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Ja, så kan man väl säga, eller rättare sagt 
skriva, när vi nu befinner oss i slutet 
av den sista vårmånaden maj . Dels går 
vi mot ljusare tider i och med jordax-
elns lutning mot solen . Det ger (om än 
senkommen denna vår) lite värme så att 
man äntligen kan avnjuta sin ”GT” på 
balkongen . 

Från den kan man också avnjuta alla 
fåglar, de flesta har ju anlänt nu och kan 
påbörja sin häckning här i högan nord, 
där de kan dra nytta av långa ljusa dagar 
och gott om insekter att föda upp sina 
ungar med. 

Men ljuset bryter också fram i och 
med att ”pandemimörkret” nu förhopp-
ningsvis får ge sig i och med att vi alla fått 
varsin dos av valfritt, eller åtminstone av 

Folkhälsomyndigheten, godkänt fluidum. 
Det innebär att vi härintill nu presenterar 
höstens sammankomster under rubriken 
”Kommande möten”. Vi måste väl ändå 
ha brasklappen att om någon elak muta-
tion dyker upp får vi backa på detta om 
Folkhälsomyndigheten så anser. Men som 
det nu ser ut, så inleder vi höstterminen 
med Grad X i mitten av augusti.

Så välkommen till KLANG med lite 
blandad läsning, inte minst en presenta-
tion av en Broder som betytt mycket för 
Borås Par Bricole – Åke Anderson.

Trevlig läsning!
Avslutningsvis – HÅLL UT, HÅLL AV-

STÅND och HÅLL KONTAKT!
Redaktionen

Ljuset bryter fram . . .

Preliminärt:

14/8 17.00 10:e Graden Svart väst

11/9 17.00 9:e Graden Vit väst

16/10 17.00 1:a Graden Svart väst

13/11 16.00 6:e Graden Svart väst

6/12 17.00 Barbaradagen Vit väst

Vi hälsades välkomna till PB:s livesändning lördagen 17 april av Providörerna Hans Carlsson och 
Jonas Svensson. Läs mer på sidorna 8-9.
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Men om nu corona-situationen utveck-
las positivt under sommaren, så inleder 
vi PB-säsongen med två höga Riddaregra-
der i augusti och september.

Höstens första Arbetsgrad, Grad 1 den 
16 oktober, ligger också framför oss.  Vi 
måste inventera vår omgivning och se till 
att vi just i år kan hälsa välkomna en stor 
skara nya Kommendörer som skall föra 
vårt fina arv vidare. 

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 1 juni – 15 november

År Datum
95 11 sep Yngve Hanson
85 11 okt Göran Stenbäcken
80 19 jun Valdemar Kuuttanen
80 26 jun Torkel Ramhult
80 01 jul Björn Carlesund
80 12 jul Christer Bergquist
80 20 sep Lars Öhrn
75 15 jul Christer Gustafsson
75 19 jul Roland Hüttner
75 22 jul Per-Olof Ohlsson
75 28 aug Thomas Bergström
75 07 nov Lars Svensson
70 02 jun Mats Jontell
70 04 nov Stig Appelkvist
60 04 aug Dan Lorentzon
60 18 aug Krister Lundgren
60 17 sep Eric Pistone
60 22 sep Anders Lundin
60 01 nov Jörgen Persson
60 14 nov Göran Sköldberg
50 09 jun Martin Zedler
50 22 jun Magnus Mattiasson
50 22 jul Joakim Österlund
50 28 jul Tomas Persson
50 03 aug Mikael Ringheim
50 05 aug Claes Nylén
50 17 aug Petter Sångberg
50 01 sep Mikael Lundqvist

Hvem är, som ej vår Broder minns

Namn Ålder Avliden Grad
Hans Andrén 74 27 feb 9  
   HedK
Lars Wettéus 84 25 apr RSK 
   HedK
Rolf Pettersson 83 13 maj 9  
   HedK

År Datum
50 03 sep Fredrik Langmead
50 20 sep Nicklas Bengtsson
50 14 okt Joachim Jerkersson

Bäste PB-Broder
Jag sitter i mitt arbetsrum i Brämhult och 
tittar ut genom fönstret och lägger märke 
till hur björkarna blir grönare för var 
timme . Vårens ankomst och det ständiga 
kretsloppet med våra årstider är alltid 
lika fascinerande (skrivet 20 maj) .

Samtidigt som jag sitter och summerar 
det gångna verksamhetsåret i Par Bricole 
så blickar jag redan framåt mot höstens 
begivenheter. 

Under ett normalt PB-år så startar 
säsongen med en Riddaregrad i septem-
ber och i oktober drar det igång på allvar 
med Grad 1. 

Det är således inte bara i naturen utan 
även i Par Bricole som man kan notera 
det ständiga kretsloppet. Samtidigt som 

en säsong är slut så tänker vi redan 
framåt mot nästa.

Vi har inom PB en härlig symbol som 
pedagogiskt och vackert visar på detta. 
Nämligen den ”sig själv i svansen bitande 
ormen” som vi kan se på 5:ans och 8:ans 
axelband. Denna orm är en dramatisk 
symbol, där denna ”feed-back”-process 
är en symbol för odödlighet. Den eviga 
återkomsten – ingenting har ett defi-
nitivt slut. Vi lever i en cyklisk tillvaro, 
som är evigt återkommande. Den här 
varelsen kan således sägas stå för evighet 
och odödlighet. Inte helt olikt naturens 
eget kretslopp och absolut inte olikt Par 
Bricoles kretslopp där vi ser fram emot 
höstens händelser innan vi ens slutligen 
lagt vårens aktiviteter helt åt sidan.

