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Vi i redaktionen har aldrig varit på ett ko-
släpp . Men vi kan tänka oss att det är som 
när dörrarna till Parkhallen öppnades för 
första gången på nästan ett och ett halvt 
år, när vi nu i tur och ordning firade Grad 
X och några veckor senare Grad IX . 

Vid Grad X var vi cirka 75 Bröder, och 
vid Grad IX bortåt 125 Bröder. Bröderna 
stormade in i Parkhallen likt lyckliga kal-
var som precis släppts ut på grönbete. 

Mnja, nu var det inte riktigt så det gick 
till. Coronapandemin som stoppat alla 
våra Kapitel, om StM räknat rätt – vil-
ket han säkert gjort – under 80 veckor, 
gjorde att vi fick anpassa oss. Inget kring-
vandrande mingel, barhäng eller liknade 
tilläts, utan Bröderna fick föras i grupper 
till och från Kapitelsalen. Men efter ett 

och ett halvt år sitter det i ryggmärgen 
hos de flesta att hålla fysisk distans. 
Förmodligen och förhoppningsvis var 
det bara alla leenden som smittade. Och 
när detta skrivs i mitten på september 
har vi PBI framför oss, och just nu ser det 
ut som om de restriktioner vi levt med 
halvtannat år då har upphört.

Så, välkomna alla Bröder, till våra 
muntra och anständiga nöjen!

Redaktionen

Som ett kosläpp

Kreaturen på bilden har inget med texten nedan att göra,
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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

Hemsida:  
boras .parbricole .se

Jubilarer 11 oktober – 28 december

År Datum
85 Göran Stenbäcken 11 okt
75 Lars Svensson 7 nov
75 Thomas Siesing 16 dec
70 Stig Appelkvist 4 nov
70 Uno Jöelaid  24 nov
70 Lars  Forsman 21 dec
70 Thomas Gäfvert 26 dec
60 Jörgen Persson 1 nov
60 Göran Sköldberg 14 nov
60 Hasse Ekblom 3 dec
60 Martin Grundén 28 dec
50 Joachim Jerkersson 14 okt
50 Hans Thornander 27 nov
50 Fredrik Mansén 23 dec
50 Torbjörn Snygg 28 dec

Hvem är, som ej vår Broder minns

Namn Ålder Avliden Grad
Rude Pålsson 93 11 maj RGK 
   Jubk
Sven Engblom 98 2 jul RGK 
   HedK
Gunnar Ivarson 83 4 sep KMR 
   HedK

De StyrandeDe 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

Bäste Broder
Så är den då borta . Decenniets kanske 
varmaste sommar . Vi fick uppleva ett an-
tal värmerekord följt av översvämningar . 
Tja, sån’t är livet . Det blev ju en påfrest-
ning för både samhälle och människor . 
En sådan påfrestning att hösten faktiskt 
känns mer välkommen än vanligt . Och 
med hösten inleds ju PB-säsongen . 

Ordet ”höst” betyder som Du kanske 
vet ”skörd” och är besläktat med ”hösta” 
och ”inhösta”, det vill säga samla. 

Människan skördar under hösten 
medan växterna samtidigt går in i dvala, 
de börjar förbereda sig för vintervilan 
och den kommande våren.

Det blir kallare ute men det är ju fak-
tiskt nu som vi äntligen får plocka fram 

vår trendiga trenchcoat eller kanske en 
paletå med matchande läderboots. Passa 
på att njuta av härliga outfits innan slask 
och snö tar över gatorna. 

På tal om höst och vinter. Vi i Par Bri-
cole går inte in i någon dvala utan i PB 
startar då istället det nya verksamhetsåret. 

Åtminstone är det vår förhoppning att 
så skall ske. När detta skrivs (15 septem-
ber) har pandemin släppt greppet en 
aning om vårt samhälle och vissa delar 
har återgått till det normala. Just i da-
garna har vi nåtts av besked om slopade 
restriktioner. Men det är för tidigt att 
ropa hej även om det verkar som att det 
värsta ligger bakom oss.

