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Att få ihop Borås PB:s medlemstidning 
KLANG är ett arbete som sysselsätter ett 
antal Bröder under några veckors tid .

Normalt speglar tidningen de aktivi-
teter vi genomfört under de senaste må-
naderna; det är naturligtvis i första hand 
våra Kapitel, men också andra återkom-
mande PB-aktiviteter som golfturnering, 
besök och installationer hos Moder- och 
Systerloger. Men senaste tiden har det 
inte varit några sådana aktiviteter, så i 
stället har våra skribenter ansträngt sig 
lite extra och kommit med såväl idéer 

som färdiga uppslag till artiklar. Detta är 
redaktionen naturligtvis oändligt tacksam 
för. Så i detta nummer kan du få lite 
PB-historia, lite kuriosa och inte minst en 
presentation av vårt nya verksamhetssys-
tem; PB Arkivet. 

Redaktionen hoppas och önskar att du 
får en stunds trevlig läsning, som i bästa 
fall kan ge lite lindring åt PB-abstinen-
sen! 

Avslutningsvis – HÅLL UT, HÅLL AV-
STÅND och HÅLL KONTAKT!

Redaktionen

Välbehövlig vederkvickelse

I väntan på att våra muntra tidsfördrif skall taga sin början en liten minnesbild från flydda dagar. 
(Lars Hägglund, piano och Hans Lundin, violin i Duo Ristorante)
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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
85 16 jan Bo W. Jonsson
80 03 jan Sten Björkman
80 06 feb Roger Hall
80 23 mar Börje Ståhl
80 16 apr Lars Fagerblom
80 18 apr Åke Anderson
75 19 feb Bertil Myhrberg
75 08 mar Sören Rylander
75 11 mar Hans Andrén
75 29 mar Dick Swanson
75 01 apr Kaj Lindberg
75 01 apr Anders Oscarson
75 07 apr Jan Elgquist
70 28 nov Gunnar Friman
70 26 dec Torbjörn Claesson
70 26 dec Gunnar Nilsson
70 23 jan Ulf Högardh
70 28 feb Christer Medberg
70 18 mar Bertil Steen
70 01 apr Rolf Mann
70 06 apr Christer Svedberg
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
60 12 feb Krister Claesson

Hvem är, som ej vår Broder minns

Namn Ålder Avliden Grad
Åke Levhammar 90 24 sep KMR,  
   HedK

De Styrande

År Datum
60 26 feb Krister Lundberg
60 22 mar Kenneth Källerman
60 28 mar Per-Anders Johansson
60 09 apr Lars Karlsson
60 13 apr Thomas Rosenfeldt
60 14 apr Stefan Johansson
60 28 apr Johan Medelius
50 26 nov Martin Andréasson
50 29 nov Mats Hanson
50 06 dec Hogne Engdahl
50 16 dec Hans Torsvik
50 05 mar Mikael Udiljak
50 13 mar Tommy Andersson
50 14 mar Mikael Sjölund
50 19 mar Tord Nejderås
50 24 mar Jonas Alm
50 11 apr Ismail Bublic
50 16 apr Fredrik Boije
50 22 apr Johan Jöreteg

PB lever!
Detta nummer av KLANG skulle innehål-
lit massor av bilder och beskrivningar av 
kalas som förevarit under uppstarten av 
vårt verksamhetsår . 

Men så blev det inte.  
Vi fortsätter följa Folkhälsomyndigheten 
och Regeringens rekommendationer och 
hoppas kunna återgå till all ordinarie 
verksamhet så snart restriktionerna lättas 
och omständigheterna så tillåter.

Har då PB stått helt still sedan den 
vidriga pandemin slog till?

Absolut inte. Par Bricoles Brödraskap 
avstannar inte trots pandemin.

Även om våra sammankomster tillfälligt 
är inställda pågår ett socialt utbyte mellan 
Bröder, (om än på hänsynsfull och Bro-

derlig distans). Dessutom måste såväl vårt 
Parkhallen-bolag som Sällskap fortsatt 
underhållas. Många engagerade Bröder 
gör värdefulla insatser och säkerställer att 
våra intressen bevakas och sköts.

Visst kan det kännas lite uppgivet att vi 
inte kan ägna oss åt Sällskapets aktivite-
ter och umgänge. Men det är inte första 
gången som 160 år gamla Borås Par Bri-
cole utmanas av smittspridning eller kris 
i samhället. Vi står rustade att hantera 
situationen även denna gång.

Med vetskap om den 
starka sammanhållning  
vi har i Sällskapet är vi 
övertygade om att vi  

kommer återstarta vårt 
älskade Sällskap starkare 

än någonsin.
Några punkter om vad som sker och 

har skett, samt allmän information:
– Sällskapets ekonomi är god. Vi har 

tillgångar som säkerställer vår fortsatta 
verksamhet. Mycket tack vare våra Brö-
ders skyndsamhet betala in årsavgiften. 
(För Er som möjligen missat reglera 
detta är vi tacksamma om det blir gjort 
snarast.)

– Parkhallen-bolaget (med brutet rä-

kenskapsår) gjorde ett litet överskott un-
der gångna året. Innevarande år kommer 
det bli ytterst tufft få balans i resultatet 
då nästan all korttids- och evenemangs-
uthyrning legat helt nere. Glädjande 
är att trots de uppenbara svårigheterna 
har Broder Valter Levandowski lyckats få 
igång en liten men icke förty uthyrning.

– Avtalet med GG Mat är uppsagt. Vårt 
samarbete kommer avslutas i december 
2021. Arbetet med att finna ny restau-
ratör för Parkhallen och Sällskapet har 
påbörjats.

– Ett mycket omfattande dataarbete 
med vårt nya verksamhetssystem – PB 
Arkivet – har pågått under hela perioden. 
Från vår sida har i första hand vår OIM 
(Ordens Informations Mästare) Chris-
tian Alçenius varit ovärderlig. Han har 
lagt ner massor av tid och arbete för att 
tillsammans med övriga Bröder i ODC 
(Ordens Digitala Collegium) snart fär-
digställa ett nytt system som kommer vara 
både snabbare och enklare än det gamla 
systemet. (Läs mer om detta på annan 
plats i detta nummer av KLANG.)

– Parkhallen-gruppen, en sjuhövdad 
grupp Bröder har på ett förtjänstfullt sätt 
arbetat med alla de utmaningar som en 
så stor fastighet utgör. Tack och tack igen 
för Ert engagemang.

– Också kanslipersonalen har måst 
arbeta för att säkerställa att våra adminis-

De Styrande

trativa och tjänsteuppgifter verkställs och 
följs upp.

– Vår medlemstidning KLANG kom-
mer ut enligt plan tack vare våra redaktö-
rer Claes Persson och Kent Carlsson samt 
en rad flitiga bidragsgivare som levererar 
text och bild.

– Talanggrupperna som varit mer eller 
mindre vilande har nu i begränsad om-
fattning omstartat övningar och träning. 
Självklart också det under Corona-säkra 
former. 

– Vår Broder O. Johan Anderson 
har tillsammans med Ämbetsmännen 
i Arbetsgraderna en ”standbyställning” 
och pågående förberedelsemöten för att 
kunna trycka på ”startknappen” när vi 

kan öppna vårt PB med en första Arbets-
grad.

– Högsta Graden, Riddare av Svarta 
Korset – RSK som ges endast vid ceremo-
ni på Moderlogen i Stockholm blev i år 
inställt. RSK ges ytterst restriktivt. Oftast 
har vi i Borås endast en eller möjligen två 
Recipiender. Vissa år ingen alls. Just detta 
år har vi dock fyra Bröder som om allt 
går som tänkt i januari 2021 kommer få 
denna högsta Grad, nämligen; Johan An-
derson, Fredrik Berg, Valter Levandowski 
och Christian Alçenius.