Men just detta år och just denna vår 
så ställs ju allting på ända. Just i år får 
vi tänka tillbaka på det eländiga år som 
varit. Möjligtvis kan vi trösta oss med sym-
boliken ovan om ormen – allting kom-
mer alltid tillbaka. Om än i ny skepnad. 
När tillvaron är som tristast, så vänder det 
alltid igen.

Trots detta så är det inte enkelt att 
blicka framåt. Kommer den gångna isole-
ringen att innebära att vi alla blir fortsatt 
försiktiga i vårt umgänge Bröder emel-
lan? Att vi kanske tvekar innan vi anmäler 
oss till ett PB-kalas.

 Nej, jag vill gärna tro det motsatta – att 

sommaren och vaccinationen kommer att 
bli en vattendelare, något som innebär 
att vi alla får tillfälle att någorlunda sä-
kert träffas och äntligen få utlopp för all 
vår inneboende och uppdämda lust att 
träffas. Att vi blir en del av det ständiga 
kretsloppet och börjar om igen.

Vad vi också kan se som positivt är att 
vi alla nog plötsligt insett hur mycket 
vi egentligen saknar PB-samvaron. Hur 
mycket det betyder för oss alla. Jag har 
fått mängder med mail och telefonsamtal 
som vittnar om detta. 

Vad vi också kan se som 
positivt är att vi alla nog 

plötsligt insett hur mycket 
vi egentligen saknar PB-
samvaron. Hur mycket 
det betyder för oss alla.
Under en normal PB-vår hade många 

av oss blickat framåt med stora och 
yviga ambitioner, Styrelsen, Ämbetsmän, 
Talanger och alla övriga. Vi hade alla 
haft ambitionen att försöka höja nivån 
generellt och i alla sammanhang.

Men efter detta långa uppehåll som vi 
alla tvingats till så får vi anpassa ambi-
tionerna. På sätt och vis blir det som att 
börja om från början igen. Kanske en 

realistisk ambition är att vi helt enkelt 
bara kan börja ses igen. Formerna med 
sång, musik och teater får komma efter 
hand. Våra Talanger har en lång start-
sträcka innan de är i gammalt gott slag 
igen. Vi har en helt ny krögare, han 
behöver att par månader innan han är 
varm i kläderna. Även vår lokal, Parkhal-
len, behöver en viss startsträcka innan allt 
är som tidigare.

Riddaren av Svarta Korset, till-
lika Hedersmannen, Lars Wet-
téus har hastigt, och oväntat, 
avlidit i en ålder av 84 år .

Det hör till ett av PB:s mysterier, att en 
så genuin Bricolist som Lars inte uppsök-
tes i sin egenskap av Bacchi Riddersman 
förrän han var i sitt 53:e levnadsår. Själv 
beklagade Lars stort detta dröjsmål! Å 
andra sidan tog han, med råge, igen 
denna brist genom ett engagemang som, 
i många delar, saknar motstycke inom 
Borås Par Bricole. Taskspelare, spexför-
fattare, introduktör av nya medlemmar, 
CM, Ordförande i Arbetsgraderna, med-
lem av den Bacchanaliska Akademien 
och slutligen Deputerad Styrande Mäs-
tare – se där en del av Lars enastående 
CV i vårt Lysande Sällskap!

Lars föddes den 21 augusti 1936 på 
Salängen i Borås. Föräldrarna var mycket 
aktiva i Tabernakelförsamlingen i Borås, 
där pappa Verner var deltidsvaktmästare. 
Mamma Thyra var över 100 år gammal 
när hon dog för bara några år sedan. 

Lars tog 1953 realexamen på Högre 
Allmänna Läroverket i Borås och efter 
några års arbete hos Urbricolisten Folke 
Herder i Rudells Färghandel, antogs 
Lars som befälselev på I 15. Detta följdes 
av kadettskola och studentexamen vid 
Försvarets Läroverk i Uppsala. Däref-
ter antogs Lars som kadettsergeant vid 
Arméns Krigsskola på Karlberg, där han 
blev utsedd till ”Kursens Mäktigaste Man” 
vilket betyder ordförande i Karlbergs 
Högsta Råd. Efter sin befordran till 
fänrik blev Lars placerad på I 15, där han 
verkade under åren 1961 – 1965, de sista 
åren som löjtnant. Därefter blev Lars 
headhuntad till Astra-koncernen där han 
verkade till år 1976, då han blev försälj-
ningschef och sedermera sektionschef 
för Mölnlycke Sjukvårdsprodukter. Lars 
har innehaft en mängd förtroendeupp-

drag knutna till sin profession, t.ex. som 
expert i EU-lagstiftningen för medicin-
tekniska produkter.

Lars riddaresköld i PB innehåller ett 
pergament och en fjäderpenna, vilket 
symboliserar hans stora intresse för det 
skrivna och talade ordet – det som i 
gamla testamentet var i begynnelsen! Det 
intresset var det som Lars fick allra mest 
utlopp för i PB – tillsammans med hans 
ovärderliga arbete för att sammanställa 
Sällskapets historia och förmedla detta 

Till minne av Lars Wettéus

De Styrande

Men tills dess så vill jag och mina med-
styrande önska Er alla en fin sommar!

