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Välkommen till KLANG! nummer 39 
sedan det första numret kom ut för snart 
tio år sedan . Pandemin, och de fysiska 
avstånden vi skall hålla till varandra, 
präglar fortfarande våra vardagar, och 
naturligtvis helgerna också . 

Men visst ljus skådas i det kalmuckiska 
mörkret i och med att vaccinationerna 
mot covid-19 har påbörjats. Det är lite 
olika bud, men ett ”löfte” är att alla skall 
vara vaccinerade innan semesterperio-
den tager sin början. Vi får väl se, det 
är ju avhängigt ganska många faktorer, 
bland annat där tillgången till vaccin och 
eskulaper och sköterskor som kan utföra 
hantverket.

Även innanför murarna kan ljuset snart 
skådas, redan under sensommaren plane-
rar våra Styrande den första aktiviteten, 
som då blir Grad X. Den ges normalt 
vart tredje år, och i fjol ställdes den in, så 
det är hög tid att välkomna en hoper nya 
Riddare av Gyllene Korset.

Och eftersom vi inte har några aktivi-
teter att rapportera om så får du i detta 
nummer av KLANG lite blandad läsning, 
inte minst ett samtal med en profil som 
betytt mycket för Borås Par Bricole – 
Bengt I. Johansson. – Trevlig läsning!

Avslutningsvis – Håll Ut, Håll Avstånd 
och Håll Kontakt!

Redaktionen

Ljuset kan skådas!
1918-19 – Spanska sjukan: Vårflickor med ansiktsmask. Läs mer på sidorna 6-7.  
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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 15 mars – 31 juli

År Datum
80 23 mar Börje Ståhl
80 16 apr Lars Fagerblom
80 18 apr Åke Anderson
80 2 maj Bjarne Almqvist
80 14 maj Bengt I. Johansson
80 19 jun Valdemar Kuuttanen
80 26 jun Torkel Ramhult
80 1 jul Björn Carlesund
80 12 jul Christer Bergquist
75 29 mar Dick Swanson
75 1 apr Kaj Lindberg
75 1 apr Anders Oscarson
75 7 apr Jan Elgquist
75 25 maj Christer Carlstein
75 15 jul Christer Gustafsson
75 19 jul Roland Hüttner
75 22 jul Per-Olof Ohlsson
70 18 mar Bertil Steen
70 1 apr Rolf Mann
70 6 apr Christer Svedberg
70 26 maj Carl-Bertil Nilsson
70 2 jun Mats Jontell
60 22 mar Kenneth Källerman
60 28 mar Per-Anders Johansson
60 9 apr Lars Karlsson
60 13 apr Thomas Rosenfeldt
60 14 apr Stefan Johansson
60 28 apr Johan Medelius

Hvem är, som ej vår Broder minns

Namn Ålder Avliden Grad
Lennart Kjellqvist 77 3 dec 9  
   HedK

De Styrande

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

År Datum
60 9 maj Torbjörn Sund
50 19 mar Tord Nejderås
50 24 mar Jonas Alm
50 2 apr Pär Arvidsson Fäldt
50 11 apr Ismail Bublic
50 16 apr Fredrik Boije
50 22 apr Johan Jöreteg
50 9 jun Martin Zedler
50 22 jun Magnus Mattiasson
50 22 jul Joakim Österlund
50 28 jul Tomas Persson

Håll ut,  
så ses vi snart
Visst går tiden fort, det är ju mer än ett 
helt år sedan den senaste Gradgivningen 
i Borås PB hölls . Inte kunde vi i vår 
vildaste fantasi tro att det som av vissa 
benämndes som det kinesiska viruset el-
ler Covid-19 av andra skulle lamslå stora 
delar av vårt samhälle och inte minst hela 
vår Bricolistiska verksamhet . Så blev det 
ju tyvärr . 

Självklart längtar vi alla till vi återigen 
kan slå upp portarna till vårt kära PB och 
återigen kunna ta på oss våra medalj-
prydda frackar. Troligen kommer just 
detta ske efter sommaren. Vi Styrande 

har tidigare digitalt förmedlat hur vi ser 
på när vi återigen kan starta upp våra 
Gradgivningar inom Borås PB. Låt oss nu 
innerligt hoppas att vi kan följa denna 
tidsplan.  En tidsplan som sätter hälsa 
och säkerhet i främsta rummet.

Förvisso har Gradgivning och Talang-
verksamheten i princip varit helt stängt 
men mycket annat arbete har pågått med 
febril aktivitet. 

Vi har som ni alla även tidigare har 
fått information om, äntligen kunnat 
sjösätta vårt nya medlemssystem som även 
går under benämningen PB Arkivet. Jag 
hoppas du har varit inne i PB Arkivet och 
tagit del av den information som finns 
där. I detta fall har systemet utvecklats av 
volontära PB-bröder i Borås, Göta och 
Vänersborg. Det är lätt hänt när ett helt 
nytt system utvecklas och implementeras 
att det kan finnas vissa data som inte rik-
tigt överensstämmer med verkligheten. 
Vi alla inblandade i projektet välkomnar 
synpunkter och kommentarer så vi kan 
rätta till eventuella felaktigheter eller 
kalmuckiska buggar. 

Även i vårt fastighetsbolag Parkhallen i 
Borås AB har det varit full aktivitet under 
pandemitiden. Vår tidigare krögare GG 
Mat AB har tyvärr drabbats så negativt av 
sviterna av Covid 19-viruset att bolaget 
har gått i konkurs. Parkhallenbolaget har 
under vintern kommit överens med en ny 

krögare som i detta fall är vår PB-broder 
Christian Ekström som kommer att över-
ta och driva vidare restaurangverksamhe-
ten i Parkhallen. Vi tackar GG Mat AB för 
deras insatser i Parkhallen och samtidigt 
hälsar Christian välkommen till oss.

