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Kommande möten
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7/11 16.00 6:e Graden Svart väst

5/12 Barbaradagen Vit väst

Sista dag och tidpunkt för anmälan till våra kalas är 
klockan 23:59 fredagen en vecka före kalaset.
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Eftersom våra Kalas är inställda får du i 
stället stilla din PB-längtan med vår tid-
ning KLANG! Den har inget virus kunna 
stoppa ännu, även om det lyckats stoppa 
det mesta av all annan verksamhet i vår 
värld . 

Eftersom vi inte har några Kapitel el-
ler Kalas att referera från så blir det lite 
tillbakablickar i vår historia, såväl i Borås 
som i Moderlogen. Dessutom presenterar 
vi våra Talanggrenar och de hängivna 
Bröder som leder dem. 

Dessutom är här med inbetalnings-
avi för medlemsavgiften för det redan 
påbörjade PB-året. Ingen kan ju idag 
säga när vi kan träffas inom murarna för 
muntert tidsfördriv, men vänta inte med 
din betalning!

Och avslutningsvis. Var rädda om er 
där ute så ses vi när tiderna är bättre!

Redaktionen

Att bevara vår historia . . .
Vår rekvisita får en grundlig genomgång – läs mer på sidan 5.

Betala årsavgiften senast 30 september!
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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
95 24 dec  Curt R. Brunevik
90 09 sep  Erik Johansson
90 30 sep  Carl-Olov Sjölander
85 12 sep  Åke Weimman
85 16 jan  Bo W. Jonsson
80 17 aug  Göran Nilsson
80 28 aug  Björn Starnäs
80 03 jan  Sten Björkman
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 14 nov  Lars Magnusson
70 28 nov  Gunnar Friman
70 26 dec  Torbjörn Claesson
70 26 dec  Gunnar Nilsson
70 23 jan  Ulf Högardh
60 13 aug  Stefan Borg
60 15 sep  Peter Larsson
60 22 sep  Per Aronsson
60 10 okt  Hans Isaksson
60 03 nov  Peter Adermalm
60 23 nov  Anders Östman
60 11 dec  Per-Ola Andersson
60 08 jan  Lars Hägglund
60 10 jan  Pär Hedman
60 29 jan  Johan Norén

Hvem är, som ej vår Broder minns

Namn Ålder Avliden Grad
Lars Bogsjö 83 08 maj RGK,  
   JubK

De Styrande

År Datum 
50 02 sep  Claes Palmén
50 07 sep  Patrick Abrahamsson
50 09 sep  Mattias Segergren
50 26 okt  Jonas Karlsson
50 26 nov  Martin Andréasson
50 29 nov  Mats Hanson
50 06 dec  Hogne Engdahl
50 16 dec  Hans Torsvik

Mine Bröder
”Ur led är tiden” – ett uttryck som  
Shakespeare lade i munnen på Prins 
Hamlet . Vad kan väl bättre än så beskriva 
den tid som vi lever i just nu?

I vanliga fall brukar jag sitta i Spanien 
vid den här tiden på året och blicka ut 
över Atlanten. Numera anser myndighe-
ten att jag hör till en riskgrupp och måste 
som sådan isolera mig i Brämhult för 
tillfället. Det kunde väl kanske i och för 
sig varit värre…

Under ett normalt PB-år så hade vi så 
här dags dessutom summerat det gångna 
året och varit i full färd med att blicka 
framåt mot verksamhetsåret 2020 – 2021. 

En kort tillbakablick är ju inga pro-
blem och ger vid handen att de kalas som 

vi genomförde i höstas och vintras fung-
erade alldeles utmärkt – god närvaro, 
härlig underhållning och Ämbetsmän 
som skötte sig väl. Ekonomin i Sällskapet 
är god och vi står alla väl rustade när vi så 
småningom kör igång igen. 

Om man ser på TV eller läser tidning-
en så är det ju många företeelser i vårt 
samhälle som går på sparlåga eller rent 
av är nedstängda. 

Så icke i Par Bricole. Det sjuder av 
energi inom många grupper. Du kan på 
annan plats i denna tidning läsa om ex-
empelvis alla de Bröder som under den 
påtvingade ledigheten städat och rustat 
upp våra lokaler. Även våra Talanger och 
Ämbetsmän övar och förbereder sig inför 
öppnandet igen.

Situationen i Sverige känns fortfarande 
mycket osäker. Idag (1 augusti) vet vi 
ännu inte hur det blir i höst. Vi kommer 
inte att öppna verksamheten förrän det 
känns riskfritt att röra sig ute i samhället, 
inklusive att gå på PB. Vi har emellertid 
några huvudprioriteringar inför reste-
rande del av året – träffar som vi mycket 
gärna vill genomföra. 

Vår målsättning är att kunna ge Grad 
1 och även att under året som vanligt 
hylla våra nya Jubelkommendörer, dvs. 
de som varit med i 50 år. Dessutom vill 
vi naturligtvis gärna avhålla ett årsmöte i 
Föreningen – av demokratiska skäl.

 När allt detta kan ske och under vilka 
former ber vi att få återkomma till.

Vi i Styrelsen är fullt medvetna om att 
många medlemmar törstar efter PB-
samvaro och längtar efter att ”allt skall bli 
som vanligt igen”. Vi var ju tvungna att 
i våras ställa in Grad 4 och 7, två Grader 
som båda mycket präglas av ljuset och lju-
sets ankomst till oss alla. Men vi kan ännu 
inte skönja det berömda ljuset i tunneln. 
Så fort vi vet något så kommer Ni alla att 
få besked. Ännu så gäller ju exempelvis 
Folkhälsomyndighetens restriktion avse-
ende max 50 personer.

 Vår tanke är att under hösten 2020, 
med start i september, varje månad 
komma ut med ett ”nyhetsbrev” via mail. 
Du kan där känna Dig uppdaterad vad 
gäller våra framtida kalas. 