Göran Olofsson 
Din Styrande Mästare

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

till nya generationer Bricolister.
Om någon symboliserade begreppet 

Hedersman, så var det Lars! Jag kommer 
att storligen sakna hans vänfasthet och är 
väldigt tacksam för de år vi fick tillsam-
mans i Sällskapets Guvernement. Borås 
Par Bricole sörjer en stor Bricolist och 
våra tankar går till hustrun Sonja och 
barnen Peter och Maria.

Bengt I. Johansson 
StM Emeritus
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Åke Anderson
I butiken vid Stora Torget sålde tex-
tilhandlare Åke Anderson kostymer, 
skjortor, slipsar och kalsonger till nöjda 
kunder under många år . Och många 
frackar! Företaget Bröderna Anderson 
startades 1892 av Åkes farfar Johan och 
hans bror Carl, togs över av Åkes pappa 
Carl och hans bror Bengt varefter Åke 
och hans bror Claes drev det vidare fram 
till 1990, då de sålde det . Fjärde genera-
tionen sökte nya vägar – allt har sin tid .

Var det självklart att du skulle följa i dina 
fäders spår?

Kanske inte, men det föll sig ändå rätt 
naturligt. Under mina första tio år bodde 
familjen på Salängsgatan, varefter vi flyt-
tade ner till huset på Stora Torget. Jag 
växte ju praktiskt taget upp i butiken och 
hjälpte tidigt till under t.ex. lördagar och 
inför julhelgerna. Efter nio år på Högre 
Allmänna Läroverket tog jag studenten 
1961, gjorde lumpen i Skövde, prakti-
serade på Skandinaviska Banken, gick 
fackkursen för studenter på Handelsinsti-
tutet i Göteborg och praktiserade under 
ett år hos Cason vid Gustav Adolfs Torg i 
Malmö. Sedan var jag färdig för handels-
livet på Bröderna Anderson i Borås. 

Det var ett spännande och omväx-
lande liv att vara textilhandlare. Vi var 
ju anslutna till frifackkedjan MQ, så det 
blev mycket inköpsuppdrag och många 
mässresor till Köln och, framförallt, Paris. 
Jag läste franska under sex år i skolan och 
efter att jag tillbringat sommaren 1960 i 
en familj i Frankrike, växte kärleken till 
och intresset för det franska. Sommaren 
1963 gjorde jag med två kamrater en 
cykeltur genom Loiredalen och ut till 
kusten i Bretagne och invasionssträn-
derna i Normandie och avslutade med 
en veckas vistelse i Paris, där vi besökte 
många i litteraturen klassiska ”vattenhål”. 
Genom åren har det sedan också blivit 
många besök på flera av de legendariska 
jazzklubbarna i Paris.

Men vad blev det då för ”nya vägar” för 
dig efter 1990?

Som erfaren ornitolog blev jag 1992 
engagerad som reseledare för kvalifi-
cerade fågelresor. Det var först Anders 
Haraldsson på Resia som satte fart på 
mig och jag ledde åtskilliga spännande 
resor främst till Israel och Coto Doñana 
i Andalusien, men även till Färöarna 
och Tenerife. Sedan gjorde jag resor 
även för AviFauna till både Israel och 
Marocko. Intresset för natur hade jag 
med mig hemifrån. Pappa Carl var gam-
mal fjällräv och veteran i Fjällklubben 
och han kunde en hel del om fåglar. 
Jag har förvaltat intresset för fjällen och 
vandrat med min fru Margaretha både 
i Lappland, i Tyrolen och i Sydtyrolen. 

Med sönerna har jag både vandrat och 
klättrat, främst vandrat i Padjelanta men 
även på Färöarna och på Svalbard. Min 
egen ”våta fjälldröm” gick i uppfyllelse 
1986, när jag med en grupp tuffa fågel-
skådare vandrade i Nepal och under tre 
veckor bl.a. gick Everest-trekken, upp till 
Basecamp-nivån. Det var fint. Sedan har 
det blivit fågelresor till bl.a. Västsahara, 
Iran, Papua Nya Guinea, Australien, Nya 
Zeeland, chilenska Anderna, Eldslandet, 
Falklandsöarna och – Stora Karlsö! Sedan 
46 år är vi sommargotlänningar, utan att 
äga en pinne där. Vi hyr. Naturreservatet 
Stora Karlsö fastnade vi för direkt och 
när jag fyllde 50 år, för 30 år sedan, fick 
jag en aktie i Karlsö Jagt & Djurskydds-
förenings AB, som äger ön. Sedan dess 
har jag varit mycket engagerad i Karlsö 
och de senaste 20 åren inom styrelsen. I 
höstas avgick jag, som ordförande. 

Var PB också något som du ”hade med 
dig” hemifrån?

Nej, inte alls. Min farfar Johan var vis-
serligen Bricolist och korsriddare, men 
pappa Carl var frimurare. Jag kom i kon-
takt med PB genom två andra personer, 
som också betytt mycket för mig. Den ene 
var min klassföreståndare i gymnasiet, 
lektor Ivar Moberg, som då var Styrande 
Mästare i Borås PB. Den andre var min 
gode vän Börje Erdenius, som jag lärde 
känna under åtskilliga trivselkvällar på 
60-talet hemma hos Rolf Pedersen, Borås 

”porrkung”. Ivar Moberg och Börje Erde-
nius var mina faddrar vid mitt inträde i 
Sällskapet 1966.

Vad har PB gjort med dig?