Alltså har det skett mycket administra-
tivt under det gångna året men vi alla 
längtar så till att vår ordinarie verksamhet 
kan återuppstå. Låt oss nu hoppas att vi 
kan skönja ljuset i detta fall.

Slutligen vill vi Styrande rikta ett stort 
tack till alla er PB-bröder som så plikt-
troget har betalat in årsavgiften trots 
uteblivna aktiviteter.

Klang och på återseende!
De Styrande 

Genom Claes Palmén, Styrande kanslär 

På Barbaradagen hålls traditionsenligt 
bolagsstämman för ägarna i Parkhallen i 
Borås AB normalt sett . Men just nu är ju 
ingenting normalt, så även för Parkhal-
len och dess bolagsstämma . Stämman 
som hölls digitalt i år lockade ett 20-tal 
digitala Bröder .

Bolagets uppgift är att förvalta Parkhal-
len som bolaget hyr på ett långtidskon-
trakt.  Bolagets styrelse utgörs av Göran 
Olofsson, Hans Berglund och Håkan 
Bjurén och till sitt stöd för det löpande 
arbetet finns det en ledningsgrupp som 
utgörs av Ingvar Johansson, Lars Jorsta-
dius, Valter Levandowski, Claes Hanson 
Lars Gustaf Andersson, Bertil Myhrberg 
och undertecknad. 

De digitalt närvarande ägarna tog del 
av räkenskaperna för det gångna räken-
skapsåret som avser tiden 1/7–2019 till 
30/6–2020. Räkenskaperna utvisade ett 
positivt resultat för det gångna räken-
skapsåret. Parkhallen i Borås AB har 
under våren och sommaren inte drabbats 
speciellt hårt jämfört med tidigare år när 
det gäller den tillfälliga uthyrningen av 
Kapitelsalen. Även vanliga år har vi en 
sparsam uthyrningsgrad under denna 
period. Bolagets tillgångsmassa består av 
ombyggnationen i annans fastighet och 
likvida medel till största delen. Bolagets 
likviditet var god vid upprättandet av 
årsredovisningen vilket uteslutande beror 
på alla de Bröder som riskvilligt har blivit 
aktieägare i bolaget. 

Med acklamation fastställdes både 
balans- och resultaträkningen och 
ansvars frihet för de styrande styrelseleda-
möterna beviljades både traditionsenligt 
och förtjänstfullt.

Efter sommaren, har som vi alla vet Co-
vid-19 fortsatt att breda ut sig och påverka 
hela vårt samhälle och självklart då även 
uthyrningsverksamheten i Parkhallen. 
Jag skulle vilja påstå att alla uthyrningar 
av Kapitelsalen har försvunnit. Lyckligtvis 
har bolaget en sund ekonomi och en sta-

bil likviditet vilket gör att bolaget klarar 
av att möta denna förhoppningsvis tillfäl-
liga nedgång i uthyrningsverksamheten. 

När det gäller våra fasta hyresgäster så 
kan jag glädja er med att allt för tillfället 
är uthyrt.

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

260

En festlig lokal i unik 1950-tals miljö  
för stora och mindre sällskap

Med sitt centrala läge och goda parkeringsmöjligheter  
är det en perfekt lokal för konferenser, mässor såväl som 
danskvällar, fester, bröllop, events.

• Dansgolv med parkett, 400 kvm
• Middagssittning för upp till 550 personer
• Biografsittning för upp till 700 personer
• Servering och bar med fullständiga rättigheter (catering)
• Stor scen – 5 x 10 m
• Ljud- och ljusanläggning
• Stor garderob
• Handikappanpassat
• Gott om parkeringplatser
• Goda förbindelser med kollektivtrafik

Önskas servering i lokalerna anordnas detta genom särskild  
överenskommelse mellan hyresgäst och restauratören som har  
serveringstillstånd för byggnadens samtliga lokaler.

För ytterligare frågor ring
Valter Levandowski

0727 48 07 19

ELLER

fyll i en bokningsförfrågan på 

parkhallenboras.se/bokning/

Parkhallen

BORÅS

<<<                                                                >>>

Låt oss nu hoppas på att vi alla lyckas 
övervinna viruset och Parkhallen fylls 
med hyresgäster, oavsett det är hyresgäs-
ter med eller utan frack.

Claes Palmén / februari 2021

Bolagsstämma för Parkhallen i Borås AB

Slutligen vill vi Styrande 
rikta ett stort tack till  

alla er PB-bröder som så 
plikttroget har betalat in 

årsavgiften trots uteblivna 
aktiviteter.

Klang och  
på återseende!



KLANG! Nr 39 – 2021 5KLANG! Nr 39 – 20214

Mine Bröder i  
Borås Par Bricole!
Det finns all anledning att skriva om detta  
en gång till och samtidigt försöka beskri-
va hur så många delar av vår verksamhet 
hänger ihop med vårt nya verksamhets-
stödsystem . Vi kallar vårt verksamhetssys-
tem för PB Arkivet eller PBA . PB Arkivet 
ersätter alltså det gamla Kanslisystemet 
som nu har gått ur tiden .

I vårt PB Arkiv lägger vi vår medlems-
data, så som namn, adressdata, kalender, 
utmärkelser, betalningar, delaktighet i 
olika grupper så som Talang- eller Äm-
betsmannagrupper. Allt detta möjliggör 
att vi kan administrera vårt Lysande Säll-
skap. Vi utvecklar och lägger till löpande, 
än fler funktioner som ger oss allt mer 
stöd i vårt Bricolistiska arbete.