– Det har varit en stor mängd möten 
så väl fysiska (med avstånd) som digitala 
mellan Styrelsen för PB och våra Systerlo-
ger samt Moderloge.

– Mer har skett och håller på att ske. 
Många, här ej nämnda Bröder har varit 
mycket behjälpliga med att tillse att våra 
”hufudsakliga föremål och muntra tidsfördrif” 
även kommande månader, år, decennium 
och sekler fortsatt skall lindra Bröders 
besvärligheter samt gagna våra oskyldiga 
nöjen.

Så, har då vi Styrande gjort någon nytta 
under denna så besvärliga tid?

Ja, absolut!
De Styrande genom 

Hans Berglund DStM

Tänk att du lämnar din gamla hemstad, 
som i detta fall råkar vara Uppsala, och 
väljer att flytta till Borås . Du lämnar 
staden där du under en lång tid har byggt 
upp ett socialt kontaktnät och en stor 
bekantskapskrets . 

Hur lyckas man skapa ett nytt socialt 
kontaktnät utanför jobbet i en helt ny 
stad? I detta fall är Par Bricole ett lysande 
ställe man just finner nya vänner och be-
kanta. Låt oss höra med vår Broder Jonas 
Svensson som just har flyttat från Uppsala 
och slagit ner sitt bohag tillsammans med 
sin fru Malin i Borås. Borås Par Bricole i 
all ära med det var Malin som var anled-
ningen att Jonas 2018 blev boråsare.

Jonas Svensson är idag verksam som 
auktoriserad revisor och delägare i 
revisionsfirman E&Y AB där han även 
tidigare innehaft uppdraget som verkstäl-
lande direktör.  Jonas jobbar huvudsak-
ligen med större publika aktiebolag. Att 
han även tidigare varit ordförande i FAR 
(Föreningen auktoriserade revisorer) är 
kanske bara känt i den kalmuckiska värl-
den, icke för ty så kan även det läggas till 
ett osedvanligt långt CV inom revisions-
världen. 

Vid en privat tillställning träffade Jonas 
sina blivande PB-faddrar Per Sund och 
Torbjörn Sund som berättade lite om ett 
Sällskap vars mål är att vårda och bevara 
det svenska kulturarvet – särskild vad 
gäller sång, musik, teater och talekonst. 
Frågan väcktes om detta eventuellt 
kunde vara intressant för den nyblivne 
boråsaren att söka inträde i Borås PB. 
Efter noga efterforskning godkände den 
sökande Riddaren att ansökningshand-
lingen skickades in till valnämnden.

En solig oktoberlördag var det så dags 
att för första gången ta på sig PB-fracken 
och bege sig till Parkhallen för att se om 

han eventuellt skulle klara de av sina 
faddrar något förstorade prövningarna 
som väntade en Recipiend. När man ber 
Jonas reflektera lite över denna första 
kontakt med Sällskapet blir det ungefär 
samma reflektion som för väldigt många 
andra Bricolister. Det finns en tydlig 
nervositet över vad man kommer att vara 
med om trots att Jonas är van vid stora 
offentliga tillställningar. Man kan absolut 
inte i förväg föreställa sig vad som väntar 
denna dag då man blir invald i Sällska-
pet. Men att man möts av en synnerligen 
påtaglig vänskap av såväl nya PB-bröder 
som av betydligt mera medaljerade PB-
bröder. Att vårt kära Borås Par Bricole 
skapar nya vänner och bekanta är för oss 
alla Bröder vida känt och här instämmer 
Jonas helt och hållet. 

Det som imponerar absolut mest på 
den tidigare uppsalabon är alla våra fan-
tastiska Talanger inom Musiken, Kören, 
och Theatern.  Att avsätta en hel lördag 

och bevista ett PB-kalas och få ta del av 
våra Talangers framträdande är något 
som enbart vi Bröder inom Borås Par 
Bricole har förmånen att få vara med om.

Jonas kände efter ett antal gångar 
att han började känna sig bekväm i sin 
PB-frack och ville bli en större del av 
verksamheten än just en flitig besökare.  
Frågan väcktes från hans sida om det 
fanns något ämbete som var ledigt och 
kunde passa honom. Vad mera lämpligt 
kan de inte vara för en auktoriserad revi-
sor som vant rör sig i de fina salongerna 
än att just bli en Providör. Idag finner 
du den nya Ämbetsmannen antingen i 
entrén när du kommer till Kapitlet el-
ler så håller han för fullt på att planera 
måltidskalasets bordsplacering.  Att vara 
mera delaktig i Par Bricole har gjort att 
Jonas har fått många nya vänner och då 
speciellt inom Providörskapet. 

Det synnerligen vidriga viruset  
Covid-19 har orsakat en ofrivillig paus i 
vår verksamhet men att vi är många med 
Jonas som längtar till att vår verksamhet 
kan återupptas är helt klart. 

Vid tangentbordet 
Claes Palmén – StK

Jonas Svenssons resa från Uppsala till Parkhallen i Borås

Jonas Svensson – auktoriserad revisor och delä-
gare i revisionsfirman E&Y AB.

Annonsera 
i Klang!

Christian Palmé, OSC 

0722 - 20 29 76 

christian@palmeofsweden .se
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Nu börjar det närma sig lan-
sering av vårt nya verksam-
hetssystem – PB Arkivet samt 
produktion av vår nya Årsbok/
Matrikel 2020–2021 .

Så som tidigare har kommunicerats, 
har våra tre västsvenska Loger; Göteborg, 
Vänersborg och Borås beslutat sig för 
att utveckla ett eget medlemsadministra-
tionssystem som lyfter vår administration 
till en helt ny säkerhets- och effektivitets-
nivå . 

Databaserna har varit igång sedan ett 
år tillbaka och fungerar mycket tillförlit-
ligt. Data från gamla Kanslisystemet har 
förts över och tvättats under de gångna 
10 månaderna och anpassats för vårt nya 
system som är oerhört snabbt och enkelt 
jämfört med det gamla.

Ordens Digitala Collegium med vår 
Digitala Guru – Lennart Jörelid, Göta PB 
– i spetsen, håller på att färdigställa alla 
de verktyg som behövs för att kunna mata 
in och administrera vårt nya verksamhets-
system: Archivum Bricoliense, PB Arkivet 
eller PBA i sin kortform. 

De första verktygen är för kanslisterna, 
för att kunna redigera information och 
uppgifter som vi väntat med att lägga in, 
under ett halvår då vi arbetat för hög-
tryck med att bygga det nya systemet.

Nästa verktygssats blir för att hantera 
utmärkelser och medaljer. Därefter 
färdigställer vi verktygen som ger oss 
möjlighet att ladda upp och administrera 
porträttbilder och medaljbilder.

När dessa verktyg testats och fungerar, 
är det viktigt att våra tre Loger fokuserar 
sin energi på att finslipa och anpassa PB 
Arkivet för dagens behov. Dessutom har 

våra tre Loger behov att kunna produ-
cera våra Årsböcker snarast. För Årsböck-
erna behöver vi ha ett uppdaterat och 
städat Arkiv.

När oktober lider mot sitt slut, bör 
vi ha kommit igenom allt städarbete 
samt stuvat in alla bilder in i vårt nya PB 
Arkiv. Därefter kan vi starta uttag av vår 
uppdaterade data som skall användas i de 
kommande Årsböckerna.

Lanseringsplan
Vecka 41–45 Kanslister och Fotogra-

fer uppdaterar PB Arkivet.
Vecka 48–49 Allmän lansering av PB 

Arkivet påbörjas till alla Bröder.

Nyhetsbrev 
Ett informativt nyhetsbrev kommer att 
skickas ut till alla Bröder. Nyhetsbrev 
förklarar hur första inloggningen sker 
samt hur alla Bröder kan kontrollera sina 
uppgifter vid första inloggning.