PB har under ett drygt halvsekel gett 
mig så mycket, framför allt av upplevel-
ser, av möten. Man har förstås sett upp 
till, beundrat och inspirerats av en del 
lysande Bröder som har haft ”allt ljus 
på sig”, styrande som Olle Carlson, Åke 
Svenson, Arne Pedersen, men också 
många briljanta Bröder inom Ceremo-
niel, Kör, Musik, Theater, Lekare. Med 
åren har man också förstått, att det finns 
många, många Bröder som med trofast-
het och gott humör bär hela Sällskapet 
på sina axlar, utan att få ens en gnutta 
ljus på sig. Jag tänker på alla engage-
rade Bröder på Kansliet, i Tekniken, i 
Parkhallsbolaget, bland Traktörerna och 
Intendenterna, i Drätselnämnden, i IOC 
och alla andra idoga Ämbetsmän. Alla 
dessa Bröder, många ”osynliga”, är mina 
idoler, de jag mest beundrar inom PB. 

Jag blev tidigt engagerad i Den Baccha-
naliska Theatern och jag är den fortfa-
rande trogen. Ett av de mest minnesvärda 
spexen var när jag fick spela mot legenda-
ren John ”Troll-John” Eriksson. Många 
stora profiler har passerat revy i Theatern 
och jag har spelat med i ”Knall och Fall” 
i De Fyra Rummen mot såväl Göran 
Hagman, Roger Alm, Yngve Boring som 
Sven-Gunnar Gunnarsson. Roger Alm 
och jag fick 1991 dessutom hedersupp-
draget att skriva om och i någon mån 
tidsanpassa hela texten i Rummen. Inom 
ramen för Theatern har jag under många 
år spelat domaren i Domstolen och 
under massor av år även skrivit texten 
till domstolsförhandlingarna. Det är ett 
roligt jobb, särskilt när man får framföra 
det med så vansinnigt roliga Taskespe-
lare. Många Theaterdirecteurer har jag 
hunnit avverka och den senaste har alltid 
varit den bäste!

Efter att jag hållit ett tacktal på vers i 

Stadshushallen bad dåvarande StM Olle 
Carlson mig att engagera mig i ceremo-
nielet. Oförsiktigt nog tackade jag ja och 
på den vägen bar det av. Jag tror att jag 
tjänstgjorde första gången formellt som 
CM 1982 och jag höll på till 1992, då jag 
tog över som O efter Sune Anderson. Att 
få vara O under StM Åke Svenson var en 
ynnest och en ära. Mycket av vad jag kan 
om PB lärde jag mig under denne mag-
nifike mentor. 1996 tog Arne Pedersen 
vid som StM. Det blev åtta härliga år som 
O och som CM hade jag under några 
år Bengt I Johansson. Så roligt som vi 
två hade ihop under den tiden, tror jag 
aldrig vi haft. År 2000 kröntes min ”cere-
moniella karriär” av att jag installerades 
som StM. Tänk, att få leda Borås PB med 
sin fadder Börje Erdenius som DStM och 
Bengt Conradson som StK. Det kändes 
högtidligt. Många tal har det blivit under 
alla år, till Recipiender, ett Barbaratal och 
sedan åtskilliga tal till Jubelkommendö-
rer. 

Vad betyder PB för dig i livet?

Min resa genom PB har varit med må-
let att slå vakt om traditionerna, att värna 
talekonsten och att under anständiga 
former ha roligt. Jag tror att jag gått iland 
med det. Sedan många år är jag även le-
damot av Den Bacchanaliska Akademien, 
vilket har varit förädlande. Par Bricole 
tar sedan 55 år en mycket stor plats i mitt 
hjärta och jag känner mig ödmjukt som 
en länk i en lång kedja.

För mig betyder PB framförallt 
vänskap. I den Bricolistiska gemenska-
pen knyts nya vänskapsband och gamla 
stärks. En äkta PB-Broder är verkligen en 
Broder – i vått och torrt, det har jag fått 
erfara i svåra stunder. Svåra stunder och 
mycken smärta har det periodvis varit i 
mitt liv. Cancern har slagit till med full 
kraft och jag har under åren genomgått 
sex stora operationer, några av dem i ren 
science fictionklass, och tillbringat sam-
manlagt drygt 18 månader på sjukhus. 
Det har varit tungt, inte minst för min 
Margaretha, som alltid har funnits där 
vid min sida. Där har också många Brö-
der slutit upp – i vått och torrt.

Vänskapen är Ljuset!
Berättat för KLANG-redaktören  

Claes Persson under maj månad 2021

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

är den 5 november 2021.

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

 

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

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

i Borås och Sjuhäradsbygden”
 

Utdrag ur testamentet:

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

är den 9 november 2018.

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

 

STIPENDIUM  
FÖR RESA OCH 
 REKREATION

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

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

 

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

Borås och Sjuhäradsbygden”
 

Utdrag ur testamentet:

 

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

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

i vilket han var medlem fram till sin död 1929.

Jubelkommendören Åke Anderson tackar för uppvaktningen på Barbaradagen 2016..

Åke är en erfaren ornitolog.

Åke med sin Margaretha.
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Bengt Gustaf Jonshult, Moderlogen 
Amadeus Musik Förlag 
238 sidor 
250:- (kontakta StM Göran Olofsson om 
du önskar köpa ett exemplar)

Då kom den äntligen, Bengt Gustaf 
Jonshults bok om PB:s medaljer och 
utmärkelser, med titeln Sällskapet Par 
Bricoles belöningar. Bokens inledning 
innehåller en kort historik och beskriv-
ning av såväl Sällskapet som de tidigaste 
medaljerna, samt hur de skall bäras. Vi 
får bland annat veta, vilket vi nog anade, 
att Par Bricole är det sällskap som har 
störst belöningsutbud, omkring 400 varav 
de flesta är bärbara medaljer. Och då är 
ändå inte medlemsmärken, ämbetsman-
namärken, spexmedaljer eller tillfällig-
hetsmedaljer inräknade.