I Borås Par Bricole har vi börjat sä-
songen lite försiktigt. Så här långt har vi 
haft två gradgivningar, Grad IX och Grad 
X. Det är två kalas med förhållandevis få 
Bröder närvarande.

Det blir självfallet en helt annan situa-
tion när vi närmar oss Grad I, Grad VI 
och Barbaradagen. På de graderna är vi 
normalt ganska många och det kommer 
att kräva både tanke och förberedelser 
för att genomföra de aktiviteterna på ett 
säkert, värdigt och samtidigt trevligt sätt.

Extra roligt kommer det naturligtvis 
att bli att välkomna ett antal nya Bröder i 
samband med Första Graden. Vi hoppas 
att vi kan ge just den graden en extra 
festlig inramning efter den stiltje som nu 

rått i närmare 1,5 år.
Jag vill med detta sagt hälsa alla Bröder 

varmt välkomna till den nya säsongen.
Samtidigt vill jag tacka Er alla för att 

Ni så tålmodigt och med så gott humör 
troget väntat på att vi åter skall slå upp 
våra portar på vid gavel. Då allting ”är 
som vanligt” igen.

I hela Sällskapets namn och som tolk 
för oss Tre Styrande vill jag med dessa 
rader hälsa just Dig, min Bror, varmt 
välkommen till säsongens kalas.

Göran Olofsson 
Din Styrande Mästare

Samtidigt vill jag tacka Er 
alla för att Ni så tålmodigt 
och med så gott humör 

troget väntat på att vi åter 
skall slå upp våra portar 
på vid gavel. Då allting  
”är som vanligt” igen.

Äntligen, mine dyre och härlige Bröder 
uti sällskapet Borås Par Bricole . Särskilt 
varmt välkomne till ett nytt, aldrig så hett 
efterlängtat arbetsår inom Arbetsgra-
derna i Borås Par Bricole . Detta efter en 
lång tid av påtvingad isolering av Bröder 
och inställda kalas i Sällskapet . 

Aldrig trodde vi väl att de bevingade 
orden ” i obruten följd” så snöpligt skulle 
få sitt slut under vår livstid. Detta när vi 
lämnats ”oberörda” av inte mindre än två 
världskrig och Spanska sjukan tidigare 
under vårt Sällskaps livstid i Borås. Men 
detta till trots, står Sällskapet fortsatt 
starkt och dess medlemmar är åter lad-
dade att återuppta arbetet uti vingården!

Pandemin har inte helt släppt sitt 
grepp om samhället, även om lättnader 
börjar införas i rekommendationerna. 
Detta skall vi ha all respekt för och vi 

kommer ha detta med oss i planeringen 
av våra muntra tidsfördriv en lång tid 
framöver. Så, om en Broder hälsar dig 
genom att hålla högra handen mot hjär-
tat och buga sig inför dig, gör det samma 
mot honom och släng dig inte runt hans 
hals.

Vi tar nu spjärn mot kalmuckiska inslag 
i vår vardag och tar sikte mot det viktiga. 
Vi kastar oss mot hösten och allt den bär 
med sig. 

Förutom att skörda naturens frukter så 
lockar nu fradgande öl, druvans safter, ett 
gott samtal med en god Broder, ett Kapi-
tel i Broderlig värme och en bit god mat 
i Bröders glada lag. Kort och gott, det är 
dags för PB igen.

Vi har vid detta eminenta blads utgi-
vande redan startat säsongen med ett par 
mindre men väldigt fina och efterlängta-
de kalas. Nämligen Grad X och Grad IX. 
För ett fåtal så har det dessutom hunnits 
med en Högsta Grad i Moderlogen. Läs 
gärna mer om dessa i detta blad. Det 
innebär att en del redan hunnit bruka 
fracken igen men nu är det dags för 
alla Bröder att stryka det stärkta kråset, 
komma ihåg vilken väst det var och hur 
flugan skall knytas.   

För Sällskapet, efter detta påtvingade 
uppehåll, är nu återväxten en hjärtefrå-
ga. Arbetsgradernas arbete är här så klart 
helt vitalt. Letandet och finnandet av 

vandrande Bacchi Riddersmän har aldrig 
varit så viktigt. Det är med stor glädje 
jag kan meddela att vi hade nästan 40 
föreslagna Recipiender på bordet på det 
nyligen genomförda valnämndsmötet. 