Vi kommer under alla förhållanden 
att genomföra en Grad 1 under hösten/
vintern. Så tveka inte utan leta nya Bacchi 
Riddersmän till vårt Sällskap och skicka 
in anmälan enligt annons på annan plats 
i denna Tidning. Snarast. Anmälnings-
blankett ligger uppe på hemsidan.

Låt oss nu alla hoppas att pandemin 
blåser bort under hösten så att vi om 
något år kommer att se detta enbart som 
ett störande litet mellanspel.

Med önskan om fortsatt god sommar
Er Styrande Mästare 

Göran Olofsson

Roger Carlsson
Ämbete: 
DfBM; Direktören för den 
Bacchanaliska Musiken
Grad: 
Högsta Graden. Riddare av 
Svarta Korset – RSK
Inträde: 
1977

Roger är född i Borås men flyttade redan 
1975 till Göteborg för studier vid Musik-
högskolan. Därefter fortsatte studierna i 
London och New York.

Roger arbetar i Göteborgs Symfoniker 
samt undervisar vid Musikhögskolan, Gö-
teborgs Universitet. Roger blev medlem 
i Sällskapet 1977 dit faddrarna Göran 
Hagman och Sture Holmgren bjöd in 
honom.

1998 tog Roger över den musikaliska 
och konstnärliga ledningen och sedan 
2008 är han även Direktör för den Bac-
chanaliska Musiken. 

Tony Thornberg 
Ämbete: 
KI; Förste Koralintendent, 
Den Bacchanaliska Kören
Grad: 
Tionde Graden. Riddare av 
Gyllene Korset – RGK
Inträde: 
2008
Kantor i Caroli-kyrkan.

Tony är född och uppvuxen i Kiruna med 
några år i tonåren i Pajala då pappan ville 
hem till byn. Efter kantorsutbildningen 
tjänstgjorde Tony i Kiruna i nästan åtta 
år och sedan 2002 har han tjänst i Caroli 
kyrka och är kollega med Koralintendent 
Carl-Gustaf Ekström. Carl-Gustaf och Rid-
dareprelat Robert Lorentzon bjöd med 
Tony i Sällskapet och han Kammarreci-
pierade till PB II 2008. Är sedan något år 
1:e Koralintendent/Talangchef. 

”Kören är nog den Talanggrupp i 
Sällskapet som träffas oftast. Varje ons-
dagskväll repeterar vi inför den aktuella 
Graden, inför underhållning (oftast PB 
II) eller jul- eller vårkonsert”. 

”Det är mycket tid Sångarbröderna 
lägger ner för att ni ska få en så trevlig 
PB-kväll som möjligt. Samtidigt ger 
sjungandet oss glädje och energi samt en 
fantastisk gemenskap”! 

I det flesta Graderna medverkar Kören 
och har som huvuduppgift att förstärka 
det dramaturgiska skeendet i ritualen 

Orkestern har en stor roll vid samtliga 
Arbetsgrader, minneshögtiden i Caroli 
kyrka samt vid högtider som Barbara och 
Dam Bricoleriet. 

Som Direktör för Musiken ansvarar 
Roger för repetitioner, repertoar och 
framträdanden och leder samarbetet 

och ibland leda den samma. Och vad 
vore måltidskalasen utan snapsvisor och 
sånger till vinet. 

Förutom minneshögtiden i Caroli-
kyrkan i samband med PB VI har Kören 
varje år två publika framträdanden utan-
för Sällskapet, nämligen jul- och vårkon-
sert. Båda med en månghövdad publik.

Som Koralintendent ansvarar Tony för 
Körens repetitioner, repertoar, fram-

trädanden och underhållning. Ett stort 
uppdrag som inte går att genomföra utan 
hjälp och idéer från Sångarbröder, vice 
Koralintendenter, programråd och inte 
minst Körens styrelse med Per Jünke i 
spetsen. 

Den Bacchanaliska Kören

med Theatern och Kören. 
Till Rogers stora hjälp har han sina två 

vice Direktörer, Jan Olofzon och Ken-
neth Källerman samt Ordens arrangör 
Lars Sjögren.

Den Bacchanaliska Musiken
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Borås Par Bricole har ett stort och omfat-
tande lager med rekvisita, som används 
under våra Kapitel . Även vår Theater 
har en mängd rekvisita som tas fram i 
samband med spex och liknande . 

Det är ett stort och tungt arbete som 
görs av våra Intendenter för att plocka 
fram inför ett Kapitel, och naturligtvis 
lika stor insats att bära tillbaks och lägga 
in på rätt plats efter Kapitlet. Du har 
kanske själv hjälpt till att bära tillbaks 
efter något Kapitel, och sett att det är fyllt 
från golv till tak i förrådet, som också är 
sminkloge. Trots att man försöker vara 
rädd om sakerna så är det oundvikligt att 
det blir någon liten repa ibland, och att 
kanske någon pryl hamnar på fel plats 
i hastigheten och ivern att hinna ut till 
minglet.

Men nu i coronatider har några hand-
lingskraftiga Bröder tagit som sin uppgift 
att gå igenom och snygga till och våra 
klenoder.

Initiativtagare är Thomas Falk, och fri-
villiga medhjälpare är Fredrik Odelberg, 
Dan Lorentzon och Valter Levandowski. 
Varje tisdagseftermiddag under våren har 
dessa självuppoffrande Bröder träffats 
och putsat, målat och plockat i ordning. 
För att göra arbetet lättare för Intenden-
terna har de även märkt upp och försökt 

Vår rekvisita får en grundlig genomgång

lagra sakerna efter vilken Grad de skall 
användas till. När Redaktören var på be-
sök lyftes älgen upp i taket, där den inte 
är i vägen, utan kan enkelt hissas ner när 
den skall användas i oktober. Förutom 
att bättra på ”gamla” saker så är det vissa 
attiraljer som nytillverkas, vilket vi hoppas 
få se till hösten.