Från PB:s instiftande 1779 och fram 
till och med 1800-talet var det ingen 
bred flora av utmärkelser, det fanns 
bara en handfull. Det år 1832 instiftade 
Jubelkommendörstecknet var det första, 
och det utdelas ännu idag till de Bröder 
som varit Sällskapet troget i 50 år. Under 
första halvan av 1900-talet får vi fler 
medaljer, och från 1970-talet sker en rejäl 
ökning av utgivningen. Det beror till stor 
del på att vi fick nya verksamhetsgrenar 
vid sidan av de ”gamla” (Akademien, Kö-
ren, Theatern och Musiken). Nu fick vi 
också De Bacchanaliske Lekarne, Traktö-
rer, Luculli Gille, Moderlogens Ciceron-
grupp, De Bacchanaliske Drinkarne, De 
Bacchanaliske Nektergalarne, De Baccha-
naliske Svingarne, Ordens Informations 
Collegium med flera där varje grupp har 
egna medaljer och märken.

Efter denna inledning presenteras Mo-
der- och alla dotterlogerna i åldersord-
ning, alltså med Moderlogen först och 
Örebro Par Bricole sist. Varje logebeskriv-
ning inleds med kort historik varefter de 
främsta utmärkelserna återges med text 
och bild. Om medaljen har namn av en 
person får man ibland också en presenta-
tion den personen också. 

Kapitlet om Borås medaljer inleds med 
den nyinstiftade Gustav Adolfs-medaljen 
i guld, som tagits fram som Styrande-
medalj för att hylla staden som blir 400 
år 2021. Därefter kommer i fallande 
ordning först vår Dahlgrensmedalj, Se-
kularmedaljen, Knallemedaljen, Parkhal-
lenmedaljen, Borås PB:s hedersmedalj i 
silver och till sist Theaterns Olle Carlson-
medalj.  Till kapitlet om Borås Par 
Bricoles främsta utmärkelser har vår egen 
Ordensheraldiker Thomas Falk bidragit 
med sin kunskap. Noterbart är också att 
Thomas hör till dem som skapat många 
av de slagna medaljerna, och då inte bara 
för Borås PB utan även för andra loger. 

Bokens näst sista kapitel visar den 
handfull utmärkelser vi har till våra kär-
älskeliga, där kanske Diana-medaljen är 
mest bekant.

Avslutningsvis finns ett kapitel som 
heter ”Några rara ting”. Där visas på bild 
bland annat det gradband som Oscar II 
bar då han var Sällskapets Höge Beskyd-
dare 1872 – 1907. 

Kuriosa

Vänerns pärla är PB:s högst belägna med-
alj, ett exemplar skall finnas på toppen av 
Mt Everest. Hur den hamnat där framgår 
dock inte.

Den medalj som har flest varianter 
verkar vara Jönköping PB:s Bacchana-
liska Svartpepparmedaljen. Den finns i 
valörerna; Svartpeppar, Vitpeppar, Cayen-
nepeppar, Saffran, Salt, Surt, Beskt, Fett, 
Metall och Umami. Alltså tio valörer med 
olika band.

Till bokens förtjänster hör, förutom 
faktainnehållet, en generös och lättill-
gänglig layout där de avbildade belöning-
arna väl kommer till sin rätt. Boken kan 
naturligtvis användas för att lära sig mer 
om det man ser på Brödernas frackbröst, 
men kan kanske också användas likt få-
gelskådarnas krysslistor. Bör finnas i varje 
Bricolists bokhylla!

Claes Persson

Våren har skaffat sig ett grepp över nejden och lärkan slår åter sin drill på fälten vid Osdal.

Jag hoppas verkligen att Du min Broder klarat dig undan vidrigheter och att vaccinet 
(oavsett fabrikat) nått, eller snart når just din Broderliga arm, inte bara en gång utan gärna två. 

I detta nu (1:a maj) planerar vi att kunna återgå till våra Broderliga och så älskade tidsfördriv 
med glänsande och lysande kalas efter sommaren. Det innebär att vi siktar på att kunna avhålla 
Grad 1 den 16:e oktober. Osvuret är förvisso bäst men detta tror vi starkt på.

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

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

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

Fredrik Fürst, Döbelnsgatan 39, 506 36 Borås.

Han vill ha dem snarast och absolut senast 10 september.

Redan inskickade handlingar kommer självklart tas upp 
för skrutinium på vårt valmöte den 20:e september.

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

Vårystra Bröder
uti

Borås Par Bricole

Dags att föreslå Vandrande Bacchi Riddersmän till Grad 1

Sällskapet Par Bricoles belöningar

Gustav Adolf-medaljen med inskriptionen 
Gustavus Adolphus D G Boerosia 1621 – Bo-
erosia Par Bricole. Utförd av Thomas Falk och 
framtagen för Borås Stads 400-årsjubileum.

Guvernörsband som tillhört Olof Kexél. Kexél 
var den näst äldste Guvernören och Riddaren 
i Par Bricole.

Westerstrandska medaljen (förkortas WM)är 
en av de högsta utmärkelserna..