PBI genomför vi planenligt den 16 
oktober med stor insikt om att vi alla är 
lite ringrostiga och i behov av en god kol-
lationering. Jag kan dock lova ett härligt 
kapitel och stort kalas. Efter detta håller 
sig Arbetsgraderna i bakgrunden lite 
under det att vi genomför en PBVI och 
en glittrande Barbaradag under novem-
ber och december. Den 10 januari skall vi 
dock traditionsenligt upplysa våre nyan-
tagne vid en informationsträff i Parkhal-
len. Ett utmärkt tillfälle för våra nyan-
tagne och arbetsamme Kommendörer 
att förkovra sig lite i hur vi fungerar och 
var vi kommer ifrån. Därefter genomförs 
PB2 (22/1), PB3 (26/2) och PB4 (26/3) 
i tät följd. 

Summerat måste jag säga att det kom-
mer bli ett underbart mustigt PB-år. 
Precis vad en Broder Bricole behöver för 
att nära sitt behov av kultur, Broderlig 
värme och en stunds förgätande av livets 
besvärligheter… För visst behöver vi nu 
som aldrig förr förgäta livets besvärlighe-
ter, om så bara för en stund…

Johan Anderson 
Ordförande i Arbetsgraderna

Efter att ha varit obemannat sedan pan-
demin började härja är vårt kansli nu åter 
bemannat . 

Här kan du få hjälp med att ändra 
namn och adress i PB Arkivet (om du 
inte gör det själv), titta i vårt bibliotek 
eller hämta något du kanske glömt på 
ett kalas. Eller bara titta in och hälsa på 
Kanslibröderna! Klockan 10 serveras det 
kaffe och ”tjôtas” lite.

Vill du komma i kontakt med oss på 
kansliet kan du ringa, skicka post eller 
e-post, eller bara komma förbi på ett 
besök! 
Öppettider: Tisdag, onsdag och torsdag 
under PB-säsong (september – april), 
mellan klockan 9 – 11. 
Postadress: Borås Par Bricole, Box 236, 
501 13 Borås. 
Besöksadress: Fristadsvägen 24 (ingång 
uppe från Fristadsvägen). 
Telefon: 033 – 12 60 66. 
E-post: boras@parbricole.se 

Hans Melin, Kanslichef

Par Bricoles kansli åter bemannat

Kanslibröderna: Längst fram Kanslichef Hans Melin.  
Bakre raden från vänster: Bertil Myhrberg, Valter Levandowski, Thomas Gäfvert och Tage Sve-
densten.

Välkomna till Arbetsgradernas arbetsår 2021-2022
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Det var ett 75-tal Bröder inklusive gäster 
från öst och väst, det vill säga Jönköping 
och Göta, som hade samlats den 14 au-
gusti för att dubba tretton nya Riddare av 
Gyllene Korset . Denna Grad ges normalt 
vart tredje år, men i år är det fyra år 
sedan vi hade denna Grad i Borås . Vilket 
för övrigt inte var i Borås, utan på Torpa 
stenhus tillsammans med Jönköping Par 
Bricole . Det stämningsfulla Kapitlet led-
des av StM Göran Olofsson och Riddare-
Ceremonimästaren Torbjörn Sund . 

Det efterföljande måltidskalaset var 
också debut för vår nye krögare, Chris-
tian Ekström, som fick med beröm 
godkänt för såväl förrätt – toast Skagen, 
varmrätt – oxfilé med potatisgratäng som 
desserten som bestod av chokladmousse. 
Dessutom hade han den goda smaken att 
bjuda på punsch till kaffet, en inte så söt 
variant som bara finns i Systembolagets 
beställningssortiment.

Till förrätten och snapsarna var det all-
sång, det var väl inte lika många stämmor 
som det var Bröder, men näst intill. 