Utvecklingen av PB Arkivet är nu 
inne på sitt tredje år och vi börjar nu se 
hur snabbt och effektivt verktyg vi har 
skapat. Vi i de tre västsvenska logerna 
Göteborg, Vänersborg och Borås (GVB) 
har lagt hundratals timmar på att ”tvätta 
data”, dvs. att organisera, korrigera och 
strukturera om den gamla medlemsdatan 
från Kanslisystemet. Vi har skapat en ny 
modern data-arkitektur och användar-
vänligt gränssnitt för oss användare. Vi 
använder modern teknik för datasäkerhet 
och för databasfunktionalitet. Allt detta 
sammantaget ger oss ett mycket snabbt 
och säkert system. 

Vi som arbetar med utvecklingen av PB 
Arkivet är alla Bröder i våra tre GVB-lo-
ger och vår grupp kallas Ordens Digitala 
Collegium (ODC). Det är alltså genom 
ODC som våra tre loger samarbetar om 
vårt gemensamma, digitala verksamhets-
styrningssystem. Det är viktigt för oss alla 
att PB Arkivet har utvecklats av Bröder 
för Bröder, eftersom vi brinner för såväl 
Par Bricole som för att kunna skapa det 
snabbaste, stabilaste och säkraste verkty-
get för oss alla.

Som medlem kan du redan idag logga 
in och kontrollera dina personliga upp-
gifter och vi rekommenderar dig att göra 
det snarast (Se bild 1). Det är nämligen 
inte lätt för någon annan än dig själv 
att veta, om PB har tillgång till din rätta 
adress eller telefonnummer. 

Inga användarnamn och/eller lösen-
ord från det gamla Kanslisystemet kan 
användas i PB Arkivet. Användarnamnet i 
PB Arkivet är din email-adress (i gemener 
dvs. lower case]

Varje Loge har sin egen inloggnings-
sida – man kan komma till den egna 
inloggningen genom att navigera till 
“Medlemsinloggning” på boras.parbri-
cole.se eller att direkt knappa in https://
verksamhet.parbricole.org/gui/boras 
Vid första inloggning väljer du ”Glömt lö-

senord?” och får därefter en länk till din 
mail-adress för att kunna skapa/återställa 
ett nytt lösenord för PB Arkivet. När du 
väl har loggat in i PB Arkivet, kommer du 
att hitta instruktionsfilmer som förklarar 
hur du kan använda olika funktioner. 
Ovan länkar hittar du alltså även på vår 
hemsida om du bara vill klicka på länkar.

Det är även bra att kontrollera om de 
medaljer som är registrerade, faktiskt är 
de som du har erhållit. Du kan även se 
vilka grupper du är delaktig idag. Snart 
kommer vi även att kunna tillföra infor-
mation om våra historiska gruppmed-
lemsskap, dvs. om du varit aktiv i olika Ta-
lang- eller Ämbetsmannagrupper under 
åren, så vi snart att kunna uppdatera PBA 
med dessa historiska data (Se bild 2).

En bild på varje Broder i PBA, är ett 
mål vi arbetar emot och det kan du 
personligen hjälpa till med så fort vi 
återupptar våra muntra och anständiga 
tidsfördriv igen. Om du ännu inte har en 
bild kopplat till ditt namn i PB Arkivet, 
när du efter denna artikel loggar in för 
att kontrollera dina uppgifter, tar du 
kontakt med vår OF – Ordens Fotograf 
vid nästa Kapitel du besöker. Det är ju 
mycket trevligare för oss alla om vi kan 
synas med såväl namn som bild i vårt ge-
mensamma arkiv. Skriv en kom-ihåg-lapp 
om detta, om du inte hittar din bild vid 
din ”kontaktinformation” (Se bild 3).

Alla vi som har en smartphone kan 
även ladda ner en länk till vår PB Kalen-
der under fliken ”Aktiviteter”. När du väl 
har gjort detta en gång så har du alltid 
senaste information om våra kommande 
möten i din telefon. Denna information 
uppdateras automatiskt om en aktivitet 
ändras. Där kan du även se de övriga 
GVB-logernas aktiviteter och snart även 
alla övriga Logers aktiviteter (Se bild 4).

Du får även information om platsen/
adressen där aktiviteten avhålls, vilket är 
mycket behändigt då vi besöker övriga 
Loger för första gången. Du kan enkelt 
klicka på länk till karta som visar exakt 
hur du tar dig till den lokala PB-aktivite-
ten (Se bild 5, 6).

Ytterligare en finess som du kan hitta i 
PB Arkivet, är vCard som gör att du kan 
ladda ner ett adresskort på din dator 
eller mobil. Du kan även skapa smarta 
grupper i din adresslista, vilket gör det 
enkelt att hantera dina Bröder i din digi-
tala adressbok (Se bild 7). 

Den nya Matrikeln, som du förhopp-
ningsvis fick i slutet 
av februari, är 
datan i den för 
första gången 
hämtad från det 
nya PB Arkivet. 
Anledningen 
till att Matri-
keln kommer 
ut så sent 
den här 
gången, är 
just att 2020 
blev året då vi tog klivet över 
från Kanslisystemet till PB Arkivet och att 
vi helt enkelt behövde bygga färdigt PBA 
innan vi kunde ta ut data till Matrikeln. 
Sannolikt finns det fortfarande en del 
saker som kommer att bli bättre till nästa 
Matrikel som vi beräknar utkomma un-
der hösten 2021, dvs. mer enligt sedvan-
lig utgivningsplan. Nu är vi ju fortfarande 
mitt i en pandemi, så det kan kanske 
påverka utgivningen någon vecka hit el-
ler dit, men vi ska få ut den i höst.