I samband med arbetet har man också 
hittat lite blandat och intressant material 
i form av bilder och andra dokument 
som lagrats undan i samband med flytten 
från Tekocenter för 20 år sedan. Mycket 
av detta är intressant ur PB:s historieskriv-
ning, och förhoppningsvis kan vi visa 
något i KLANG framöver.

Claes Persson

1. Valter Levandowski förser en bänk med nytt tyg. – 2. Några piedestaler får en ansiktslyftning med lite guldfärg, med Thomas Falks hjälp.  
– 3. Dan Lorentzon målar en gradbandshängare. – 4. Snacka om armstark broder, Fredrik Odelberg bär bort några marmorbord till Theaterns lager.  
– 5. Fredrik Odelberg letar efter en M8-skruv för att hänga upp älgen. – 6. Älgen på plats.

3

4 5

6

21

Fredrik Berg
Ämbete:
O.Tr; Orderns Trubadur och 
Ordförande i De Bacchana-
liska Lekarne
Grad: 
Tionde Graden. Riddare av 
Gyllene Korset – RGK
Inträde: 
1993
Ansvarig för End User Services på Husqvarna 
IT.
Intressen: Musik (sång och gitarr), cykel (racer 
och MTB), skidor (utför och längd).

Hur ser arbetsåret ut för De Bacchana-
liska Lekarne? 

Mer formellt träffas vi fyra gånger per 
år på vad vi kallar lekarstämmor. Där 
inleder vi med ett planeringsmöte för 
att förbereda kommande PB-uppdrag, 
uppdrag utanför PB och repetitioner. 
Kvällen går vidare i gemensam middag 
och avslutas med fri underhållning. Till 
den fria underhållningen försöker vi ta 
med oss 3 – 4 nya alster per person för 
provspelning. De framförs enskilt eller i 
grupp.

Evenemangen under året inom Borås 
PB är en blandning av ritualenliga fram-

trädanden som PB1, 2, 4, 6 och Barbara 
samt underhållning på mindre enskilda 
PB-evenemang som Ämbetsmannakalas, 
Talangkalas, Stora Rådet, etc. Vi har stor 
frihet att framföra mer spontan under-
hållning före, under och efter Gradkalas 
något som vi vill utveckla vidare.  Ett 
förslag är att efter middagen samla 
Bröderna och avsluta PB-kvällen med en 
irländsk pub. Ett fantastiskt evenemang 
är DBL Moderlogens årsmöte i stamhu-
set, Stockholm. Strax efter att DBL Borås 
bildades var Borås DBL där och njöt av 
en fantastisk kväll i Bellmans hemma-
miljö. Kvällen avslutades på vinden med 
fri och magisk underhållning av Bröder 
lekare. Knallarna fick framföra ett par 
visor som fick ett varmt mottagande. Själv 
var jag med på det senaste årsmötet där 
jag informerade Moderlogen om vad vi 
gör inom Borås DBL. Efter middagen på 
vinden fick jag förtroendet att framföra 
några visor och njuta av de övriga Bröder-
nas framträdanden, secken’ kväll.

Utöver evenemang direkt kopplade till 
PB får vi en del förfrågningar i bygden. 
Mestadels välgörenhetsevenemang men 
också en del företagsevenemang. 

Vad händer härnäst inom DBL Borås? 

Givetvis är detta verksamhetsår ett som 

Martin Zedler
Ämbete: 
DfBT; Direktören för den 
Bacchanaliska Theatern
Grad: 
Tionde Graden. Riddare av 
Gyllene Korset – RGK
Inträde: 
2001
Scenmästare på Borås Stadsteater.
Född och uppvuxen i Borås.

Martins första kontakt med PB fick han 
sent 80-tal när han då, som nu arbetade 
på Stadsteatern, där också scenografen 
och PB-legendaren Janne Gustafsson var 
anställd. Janne och Arne Pedersen som 
då var Theater-Direktörer, syntes titt som 
tätt i korridorerna på teatern släpandes 
på lånade kläder, rekvisita och hela 
dekorer till alla otaliga spex och Kapitel 
de gjorde tillsammans. Martins nyfiken-
het var stor på vad som pågick borta på 
Tekocenter där han visste att det pågick 
något kônstigt. Föga anade Martin att 
hans lott ett decennium senare skulle bli 
exakt densamma, att i tid och otid släpa 
på samma saker till just alla de Kapitel, 
divertissemang och spex som produceras 

under ett PB-år. När Martin inträdde i 
Sällskapet 2001 blev han väldigt glad när 
de lysande Theater-Direktörerna Sven-
Gunnar Gunnarsson och Nils Carlsen 
tillfrågade honom om att bli en del av 
Theatern och få möjlighet att hjälpa till 
bakom scen men även medverka som 
taskespelare i kommande spex och andra 
ritualenliga lustifikationer. 

”Snart 20 helt fantastiska år i Sällskapet 
har gått och jag har sedan ett par år fått 
det stora förtroendet av de Styrande att 
leda den Bacchanaliska Theatern tillsam-
mans med mina tre 
vic(s)e män Fredrik, 
Jerry och Jens”.

 Ett PB-år består av 
ett stort antal Kapitel 
och andra träffar där 
de olika Talanggre-
narna har olika stort 
ansvar. Ett stort antal 
Bröder arbetar träget 
och intensivt inför alla 
dessa möten. För att 
nämna en av Theaterns 
större uppgifter så är 
det givetvis spexet på 
PB 1 som sticker ut i 

går till historien på grund av yttre mörka 
omständigheter. Vi har träffats och träffas 
i mindre grupper löpande för att hålla 
igång spelandet och inspirerar till nya 
alster att framföra. Beroende på när vi 
kan starta upp PB-verksamheten blir det 
uppträdanden på PB1, PB6 och Barbara 
samt vi planerar att arrangera ytterligare 
en PB PUB i början av 2021.