Mellan varmrätten och desserten höll 
RCM ett spirituellt och underhållande tal 
till Recipienderna. Det besvarades av ett 
lika spirituellt och underhållande tal av 
den nyss antagne RGK Broder Per Sund, 
tillika kusin till RCM. Gästernas tack 
framfördes av Borås PB:s hedersledamot 
från Göta PB, Nils Wendels.

Och efter ett fint Kapitel, ett lika fint 
måltidskalas så avslutades kvällen på bästa 
sätt, med en fantastisk underhållning. 
Virtuoserna Per Lundin på violin, Per Ja-
cobson på cello och Carl-Gustaf Ekström 
på piano framförde ett femtal mer än 
vackra stycken av bland annat E Curtis 
(Gondolsång) och R Benatzky (Ich muss 
wieder einmal in Grinzing sein).

Claes Persson

Kent Carlsson
Steinar Eiriksson
Jan Elgqvist
Calle Hagman
Beril Hellén
Ingvar A Johansson
Lars Jorstadius
Anders Karlenström
Jonas Karlsson
Fredrik Odelberg
Henrik Pettersson
Håkan Rönnqvist
Per Sund*
*tacktalare

Recipiender PBX -- 2021

Tionde Graden – nystart!

Stora Rådet sammanträder lagenligt på 
Sofia-dagen, vilken just i år inföll tisda-
gen den 15 juni . 

Klädsel var kostym med prydlig slips, 
och det var nästan man inte hittade kos-
tymen eller kom ihåg hur man knyter en 
slips. Det var det första fysiska mötet av 
något sånär storlek efter det att corona-
pandemin börjat så smått att klinga av, 
och de flesta hade väl vaccinerats minst 
en gång. I inbjudan stod att ingen fast 
förtäring eller dryck kommer att serveras, 

men när vi anlände stod på varje plats 
(med dryga meterns lucka) räksmörgåsar 
som hette duga! Det var Generalprovi-
dören Hans Carlsson som beställt dessa 
hos Christian Ekström på Sagateatern. 
Christian är vår nye restauratör som här 
verkligen visade framfötterna. 

Nåväl, efter att StM Göran Olofsson 
hälsat de knappt 40 Riddarna av Svarta 
och Gyllene Korset välkomna till Råds-
lokalen (Parkhallen) började han mötet 
med att fråga om någon hade en ”övrig 

fråga”. Det var det inte, och då vidtog 
mötets huvudpunkt; att utse tretton nya 
Riddare av Gyllene Korset, som skall reci-
pieras i augusti, om allt går som det skall 
med pandemin. 

Efter en knapp timme var mötet klart, 
och StM Göran Olofsson tackade för att 
vi kommit och deltagit i mötet. De nya 
Riddarna av Gyllene Korset kan du läsa 
om på annan plats i denna tidning.

Claes Persson

Stora Rådet 2021
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PBIX brukar inleda vart tredje arbetsår, 
men i år hann PBX före den 22 septem-
ber, då ju den snart avslutade(?) pande-
min har gjort att det fanns mycket att ta 
igen .

Att det finns en del att ta igen, det vitt-
nade också besökarantalet om, då hela 
125 Bröder infunnit sig. Många Reci-
piender var det också, 58 stycken Bröder 
upphöjdes till Konung Magnus Riddare.

Denna pandemianpassade höst- och 
skördefest inleddes med att en sex-
tett (eller var det en septett?) spelade 
brunnsmusik innan Bröderna ringdes in 
till Kapitelsalen. I själva gradgivningen 
tjänstgjorde de tre Styrande samt RCM 
Torbjörn Sund, och Kören framträdde 
utmed väggen. Även detta en anpassning 
till pandemin.

Vi måltidskapitlet visade vår nye krö-
gare återigen vad han går för – en god 
och riklig förrätt följdes av en höstinspi-
rerad vildsvinsragu med jordpärestomp, 
eller potatispuré som det heter på lite 
finare språk, samt rårörda blåbär. Riktigt 
gott! Vid Konungens skål levererade 

våra trumpetare Henrik Pettersson och 
Lennart Johansson en bejublad fanfar till 
Majestätets ära.