Med dessa rader hoppas jag att jag kun-
nat ge dig en liten insikt i vad som hän-
der i vår Bricolistiska utvecklingsvärld. Ta 

Vårt PB Arkiv, Matrikel/Årsbok och Dina Egna Personuppgifter

BILD 1

Om du inte vari inne vårt nya PB Arkiv ännu, rekommenderar vi att du snarast loggar in och kollar 
dina egna kontaktuppgifter till att börja med.

BILD 2

Arbetet med att strukturera grupperna pågår just nu och blir allt tydli-
gare under de kommande veckorna.

BILD 3

Skriv en kom-ihåg-lapp om detta, om du inte hittar din bild vid din ”kon-
taktinformation”.

BILD 4

För närvarande kan vi se alla våra 3 västsvenska Logers kalendrar. Vi 
arbetar för att få in även de övriga logerna i samma kalender.

BILD 5

Alla vi som har en smartphone kan även ladda ner en länk till vår PB 
Kalender. Du hittar steg-för-steg-instruktioner under Prenumerera på 
aktiviteter. Inom några månader hoppas vi kunna komma igång med 
våra möten igen, varvid kalendern blir allt viktigare att ha koll på. Det 
fina med en digitalt delad kalender är att den uppdateras i din ficka, 
varje gång någon förändring sker. Dvs. att alla är alltid uppdaterade med 
senaste information om varje möte.

BILD 6

En finess med vår digitala kalender är att vi alltid har tillgång till adres-
ser och kartor till den plats där en aktivitet sker. Det blir särskilt viktigt 
då vi besöker en annan loge som vi inte varit och besökt tidigare, här ett 
exempel på möte som finns bokat i Vänersborg i maj.

BILD 7

Även våra adresser och vCard-adresser är kopplade till kartfunktionen. 
Det betyder att du snabbt kan få hjälp att hitta till den Broder du vill 
besöka.

dig en titt på det som redan finns i vårt verksamhetssystem idag. 
Nya funktioner och förbättringar kommer att läggas till löpande.  
ODC sover aldrig ;)

Christian Alçenius  
OIM PB Borås  

samt Projektledare för ODC
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Normalt brukar vi titta tillbaka i Borås 
Par Bricoles annaler och där plocka 
fram något från tidigare år och belysa . I 
detta nummer har dock vår ”backspegel-
redaktör”, Mats Jontell, läst in sig på 
en tidigare pandemi, nämligen spanska 
sjukan och beskriver den ur ett boråsper-
spektiv .

Nu har det gått mer än ett år sedan 
Borås Par Bricole hade sin senaste sam-
mankomst. Det lär vara den enda period 
i Sällskapets historia som inneburit ett så 
stort avbrott. Tankarna går därför tillbaka 
till den föregående stora pandemin, 
spanska sjukan, och hur den påverkade 
Sällskapets aktiviteter. En tidig lördags-
morgon begav jag mig därför till Säll-
skapets välförsedda och välorganiserade 
bibliotek i jakt på information i ärendet. 
Trots ivrigt letande bland matriklar, 
årsböcker och andra skrifter kunde jag 
tyvärr inte få fram någon information av 
intresse.

Det enda som jag kunde hitta i form av 
inställda aktiviteter gällde Moderlogen. 
Året var 1917, dvs. året före pandemins 
utbrott. I skriften Sällskapet Par Bricole 
från 1946 kan man läsa att Vårhögtidsda-
gen den 28 april var inställd med anled-
ning av svårigheterna att ”anförskaffa 
fluidum och på grund av den allmänna 
livsmedelsnöden”. Några liknande 
avbrott drabbade uppenbarligen inte 

vårt Sällskap. Kanske berodde det på 
att spritsmugglarna på västkusten vid 
den tiden hölls i styr av tullfiskalen, vice 
häradshövdingen G. von Zweigbergk, till-
lika den förste Theaterdirektören i Borås 
Par Bricole. Man kan ju bara spekulera i 
vad denna position hade för betydelse för 
nödvändiga tillgångar…….

Den kalmuckiska världen utanför 
Sällskapet drabbades desto hårdare. Även 
om beräkningarna är osäkra så dog glo-
balt mellan 50 till 100 miljoner människ-
or i spanska sjukan. Den siffran kan jäm-

föras med de 17 miljoner som stupade 
under första världskriget. Ursprunget till 
pandemin sägs vara Albert Gill som vid 
en militärförläggning i Kansas insjuknade 
den 4 mars, 1918. En enda mutation i en 
enda viruspartikel var alltså ansvarig för 
att pandemin startade. När infektionen 
sedan tog fart uppstod sannolikt ytterli-
gare mutationer, precis som den vi nu ser 
i samband med covid-19. Här kan man 
tala om att liten tuva välter stort lass.

Varför kallades infektionen för spanska 
sjukan om smittspridningen hade sitt 

I backspegelnI backspegeln

De sjuka låg i stora salar. Denna bild är troligen inte från Borås.

Borås lasarett före 1930. Vid tiden för spanska sjukan låg Borås Lasarett i kvarteret Idun, mellan 
Kungsgatan, Åsbogatan, Stora Brogatan och Sturegatan.

ursprung i USA? Anledningen var att 
pressen i de krigsdrabbade länderna var 
censurerad för att inte demoralisera den 
egna befolkningen och därför förbjöds 
tidningar att skriva om pandemin.  
I Spanien, som var neutralt, skrev däre-
mot pressen om alla som insjuknat och 
övriga Europa fick därför intrycket att 
sjukdomen kom från Spanien. Genom 
amerikanska militärer spred sig sjuk-
domen till Europa, ned i trånga skytte-
gravar. I och med separatfreden mellan 
Tyskland och Ryssland, frigavs ett stort 
antal smittade ryska soldater som efter 
återvändandet till Ryssland förde smittan 
vidare österut. 