Vi var sex personer som startade upp 
DBL i Borås 2016 och vi är idag 16 aktiva 
medlemmar som alternerar uppdragen 
under årets gång. Vi jobbar löpande på 
att variera framträdanden och försöker 
att få alla som vill att stå på scen. Vårt 
mål är att utöka antalet aktiva löpande så 
finns det intresse att vara med i DBL, hör 
av er till mig.

arbetsinsatser och omfång. Då visar sig 
den Broderliga styrkan i Sällskapet, när 
vi samarbetar med alla de andra Talang-
grenarna och alla de Bröder som troget 
lägger ner själ, hjärta, smärta, blod, tårar 
och all sin fritid från maj till oktober 
för att vi gemensamt ska kunna prestera 
ett fulländat spex för oss, våra viktigaste 
Bröder; Applådörerna.

Så Broder, om du har lust vara med i 
Theatergänget som agerande, deklame-
rande, skrivande eller dekorerande så 
hör av dig till Martin.

De Bacchanaliska Lekarne

Den Bacchanaliska Theatern
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Bäste Broder
Då vi nu ger ut ett extranummer av Klang 
finns det utrymme i tidningen för lite av 
varje – inte minst material som annars 
kanske inte får plats . Som jag själv är 
mycket historieintresserad så vet jag att 
det finns ett antal händelser i Sällskapets 
Historia som är extra intressanta och 
kanske inte så kända av gemene man 
inom Sällskapet .

Så i mitten av maj vände jag mig till 
den tidigare StorMästaren i Sällskapet, 
Åke Pino Pilotti i detta ärende – att 
teckna ned två speciella historier som 
spänner 100 år bakåt i tiden. Jag valde 

just Pino som jag vet att han just i år gett 
ut sin bok ”Then Bacchanaliska Akade-
mien 1927 – 2017”.

Under hans aktiva tid som SM hade 
han och jag en nära och fin relation. 
Något som fortsatt även efter hans 
”pensionering” från det operativa arbetet 
inom PB. 

Inte minst har jag mycket stor respekt 
för hans kunskap om Par Bricoles histo-
ria. Dessutom har Pino en nära relation 
med PB-brodern Mats Hayen på Stadsar-
kivet i Stockholm – en ovärderlig tillgång 
i detta sammanhang.

Jag vände mig därför med förtroende 
till Pino med frågan: ”Vill du berätta 
historien om hur Par Bricole höll på 

att spricka i två delar. Och vill du även 
berätta historien om hur det gick till 
när Par Bricole förvärvade Stamhuset på 
Söder. 

Bröder, nedan ser ni svaren på dessa 
frågor. En intressant detalj i samman-
hanget, bankdirektör Gösta Söderberg, 
Stormästare i Moderlogen, figurerar i 
båda historierna. I den ena som en räd-
dare i nöden då Sällskapet höll på att 
spricka. I den andra historien framstår 
han som en sparsam ”kamrerstyp” som 
inte gärna spenderar pengar i onödan.

Håll tillgodo med denna historiska 
tillbakablick!

Vänligen Göran Olofsson

För några veckor sedan blev jag av StM 
Göran Olofsson ombedd att skriva något 
om två företeelser i Moderlogens i PB 
historia:

1. Hur det gick till när Stamhuset 
förvärvades och

2. Hur det gick till i början på 1930-ta-
let då den stora fejden mellan SM Ernst 
Lind af Hageby och Ordföranden i 
Arbetsgraderna Gösta Settergren var nära 
att få PB att upplösas.

Den senare uppgiften var lätt att skriva 
om eftersom den noggrant beskrivits i 
min nyss utkomna bok ”Then Bacchana-
liska Akademien 1927 - 2017”. Jag presen-
terar detta i en annan artikel.

Vad gäller inköpet av vårt Stamhus 
hade jag under arbetet med Akademins 
historia vid flera tillfällen sett i protokoll 
att ledamöterna uppmanade professor 
Olof Byström att berätta om de tre dagar 
då han själv ägde huset. Olofs roliga 
framställning uppskattades oerhört av 
Bröderna i Akademien – ja, så till den 
milda grad att man städse glömde bort 
att nedteckna vad han sagt! Jag hittade 
inga tecken på någon nedskrift trots att 
letandet pågick från 2015 till 2020.

Vad göra? Ja, som alltid när man befin-
ner sig i ett olösligt dilemma: Kontakta 
PB-brodern Mats Hayen på Stadsarkivet! 

Svar i tre mail inkom inom två dagar 
och han hade hittat ett brev från Olof 
Byström till SM Hans Kjellgren i vilket 
han bifogar sin egen berättelse om inkö-
pet. Dessa brev återfinns i Moderlogens 
Årsbok 1981 - 1982. 

Istället för att ståta i lånta fjädrar så 
låter jag Byström berätta själv, men jag 
återkommer med en intressant och möjli-
gen trolig uppgift efter Olofs brev. Ergo:

LITEN PM OM PB:S FÖRVÄRV AV 
BELLMANSHUSET 

Vi hade väl nått fram till vintern 1937-38, 
då jag (Olof Byström) nåddes av rykten 
om att huset Urvädersgränd nr 3 defini-
tivt kommit i farozonen. Genom Gynters 
och Bolins forskningar under 30-talet 
hade det ju klarlagts, att Carl Michael 
Bellman under några år på 1770-talet, då 
episteldiktningen hade en av sina stora 
perioder, haft sin bostad i detta hus, det 
enda bevarade i kvarteret från 1700-talet, 
mirakulöst orört av tiden och synnerligen 
karakteristiskt för den borgerliga Söder-
bebyggelsen under rokokons dagar.

Situationen föreföll kritisk. Änkefru 
Wennerqvists sonson hade från USA dykt 
upp som husägare och utbjöd nu fastig-
heten till salu genom sitt juridiska ombud 
i Stockholm, advokaten Nils Berglund.

Efter en försäljning hotades huset med 
sitt goda läge uppenbarligen av rivning. 
Vad var att göra? Såsom sekreterare se-
dan några år i Bellmanssällskapet kände 
jag mig förpliktigad att undersöka möjlig-
heterna för en räddningsaktion.

Det var då, som mina tankar riktades 
mot Par Bricole, Bellmans eget Sällskap, 
där jag själv anno 1935 hade blivit invald 
och fått en del personkontakter.