När maten avslutats höll RCM talet 
till Recipienderna, vilket besvarades 
av Ordens Talare och Skald, Ingemar 
Augustsson, som uppehöll sig vid glädjen 
att åter få träffas. Till kaffet och avécen 
underhöll Roger Sandström med sång till 
ackompanjemang av Tony Thornberg. 
Det var ett knippe ”evergreens” som 
avslutade denna härliga kväll!

Claes Persson

Fredrik Andersson
Anders Askåsen
Ingemar Augustsson*
Patrik  Axelsson
Per-Oscar Berggren
Dag Bjurklint
Torbjörn Claesson
Stefan Dahlgren
Marcus Dalbrekt
Asgeir Eiriksson
Anders Eliasson
Leif Elmquist
Lars Franson
Stefan Georgsson
Johan Godlund
Ola Grahm
Lars Gustafson
Mats Hagestad
Christian Hamnebo
Claes Hanson
Per Heintz
Håkan Hellström
Hans Herbertsson
Hans Isaksson
Niklas Ivarsson
Fredrik Jansson
Morgan Johansson
Pedro Johansson
Uno Jöelaid
Johan Jöreteg

Lars Karlsson
Dan Lorentzon
Johan Medelius
Eric Milbredt
Dan Nilson
Jan-Ola Nolin
Carl Nordin
Claes Nylén
Conny Paraniak
Göran Persson
Bernt Pettersson
Mikael Ringheim
Michael Råberg
Christer Sabel
Göran Sköldberg
Anders Snygg
Benneth Strivér
Mikael Sträng
Thomas Strömberg
Tage Svedensten
Göran Swahn
Claes Söderberg
David Wagiström
Lars Wahlqvist
Claes Wennerblom
Jörgen Wiklund
Claes Wettéus
Joakim Österlund

*tacktalare

Recipiender PBIX -- 2021

Nionde Graden
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Lördagen den 21 augusti fick Borås Par 
Bricole förstärkning i toppen med fyra 
nya Bröder av Högsta Graden . Våra 
oförvägne, högst förtjänte och i Vingår-
den hårt arbetande Bröder Christian 
Alçenius, Johan Anderson, Fredrik Berg 
och Valter Levandowski utnämndes då till 
Utvalde Bröder Riddare av Svarta Korset, 
tillsammans med 16 andra goda Bröder 
från Moderlogen och Systerlogerna .

 Det var en högtid som hette duga! 
Gradgivningen ägde förstås rum i Moder-
logens regi i den praktfulla Riddarsalen 
i Bellmanhuset på Urvädersgränd 3 i 
Stockholm, Par Bricoles stamhus. Det ef-
terföljande måltidskalaset begicks i Odd 

Fellow-husets pampiga lokaler bakom 
S:t Jacobs kyrka vid Operan. För den 
makalösa underhållningen där stod den 
lysande duon Göran Roempke och Tho-
mas Lagerberg, nybakade RSK-vänner 
från Göta PB. Högsta klass!

Kvällen före receptionen bjöds våra 
egna fyra värdige adepter på en gross-
handlarmiddag på restaurang Pelikan på 
Söder. De kände säkerligen stor trygghet 
i det faktum, att de under hela den om-
tumlande helgen beledsagades av såväl 
våra tre Styrande som av RP Robert Lo-
rentzon och undertecknad, stolt fadder. 

Åke Anderson RSK, StM em. 
stolt fadder

Högtidlig reception i Högsta Graden

Bröderna Valter Levandowski, Christian Alçenius, Fredrik Berg och Johan Anderson utnämndes till Utvalde Bröder Riddare av Svarta Korset, tillsam-
mans med 16 andra goda Bröder från Moderlogen och Systerlogerna.

Visste du, käre Broder, att Carl Michael 
Bellman var en av de första i Sverige som 
refererade till drycken whisky – Uisghe 
Beatha?

Det lågskotska ordet ”whisky” är en 
fonetisk översättning av iriskans och den 
skotska gaeliskans uisge beatha (eller 
uesqueba, uttalat ”uiske-wa’ha”) vilket 
betyder ”livets vatten” (samma ord som 
franskans eau de vie, eller det nordiska 
akvavit, från latinets aqua vitae).