Kommendörstecknet av Förtjänstkorset (KFK) 
är en av de högsta utmärkelserna. KFK inne-
has av två Bröder i Borås; Åke Anderson och 
Bengt I Johansson. 

Bellman-medaljen (BM), en av de högsta 
utmärkelserna, pryder tiotal boråsbröders 
frackbröst.
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på vad vi får njuta av en helt vanlig kväll i 
Parkhallen!

Providörerna som presenterade 
programmet bytte plats under aftonens 
gång, så förutom Hans och Jonas fick 
vi även se och höra Joachim Jerkersson 
och Magnus Ljung. Vi fick också göra 
”hembesök” hos några av Providörerna 
som inte deltog från Annelundsvillan, 
Steinar Eiriksson och Krister Lundgren. 
Den senare hade titeln Ur-providör, det 
är väl knappast gökur, Krister? 

Självklart vill vi igång med den ordi-
narie verksamheten, där vi kan samtala, 
höra medaljerna rassla och umgås bro-
derligt. Men det var en enastående insats 
våra Providörer gjort genom att servera 
oss denna aptitretare. Väl förberedda 
filminslag, lika väl repeterad direktsänd-

ning och inga reklaminslag gjorde detta 
till en timme som gick rasande snabbt. 
En annan fördel var att man slapp 

bekosta taxi, eller be hustrun om att bli 
hämtad! Tack alla för er insats! 

Claes Persson

Som en aperitif inför de förhoppningsvis 
snart återkommande fysiska Kapitlen i 
Parkhallen serverade våra Providörer 
en samvaro i cyberrymden, givetvis i 
fullkomlig säkerhet . Bortemot 100 var 
inloggade, och då vissa satt tillsammans 
med annan Broder (på behörigt avstånd, 
såklart) eller med sin bättre hälft så kan-
ske vi var 200 som deltog . Inte illa!

Vi hade givetvis putsat våra bildskär-
mar, för att de Styrande och övriga 
medverkande skulle framträda i den 
glans de har rätt till. Vid pass kvart i sex 
smygstartade föreställningen med ett 
potpurri av bilder från den pre-pande-
miska eran, från de senaste årens Kapitel. 
Därefter visade kvällens kock – Providö-
ren Magnus Ljung – på ett pedagogiskt 
sätt hur den varmrätt som han skapat 
och många beställt från Annelundsvillan 
skulle färdiglagas. Och för er som inte 
deltog, eller valde att avnjuta egen tacos, 
följer här menyn: förrätt var en klassisk 
skagencanapé, varmrätt kycklingballotine 
fylld med örter och lufttorkad skinka ser-
verad med potatisgratäng, rödvinssky och 
vårprimörer och som grädde på moset 
vaniljpannacotta med rabarbercoulis som 
dessert. Skribenten av dessa rader kan 
intyga att det var lika gott som det låter. 
Tack Broder Magnus!

Klockan 18 drog den mer officiella de-
len av programmet igång, där vi hälsades 
välkomna av Providörerna Hans Carlsson 
och Jonas Svensson. De sände ”live” från 
Hörstadius bibliotek i Annelundsvillan, 
en miljö som kändes såväl klassisk som 
mycket passande. Providörerna uttryckte 
vad de flesta av oss tänkte; vi saknade 
förkalasen, att komma till Parkhallen, 
träda in genom Ferkens gränd och sedan 
mingla med Bröderna innan Gradgivning 

och måltidskapitel tar vid med efter-
följande underhållning som fulländar 
kvällen. Därför hade de tagit initiativ 
till denna ”digitala samvaro” och fått de 
Styrandes fulla stöd och uppbackning 
från ”tekniken”.

Som det som i vanlig media kallas 
”sidekick” framträdde C M Bellman, 
intill förväxling lik Thomas Falk, där han 
intervjuade våra Styrande och introdu-
cerade övriga deltagande Bröder. Först 
i raden var vår Styrande Kanslär, Claes 
Palmén, som redogjorde för Sällskapets 
och Parkhallens ekonomi. Han såg inte 
så bekymrad ut, men kunde konstatera 
att kortidsuthyrningen av Parkhallen låg 
på en låg nivå, på grund av pandemin 
såklart. Vidare informerade han om att vi 
har en ny restauratör – Christian Ekström 

på Sagateatern – som kommer att för-
pläga oss under måltidskalasen när de väl 
kommer igång.

Efter detta kom ett besök hela vägen 
från Skara-slätten, där vår egen dom-
prost Robert Lorentzon presenterade 
Caritas. Han uppmanade oss att ”hålla 
vänskapens ljus levande” genom att ha 
kontakt med de Bröder som kanske sitter 
ensamma i dessa tider. För att Caritas 
skall kunna bedriva sin verksamhet krävs 
gåvor, så Broder Robert uppmanade 
oss att via Swish skänka en slant. Under 
kvällen kom det in hela 18 919:-, med 
vilket Caritas kan gör mycket nytta bland 
Bröderna. Skulle någon ha missat att 
betala in så är Swish-numret 1230345397, 
märk betalningen Caritas. Självklart går 
det också att betala in på PB:s bankgiro 
5945-9651.

Avslutningsvis fick vi se vår Styrande 
Mästare Göran Olofsson iklädd ett 
munskydd av senaste snitt. Kom det från 
Schweiz? Göran framförde förhopp-
ningen att vi alla skall vara vaccinerade 
till sommaren, och att vi då börjar våra 
v.m.k. ”lajv-möten” med Grad X i augusti. 
Vi uppmanades också föreslå nya Sö-
kande riddare till PB I den 16 oktober. I 
våra kalendrar skulle vi, för att inte missa 
det, skriva in Dam-PB den 17 september 
2022 och Installation i samband med PB 
II i januari 2023.