Jag vände mig direkt till Stormästaren, 
den dominante och driftige Gösta Sö-
derberg. Men där blev det direkt stopp. 
Vad jag mötte var en kallt kalkylerande 
bankman, som ingalunda lät sig snärjas 
av mina flöjttoner om ett oersättligt 

Bellmansminne, en diktens helgedom, 
en sällsynt välbevarad skapelse från Par 
Bricoles begynnelseskede o.s.v. ”Tror 
du, att det kan betraktas som ett ränta-
belt placeringsobjekt?” – så ungefär föll 
vännen Göstas ord. På den frågan blev 
jag givetvis svarslös, och sedan var det 
samtalet avslutat.

Det var då som jag fick det onekligen 
lyckade infallet att tala med Gottfrid 
Mattsson. Jag lade fram det brådskande 
ärendet för honom, och med sin kloka 
insikt, som var en av Gottfrids stora 
tillgångar, nappade han omedelbart på 
kroken.

Han blev eld och lågor för att huset 
skulle räddas och att det skulle bli Par 
Bricoles stamhus och därigenom i någon 
mån lösa den byggnadsfråga, som länge 
varit ett omtvistat problem för Sällskapet. 

Och så till själva inköpet av huset! Man 
överenskom om att PB ej skulle synas 
vid köpeförhandlingarna, och därför 
utsågs jag (Olof Byström) att ensam driva 
dessa, såsom representant för ett antal 
privata Bellmansintressenter. Jag tog då 
kontakt med advokaten Nils Berglund. 
Någon som helst erfarenhet av dylika 
förhandlingar hade jag förvisso ej, varför 
överläggningarna emellanåt fick en del 
komiska poänger. Advokaten begärde 
50 000:- kr för huset – ett i och för sig 
ganska rimligt pris – men jag skakade 
sorgset på huvudet och förklarade, att 

Angående Stamhusets inköp 1938

så mycket pengar disponerade ej mina 
uppdragsgivare.

Efter två veckors sammanträden kunde 
jag meddela, att jag fått ihop 37 000:- kr, 
som köpeskilling. Advokaten vägrade att 
godkänna beloppet, varför jag med en 
dyster gest avbröt förhandlingarna. Efter 
någon vecka ringde emellertid Berglund 
upp mig och sade sig ha tänkt igenom 
saken, och nu var beredd att nöja sig med 
de 37 000:- kronorna. (Onekligen ett 
facilt pris för ett centralt beläget stenhus 
på egen grund i Stockholm!). Så skrevs 
papperen på.

Ja, där stod jag alltså som egen inneha-
vare av Urvädersgränd 3. Någon lagfart 
sökte jag emellertid ej utan överlät, efter 
denna korta roll som fastighetsägare, 
mitt förvärv till ”Bellmansintressenterna”, 
d.v.s. Par Bricole. Och så var den lilla 
komedin färdigspelad!

Gottfrid Mattson hade alltså genomdri-
vit inköpet av Bellmanshuset. Hur han 
lyckades övertyga Gösta Söderberg om 
lämpligheten härav, känner jag ej till. 
I varje fall kom ju Söderberg i fortsätt-
ningen att, så vitt jag vet, helt acceptera 
förvärvet, och detta blev ju också för 
framtiden den viktigaste händelsen un-
der hans långa och initiativrika verksam-
het som Stormästare.

Det levande intresse och den spontana 
glädje, med vilken Gottfrid i fortsätt-
ningen gick in för det långvariga och 
komplicerade restaurerings- och tillbygg-

nadsarbetet, kan ej skattas nog högt. 
Ett alltjämt iögonfallande tecken på 

Gottfrids djupa engagemang i ”huset” 
utgör de fyra vackra empireamplarna 
i Ordenssalen, som han skänkte. Och 
årligen utfaller en betydande summa ur 
hans minnesfond till underhåll av den 
unika skaldebostaden.

Gottfrid Mattsson betraktade nog 
genomförandet av detta för Par Bri-
cole så betydelsefulla värv som sin mest 

väsentliga livsinsats. Men det mänskliga 
minnet är kort, och goda gärningar faller 
dessvärre lätt i glömska. Det har därför 
för mig som den ende kvarlevande av 
”tremannanämnden”, känts som en kär 
plikt att nedteckna dessa rader – till i 
första och avgörande hand GOTTFRID 
MATTSSONS heder och minne.

Stockholm, 18 mars 1979 
Olof Byström

Till sist ett inslag angående inköpet jag 
hört ett flertal gånger av äldre Bröder.

Skälet till att det lägre priset accep-
terades av sonsonen var att denne blev 
irriterad över Katarina Kyrkoförsam-
lings något högdragna och nedlåtande 
inblandning i köpet. Man ämnade riva 
allt och uppföra en mer lukrativt givande 
modern byggnad.

Trots att ägaren bott i USA under 
många år så reagerade han på kyrkans 
brist på kulturarvets betydelse och lät PB 
köpa vårt stamhus till det lägre priset.

Både Mats Hayen och jag själv har hört 
talats om detta. Huruvida detta är sant 
eller ej vet jag inte eftersom jag – och vad 
värre är – inte ens Broder Mats Hayen 
– har några vetenskapliga belägg för san-
ningshalten.

Från karantänen å Ingarö i juni 2020 
Pino Pilotti 

SM emeritus, d.v.s. förut väl meriterad,  
numera demeriterad

Gottfrid Mattsson, O 1931-1935, Preses i Aka-
demin 1932-1935, SK 1940-1952, DSM 1952-
1957, RVO. Målning av Eric Norström

Som nämndes i min skrivelse till StM 
Göran Olofsson angående Stamhusets 
inköpande fick jag även uppdraget att 
beskriva fejden mellan SM Ernst Lind af 
Hageby och Ordföranden i Arbetsgra-
derna Gösta Settergren under slutet av 
1920-talet, vilken kulminerade 1931 . 