Nyhetsbrevet blir även en startsignal 
för alla Bröder om att vi är klara för 
lansering. Vi kommer även att publicera 
samma texter på webbsidan samt nästa 
nummer av KLANG. Vi vet att det kom-
mer att ta en viss tid innan alla Bröder 
hittar in i vårt nya PB Arkiv, därför kom-
mer vi att upprepa informationen under 
någon månad framöver.

Funktioner
I vårt nya PB Arkiv kommer det att 
komma till en hel mängd olika funktio-
ner som inte är igångsatta vid lanserings-
tiden. 
Men ett av de viktigaste är en kalender-
funktion. Par Bricoles Loger har tillgång 
till en gemensam kalender, i vilken vi 
kontinuerligt publicerar information om 
kalas och Gradsammankomster. Du kan 
prenumerera på denna kalender så att 
information automatiskt skickas till din 
smarta telefon, läsplatta eller dator.

En annan funktion som fungerar 
redan nu är ”Sök medlemmar” på flera 
olika sätt; vi rekommenderar födelsedags-
sökning så att du kan skicka en hälsning 
till en Broder som fyller år. Alternativt 
om du undrar vilken Broder som innehar 
något Ämbete?

PB Arkivet kan användas på alla typer 
av skärmstorlekar, men fungerar i början 
bäst för större skärmar såsom datorer 
och läsplattor. Vår reaktiva anpassning 
för mobiltelefoner med mindre skärm 
kommer att driftssättas vid senare tillfälle. 
Om du i början vill använda PB Arkivet 
även på telefoner, rekommenderas att 
hålla telefonen i horisontellt läge (dvs. 
bredare snarare än högre skärm).

Snart kör vi igång
Snart får vi alla Nyhetsbrevet som blir 
signalen för att gå in i vårt nya PB Arkiv 
och kontrollera våra egna uppgifter samt 
korrigera dem vid behov. 

Årsboken/Matrikeln
Så snart vi har kommit igång med vårt 
nya PB Arkiv, kan vi alltså starta produk-
tion av nästa Matrikel. Utgivning av 
Matrikeln blir sannolikt under januari-
månad. 
Just nu är vi mitt i språnget mellan det 
gamla och det nya, därför blir utgivnings-
datum för Matrikeln lite vag. Vi ber att få 
återkomma med skarpare datum när vi 
ser att vi får ut datan vi behöver. 

Nedräkning pågår.
Christian Alçenius 

Ordens Informationsmästare Borås 
Projektledare Ordens Digitala Collegium

Lansering av vårt nya verksamhetssystem, PB Arkivet Kalasen, Talangerna – Var god dröj . . .
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Jag har varit med i Borås Par Bricole 
sedan 2001 och haft min bas i orkestern 
som trombonist, pianist och arrangör . 
Att få arrangera musik för PB betyder 
mycket för mig, det tar mycket tid men 
ger också utveckling och insikter . 

Bakgrund och utbildning

Jag började som de flesta musiker i Sve-
rige min bana i musikskolan. Jag spelade 
klarinett i blåsorkester under skolåren 
och började sjunga kör i 16-årsåldern. 
På vägen lärde jag mig fler instrument 
som gitarr och piano och när jag var 
17 började jag med trombonen som 
blev min följeslagare i många år. Efter 
musikteoristudier så sökte jag in till en 
folkhögskola där jag gick under ett år 
och fick mina första satslärakunskaper. 
Satslära är hur man fördelar tonerna i 
ackordet efter vissa grundläggande regler 
och det är grunden för all typ av noterad 
arrangering. 

Musikhögskolan

Jag kom in på musikhögskolan i Göte-
borg 1988 där jag gick fem år. Vi hade 
mycket träning i gehörslära, vilket man 
har nytta av när man ska skriva arrang-
emang. Man lär sig att höra hur en klang 
eller ett intervall låter och det gör att 
man kan läsa noter och höra hur det 
låter ”inuti sig själv”. Någon egentlig 
arrangeringsutbildning fick jag inte så 
mycket på musikhögskolan.

Vidare utveckling

På många sätt så har jag lärt mig att ar-
rangera på egen hand och utvecklats i de 
olika uppgifter jag tagit mig an. Det var i 
blåsorkestersammanhang jag träffade på 
Roger Carlsson som har gett mig mycket 
utmaningar genom åren. Efterhand lärde 
jag mig hur man skriver för storband och 
på senare år även för större orkestrar 
med stråk, träblås och slagverk i. Det var 
därför inspirerande när jag 2014 fick 
möjligheten att gå en kurs i Orkestrering 
för PB-brodern Joel Eriksson i Göteborg. 

Hur gör man?

När man börjar skriva ett arrangemang så 
måste man veta vilka instrument man har 
att skriva för. När jag skriver för Borås Par 
Bricoles orkester så vet jag vilka starka 
solister och instrumentalister vi har och 
vilka instrument som låter bra ihop. Ofta 
har jag kanske en pianonot med melodi 
och ackord, köpt eller som jag själv har 
transkriberat. Sen börjar jag med att 
kolla vilken form låten har (vers, refräng 
osv.) och om den innehåller t ex tonarts-
höjningar. Finns det någon höjdpunkt i 
låten (där alla kan spela samtidigt), kan 
man ”bygga upp” till den höjdpunkten? 
Hur ska låten börja (intro) och hur ska 
den sluta? Är det sång inblandat så måste 
jag veta vilken tonart som solisten låter 
bra i. Vissa tonarter tycker stråkar om 
och vissa tycker brasset om, i början skrev 
jag ofta i onödigt svåra tonarter men nu 
har jag lärt mig vilka som är spelbara för 
olika grupper. 

Hur lär man sig att arrangera?

Många frågar mig hur man kan lära sig 
att arrangera. Det finns ingen snabbkurs 
i det utan jag har lärt mig det genom att 
spela i orkester samt att sjunga i kör, ge-
nom att träna mitt gehör, jag har transkri-
berat bra låtar och arrangemang och läst 
främst amerikanska arrangeringsböcker. 
Genom att bli utmanad att bli bättre till 
nästa arrangemang av orkesterledare så 
utvecklas man efterhand, men det tar tid. 
Det betyder mycket att få uppmuntran av 
någon äldre och musikaliskt mer erfaren 
person. Musik, kör och speciellt orkester 
är ju en generationsöverskridande syssla. 
När man träffar likasinnade (t.ex. Pedro 
Johansson och Torbjörn Westerlind) som 
vet vad man snackar om och som kan 
orden som hör till skrået då blir man 
inspirerad. 

Studera mästarna

Det finns många bra arrangörer som man 
kan studera närmare, för mig har det 
varit t ex Nelson Riddle, Sammy Nestico 
och andra jazzarrangörer men jag vill 
gärna lyfta fram Vince Mendoza som är 
en fantastisk arrangör. Givetvis kan man 
studera ”de gamla mästarna”, där är 
mina favoriter Debussy, Ravel, Stravinsky 
med flera. Det är en fördel när man ska 
arrangera för en större grupp av instru-
ment att man är bekant ”på djupet” med 
några instrument, för mig är dessa instru-
ment klarinett, sax och trombon. Genom 
att själv spela i orkester och genom att 
läsa böcker om instrumentation kan man 
lära sig vilka begränsningar och förtjäns-
ter de olika instrumenten har och hur 
högt och lågt respektive starkt och svagt 
de kan spela. Alla instrument är inte lika 
starka och kan därför inte kombineras 
hur som helst. 

Min dröm är att någon gång i fram-
tiden få skriva något riktigt snyggt för 
en stor orkester med många stråkar och 
träblås och brass. 

Lars Sjögren 2020-06-01

Hur arrangerar man musik?

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.

Två artefakter
I mina gömmor finns två artefakter som 
på något sätt hamnat hos mig . Tror att 
det var en vän i kalmuckvärlden som 
hittat dem på någon loppis, och sedan 
skänkt dem till mig . Det finns bra kal-
mucker! 