Och givetvis var det underhållning 
också, alla våra Talanggrenar var repre-
senterade med något av det vi sett de se-
naste året. De Bacchanaliska Lekarne och 
den Bacchanaliska Kören, dito Musiken 
och dito Kören framträdde alla med olika 
delar. Tror att många medtittande och 
lyssnande kärälskeliga blev imponerade, 
och säkert mer än en smula avundsjuka 

Digital samvaro i goda vänners lag

Medverkande: Hans Carlsson, Jonas Svensson, Christian Hamnebo, Magnus Ljung och Joachim Jerkersson.Vi hälsades välkomna lördagen 17 april av providörerna Hans Carlsson och Jonas Svensson. De 
sände ”live” från Hörstadius bibliotek i Annelundsvillan.

Christian Hamnebo skötte tekniken förträffligt.

Tack från Caritas
Såsom ordförande i Caritas vill jag 
framföra ett stort tack till Providörerna 
för denna lysande historiska PB-kväll 
och insamlingen till Caritas . Tack också 
till vår domprost, prelat och Caritas-
medlem Robert Lorentzon för den fina 
hälsningen från Skara domkyrka och 
uppmaningen att stödja vår verksam-
het . Tack för alla bidrag . För er som 
inte hade möjlighet att deltaga denna 
PB-kväll finns det fortfarande en möj-
lighet att stödja oss genom att swisha 
till 123 03 453 97 (märk ”Caritas”) .

Pengar är inte allt här i livet men det 

underlättar bl.a. i vår verksamhet.  
Vi behöver medmänsklig brödrakär-
lek utanför våra murar. En uppma-
ning att kontakta någon Broder som 
kanske behöver det lilla extra i dessa 
tider. Ring, ring… då vi har kän-
nedom om att inte alla Bröder har 
det så bra, sjukdomar, ensamhet och 
arbetslöshet bl.a. Vi är alla Caritas-
bröder. Caritas betyder ”Kärlek till 
din medmänniska”. Alla förslag är 
välkomna. Vi har tystnadsplikt.

Ring Bertil Jansson 0705-12 75 90 
eller Göran Lenberg 0761-26 97 01.

I ett inslag från Skara-slätten presenterades Caritas av vår egen domprost Robert Lorentzon.

Avslutningsvis fick vi se vår Styrande Mäs-
tare Göran Olofsson iklädd ett munskydd av 
senaste snitt.
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Huset var ett ”tomt skal” vid överta-
gandet, så många flitiga Bröder har lagt 
dagar, kvällar och helger på att få det till 
ett riktigt fint Par Bricole-hus. Det har 
spikats, målats, städats, utsmyckats, sytts, 

burits och kånkats. Inte utan att man 
tänker på de flitiga mössen i Askungesa-
gan på julafton. Speciellt köket har krävt 
mycket anpassning för att uppfylla kraven 
på ett modernt kök. 

Även om det i skrivande 
stund återstår en hel del 
ideellt arbete innan lokalerna 
är helt klara att ta i anspråk, 
gratulerar lillasyster i Borås 
till de nya lokalerna. Hoppas 
att det blir tillfälle till besök 
när tiderna normaliserats.

Förresten, höll på att 
glömma att ange adressen; 
Nygatan 33 i Vänersborg.

Claes Persson§

Vår ordinarie ”backspegel-redaktör” 
Mats Jontell samlar sig för kommande 
nummer, men vi vill ändå ha med en liten 
notis från förr . 

Här blir det en bild från den så kallade 
Silenii-operan, som ges på Grad III. Den 
visar nämndemännen poserande inför 
tjänsteutövandet. Bilden är tagen kring 
1930. 

Vår nye krögare
Vi har kontrakterat en välmeriterad 
restaurang- och evenemangsperson . 
Christian Ekström, som idag driver 
Sagateatern, kommer att ansvara för 
den kulinariska delen av våra PB-aftnar . 
Han skall också öka antalet evenemang i 
Parkhallen .

För den Broder som ännu inte provat 
Christians mat rekommenderas ett lunch-
besök på Sagateatern.

DStM bad honom berätta lite om sig 
själv och planerna för Parkhallen och PB.

Christian Ekström är 46 år gammal och 
ursprungligen från Västerås, men nume-
ra Boråsare sen 20 år tillbaka och trivs 
utmärkt med detta. Han är också relativt 
nybliven Broder i Borås Par Bricole vilket 
han också trivs utmärkt med.

Det var i Västerås intresset för restau-
rangbranschen väcktes. Han jobbade 
som ung som kock, bartender och kypare 
innan han till slut öppnade eget. Chris-
tian har under åren bland annat drivit 
café med tillhörande konditori, whisky-
pub och nattklubb.

Han var med och öppnade Orangeriet 
som anställd restaurangchef och nu de 
senaste fyra åren hittar vi honom på 
Sagateatern där han är både krögare och 
driver verksamheten i teatern.

Christian gillar att vara närvarande i 
verksamheten och han försöker undvika 
att vara en skrivbordskrögare utan gillar 
att vara i köket eller bland gästerna. Vik-
ten att jobba med bra råvaror och starka 
varumärken tycker Christian är viktigt 
både i kök och bar. Han gillar klassisk 
matlagning där man använder grädde, 
smör och kärlek, sedan kan man alltid ge 
klassiker en tvist.

