vår 
och sensommar är PB4, PB7, Stora Rådet, 
PB10 och Ämbetsmannakalaset.

Dessa kalas kommer av tid och för-
beredelseskäl inte kunna genomföras. 
De är således inte uppskjutna utan 
inställda. Det är vår förhoppning att vi 
kan återuppta våra kalas med PB1 den 10 
oktober. Därefter följer kalasen i så fall i 
enlighet med årsplaneringen, med den 
ändringen att de var tredje år återkom-
mande sammankomsterna under septem-
ber; RGK (Grad 10) kommer genomföras 
2021, Dame Bricoleri som planerat 2022 
och PB9 2023.

Om nya rekommendationer med 
lättnader från regering eller myndigheter 
annonseras under sommaren beträffande 
sammankomster finns det tankar hos 
oss. För att lindra den PB-trängtan vi alla 

Styrande Mästaren Emeritus i Jönköping 
Par Bricole, Dan Ekström, beskrev hur de 
har förlagt sin Grad utomhus vid Alvastra 
slottsruin. Han rekommendera övriga 
Bröder med lämpliga grader att göra ett 
besök för att inspireras. Vad som övrigt 
diskuterades präglades av att någon RCM 
på träffen endast hade Grad 7 och att i 
detta reportage inte bli för avslöjande. 
För att citera Dan Ekström, måste man 
alltid få veta, ligger det inte ett värde att 
söka svaren och tolkningarna på egen 
väg?

Efter lunchen på söndagen höll så 
Jönköping Par Bricole sin Grad 6 baserad 
på Sigbardigraden. För undertecknad 
som bevistat Borås Par Bricoles Grad 6, 
St. Sigfrids-graden, sedan 1995, fann jag 
intresse i skillnaderna och har med mig 
den kunskapen. Därefter åkte Jönkö-
pingsbröderna till närbelägen kyrka 
för att ha parentation över bortgångna 
Bröder.

En givande och intressant helg var till 
ända och tanken är att återses framöver 
för nya diskussioner. Ett mycket givande 
resultat av att träffa Bröder i samma 
ämbeten, i olika Loger inom Sällskapet, 
är att man får reflektera över hur vi och 
andra arbetar. Det man gör bra kan man 
ju med fördel fortsätta med, det andra 
gör bättre eller på annat sätt, kan man ju 
alltid reflektera över. För egen del har ett 
djupare dokument delgivits de Styrande i 
Borås Par Bricole. 

Eder tillgivne Riddareceremonimästare
Torbjörn Sund

Inställt – inte uppskjutet, men kanske ett extra kalas

känner kommer vi då se om det möjligen 
på kort varsel går ordna ett allmänt kalas 
innan vi drar igång på allvar. Kanske 
mitten av september? Ingen Gradgivning 
eller Kapitel. Endast ett härligt måltids-
kalas med underhållning. Ett tillfälle 
att få träffas under uppsluppna former 
efter dessa dystra månader och dessutom 
tillfälle att vädra fracken.Vi får se.

De Styrande
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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 

Caritas  
i Coronatider
Vi lever för närvarande i en tid fylld av 
oro och stor ovisshet, vilket präglar oss 
alla .

Vad kan då Caritas göra?
Då ett stort antal av våra medlemmar 

själva tillhör riskgruppen, har vi ingen 
möjlighet att utföra praktiska göromål 
som handla eller apoteksbesök.

Dock finns vi alla tillgängliga för samtal 
och annat stöd.

Tveka inte att höra av dig till Caritas-
gruppen.

Kontaktuppgifter hittar du i årsbo-
ken eller i annons här i tidningen.

Bertil Jansson
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Vi finns nära dig i Borås.

”Sista ordet” är rubriken på denna spalt 
jag värker fram fyra gånger per år . I 
dessa tider låter den rubriken ganska 
drastisk, men det får väl stå så, och så 
hoppas vi på det bästa . 

Det har ju varit en omtumlande vår, 
varje dag har man matats med nyheter 
om Corona-pandemin via alla tänkbara 
kanaler. Jag har inte intresserat mig så 
mycket för detaljerna, utan litat på myn-
digheternas råd och anvisningar genom 
att undvika folksamlingar (fast sådana 
finns ju inte) och hålla avstånd i köer. 
Många butiker har ju tejpremsor i golvet 
som jag brukar missa och blir vänligt 
påmind av personalen, och på Bolaget 
var det till och med ransonering av 
kunder, det släpptes bara in ett visst antal 
åt gången och man fick köa utanför. Med 
två meters lucka till framför- och bakom-
varande. Men det var det värt …

I mitt ”nya liv” som pensionär har jag 
egentligen inte berörts så väldigt mycket, 
det är ett antal möten och luncher och 
liknande som ställts in eller flyttats. Inget 
större bekymmer. Desto mer tid har äg-
nats åt promenader, cykelturer och spa-
ning efter vårfåglarna. När detta skrivs, 
20 april, är det soligt men fortfarande 
ganska kalla och framförallt blåsiga da-
gar, men vi har redan välkomnat de första 
svalorna, stenskvättorna, lövsångarna och 
tofsviporna. Så visst finns det hopp!

Så avslutningsvis förmanar Redaktören 
att ni är rädda om er, så att vi kan ses på 
något av våra ”muntra och anständiga 
tidsfördrif” så snart läget stabiliserat sig. 

Claes Persson