Det ena är en tavla, och det andra en 
matrikel daterad 1933.

Tavlan

Tavlan har måtten 48 x 59 centimeter 
och är en litografi föreställande en 
bakgård på Stora Kyrkogatan vid Caroli-
kyrkan. Det är Brissmans klädbutik som 
funnits sedan 1929 och numera ligger 
på Stora Brogatan som avbildats. Dessa 
kvarter skulle rivas och ge plats för stora 
betongkomplex med Harry Sjögren som 
byggherre. På bakgården finns en del 
avbildat som skall till tippen, bland annat 
en skyltdocka. 

Infällda i nederkant är några små 
bilder, bland annat en Theater- och 
Kör- inbjudan från 1907, samt en bild 
där PB-kören sjunger utanför källarmäs-
tare Jens Muncks hus. Den är ritad och 
komponerad av en Gunnar Montelius i 
mitten av 1970-talet, inför PB:s 200-årsju-
bileum. Just detta exemplar har varit en 
gåva till Intendenten Gösta Smedel, och 
har följande text ditskriven med blyerts: 
Till Gösta Smedel för hans stora insats för 
Par Bricole Borås. 

Efter den ödesdigra branden på Stads-
hotellet i Borås 1978 lade Gösta Smedel 
ner ett stort arbete för att rädda en del 
av det material som PB hade, och som 
påverkades av branden.

Matrikeln 

Matrikeln är något mindre än ett lig-
gande A3-ark. 

Den innehåller ett register med samt-
liga medlemmar i Borås PB 1933, med 
namn och titel, födelseår, inträdesår och 
grad.

Det var då drygt 700 medlemmar (nu 
är vi drygt 800) varav 340 är avporträt-
terade av konstnären Johan Hatvani. 
Hatvani verkade själv inte vara medlem, 
för han är inte upptagen i registret. En av 
de avbildade 1933 var Nils Svensson som 
var född 1883 och gick in i Borås PB 1911 
och var StM 1939 till 1957.

Claes Persson

Lars Sjögrens dröm är att få skriva något 
riktigt snyggt för en stor orkester med många 
stråkar och träblås och brass.
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När jag stod på Tokyos olympiastadion 
1964, med tusentals fredsduvor cirklande 
i skyn som släppte en och annan bomb, 
svor vi den olympiska eden att vi var rena 
amatörer och aldrig erhållit någon form 
av ersättning för våra idrottsprestationer . 
Kanske inte helt sant då jag fått 100 kr i 
ett kuvert vid Jönköpings Simsällskaps 
skojtävlingar i samband med deras 
juldopp .

2019 var det första året då prispengar 
på riktigt kom in i simningen, vilket 
för mig är 57 år för sent efter att ha 
stått högst upp på segerpallen vid EM 
i Leipzig. Egentligen var jag lovande 
friidrottare med viss simtalang då jag 
blev uttagen att representera Praktiska 
Realskolan (Särlaskolan) vid Boråssko-
lornas simmästerskap 1958. Därefter gick 
det ganska fort fram till SM-61 i Varbergs 
stenbrott, där jag blev 3:a på 1500 m 
fritt och fick representera Sverige i en 
landskamp mot Tjeckoslovakien. I retur-
kampen 6 månader senare vann jag 100 
m frisim, vilket gör mig till den enda som 
summit alla frisimsdistanser i landslaget. 
Även om det är snart 60 år tillbaka i tiden 
så har simmarens vardag inte ändrat sig 
nämnvärt förutom tillkomst av simhallar 
och uppvärmda utomhusbassänger som-
martid. En del av min uppladdning inför 
olympiaden -64 skedde i Ramnabadet 
som revs någon gång på 70-talet. Vi körde 
6 till 8 simpass per vecka förutom minst 
två styrkepass, så det blev mellan 35 - 50 
km simning parallellt med studierna på 
Teknis (Sven Ericsonskolan) till ingenjör.

Våren -62 började med mitt första SM-
tecken på 200 m fritt då jag även eröv-
rade 200-meterspokalen, vandringspriset 
till den som först gick under 2,07 på ett 
SM. Till sommaren var det träningsläger 
på Ronneby Brunn med 13 pass i veckan 
och mellan 8 - 12 km per dag, vilket re-
sulterade i fem pallplatser på SM senare i 
samma bassäng. Fyra silver och ett brons 
men ingen plats överst på pallen. Sverige 
hade flera duktiga frisimmare under bör-
jan av 60-talet, så vi var fullt i klass med 

det förenade Tyskland (fram till OS 64), 
Frankrike, Storbritannien och Ungern 
när vi åkte till EM i Leipzig. I finalen på 
4x200 fritt, som föregåtts med ameri-
kanskt peptalk av nyss hemkomne Per-
Ola Lindberg, fick jag förstasträckan och 
sam på nytt svenskt rekord 2.04,6 med 
en sluttid för laget på nytt Europarekord 
8.18,4. Senare under EM blev det även ett 
brons i lagkappen 4x100 m. Framgång-
arna vid EM gav också andra möjligheter. 
Jag blev erbjuden ett scholarship vid Uni-
versity of Southern California, dåtidens 
simcentrum för världseliten, men valde 
att läsa färdigt min ingenjörsexamen i 
Borås för att senare förlägga min träning 
där under våren -64 med deltagande i 
USA:s inomhusmästerskap.

Framgångarna vid EM resulterade i 
både BT-plaketten och Boråsmedaljen, 

samt senare Ny tids guldmedalj för bästa 
västsvenska idrottsprestation. Våren -63 
var det plugg med mellanstick SM-silver 
på 200 och 800 meter, samt en efterläng-
tad ingenjörsexamen. Därefter den tuffa 
verkligheten med sammanlagt 6 veckor 
träningsläger i Båstad. En direktsänd 
TV-gala med rekordförsök på 200 meter 
där jag missade Europarekordet med 3 
tiondelar, samtidigt som Ann-Christin 
Hagberg och Per-Ola Lindberg slog 
Europarekord på 100 meter fritt. En 
fantastik kväll med kommentatorn Bengt 
Bedrup i högform. Hann även med min 
2:a seger i Vansbrosimmet på rekordti-
den 35.38. I augusti i landskampen mot 
Frankrike blev det en seger på 400 m 
fritt, europaårsbästa och en individuell 
biljett till Tokyo-OS nästa år. Den fortsatta 
satsningen blev nu på 200 m för laget och 
400 m individuellt där båda tiderna låg 
på fem i topp i världen. Hösten -63 blev 

det individuella brons på 200 och 400 m 
fritt i för-OS. 

Äntligen den efterlängtade USA-perio-
den med daglig träning med världseliten 
i Los Angeles gamla OS-bassäng. Inga 
framgångar i 25 yardsmästerskapen, men 
en fantastisk stämning med en egen 
hejaklack svenskamerikaner mitt ute på 
prärien i Oklahoma. Tufft och mycket 
lärorikt. Sedan allt fokus mot OS för att 
uppnå mitt livs första drömmål, att ta 
medalj på 400 fritt vilket träningstiderna 
tydde på. Blev dock utslagen i försöken 
av blivande guld- och bronsmedaljö-
rerna, vilket blev en tankeställare för den 
fortsatta simkarriären. Fick dock simma 
en OS-final med laget på 4x200 fritt där 
vi blev 5:a. Mitt livs andra drömmål, att 
ge mig ut och långsegla, uppfylldes 40 år 
senare efter att ha byggt en Colin Archer 

i sex år, förberett seglatsen i tre år och 
sedan sju år på haven. Efter OS blev det 
jobb hos Harry Sjögren och simning på 
halvfart, var dock med i landslaget som 
kapten i ytterligare två år fram till en 
bronsplakett i 4x200-laget vid EM 66. 
Som allt hann det bli ett EM guld och 
två brons i lagkapp, samt fem SM-guld, 
14 silver och 14 brons samt epitetet den 
eviga tvåan. 