Låt mig ”backa bandet” .

Under 1920-talet var situationen i Göta 
PB ytterst prekär, och sannolikheten 
för dess nedläggande var stor. Då ryckte 
Moderlogen in och hjälpte upp situatio-
nen och blev vederbörligen tackade av 
Bröderna i Göta PB. 

Det märkliga är att det faktiskt inträffat 
en helt motsatt situation i Moderlogen, 
för vilken jag inte hittat något tack från 
våra Bröder.

I ett tacktal till Torsten Leman StM 
emeritus i Göta har jag därför framfört 
Moderlogens tack för Göta PB:s insats i 
den ovan nämnda händelsen. Den som 
vill läsa mer om bakgrunden till denna 
kan göra det i min i år utgivna bok ”Then 
Bacchanaliska Akademien 1927-2017”.

Kortfattat var det så här:
På Stora Konseljen den 9 september 

1926 avgick SM Harald Sundberg och 

på samma konselj valdes som efterträ-
dare inte den förväntade Ordföranden i 
Arbetsgraderna Gösta Settergren, utan i 
stället översten för Karlskrona grenadjär-
regemente, Ernst Lind af Hageby. 

Gösta Settergren var konstnärligt lagd, 
teaterfantast och Bellmankännare – kort 
sagt en sann Bricollist.

Ernst var militär! Kort och gott!
Lind af Hageby kom med i PB 1923, 

blev RSK 1925 och SM 1926, således efter 
endast tre år!

Då Lind af Hageby tyvärr var statio-
nerad i Karlskrona kunde han inte inta 

ämbetet helt före januari 1928 och 
under tiden agerade Settergren mycket 
självständigt. Då Lind af Hageby anlände 
till Stockholm hade nästan all makt i Säll-
skapet samlats i Settergrens hand. Detta 
utan något som helst stöd i stadgarna. 

Lind af Hageby ville ändra vissa inslag i 
stadgarna. Settergren hävdade då att alla 
ändringar i dessa var statutvidriga och att 
han därför, i egenskap av Ordförande i 
Arbetsgraderna var Sällskapets General-
Ordförande och således var den som 
skulle kalla till alla möten och Grader. 
En maktkamp var under uppsegling. 
Schismen eskalerade ordentligt under 
de kommande åren och kulminerade 
då Settergren kallade till ”allmänt möte” 
den 17 mars 1931 på restaurang Gillet i 
Stockholm. SM Lind af Hageby kallade 
då till samma ”allmänna möte”, i samma 
lokal och till samma tid! 600 mer eller 
mindre förvillade Bröder kom!

Det var mycket nära att Moderlogen 
skulle ha lagts ner!

Många Bröder reagerade starkt på 
Settergrens tilltag. Vill man läsa en kort 
redogörelse som förklarar vad som nu 
hände på mötet rekommenderar jag de 
Styrandes i Göta PB svar den 14 mars på 

Den stora fejden i PB:s Moderloge 1926 – 1931

Så här såg de båda kombattanterna i den  
kommande fejden ut.

Gösta  
Settergren

Ernst Lind af 
Hageby   >

Olof Byström – Bellmankännare som få.

Stamhuset, Urvädersgränd 3, Stockholm
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Settergrens kallelse vilken lästes upp i 
början av mötet. I slutet står:

”Icke under några som helst förhållanden 
kommer Göta Par Bricole – och sannolikt ej 
heller någon av Systerlogerna – att godkänna 
Ordföranden i Moderlogens arbetsgrader som 
Sällskapets ordförande eller medgiva, att han 
eller någon annan än Sällskapets styrelse och 
konseljerna har någon som helst myndighet 
inom Sällskapet såsom helhet betraktat. Lika 
bestämt kommer Göta Par Bricole att fasthålla 
vid de enligt dess mening i vederbörlig ordning 
antagna nya statuterna och i anslutning 
därtill förrättade val av Högste Styresmän 
inom Sällskapet.

Styrelsen anhåller, att detta uttalande måtte 
vid det av Br. Settergren utlysta sammanträdet 
på lämpligt sätt bringas till Brödernas kän-
nedom. Styrelsen är förvissad om, att varje 
sann Bricole Broder därvid skall veta att utan 
personlig hänsyn handla så som Sällskapets 
anseende och bästa kräver.

Skulle – vilket den Milde Fadern förbjude – 
så icke bliva förhållandet, vill Göta P.B:s Sty-
relse såsom sin mening förklara, att Sällskapet 
Göta Par Bricole icke kommer att hava någon 

förbindelse med en Moderloge, ledd på annat 
sätt eller i annan ordning än de antagna 
statuterna bestämma och utstaka”.

Brevet är undertecknat av Göta PB:s tre 
Styrande. 

Skrivelsen lästes upp under mötet 
på Gillet, och då hade Dotterlogerna i 
Malmö, Jönköping, Borås och Väners-
borg meddelat att de var av samma åsikt.

Klarare kan det knappast sägas! När 
diskussionens vågor gick som högst, så 
reste sig en försynt man upp och begärde 
ordet. Det var bankdirektör Gösta Sö-
derberg. Han föreslog en ajournering av 
mötet tills efter jul. 

Det hela slutade med att lösningen på 
låsningen mellan Lind af Hageby och 
Gösta Settergren blev att båda avgick 
och Gösta Söderberg blev SM. Gösta 
Söderberg var en ”nödlösning” men han 
förblev SM under hela 27 mycket lyckade 
år för Sällskapet. Kaptenen Måns von 
Stedingk ersatte Settergren som SK och 
Hörstadius kvarstod som DSM men ersat-
tes av Gustaf Carlberg senare under året.

P.S.
I slutet av mitt tacktal 
till Broder Torsten och 
Bröderna i Göta PB sade 
jag ”förmodligen finns 
någon form av tackbrev, 
men eftersom jag inte 
hittat något skriftligt så 
tackar jag härmed hela Göta PB för att vi 
i Moderlogen överlevde!”