Vid tidpunkten för spanska sjukan 
trodde man att orsaken var en bakteriell 
infektion. Detta berodde på att dödsor-
saken oftast var en lunginflammation 
och när man studerade lungvävnad från 
döda patienter så kunde man identifiera 
bakterier som viruset hade banat väg för. 
Det fanns de som ifrågasatte bakteriehy-
potesen, mest känd är kanske forskaren 
Dujarril, som i ett försök att visa att smit-

tan inte var en bakterie, filtrerade blod 
från en patient och sedan sprutade in 
det i sig själv. Han insjuknade i influensa, 
men överlevde. 

Vid tiden för spanska sjukan hade man 
noterat att gruvarbetare i kvicksilver-
gruvor klarat sig bättre från infektionen 
än andra, och att patienter med syfilis 
eventuellt fick mindre influensa vilket 
hänfördes till deras kvicksilverbehand-
ling.  Gemene man använde alkohol 
och tobak. Den framtida arkitekten Le 
Corbusier ska under en våg av spanska 
sjukan i Paris ha stängt in sig på ett 
hotellrum med ett stort förråd av cigarrer 
och cognac. Även han överlevde.  

Tack vare insatser av den svenskfödde 
läkaren Johan Hultin har man kunnat 
kartlägga uppbyggnaden av det virus 
som orsakade sjukdomen. Vid två tillfäl-
len gjorde han expeditioner till Alaska. 
Redan 1951 försökte han att isolera virus 
från djupfrysta kroppar av eskimåer men 
tyvärr hittades då inget influensavirus 
som gick att analysera. Den nya gentek-
niken gav dock Hultin förutsättningar 

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.

När man kom på att smittan var luftburen började man bära ansiktsmask.

för att studera virusets sammansättning, 
varför han återvände till Alaska 1998, nu 
74 år gammal. Han isolerade då resterna 
av en överviktig 30-årig eskimåkvinna. 
Fettvävnaden hade skyddat lungorna från 
förfall och detta gav möjligheter till att 
man framgångsrikt kunde rekonstruera 
det aktuella viruset.

Hur såg då situationen ut i Borås? En-
ligt Borås tidning återfanns de första vitt-
nesbörden i regementsläkarens rapport 
från september 1918. Läkaren noterade 
i mitten av månaden att 1 423 soldater 
insjuknat totalt, varav 160 under de allra 
senaste dygnen. I Borås stad, vilken då 
hade en geografiskt väsentligt mindre yta 
än idag, smittades enligt Stadsläkarnas i 
Älvsborgs län årsberättelser för 1918 och 
1919, inte mindre än 8 650 personer. 155 
av de insjuknade avled, vilket gjorde att 
dödligheten uppgick till 1,8 personer 
per 100 drabbade. Detta var lägre än 
den siffra, kring 2,5 procent, som brukar 
anges som den svenska snittsiffran över 
spanska sjukans dödlighet. 

Den 14 oktober kunde man i Borås 
Tidning läsa följande: ”En begrafningar-
nas dag var det igår i Borås i det icke min-
dre än 13 jordfästningar då ägde rum, 
de flesta efter personer som fallit offer 
för spanska sjukan”. Några dagar senare, 
den 19 oktober, förbjöds under tio dagar 
alla offentliga tillställningar såsom cirkus, 
baler, föreläsningar, konserter ”eller an-
nan dermed jämförlig tillställning af hvad 
beskaffenhet den vara må.” Tydligen så 
kunde dock Borås Par Bricole genomföra 
sina sammankomster.

Mats Jontell

Källor:

Borås Tidning, 3 okt. (2018) 
Läkartidningen, 115 (2018) 
Sällskapet Par Bricole, (1946) 
Svensk Juristtidning, (1931)
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Bengt I Johansson
Bengt I Johansson, en välkänd Borås-
profil såväl inom som utanför våra murar . 
Få, om ens någon har väl varit lika enga-
gerad i Borås föreningsliv .

Bengts engagemang i PB genom snart 
ett halvt sekel har varit ovärderliga .

I år fyller Bengt 80 år och i ett samtal 
med KLANG! berättar han om delar av 
ett intressant liv, så här långt . 

Bengt är urboråsare och har bott i sta-
den hela livet med undantag för studie-
åren och några år på 1970-talet, då han 
hade ett internationellt uppdrag. Som 
barn bodde Bengt i hörnet Kungs gatan 
– Järnvägsgatan, där Högskolan i dag 
står. Kvarteret var enligt Bengt mycket 
barnvänligt, eftersom det gick att fånga 
råttor i grannhusens källare; en råttfälla 
fäst i snöre sänktes ner i kattgluggarna. 
En riktigt bra dag kunde det metet ge 
upp till 50 öre i förtjänst!

Efter studieåren blev Bengt VD för 
regionens fastighetsägareförening, en be-
fattning han hade i 12 år, innan han 1978 
startade egen verksamhet med inriktning 
på fastighetsrätt.