Mats Svensson

Elitidrottare på amatörtiden

för att ta reda på hur vi skulle gå vidare.
Ingen lätt väg att vandra, förstod vi 

ganska snart, men vi bockade av den ena 
biten efter den andra.

Vår härliga våning i Borås blev lagd till 
försäljning.

Den 24 april 2019 gick vårt flyttlass till 
ett nytt land, det kändes lite tårfyllt när 
lastbilen åkte och vi stod på gatan och 
vinkade. Nu fanns det ingen återvändo, 
det lilla som vi hade kvar packades i den 
röda KIA´n och resan genom Europa 
startade.

Nu lever vi vår dröm i Fuengirola, 
närmare bestämt i en stadsdel som heter 
Los Bolitches.

Nästa skede, nu ska vi bli residenta i 
Spanien, det är inte helt lätt, vi fick åter 
igen börja bocka av saker bit för bit, tåla-
modet prövades många gånger.

NU ÄR VI I MÅL!
I skrivande stund 5 juni 2020 är det 

mesta klart, och vi tycker att vi lever 
drömmen, med sol, äventyr och spän-
nande kultur.

Nenne Palmé

PB-brodern Nenne Palmé är född 1948 . 
Han gick med i Sällskapet år 2007 och 
har för närvarande grad 9 . Han var en 
tid ansvarig för all sponsorverksamhet 
i Sällskapet, något som han skötte med 
stor bravur . Nedan kan vi läsa om hans 
flytt till Medelhavet .

Hola Hermanos!

Vår långa väg till Spanien .

1995 gick vår resa till Portugal . Det var 
den första gemensamma resan, kärleken 
till sol och värme blev ett signum för oss, 
där och då, sa vi, att när vi går i pension 
vill vi leva ett liv i medelhavsklimat .

Så började vår dröm, som har följt oss 
genom åren. 

Efter många resor till solkusten blev 
vårt val Fuengirola, en liten stad som 
sjuder av liv, en pärla i solen.

Nu började jakten efter en bostad. Vi 
åkte runt för att hitta just det vi önskade, 
det blev många besök i olika områden, 
inget syntes passa oss.

Vi hade vissa krav; nära havet, nära 

centrum och nära till kommunikationer. 
”Det blir svårt att hitta ett nybyggt radhus 
på stranden” var mäklarens kommentar 
till oss.

Det blev inget radhus på stranden men 
väl en lägenhet som fyllde vår kravspeci-
fikation.

Sagt och gjort, det blev affär. 

Nu startar nästa fas .

VI SKALL FLYTTA! Hur går det till? Det 
blev många och långa timmar vid datorn 

En PB-broder i förskingringen

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



KLANG! Nr 38 – 2020 11KLANG! Nr 38 – 202010

- Får man kaffe under den här inter-
vjun? 

Ja, såklart – det här är ju intervju för en 
bättre skrift, KLANG! 

- Har aldrig blivit intervjuad av mig 
själv innan, så det kan man inte ta för 
givet. Du hade lite frågor du ville ställa? 

Vi skall tala lite om ditt liv utanför mu-
rarna – vem är du? 

- Jag heter Niklas Hedin, en entrepre-
nör som försöker utveckla min verksam-
het med nyfikenhet, förtroende och 
djärvt tålamod. Jag drivs av att förändra 
där andra tycker det är svårt. 

Vi skall tala mer om det, men visst är du 
även Bricolist? 

- Så klart. Jag gick in i sällskapet och 
fick direkt det finaste uppdraget man kan 
få enligt Åke Anderson, det som 2:e vice 
Ordningsman i Arbetsgraderna. Vi var 
en grupp som stod på Bricolistisk tillväxt, 
och hade mycket kul ihop samtidigt som 
vi lärde oss vad som var viktigt på riktigt. 
Tjänstgjorde i olika roller i ungefär 10 år 
och lade staven åt sidan för en Bricolis-

tisk paus, då som Sällska-
pets General Ceremoni-
mästare. 

Intressant – hur kopplar 
det till ditt liv utanför 
murarna? 

- Jag har en stark tro 
på samarbete. Om en 
grupp förstår sin uppgift, 
får friheten att definiera 
hur den skall gå till, och 
lyckas ta tillvara kraften 
och förmågan hos var 
och en så kan man nå 
hur långt som helst. Det 
är en magisk trippel – ett 
väl definierat och förstått 

syfte, tron på autonomi och sökandet 
efter att bli riktigt bra på något. Det är 
mer kraftfullt än vad man kan finna hos 
någon enskild person. 

Och på PB? 

- Vi som arbetade ihop brukade på-
minna oss om underhållningsvärdet på 
Kapitel och kalas. Samtidigt som det skall 
vara värdigt och seriöst, måste det kännas 
Par Bricole. Det startar med att gruppen 
som samarbetar runt Kapitlet njuter av 
det de gör. Det känner Bröderna. När 
man slappnar av tillsammans i idén om 
att göra något man tror på, kan det bli 
både riktigt skarpt, och bra. 

Hur tar du kaffet? 

- Vanligt svart med lite mjölk. Sverige 
har riktigt bra kaffe. Om det inte finns, 
får det bli en Cortado – en espresso sku-
ren på mitten med mjölk. Spanjorerna 
har ett bra namn där. 

Varför olika sorter? 

- När det inte råder globala Pandemier 
så reser jag en hel del. Mitt företag Cen-
tiro har just nu drygt 300 anställda i fyra 
länder. Kunder finns över hela världen, 

men med viss koncentration i Europa 
och USA. Som koncern-VD blir det 
många timmar i flygplan – motsvarande 
fem arbetsveckor heltid ett normalt år. 
Då är inte kaffet likadant dit man kom-
mer, men fortfarande lika viktigt för mig. 
Det är en del av en social rutin som ska-
par trygghet när andra saker rör på sig. 

Vad säger Greta Thunberg om dina resor 
och ditt miljöavtryck? 

- Jag reser för att den programvara vi 
utvecklar ytterst hjälper våra kunder – 
ofta ganska stora företag och organisatio-
ner – att bland annat arbeta smartare och 
mer effektivt med sina transporter. Jag 
tror företag och organisationer har mer 
kraft och initiativ att förändra när det 
gäller hållbarhet än politikerna just nu. 
Greta skulle vara stolt om hon såg vad jag 
ser – bland kunderna hittar vi flera som 
driver massiva förändringar för hållbar-
hetens skull. Det är inget val längre, utan 
en del av varje modern affärsstrategi. 
För mig handlar det om att jag med mitt 
arbete och företag kan hjälpa till. Stanna 
hemma är ett sämre alternativ, även om vi 
kan köra digitala möten. 

Ja, digitala Kapitel på PB hoppas jag ald-
rig slår . Vad gör företaget egentligen? 

- KLANG! är för kort för att få med allt, 
i korthet utvecklar vi molnlösningar för 
att koppla ihop handels- och leveranspro-
cesser där det fysiska möter det digitala. 
Resten kan man hitta på nätet. 

Ni verkar växa en del – har du något mål? 

- För att ge perspektiv - jag startade 
företaget för drygt 20 år sedan och vi 
välkomnar snart anställd nummer 400, 
på väg mot nya höjder. Ändå är målet 
inte att bli störst, bäst och vackrast. Det 
är kanske nödvändigt med storlek för att 
överleva konkurrenter och pandemier, 
men andra saker är mer tilltalande. 

Som vad? 

- Att utveckla ett varumärke som märks 
om det försvinner, utifrån hur det kan 
inspirera andra. Att fundera på hur man 
bygger en organisation som förnyar sig 
själv och som är kvar när du är borta. 
Kanske inte Kexél och Bellman tänkte 
så när PB grundades, men det var så det 
blev, vet vi nu. 