I total karantän, Ingarö i juni 2020 
Pino Pilotti, SM emeritus

Gösta W. Söderberg.

Hoppas att Du min bror klarat dig såhär långt i denna märkliga och oförutsägbara tid. 
Vi är många som hoppas att det hela skall ”blåsa över” inom kort och därför håller vi i ledningen 
på att planera och förbereda arrangemang och gradsammankomster framöver. Detta med ovan 
nämnda förhoppning i bakhuvudet.

Som det ser ut idag (1 augusti) så räknar vi med att det blir en GRAD 1 den 10 oktober. 
Men osvuret är bäst och mycket kan hända. Dock gör vi allt vi kan för att få till stånd en Grad 1 
även i år även om det skulle bli under andra förhållanden än vanligt. Låt oss därför visa varandra 
att vi kan gå stärkta ur denna påfrestning precis som resten av landet kommer att göra. 
Vi gör det bland annat genom att presentera fler recipiender än kanske aldrig tidigare. 
Rannsaka Din omgivning och sondera bland släktingar, vänner, arbetskamrater m.m. 
om där kan finnas någon vandrande Bacchi Riddersman.

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.

Han vill ha dem snarast och absolut senast 10 september.

Med broderliga hälsningar 

Göran Olofsson – Styrande Mästare

Hans Berglund – Deputerad Styrande Mästare

Claes Palmén – Styrande Kansler

Johan Anderson - Ordförande

Bäste Broder 
uti

Borås Par Bricole

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.

Så här såg det ut under middagen på Grand Hôtel efter Ernst Lind af Hagebys installation Barba-
radagen den 4 december 1926.

Vi är stolta fastighetsägare  
till området Simonsland .  

Vill du också vara placerad  
i Borås nya mötesplats .  

Kontakta oss .

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

är den 6 november 2020.

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

 

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

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

i Borås och Sjuhäradsbygden”
 

Utdrag ur testamentet:

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

är den 9 november 2018.

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

 

STIPENDIUM  
FÖR RESA OCH 
 REKREATION

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

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

 

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

Borås och Sjuhäradsbygden”
 

Utdrag ur testamentet:

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

i vilket han var medlem fram till sin död 1929.

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

Som säkert de flesta känner till, så säger 
man att Carl Michael Bellmans första 
privata Ordenskapitel har börjat kring 
1766 - 1770 . Med växande popularitet 
utvidgades efter hand den ”teatermiljö” 
där han tidigare varit verksam .

De ganska kortfattade ”ordensvisorna” 
utökades efter hand.  De utvecklades så 
småningom till ”komiska episoder eller 
upptåg”. Denna större apparat erfor-
drade biträdande krafter. Det blev alltså 
inte enbart så att Bellman själv agerade 
”enmans-teater” utan det krävdes med-
hjälpare.

En av de personer som vid denna tid 
kom att ”biträda” Bellman var Carl Israel 
Hallman

 Precis som Olof Kexél, en av de 
övriga grundarna till Sällskapet, så levde 
Hallman hela sitt liv som ogift. År 1780 
är han antecknad som ”vice Notarie” vid 
Kungliga Slottskansliet och bodde med 
sin betjänt på Svartmangatan. För övrigt 
granne med ovan nämnde Olof Kexél.

Han var även en tid anställd som 
notarie på Bergskollegium, men lämnade 
snart statens tjänst för att uteslutande 
ägna sig åt nöjen och umgänget med 
glada vänner. Precis som Bellman hade 
han sällan något arbete och därmed 
också ständiga ekonomiska bekymmer. 
Tack vare sin kortvariga anställning i 
Bergskollegium så gick han ofta under 

namnet ”Notarie Hallman”.
I övrigt är inte mycket känt om Hall-

mans levnadsöden. Han föddes år 1732 i 
Stockholm och gick ur tiden år 1800  
– relativt obemärkt.

Hallman skrev teaterpjäser och paro-
dier på baletter och operor, vilka fram-
fördes på Gustav den III:s opera. Under 
Gustav III hade operakonsten blomstrat i 
Sverige och Hallman var mycket verksam, 
inte med opera i sig, men däremot med 
parodier på opera.

Hallman var dessutom, precis som 
Bellman, med i ett flertal ordenssällskap, 
och när de här två personerna kom i 
kontakt så började Hallman intressera sig 
för ordensparodier. Något som liknade 
Bellmans Bacchi Orden.

Man kan nog säga att Hallman var ”den 
tidens Henrik Schyffert eller David Batra” 
– en stå-uppkomiker helt enkelt. Att han 
hade talang för det visas av att Hallman 
efterträdde Bellman som Sällskapets Or-
densskald när denne gick ur tiden.

Både Bellman och Hallman var flitiga 
gäster på restaurang Kejsarkronan. Och 
där umgicks man med likasinnade.

Restaurangen som sådan finns inte 
längre men den låg i hörnet Drottning-
gatan – Fredsgatan. 

Vad var det då som gjorde just Hallman 
så speciell och så känd?

Jo, 17 november 1777.
Den här dagen på just den här res-

taurangen Kejsarkronan skulle en viktig 
händelse komma att äga rum:

Det fanns vid den här tiden i Stock-
holm en udda, lite illa sedd person vid 
namn Gottfrid Sackenhjelm. Han hade 
titeln överdirektör för ett statligt verk. 
Men det var ett verk utan anställda, och 
utan verksamhet. 

Däremot hade en större summa pengar 
betalats ut till det här verket och förmod-
ligen hade Sackenhjelm själv lagt beslag 
på pengarna. Med de här pengarna hade 
han köpt lite inneställen: biljardsalonger, 
nattklubb och ett populärt kaffehus i 
Gamla Stan. Den här figuren Sacken-
hjelm hade med tiden skaffat sig ett visst 
rykte, om än lite skamfilat.

Däremot hade han skaffat sig en hel 
del kompisar.

Nu hade den här Sackenhjelm avlidit, 
supit ihjäl sig enligt vissa källor. Och ett 

stort antal av hans vänner, kunder och 
suparbröder hade samlats just på Restaur-
ang Kejsarkronan för att hylla honom 
genom att genomföra en parentation.