Whiskyn var på 1700-taler förstås en 
mycket blygsam konkurrent till brännvi-
net. Den svenska whiskyns första milstol-
pe är när whiskyn anlände till Sverige, vid 
tiden för smuggling och lönnbränning i 
Storbritannien. Redan under Bellmans 
tidiga karriär som diktare, omkring år 
I770, prisades apotekaren Jakob Bark 
för sin ”oskvebad” (notera likheten med 
”uiske-wah”). Denna värmande dryck 
hade han tillstånd att importera genom 
sitt apotek Markattan som han drev från 
år 1745. Intressanta spår av gaeliskans 
ord för livets vatten finns dock ännu 
tidigare i Sverige. Redan år 1739 om-
skrivs ”asquebad” i ”Förordning angående 
consumtionsafgift”. Fler referenser till ”us-

quebath” och ”asquebade” kan ses från 
1700-talet i såväl prosa som t.ex. i den s.k. 
överflödesförordningen från år 1756. Det 
moderna ordet whisky dök upp i Sverige 
för första gången år 1798, då reseskild-
ringen ”Bref om Skottland” publicerades. 
År 1815 kan vi återigen notera att whis-
kyn fanns i Sverige, då handlaren Lars 
Nilsson Synnerberg i sitt ”Waru-Lexicon” 
beskriver handeln i det Ostindiska kom-
paniet. Lexikonet nämner ”Uesqueba” 
och beskriver denna dryck, kort och torrt 
som ”en stark drick som mycket bereds i 
England och Irland”.

Hur var det då med Carl Michael 
Bellman och whiskyn? Jo, redan så tidigt 
som år 1781 skrev Bellman (i ”Samlade 
skrifter, ny samling, andra volymen”) föl-
jande: ”Här mig Bacchus sjelfver vaggar, i 
en åm af oskobad.”

Oskobad är alltså whisky, Bacchus kän-
ner du redan, och en ”åm” är, som väl 
alla vet, vad man kallade ett helfat med 
våta varor. En åm = 4 ankare = 60 kannor 
= 157 liter. På modern svenska skrev alltså 
Bellman redan 1781 i princip detta: ”Här 
vaggas jag av självaste Bacchus, liggandes 
i ett gigantiskt fat med 150 liter whisky”. 

Onekligen verkar det som att Bellman 
hade både flyt och koll på whisky, redan 
på den tiden.

Väl värt ett klang och en skål Bröder!

Artikeln är lånad från Sundsvalls PB:s 
tidning Skvaderbladet, där den var införd i 
nummer 20, juni 2020. Artikeln är skriven 

av Ulf Karnell i Sundsvalls Par Bricole.

En anekdot till avecen – om Bellman, oskobad och whisky .

På några Bröder, av näst högsta eller hög-
sta Graden, finns ett antal stjärnor på de-
ras vinröda halsband (Riddare av Svarta 
Korset – RSK eller Grad XI, som är den 
högsta Graden) eller klarröda halsband 
(Riddare av Gyllene Korset – RGK eller 
Grad X som är PB:s näst högsta Grad) . 

Varför dessa stjärnor, och vad står dessa 
för, undrade en av Recipienderna på den 
nyss timade Tionde Graden. Man kan 
givetvis undra hur man hunnit till Tionde 
Graden utan att veta detta, men det står 
inget om det i årsboken, och man har 
kanske inte heller frågat. Men så här 
är det, och vi börjar med den som har 
flest stjärnor. Namnen är de Bröder som 
innehar ämbetet nu, i mitten av septem-
ber 2021.
12 stjärnor har Styrande Mästaren, StM  
– Göran Olofsson

11 stjärnor har Deputerade Styrande 
Mästaren, DStM – Hans Berglund

10 stjärnor har Styrande Kanslären, StK  
– Claes Palmén

9 stjärnor har Riddare-Prelaten, RP  
– Robert Lorentzon

8 stjärnor har Förste Riddare-Ordningsman, 
1.RO – Claes Persson

7 stjärnor har Andre Riddare-Ordningsman, 
2.RO – Kenneth Gustavsson

Vad betyder stjärnorna?