På 1970-talet var Juniorhandelskam-
maren en mycket aktiv organisation. JCI 
(Junior Chamber International, eller 
Jaycees) var då världens tredje största 
opolitiska medlemsorganisation (efter 
Lions och Rotary) med närmare 400 000 
medlemmar. I Sverige hade man 3 500 
medlemmar. I denna förening gjorde 
Bengt en internationell karriär, efter att 
först ha varit ordförande här i Borås och 
därefter svensk president. Han var först 
Vice President internationellt, med an-
svar för de asiatiska länderna, och sedan 
Executive Vice President (Vice Världspre-
sident). Under ett antal år hade han över 
200 utlandsresor per år, med besök i de 
flesta av världens länder.

Bengt berättar:
– Jag kan faktiskt inte påminna mig ett 

enda år då jag inte har haft ett uppdrag 
i en förening. När min fru Lill och jag 
träffades var jag ordförande för TBV 
(Tjänstemännens Bildningsverksamhet). 
Lill var journalist på Borås Tidning och 

hade i uppdrag att intervjua mig. Det 
blev en 54 år lång intervju! 

– Jag var ordförande i Borås Judoklubb 
under några år och 1969 var jag med och 
startade Odd Fellowlogen 150 Calluna, 
sedan blev jag logens andre Övermästare. 
År 1972 var jag med och startade Mun-
skänkarnas Borås-sektion och sedan blev 
jag sektionens andre ordförande. Det 
har alltid funnits en förening, där jag har 
haft uppdrag.

Startandet av Munskänkarna i Borås 
var för övrigt början på ett livslångt 
intresse för vin, inte minst vinets histo-
ria. På 1980-talet ledde det, under 11 år, 
till ett veckoprogram i Radio Sjuhärad. 
Därefter har Bengt skrivit om vin i Borås 
Tidning sedan 25 år tillbaka. Bengt är 
medlem i Sveriges Vinskribenters Fören-
ing, vilket man måste vara för att få delta 
i Systembolagets skribentprovningar på 
Bolagets huvudkontor i Stockholm.

I PB gick Bengt med 1974 och redan 
1978 kom den första befattningen, som 
Vice Skattmästare i Arbetsgraderna. 
Sedan blev Bengt General-Protonotarie, 

Vice Ceremonimästare i Arbetsgraderna, 
Ceremonimästare i Arbetsgraderna, Vice 
Ordförande i Arbetsgraderna och Ordfö-
rande i Arbetsgraderna för att år 2004 bli 
Styrande Mästare. Högsta Graden (RSK) 
fick han 1998.

När Bengt blev Styrande Mästare i PB 
satte han upp några mål för uppdraget: 
Att genomföra ett 150-årsjubileum som 
inte skulle belasta Sällskapets soliditet, att 
starta medlemstidningen KLANG! och 
att öka Sällskapets nettomedlemstal med 
minst 10 medlemmar på år.

”Men om jag skall peka på något, som 
mer än annat har engagerat mig i PB, så 
är det vår lokalfråga. För att nya Bröder 
skall förstå det, så behövs en viss tillbaka-
blick:”

– Den 10 juni 1978 brann Stadshotel-
let i Borås. Huset hade år 1908 uppförts 
av PB (60 %) och Frimurarna (40 %). 
I början av 1960-talet såldes fastigheten 
till innehavaren av Stadshotellet, som 
dittills hade varit hyresgäst i huset. I och 

med branden försvann PB:s lokal och 
en slags lokallös ökenvandring började. 
Direkt efter branden upplät jag delar av 
mitt kontor till PB och dit bars också den 
rekvisita som kunde räddas.

– Vi kom, efter några år på olika 
platser, bland annat i Stadshushallen, att 
hamna i de lokaler som i dag inrymmer 
Pulsen Konferens och Astern. Men det 
var hela tiden en osäker tillvaro, utan att 
något besittningsskydd inträdde för oss. 
Till slut såldes byggnaden till Pulsen, som 
inte ville inte ha kvar oss i huset.

– Viss panik utbröt och det hela landa-
de i, att vi fick flytta vårt lager med all vår 
rekvisita till en lokal på Göteborgsvägen, 
vårt kansli fick inrymmas i Hemgårdens 
lokaler. Gradgivningskapitlen genomför-
des i Parkhallen, medan måltidskapitlen 
avhölls i den numera rivna Rotundan.

– Jag fick i uppdrag av mina företrä-
dare som StM försöka få till stånd ett per-
manent avtal med Borås Stad avseende 
Parkhallen. Det uppdraget var långt ifrån 
färdigt när jag 2004 tillträdde som StM. 
Då hade vi fått till stånd ett helt vanligt 
hyresavtal, som bland annat gav rätt oss 
att bygga det lager för rekvisitan, som vi 
i dag har. Men vi behövde naturligtvis ha 
ett betydligt längre hyresförhållande eller 
få köpa fastigheten. 

– Först strax före det att jag avgick 
som StM på hösten 2011 kom vi i hamn 
med ett långtidsavtal avseende huset. Det 
gick inte att få köpa huset, så detta var 
det bästa vi kunde åstadkomma för att 

PB-quiz
1 – När bildades Borås Par Bricole? 
A) 1860 
B) 1865 
C) 1870

2 – Vilken Loge är Borås PB:s 
Fadderloge? 
A) Göta PB 
B) Jönköping PB 
C) Vänersborgs PB

3 – Vad hade Borås PB:s förste 
Styrande Mästare för yrke? 
A) Bankdirektör 
B) Postmästare 
C) Disponent

4 – Vad hette Borås PB:s förste 
Styrande Mästare? 
A) P A Dahlgren 
B) P A Dahlberg 
C) P A Dahlström 

5 – Borås Par Bricole var flitig 
användare av Gamla Teatern i 
Stadsparken. När byggdes den? 
A) 1858 
B) 1873 
C) 1897