Christian har inte bara ett stort intresse 
för mat, utan också dryck ligger honom 
varmt om hjärtat. I rörelserna Christian 
har haft har det alltid stått kvalitetsdryck-
er på barhyllorna. En annan viktig sak för 
honom är bra medarbetare, utan dom är 
man ingenting säger han. Christian tyck-
er att det ska bli väldigt spännande att 
driva kök och bar i Parkhallen. Parallellt 
med Parkhallen kommer han fortsätta 
driva Saga-teatern som tidigare.

Att servera mat till över 300 Bröder 
som är hungriga och törstiga är ingen 
uppgift att ta lätt på men han lovar att 

han ska göra sitt yttersta för att ni ska få 
en trevlig afton med god mat och dryck. 
Att sedan också hjälpa PB att utveckla 
och förädla Parkhallen i stort ligger ho-
nom varmt om hjärtat.

När Christian inte jobbar umgås han 
med sin familj Lovisa och dottern Esther 
5 år. När han får tid slinker han gärna ut 
på en runda golf då han bor en driver-
längd från golfbanan i Borås.

Kuriosa om Christian: 
– Gillar sport och har Elfsborg som sitt 

andralag i allsvenskan.

Vår fadderloge i nordväst, Vänersborgs 
Par Bricole, har fått nya ordenslokaler . 
De nya lokalerna har lång logetradition, 
här har nämligen tre nykterhetsloger 
bedrivit sin verksamhet i närmre 140 år! 
De omnämns också i Birger Sjöbergs 
diktning, det är förebild för ”Godtemp-
larhuset i Lilla Paris” och förekommer 
också i visorna i Fridas bok i ”Sommar-
utflykt med nykterhetslogen Hoppets 
Sköld” . Under en period var här också 
biograf, där den sista filmen som visades 
var ”Borta med vinden” . Biografdelen 
revs 1984 .

Efter att IOGT sålt huset till en lokal 
fastighetsägare i höstas lyckades Brö-
derna i Vänersborg träffa ett avtal med 
fastighetsägaren om att hyra hela huset. 

På första våningen har det blivit en or-
denssal med plats för 145 personer samt 
en matsal som tar ett 50-tal gäster. På övre 
våningen finns ordenskansli, ett sam-
manträdesrum och förvaringsutrymme 
för bland annat teatern. I källaren är det 
stora och rejäla förvaringsutrymmen.

Vänersborgs Par Bricole i nya lokaler

– Har tränat kampsport i många år och 
var i Västerås även instruktör i karate.

– Är väldig djurvän, framförallt hundar, 
har tävlat och tränat i bruksprov med sin 
boxer Atlas innan hunden blev pensio-
när.

– Har ofrivilligt ägt två travhästar.
– Fritidspolitiker. 
– Hans last är fika, bakverk.

Referat från samtal med  
DStM Hans Berglund

BORÅS • GÖTEBORG

En bygghandel med personlig service!

Jössagatan 23.  Tel 033-23 75 00.    Öppet: vard. 06.30-18.00, lörd. 09.00-13.00.    www.norrbytra.se

Från vänster (sittande) Bôx i Kôvra (Nils 
Petzäll) och Efraim i Bäck (Einar Lundberg).
Stående ser vi Manuel i Kalv (Arvid ”Sotarn” 
Svensson) och Lars i Pärekulla (Otto Jonson). 
Otto Jonson är far till Bo Jonson, RGK och 
JubK (inträdde i Sällskapet 1950).

I backspegelnI backspegeln

Flitiga Bröder i ordenslokalen.

Sammanträdesrummet som redan är döpt till 
Bellmanrummet.

Kansliet städas och målas. 

Nya ordenshuset på Nygatan 33.

Christian Ekström, som idag driver Sagateatern, kommer att ansvara för den kulinariska delen av 
våra PB-aftnar.
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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 

Då är snart den andra, i obruten följd 
kan tilläggas, pandemivåren snart till 
ända . Även om ljuset nu kan anas i tun-
neln får man ändå konstatera att vissa 
saker har rotat sig under perioden . 

Vanan att ”nävahälsa” och kanske 
kramas då man sett en kär vän har bytts 
mot att man hållit en sund distans, som 
brukar anges till en hästlängd, en havs-
örns vingbredd eller som på bageriet, sex 
limplängder. Här har uppfinningsrike-
domen varit stor i att bestämma minsta 
godtagbara avstånd till närmaste med-
människa.

Annars har våren inneburit att de allra 
flesta har blivit besprutade både en och 
två gånger med ”ljuvligt, synligt fluidum” 
oavsett om det kommit från AstraZeneca, 
Pfizer, Moderna eller från något annat 
kokeri. Vi har kanske också hunnit delta 
i någon kylslagen gökotta och högtidlig-
hållit Folknykterhetens dag på lämpligt 
sätt. Eller dragit upp någon abborre på 
stora metaredagen. Och så länge det inte 
fastnar någon ångare på tvären i Viskan, 
eller något annat aber inträffar, kommer 
säkerligen livet sakta men säkert återgå 
till det normala igen, i vår kära stad. 

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

Och kom ihåg att ta hand om varan-
dra!

Claes Persson Steinar och Asgeir Eiriksson
Följ oss på instagram @jakobsdals @boeljan eller web  

www.jakobsdalstextil.se www.boeljan.se