Niklas Hedin

Niklas Hedin, en entreprenör

Foto: Johan NilssonNiklas företag Centiro har just nu drygt 300 anställda i fyra länder.

I det följande presenteras tre framträ-
dande profiler inom Borås Par Bricole 
(BPB) . Det har inte varit någon lätt upp-
gift att göra urvalet av dessa tre eftersom 
alla ni Bröder inom PB, på ett eller annat 
sätt är just framträdande profiler . 

Att valet föll på Bröderna Olle Carlson 
J:r, John ”Troll-John” Eriksson och Börje 
Erdenius beror på att dessa tre under sin 
levnad varit särskilt hängivna Bricolister 
med stor betydelse för BPB:s utveckling.

Olle Carlson J:r (f. 24 juli 1915) reci-
pierade i Första Graden under krigsåret 
1940. Under de kommande 30 åren hade 
Olle ett stort antal höga ämbeten som 
1970 kröntes med ämbetet som Styrande 
Mästare. Vilken äldre Broder man än 
talar med så nämner de Olle Carlson J:r 
som en lysande talare, kanske en av de 
främsta genom alla Bricoleriets tider. 
Olles tal vid Par Bricoles 200-årsjubileum 
den 12 maj 1979 i Stockholms Stadshus 
var av högsta rang. Kvällen blev inte 
sämre av hans framförande av ”Knallens 
Hälsning till Moderlogen” som avslutades 
med ”Sjuhäringarnas Hembygdssång” 
vilka väckte enastående positivt gensvar. 
Efter framförandet vände sig Sällskapets 
Hedersledamot, HKH Prins Bertil, till SM 
Hans Kjellgren med kommentaren ”Jag 
tycker det är märkligt att en sådan rolig 
person som denne Olle Carlson J:r inte 
är berömd i hela riket”. Året efter, den 
26 juli 1980, var det dags igen för ännu 
ett bejublat framträdande i Stockholm. 
Olle höll då ett briljant minnestal till 
Carl Michael Bellmans ära vid hans byst 
på Djurgården. Olles till synes improvisa-
toriska framträdanden var i själva verket 
ytterst väl förberedda och föregicks av 
övningar i mimik och tonfall i hemmet 
på Granbacken. I själva verket tog han 
illa vid sig om någon medbroder var oför-
beredd eller illa påläst. Perioden då Olle 
Carlson J:r var Styrande Mästare prägla-
des i högsta grad av förstklassiga tal, och 
fantastisk sång och teater.

Olle Carlson avled 91 år gammal den 2 
september 2006

John ”Troll-John” Eriksson (f. 18 maj 
1911) togs sig över bron för inträde i 
BPB redan 1936. Johns talang som troll-
konstnär uppmärksammades tidigt och 
han blev omgående engagerad av Den 
Bacchanaliska Theatern. Fem år senare 
blev han vice Direktör för denna Talang-
gren och efter ytterligare 4 år upphöjd 
till Direktör. Mellan 1958 och 1970 var 
John Ordförande i Arbetsgraderna och 
hans Bricolistiska karriär kröntes 1973 
med ämbetet som Deputerad Styrande 
Mästare under Olle Carlson J:r ledning. 
Den Bacchanaliska Theatern lämnade 

han aldrig, varken som Arbetsgrader-
nas Ordförande eller som Deputerad 
Styrande Mästare. Han kreerade så gott 
som samtliga rollfigurer som förekom-
mer i Arbetsgradernas receptioner, som 
Landshövding och skräckinjagande 
Åklagare var han oöverträffad. Förutom 
professionell trollkarl var John en briljant 
imitatör, hans ”Sten Broman” gjorde ofta 
överraskande visiter i Borås. Under alla 
år agerade John taskespelare med djupt 
engagemang i många oförglömliga roller, 
t.ex. som kejsar Franz Joseph i spexet Vita 
Hästen, detta oavsett formellt ämbete. 
Otaliga var också de tillfällen då han 
gladde Bröderna, och Systrarna, med 
sina magiska färdigheter.

John Eriksson avled 81 år gammal den 
4 september 1992. 

Börje Erdenius (f. 22 januari 1935) reci-
pierade i Första Graden 1956. Att han var 
en hängiven Bricolist framgick inte minst 
av hans dödsannons där det stod att 
läsa ”Hvem är, som ej vår broder minns, 
fastän hans skugga mer ej finns?”, ett citat 
ur Bellmans Bacchi tempel. I annonsen 
fanns även Bellmans luta avbildad och 
att den som ville hedra Börjes minne 
uppmanades att stödja Borås Par Bricoles 
minnesfond. 

Under sina 53 år som PB-broder 
innehade Börje Erdenius ämbeten som 
Deputerad Styrande Mästare, vice Proto-
notarie, Riddare-Sekreterare och Matri-
kelredaktör. Börje tjänstgjorde i vingår-
den under inte mindre än sju Styrande 
Mästare.  Hans närvaro var exceptionellt 
hög och Börje missade endast fyra 
sammankomster under hela sin Brico-
listiska karriär. Genom sin höga närvaro 
var Börje en stabiliserande faktor och 
genom sina gedigna kunskaper om PB:s 
utveckling genom decennier, var han en 
sammanhållande kraft när det gällde att 

I backspegelnI backspegeln

vidmakthålla hela PB:s traditioner.  Själv 
minns jag Börje som en vänlig Broder 
som alltid hade ett finurligt leende på 
läpparna. Hans jovialiska sätt togs sig 
även i uttryck utanför Bricoleriet. I Hal-
lands Nyheter berättas det om grannfejd 
i Träslövsläge mellan Börje och hans 
granne som härbärgerat ett häckande 
måspar på sitt hustak under ca 10 års tid. 
”En gång fick jag till och med en måsskit 
i whiskyn!” klagade Börje. Med sitt vän-
liga men bestämda sätt fick han till slut 
grannen att riva måsboet och sluta med 
att mata de skränande måsarna.

Börje Erdenius avled 74 år gammal den 
16 december 2009. 

Källor: Göran Hagman, Bengt I Johansson, 
Åke Anderson och Lars Wettéus. Borås PB:s 
150-årsjubileumsbok 2010.

Mats Jontell

Foto: Patrik Johäll

Börje Erdenius med sin luta.

John ”Troll-John” Eriksson och Olle Carlson J:r.
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Också en Bellman-
historia
Bäste Broder

Via Jonas Folcker i Göta PB har vi fått 
oss tillsänt nedanstående Bellmanhisto-
ria . Jonas är en mycket vänlig man och 
hans enda önskan i detta är att vi gärna 
får sprida historien, dock utan att avslöja 
poängen .

Tyvärr framgår det inte vem som ned-
tecknat historien, men jag tycker den är 
riktigt bra. Av allt att döma tilldrog detta 
sig för 10-15 år sedan.

 För ett antal år sedan dök det upp en 
amerikan i Sverigehuset i Stockholm. 
Det var en man av medellängd, mörk 
och något överviktig med mörkt skägg. 
Han hade fått adressen till Sverigehuset, 
Kungsträdgården – Stockholm av svenske 
konsuln i Dubai.

Robert Stenström vid Turistrådet tog 
emot mannen som presenterade sig som 
Frederick William Bellman från Ari-
zona, lantmätare till professionen med 
släktforskning som hobby. Han hade 
varit i Bahrain och ritat kartor i ett par år 
och var nu på väg hem via Sverige. Detta 
eftersom han i sitt släktforskande kom-
mit fram till att en anfader varit svensk, 
troligen författare eller skald eller något 
sådant och vars son kommit till Amerika i 
början av 1800-talet.

Stenström häpnade när Bellman 
drog sin släktkrönika. Detta var alltså en 
sonsons sonsons sonson till Carl Michael 
Bellman! Fantastiskt, man hade ju alltid 
trott att Carl-Michael aldrig fick några 
barnbarn.