Det vinröda bandet med tolv stjärnor bäres av Styrande Mästaren Göran Olofsson och det klarröda 
halsbandet med sju stjärnor pryder Andre Riddare-Ordningsman Kenneth Gustavsson. 

6 stjärnor har Riddare-Ceremonimästaren, 
RCM – Torbjörn Sund

5 stjärnor har Riddare-Skattmästaren, RSkM  
– Håkan Bjurén

4 stjärnor har Riddare-Sekreteraren, RS  
– Mats Jontell

3 stjärnor har Riddare-Intendenten, RI  
– Mikael Pirs

2 stjärnor har Riddare-Härolden, RH  
– Thomas Falk

1 stjärna har Riddare-Banérföraren, RB  
– Valter Levandowski 

Claes Persson

Annonsera 
i Klang!

Christian Palmé, OSC 

0722 - 20 29 76 

christian@palmeofsweden .se
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Rörande Sällskapet

Intresseanmälan
Bästa PB-bröder! 

Vi i Caritas upplever att vi är många 
som borde uppdatera våra kunskaper i 
att hantera mobiltelefonen, plattan eller 
datorn. Det är en svindlande utveckling, 
vi måste hänga med. Varför ringa sina 
barn eller barnbarn för att få hjälp.  
– ”Jag kan själv”. 

Detta är en intresseanmälan för att se 
behovet och hur vi skall planera vidare. 
Ring eller skicka SMS till Göran Lenberg 
076 126 97 01.

Hjälp med programmering
Vi behöver fortfarande fler personer 

som kan hjälpa till med programmering 
och vi tror att vi har sådan kompetens i 
Borås.

ODC söker alltså två olika typer av pro-
grammerare (och det kan självklart fin-
nas ett överlapp dessa grupper emellan):

Frontend-utvecklare: JavaScript / JSON 
(React), HTML / CSS (Material UI, 
Bootstrap4), Git, GraphQL

Backend-utvecklare: Kotlin (eller Java), 
PostgreSQL (eller annan RDMBS), Git, 
Maven, JavaEE / REST

Hjälp oss gärna att hitta en eller två 
Bröder som kan tänka sig att hjälpa till 
med utveckling av vårt nya gränssnitt. 
Kontakta Christian Alçenius:  
ca@futurelab.se

Dam-PB 2022
Bäste PB-broder!

Nästa år är det återigen dags för ett 
högtidligt DamBricoleri-kalas! Vi kom-
mer även denna gång att vara på Åhaga.

Vi har blivit tvungna att ändra datum 
till 10 september 2022, alltså inte 17 sep-
tember som tidigare meddelats.

Mer information kommer senare i höst 
och vinter i KLANG! och via e-post.

De Styrande I Borås Par Bricole

Vi söker några nya traktörer
Traktörerna dukar och serverar i sam-

band med Ämbetsmanna- och Talang-
kalas. Vi lagar mat, dukar och serverar 
vid besök av externa gäster samt interna 
möten och träffar.

Är du intresserad av att laga mat och 

Är inte GDPR något som borde vara för-
passat till Kalmuckien, kanske du tycker . 
Nja, som den första Ordens Dataskydds-
ombud ODso i Borås Par Bricole så vill 
jag tillse att även våra personliga uppgif-
ter vilar i fullkomlig säkerhet .

Utanför PB jobbar jag som Dataskydds-
ombud med ansvar för hur Boråsregio-
nens kommuner (Borås Stad med krans-
kommuner) hanterar sitt dataskydd. 

Jag har här i PB tagit fram Integritets-
policy för oss tre loger i väst som har 
ett gemensamt verksamhetssystem och 
tänkte kort beskriva lite om dessa. 

Precis som många företag har både 
kunder respektive anställda vars person-
uppgifter man hanterar på lite olika sätt, 
så har vi i PB delat upp informationen i 
en Intern och en Extern Integritetspolicy 
för att kunna möta både medlemmar 
men också externa besökares behov av 
information.