6 – År 1890 hade Borås PB så många 
medlemmar så verksamheten häm-
mades, p.g.a. lokalers begränsningar. 
Man använde slutligen Rådhusloka-
len till officiella möten, men var 
hölls måltidskalasen och 
”Nachspielen”? 
A) Arbetsgrader på Hotell Borås och 
Riddaregrader på Hotell du Park 
B) Arbetsgrader på Hotell Borås och 
Riddaregrader på Hotell du Nord 
C) Arbetsgrader på Hotell Grand och 
Riddaregrader på Hotell du Park

7 – Borås PB byggde tillsammans 
med ett annat Ordenssällskap ett 
hotell i Borås, som fungerade som 
Ordenslokaler för båda Sällskapen. 
Vilket var Ordenssällskapet? 
A) Tempelriddarorden 
B) Odd Fellow 
C) Frimurarorden

8 – Stadshotellet byggdes mellan 
1907-1909 men totalförstördes i en 
brand …? 
A) 10 juni 1980 
B) 10 juni 1976 
C) 10 juni 1978

9 – Borås PB:s silverbål som används 
vid vår Barbarahögtid är skänkt 
av…? 
A) P A Bengtsson 
B) Alfred Sandwall 
C) Jonas Boberg

(Rätta svar på sista sidan.)

få någorlunda arbetsro. Avtalet löper på 
20 år och innehåller ett besittningsskydd 
för PB. Vi hyr hela huset för en symbolisk 
summa och vi får själva hyra ut huset och 
ta intäkterna, mot att vi svarar för alla 
drifts- och underhållskostnader för huset. 
Jag tycker det är ett bra avtal; under alla 
omständigheter var detta det bästa vi 
kunde åstadkomma under risken att helt 
stå utan verksamhetslokal.

I samtal med DStM Hans Berglund

Bengt gratuleras på 70-årsdagen 2011.

Lill och Bengt, en halvsekellång intervju.

Bengt har genom sin vinspalt under 25 år i 
Borås tidning tipsat om vad boråsarna skall 
dricka till maten. (Foto: Borås Tidning)

Bengt var StM under åren 2004 – 2011. Här med sina medstyrande DStM Lars Wettéus och StK 
Bernth Höglund.

Audrey och jag. Bengt känner alla igen, och på 
hans vänstra sida sitter Audrey Hepburn.
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Kungliga Nummerlotteriet grundades 
1771 av Kung Gustav III . Många av oss 
vet säkert att Bellman under en längre 
tid var anställd just på Nummerlotte-
riet – det var ett sätt för Gustav III att 
ge honom försörjning eftersom hans 
skaldekonst m .m . uppskattades mycket 
av kungen . 

Men enligt boken ”Bellman. Biografin” 
verkade han inte ha slitit alltför hårt på 
denna arbetsplats…

”Nummerlotteriets dragningar utgjor-
de under nära sjuttio år ett af Stockholms 
folknöjen, både för dem som spelade och 
icke spelade på lotteriet. Hela samhället 
tänkte på den närmast förestående drag-
ningen, talade och drömde om denna, 
och när hon slutligen inträffade, hvilket 
skedde hvar tredje onsdag, ilade man 
till Slottsbacken för att icke försumma 
någon del af högtidligheten.” [Ur Gamla 
Stockholm, 1882]

Kungliga Nummerlotteriet var ett 
statskontrollerat lotteri och inga konkur-
rerande lotterier tilläts – det var helt 
enkelt ett effektivt sätt att få in pengar 
till statskassan och samtidigt ett folknöje. 
Den tidens motsvarighet till våra ”skrap-
ningar av trisslotter i TV4 varje morgon”. 
Den som ville spela på andra spel fick 
göra det i hemlighet.

 Nummerlotteriet inordnades under 
ett särskilt ämbetsverk. Lotteriet blev 
en stor arbetsplats i Stockholm med 
som mest 70 anställda. Kung Gustav III 
tillsatte också poster för att hjälpa skalder 
och andra som behövde stöd. Mest känd 
av dem är Carl Michael Bellman som var 
sekreterare i Kungliga nummerlotteriet 
från 1776. 

Nummerlotteriet var ett så kall-
lat genuesiskt lotteri vilket innebar att 
spelarna satsade på nummer mellan 1 
och 90. Man satsade på att ett, två, tre 
eller fyra nummer skulle återfinnas bland 
de fem dragna och vinsten blev 15, 270, 
5 200 respektive 64 000 gånger den egna 
insatsen. 

Lotterna köptes i Nummerlotteriets 
hus på Svartmangatan 9 i Gamla Stan el-
ler hos någon av de kommissionärer som 
var knutna till lotteriet.

Direktionen för Kungliga Nummerlot-
teriet bestod i början av 1800-talet av en 
ordförande och tre ledamöter. I övrigt 
bestod personalen av omkring 70 perso-
ner, varav ett 50-tal extraordinarier. För-
utom kansliet, med bland annat en sekre-
terare, en ombudsman och en kanslist, 
hade Nummerlotteriet fem kontor och 
ett eget tryckeri. Till lotteriet var även ett 
antal kollektörer – eller kommissionärer 
– knutna. Dessa var försäljare av lotterna 
och kunde vara allting från källarmäs-
tare, kryddkramhandlare, apotekare och 

liknande. De hade 5 % provision för de 
första 333 riksdalerna, därefter 6 %. 

Den första lotteridragningen ägde 
rum den 20 februari 1773. Dragningarna 
skedde sedan var tredje onsdag. Till 
en början hölls de utanför Wrangelska 
palatset på Riddarholmen och senare på 
Kungliga slottets yttre borggård. Från och 
med år 1803 hölls de på Slottsbacken där 
det ställdes en tribun prydd med fru For-
tunas bild. Vinnarna drogs fram av pojkar 
med förbundna ögon: ”sedan att man 
flere gånger omwridit hjulet, uttages en 
lott af en barnhusgosse med förbundne 
ögon och handske på handen”.