Stenström skickade iväg Frederick 
Bellman till sin gode vän författaren 
och journalisten vid DN Martin Stugart, 
Stockholmskännare, PB -Broder och 
dessutom Ordens skald precis som Carl 
Michael en gång. Martin Stugart glad-
des givetvis både som PB-Broder och 
journalist när årets scoop dök upp i 
form av Frederick William Bellman. Med 
en fotograf begav man sig direkt ut till 
Djurgården och fotograferade ättlingen 
vid anfaderns byst. Det blev middag, som 
givetvis intogs på ”Den Gyldene Freden’; 
där personalen blev överlyckliga över den 
förlorade ättlingens uppdykande.

Fred Bellman, som han nu familjärt 
kallades, fick som hedersgäst skriva sitt 
namn i krogens gyllene bok. Ordens-
bröderna i PB räknade ut att Fred måste 
vara fallen efter Carl, den enda tänkbara 
av Carl Michaels tre söner som nådde 
mogen ålder. Carl Bellman blev precis 
som den äldre brodern Gustaf militär. 
Gustaf tog värvning i franska armen och 
stupade under tronföljdskriget i Spanien. 
Broderns död gjorde Carl mycket ned-
stämd, och när han 1808 själv riskerade 
att skickas ut i krig, deserterade från den 
svenska armen och flydde till England. 

Tavlor på kansliet
Nästa gång du kommer till Parkhallen, 
vilket vi hoppas blir snart, titta då upp på 
Kansliet . Där, i det vi kallar Styrelserum-
met, kan du se valda delar av Borås Par 
Bricoles historia i bildform . 

Det är vår StM, Göran Olofsson, som 
tagit initiativ till att gå igenom vår bild-
skatt och välja ut bilderna, så att  de får 
ett bättre öde än att glömmas/gömmas i 
våra arkiv. De har skannats in och tryckts 
upp i lämplig storlek av Unigraphics/
Torbjörn Sund. Bilderna visar ett antal 
händelser från början av förra seklet (i 
svartvitt, så klart) och fram till våra dagar 
(och då i färg). 

Bland de äldsta bilderna hittar vi bland 
annat Den Bacchanaliska Körens utflykt 
till Skogsryd vid Öresjö, troligen år 1900. 
Från 1907 kan vi se Den Bacchanaliska 
Theatern som på den gamla teatern i 
Stadsparken gav stycket ”Grand Cirque 

du Theatre” i tre fullsatta föreställningar.
Givetvis finns det flest bilder från 

senare år, och när du besöker galleriet 
är det säkert många du känner igen, 
kanske du själv är med någonstans? Flera 
PB-profiler visas, det är säkert många som 
kommer ihåg bland annat John Eriksson, 
Troll-John kallad.

Utöver detta är det bilder från Thea-
tern, Dam-PB, Kören och andra divertis-
sement. 

Och skulle du inte få nog av att se våra 
stiliga Styrande ”live” så finns de senaste 
laguppställningarna på bländande färg-
bilder. 

Alla tavlor lyfts fram genom smakfull 
och enhetlig inramning.

Hur hamnade bilderna inom glas och 
ram?

Jo, genom ett gediget arbete av Anders 
Karlenström, inofficiellt Ordens Ram 
Mästare (ORM). Anders har sponsrat 
detta med såväl arbetstid som material 
genom sitt företag Galleri Karlenström 

och Borås Ramlist. Från Par Bricole kän-
ner vi Anders främst som musiker i De 
Bacchanaliska Lekarne, där han förutom 
att vara Skattmästare även sjunger och 
trakterar ett flertal instrument. Bland 
dessa kan nämnas gitarr och ukulele samt 
paradgrenen näsflöjt, med vilken han 
framträtt i turkisk teve

Claes Persson.

Därifrån skrev han ett brev till sin moder 
Lovisa, som han var mycket fäst vid, och 
sedan hördes han aldrig av mer. Att Carl 
dragit vidare västerut från England och 
hamnat i Amerika och där bildat familj 
var inte omöjligt men i sanning en första 
klassens nyhet. När det drog ihop sig till 
firande av Bellman-dagen den 26 juli, 
stod Fred Bellman det året lika mycket 
i centrum som sin farfars farfars farfar. 
Han var lika glad som förvånad över att 
hans gamle släkting var ett så stort namn 
i Sverige, sade han under middagen på 
Hasselbacken. Det kom på förslag att 
Fred skulle få årets Bellmanmedalj, men 
De Styrande beslöt att vänta med medal-
jen tills boken kom ut. 

Den bok, om den amerikanska delen 
av släkten Bellman, som Fred höll på att 
skriva. Efter några glada dagar i Stock-
holm med många bjudmiddagar måste 
Fred Bellman åka hem. Efter många 
kramar och ryggdunk skildes han från 
sina nya svenska vänner med löften om 
att skicka dedicerade exemplar av sin 
Bellmanbok.

PÅ DEN VÄGEN ÄR DET, som man 
säger. Varken tackkort eller böcker har 
kommit från Amerika. Martin Stugart sä-
ger att han tror ”att Bellman åkte vidare 
till England och presenterade sig som 
Frederick William Shakespeare. Men det 
var i alla fall kul när Bellman hälsade på!”

Göran Olofsson  
via Jonas Folcker

En tavla visar Hans Berglund och Christer Ericstam involverade i ett filosofiskt samtal.

Anders Karlenström framför sitt galleri och ramlistverkstad.

Anders som musiker i De Bacchanaliska 
Lekarne.

Anders har sponsrat detta med såväl arbetstid som material genom sitt företag Galleri Karlenström och Borås Ramlist.
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Esse non videri – Att verka utan att synas . 
Så lyder Providörernas måtto och det är 
utifrån den devisen som vi uträttar vårt 
ämbete . Att vara Providör inom Borås 
Par Bricole måste vara ett av de mest 
roliga ämbeten som finns inom vårt äls-
kade Sällskap . Men vad gör Providörerna 
egentligen?

Om vi går tillbaka och tittar i en riktigt 
gammal beskrivning av vad som åligger 
en Providör inom Par Bricole, så står det 
kort och gott att ”Sällskapets Ordens-
providör skall med noggrannhet främja 
förplägnad vid Sällskapets sammankoms-
ter”. Det är verkligen en kort och koncis 
beskrivning av vad som åligger skaran av 
Providörer.

Att vara Providör handlar mycket 
om att se till alla Bröder får en så bra 
upplevelse som möjligt före och under 
våra kalas och anständiga tidsfördrif. 
Vårt uppdrag handlar om alltifrån att 
ordna med anmälningar till kalasen, ta 
hänsyn till placeringsönskemål, löpande 
kontakt med restauratören, ta hänsyn till 
kostönskemål, ta hand om registrering 
vid ankomst till kalasen, se till att duk-
ning till middag sker och såklart också se 
till att mat och dryck både serveras i tid 
och helst att det smakar bra. 

För en Providör sker den största 
arbetsinsatsen från den dag som är sista 
anmälningsdag till ett kalas och veckan 
fram till kalasdagen. Under denna period 
är aktivitetsgraden hög och det är många 
Bröder som hör av sig med diverse öns-
kemål, vilket vi i görligaste mån försöker 
tillgodose. Vi jobbar intensivt under 
kalasveckan med att få till en så bra 
bordsplacering som möjligt och vi har 
också löpande möten med restauratören 
för att ge dem bästa förutsättningar för 
att kunna beräkna antal gäster, beställa 
hem rätt mängd råvaror etcetera. Belö-
ningen för veckans slit kommer när vi 
får stå och registrera och välkomna alla 
Bröder som anländer till Parkhallen med 
förväntningar om en synnerligen trevlig 
kväll tillsammans. Det är verkligen trevlig 
att se alla glada ansikten och det ger 
verkligen oss Providörer en stor portion 
av energipåfyllnad.