Det är något som förekommer än i våra 
dagar. Emellertid inte alls så vanligt som 
vid den här tiden då det ofta förekom.

Helt enkelt en hyllning, gärna på vers, 
till en avliden person. Det kunde vara se-
riöst menat eller det kunde som i det här 
fallet, vara ironiskt och enbart menat att 
roa de som lyssnade. Det kunde ibland, 
som i det här fallet, vara officiellt publice-
rat i tidningen eller det kunde framföras 
mer privat.

Just Hallman hade fått uppdraget att 
sköta parentationen där och då. Han var 
för övrigt en mycket känd och anlitad 
parentator. 

Vid detta tillfälle den 17 november 
1777, så håller han, vad han själv kallar 
det ”Yttrande över Gottfrieds törstiga 
person”

Den här parentationen är ett ganska 
omfattande verk, som finns bevarat i 
original än idag. Det är skrivet på det för 
tiden populära versmåttet Alexandrin 
och är än idag roande.  

Det här talet, eller uppträdandet eller 
vad man skall kalla det, var tydligen så 
speciellt och underhållande att det blev 
extremt uppskattat och att man där 

Carl Israel Hallman – En av Bellmans ”medhjälpare” och då, lite informellt beslöt instifta en 
sammanslutning där sådana här upptåg 
skulle höra till ordningen för dagen. 

Man ville samla Stockholms mest 
frispråkiga unga män, innegänget – da-
gens Stureplansgäng kanske. Driva med 
ordensväsendet, sjunga, spela, hålla tal 
m.m.

I det här sammanhanget nämns också 
ordet Par Bricole första gången. Vid 
tiden för parentationen bekräftar Hall-
man att något nytt inträffat i Bricoleriets 
historia – Sällskapet började få mer fasta 
former.

Mycket få av oss var ju med på den 
tiden och kan säga exakt hur detta gick 
till. Däremot kan vi med säkerhet säga 
att herrar Kexél, Bellman och Hallman 
var starka initiativtagare och sedan länge 
håller vi just dessa tre som Sällskapets 
grundare av vårt Sällskap 1779.

Som en tribut till Hallman har Moder-
logen instiftat en särskild medalj i guld 
– den bär inskriptionen ”För synnerlig 
omsorg”. Det är också kriteriet för att 
erhålla denna medalj.

I Borås Par Bricole har vi sedan lång 
tid byster i naturlig storlek av Bellman 
och Kexél och dessa har under vissa av 
våra Kapitel en framträdande roll. Däre-
mot har vi i den samlingen länge saknat 
Hallman.

Men tanken har varit att även den 
tredje grundaren av Par Bricole skulle få 
sin hyllning under en Arbetsgrad, precis 
som Carl Michael och Olof.

Moderlogen i Stockholm i har ”i alla 
år” haft tillgång till en byst av Hallman – 
tillverkad av Fredrik Åberg 1790 och som 
idag ägs av Nationalmuseum i Stockholm. 

Efter lite research beslöts att höra med 
Nationalmuseum om en kopia kunde 
tillverkas från den mycket sköra gipsbyst 
av Hallman som museet äger. 

Sällskapets Vapen-Intendent och 
Heraldiker Broder Thomas Falk. tog 
kontakt med Sven Hylander, Stuckatör 
och ägare av Stuckform i Stockholm, för 
att undersöka möjligheterna till att göra 
en ”form” av det exemplar som National-
museum äger.

Hela fem Dotterloger hakade på idén 
och det innebar att vi nu under somma-
ren tillverkar fem nya Hallmans-byster. 
Bysten kommer under 2020 – 2021 att 
invigas och även få en hyllning så som de 
övriga grundarna får.

Samtidigt så sänder vi en tacksamhe-
tens tanke till Broder Thomas Falk för 
hans stora engagemang för Sällskapet.

Göran Olofsson

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

Byst av Hallman – tillverkad av Fredrik Åberg 
1790 som nu gjorts kopior av.

Carl Israel Hallman (1732-1800)  
– Litho av Alexander Clemens Wetterling
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Vi finns nära dig i Borås.Märkliga tider, visst är det så . Men jag 
och mina närmaste har fått vara friska . 
Mnja, eller rättare sagt mjau, en av våra 
katter har fått problem med sköldkör-
teln, en inte ovanlig åkomma för en äldre 
katt . Hustrun får ge henne medicin två 
gånger om dagen . Inte populärt!

Med detta sagt så har vi ändå levt ett 
gott liv under våren och sommaren. 
Mycket promenader, orientering och till 
dags dato drygt 200 mil på cykeln. Det 
har gett starka ben, ser ni någon som 
hoppar som en känguru fram till baren i 
någon pausmingel kan det vara Redak-
tören.

Redaktören är ju, som ni kanske 
förstått av tidigare innehåll i denna 
spalt, fågelskådare. Och även om vi vill 
fortsätta att njuta av sommarvärme och 
ljusa ljumma kvällar med något ljuvligt 
fluidum på balkongen, kan vi konstatera 
att i fåglarnas värld har hösten inletts. 
Årets starungar har samlats i stora flockar 
för att sakta dra sig söderut, och här vid 
Viaredssjön ser vi dagligen stora flockar 
med skrattmåsar på väg mot havet.

Låt nu inte denna dystra spaning på-
verka er, utan njut av sensommaren med 
lagom fysisk distans till omvärlden. I få-
gelvärlden säger man att man skall ha en 
havsörns vingspann till andra människor, 
och vid ett besök på Hööks hästtillbehörs-
affär skulle man hålla hästlängds avstånd. 
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

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 

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.

Caritas i Coronatider
Dock finns vi alla tillgängliga för samtal 

och annat stöd.
Tveka inte att höra av dig till Caritas-

gruppen. Kontaktuppgifter hittar du i 
årsboken eller i annons här i tidningen.

Bertil Jansson