Vid varje dragning fick även ”fem av 
allmogens ogifta döttrar i åldern 15 till 
24 år” hundra riksdaler till morgongåva 
(hemgift) vid sitt”. De lyckliga vinnarna 
erhöll sin gåva så snart hon ”trädt i gifter-
mål”. Landshövdingarna lämnade förslag 
på lämpliga personer, varefter de skrevs 
in i en liggare. Ur denna ”flickmatrikel” 
drogs fem namn vid varje dragning.

För att öka spellusten gav Kungliga 
Nummerlotteriet årligen ut en alma-
nacka. Den innehöll en kalender med 
markerade speldagar, markerade drag-
ningsdagar, en förteckning över lotteriets 
personal, tabeller över provisionen och 
i de äldre upplagorna även förföriska 
berättelser om lotterispelets fördelar. 

Ett exempel: ”Den fördel lotteriet giver 
kronan, är så väl använd att var och en, 
även den som genom lyckans vidrighet, 
skulle förlora sin insats, drager därav en 
stor vinning”. Texten anspelar på det stöd 
till det allmänna som lotteriet lämnade, 
exempelvis delfinansiering av Trollhätte 
kanal (kanske något att tänka på för vår 
egen finansminister i akt och mening att 
öka på skatteintäkterna).

Kända svenska män, både i och utanför 
Svenska Akademien, har tjänstgjort i 
Kungliga Nummerlotteriets direktion. 
Exempel på detta är Anders af Botin, 
Gustaf Fredrik Gyllenborg och Carl 
Gustaf af Leopold. Elis Schröderheim har 
varit dess ordförande och Isac Reinhold 
Blom tjänstgjorde som lotteriets ombuds-
man.

Lotteriets fastigheter på Svartmangatan 
i kvarteret Cepheus i Gamla Stan förval-
tas numera av Statens fastighetsverk.  
I dag fungerar byggnaden som kontors-
lokal och den är byggnadsminnesmärke 
sedan 1995. Om ni besöker Gamla Stan 
idag kan ni se en skylt om detta vid por-
ten till Svartmangatan 9. Verksamheten 
upphörde av politiska skäl 1841.

Sammanställt av Göran Olofsson,  
samt av Broder Stefan Leo Malmö PB

Bellman och Nummerlotteriet

Lotteriet huserade på Svartmangatan 9 i kvarteret Cepheus i Gamla Stan.

Nummerlott från 214:e dragningen. 
I april månad 1786 köpte någon denna nummerlott. Samma månad 
instiftade Gustaf III Svenska Akademien. Bellman, Nummerlotteriets 
sekreterare, hörde dock inte till de invalda. I den nya akademien sam-
lade kungen poeter med en helt annan litteratursyn. Lotten visade sig 
för övrigt vara en nit och användes istället som bokmärke. 

Ett år med Corona
Det här året blev för oss, lite till mans,
ett ovanligt år som vi knappt trodde fanns.
Vi har tvättat händer med lätt elegans,
och sprit har vi använt, om vi haft till hands.
Men mest har vi lärt oss a t t  h å l l a  d i s t a n s .
Vårt Sällskap har tappat en del av sin glans,
att hålla Kapitel – ack, inte en chans,
och glöm allt om tal- eller sång leverans.
För Bröderna gäller nu lugn acceptans,
vi vet vad som gäller: a t t  h å l l a  d i s t a n s !
Och godkända resmål finns knappt någonstans,
liksom glada fester med samkväm och dans. 
Nej, viktigast är ju a t t  h å l l a  d i s t a n s .
Ett virus bekämpas med nolltolerans,
att visa respekt tillhör god konvenans.
Tegnell måste mötas med koncilians,
vi gör som han säger (med måtta och sans),
men framför allt, Bröder –  v i  h å l l e r  d i s t a n s !

Henrik Westling
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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 

När vi nu lagt år 2020 en bit bakom oss 
kan vi konstatera att knappast blev ett 
år som alla andra . Alla har vi väl på ett 
eller annat sätt berörts, även om flertalet 
av oss har haft förmånen att hålla oss 
friska . Det är i skrivande stund exakt ett 
år sedan vi kunde genomföra den senaste 
Gradgivningen och kalaset i Broderlig 
samvaro . Det var väl Grad III, om jag 
minns rätt .

 Och vem trodde då, när beslutet togs 
om att ställa in i första hand Grad IV, 
att det skulle dröja minst ett år innan vi 
kunde återuppta vårt arbete. Nu står hop-
pet till att vi alla blir vaccinerade under 
våren, och att vi inte nås av en massa 
ondsinta mutationer och varianter. Även 
om man har klarat sig från att bli sjuk 
och haft en dräglig tid under karantä-
nen så tror jag de flesta vill se samhället 
i ”normalläge” igen. Jag tänker då inte 
bara på att vi kan återuppta våra ”muntra 
och anständiga nöjen”, utan att även 
livet utanför murarna kan normaliseras 
så att vi kan besöka våra äldre släktingar, 
resa när och fjärran eller helt enkel ta en 
enkel lunch med goda vänner.

Till dess önskar redaktionen Bröderna 
en skön vår med fågelsång, skir grönska 
och varma vindar och dagar med mycket 
sol. 

Claes Persson

Rätta svar till PB-quiz: 1 A, 2 C, 3 B, 4 A, 5 B, 6 B, 7 C, 8 C, 9 B
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