Inom Providörsskapet har det skett 
en del förändringar under det senaste 
arbetsåret och vi kan nu räkna in att vi 
är totalt sex Bröder som ingår i detta 
ämbete. Det känns kul att vi är fler som 
kan hjälpas åt, men det betyder också att 
vi fått in kraft för att kunna utveckla vårt 
område och därmed kunna skapa ännu 

bättre upplevelser framöver. Bland annat 
skulle vi under våren haft premiär för ett 
”Öppet förkalas” i samband med PB4. Nu 
har Corona satt käppar i hjulet för det, 
men tanken är att skapa ett förkalas dit 
alla är välkomna. Att träffas före PB är 
trevligt och nu skall vi göra det tillsam-
mans, så att alla kan ha möjlighet till 
förkalas. Vi tar upp detta till hösten med 
ny energi. Ytterligare ett nytt inslag är 
planering av en ”After Work på stan”. Vi 
Providörer är övertygade att det finns ett 
behov, lust och vilja att kunna träffas un-
der enklare former på lokal någonstans 
i staden. Tack var att vi är fler Providörer 
nu, så kan vi skrida till verket med detta 
och vi hoppas att vi kan etablera detta 
under kommande arbetsår. 

Samarbete med övriga grupperingar är 
viktigt och vi skulle aldrig klara vårt upp-
drag utan bl.a. våra fantastiska traktörer 
och intendenter, vilka vi har ett grymt bra 
samarbete med. Tack till er!

Avslutningsvis vill vi Providörer passa 
på att tacka för all feedback vi får löpan-
de från er alla, då detta blir till värdefull 
information för oss i vårt fortsatta arbete. 

Vi ses till hösten med nya tag. 
Hans Carlsson, Riddarprovidör

Vad gör Providörerna i Borås Par Bricole?

Jubelkommendörstecknet  
(50 år)
Instiftat 1832 

Om man råkar samtala med en Broder 
som har ett rosa halsband och i det ett 
stort gyllene hänge som består av en tratt 
som vilar på botten av en sol, ja då ska 
man i sanning visa denna person aktning. 
Bäraren har nämligen varit medlem i vårt 
Sällskap i minst 50 år. 

I över ett halvt sekel har förmodligen 
denna Broder betalat sina avgifter, utfört 
för Sällskapet betydelsefulla uppgifter 
och kanske innehaft höga ämbeten. Dess-
utom är han bärare av den kanske äldsta 
"utmärkelsen" som Par Bricole har. Högst 
upp på Urvädersgränd 3, där Bellman en 
gång bodde (Stamhuset, Moderlogen) 
kan man se detta tecken på några riktigt 
gamla porträtt. Jo, men Lundströmska 
medaljen är väl ändå äldst (1801). Ja, 
det kan vi kanske diskutera. Lundströms-
medaljen delades från början ut som en 
minnespeng och blev väl först i modern 
tid en bärbar medalj. Diskussionen är 
kanske inte så viktig, men Jubelkom-
mendörstecknet är i alla fall ett av våra 
äldsta och det instiftades 53 år efter att 
Par Bricole hade bildats 1779. Tecknet 
erhåller man efter 50 års medlemsskap. I 
Borås Par Bricole finns det 28 Jubelkom-
mendörer. Respekt.

Hederskommendörstecknet 
(25 år)
Instiftat 1912 

En fjärdedel av ett århundrade är också 
en lång tid. Tecknet bärs av naturliga 
skäl av många fler. Tecknet påminner 
om många olika typer av kors vi sett i 
historien. 

Par Bricoles Hederskommendörsteck-
en instiftades redan 1912 och fanns så-
lunda före första och andra världskriget. 

Korset i olika former är en av de äldsta 
symboler som finns och jag tror det är fel 
att dra paralleller åt något håll. Korset är 
symbol i kristendomen men korset finns 
också i andra sammanhang, t.ex. delade 
Wilhelm III ut en tapperhetsmedalj 
under Napoleonkriget och Fransk-Tyska 
kriget i början på 1800-talet som påmin-
ner om de kors vi ser inom Par Bricole, 
men några slutsatser eller kopplingar kan 
man inte göra. 

Hederskommendörertecknet har ett 
kors i vit emalj som ligger på en gyllene 
sol. 

I mitten finns en vinröd glob med 
texten PB 25 år (romerska siffror). Av 
Borås Par Bricoles 823 medlemmar är 
225 Hederskommendörer.

Denna artikel är författad av RSK Dan Ekst-
rom, Jönköping Par Bricole och Preses i den 
Bacchanaliska Akademien.  
Artikeln var ursprungligen införd i Jönköping 
PB:s medlemstidning Avisan nummer 4 2019. 
Antalen Jubel- och Hederskommendörer samt 
totalt antal medlemmar är dock anpassade till 
förhållandena i Borås Par Bricole.

Sällskapets symboler, utmärkelser  
och traditioner

Jubel- och Heders-
kommendörer 2020
I över hundra år har de Bröder som be-
vistat våra muntra och anständiga nöjen 
i hälften, respektive fjärdedelen av ett 
århundrade, belönats vid Barbara-kalaset .

 I obruten följd, ända till i år, då coro-
napandemin stoppade tillställningar med 
över 50 personer. Därför har våra Sty-
rande, under mycken vånda, beslutat att 
ställa in årets Barbara-kalas. Bevisen på 
deras värdighet (se artikel ovan) kommer 
därför att delas ut på Barbara-högtiden 2021, 
då vi verkligen hoppas att pandemin är 
ett minne blott. 

De Bröder som i år skulle 
belönas med Jubel- respektive 
Hederskommendörstecken är 
följande:

Jubelkommendörer (50 år i Sällskapet)

Curt Brunevik
Bror-Axel Hedlund
Valdemar Kuuttanen
Per-Olof Ohlsson

Hederskommendörer (25 år i Sällskapet)

Per-Ola Berggren 
Rickard Blanc 
Robert Blomquist 
Stefan Borg 
Michael Johansson 
Jonas Karlsson 
Stellan Kronander 
Anders Oscarson 
Claes Palmén 
Sören Rantzow 
Bertil Sparf 
Per Sund 
Erik Williamson

Annonsera 
i Klang!

Christian Palmé, OSC 

0722 - 20 29 76 

christian@palmeofsweden .se

Providörerna: Hans Carlsson, Magnus Ljung, Joachim Jerkersson (stående), Steinar Eiriksson, Mats Hansson och Jonas Svensson.
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Vi finns nära dig i Borås.

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

Det var inte bättre förr! Redaktören har 
i sommar läst Dick Harrisons ”Diger-
döden” om pesten under medeltiden, 
mitten av 1300-talet, samt Magnus Väster-
bros bok ”Pestens år” om pestutbrottet i 
Stockholm i början av 1700-talet . 

Även om corona-pandemin orsakat 
lidanden och katastrof på många håll, 
så är det inget mot hur det var tidigare. 
Dels dog bortåt halva befolkningen, på 
vissa håll fler, dels tog det också över 
hundra år innan samhället fungerade 
som det gjorde innan epidemierna hade 
slagit till. Under utbrottet på 1300-talet 
trodde man att det var Guds straff för 
människans ogudaktiga levnadssätt. 
Samtidigt jagade man syndabockar, bland 
annat trodde man att judar förgiftade de 
kristnas vattenbrunnar vilket orsakade 
soten. Många oskyldiga brändes på bål. 
Det hjälpte inte. Vid utbrottet på 1700-ta-
let hade man något bättre kunskap om 
orsaker, man trodde att det berodde 
på dålig luft och man försökte isolera 
Stockholm. Detta lyckades dock inte utan 
smittan kom in via en båt från Baltikum 
och smittan spreds i staden. Intressant 
läsning, som gav intressant perspektiv på 
årets händelser. 

Claes Persson