Tidigt i utvecklingen av vårt nya verk-
samhetssystem PB Arkivet (PBA) fick jag 
möjlighet att sitta med och följa arbetet. 
PBA är ju till för oss medlemmar (motsva-
rande anställda i ett företag) och tillsam-
mans med alla manuella medlemsrutiner 
vi har så vi skapat den Interna integritets-
policyn. Efter varje uppdatering av denna 
är tanken att när du loggar in i PBA så 
ska systemet göra dig medveten om detta. 
Dessutom kommer policyn att finnas till-
gänglig inne i PBA. I den Interna policyn 
så hittar du bland annat: 

– Vilka personuppgiftsbehandlingar vi 
utför om dig, t.ex. Administrera med-

lemsakten, Offentliga publiceringar m.fl.
– Dina rättigheter enligt GDPR och 

hur du kan utnyttja dem.
Dessutom har vi bland annat en publik 

hemsida där alla (motsvarande kunder/
besökare) får information om vilka 
personuppgiftsbehandlingar vi gör i 
den Externa Integritetspolicyn. I denna 
finns beskrivet om till exempel inträ-
desansökan då man ännu inte har blivit 
medlem och ingått ett avtal med PB samt 
anmälningar till alla våra tillställningar 
som emellanåt även kan åtnjutas av icke-
medlemmar.

Denna ska du hitta på vår publika 
hemsida.

Vid frågor om hur vi i Borås Par Bri-
cole hanterar dina personuppgifter så 
skicka ett mejl till boras@parbricole.org.

Dan Bodin 
Orderns Dataskyddsombud

Par Bricole och GDPR

Vi är omkring 800 medlemmar i Borås 
Par Bricole, och även om vi inte är mer 
än knappt trehundra som mest på ett 
kalas, är det naturligtvis en omöjlighet att 
veta namnet på alla .

Därför har vi tagit fram de namn-
brickor som skall bäras på fracken, för 
att du skall veta vad den trevlige Brodern 
heter som du språkat med under minglet 
innan Kapitlet, eller kanske under nat-
tamaten. Och är du på besök i en annan 
Loge visar du med namnbrickan att du 
kommer från Borås Par Bricole. Borås 
Par Bricole var först med namnbrickor, 
men även andra Loger insåg fördelen, 
så nu är även Bröder i Göta, Jönköping, 
Sundsvall och Moderlogen ”utmärkta”. 

Och alla som kommer in som nya 
”NOIWAK” får en namnbricka.

En del bär inte namnbrickan, antingen 
har den blivit kvar i någon låda hemma 
eller så har man helt enkelt tappat den. 
Sådant kan givetvis hända! Men det går 
att åtgärda, kontakta helt enkelt Borås 
PB:s kansli (kontaktuppgifter hittar 
du på annan plats i tidningen). För en 
blygsam summa av 81:- får du då en ny 
namnbricka. Vill du ha den hemskickad 
tillkommer porto. Leveranstiden är en 
vecka, ungefär.

Med namnbricka underlättar det för 
nya Bröder att lära känna ”di gamle”, 
men även för oss ”gamle” att lära känna 
de nya Bröderna och även hjälpa minnet 

på traven emellanåt!
Så, dekorera dig med en prydlig namn-

bricka, det underlättar samvaron!
Torbjörn Sund

servera, samt vara en del av ett mycket 
gott och trevligt gäng?

Anmäl ditt intresse till Torbjörn Claes-
son, ansvarig för traktörerna, på  
familjen.claesson@outlook.com  
eller 0705-950435.

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

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

Namnbrickor
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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.

I detta nummer av KLANG! finns en 
inbjudan till att söka stipendium ur Sigge 
Williamsons stiftelse . Det är kanske inte 
bekant för alla, men Sigge Williamson var 
PB-broder, och lämnade vid sin bortgång 
1929 en stor donation till Sällskapet 
Borås Par Bricole .

Sigge Williamson föddes den 26 ja-
nuari 1870 som son till manufakturhand-
landen John Williamson och hans hustru 
Emilie. 

Det var ett gynnsamt företagsklimat 
och goda konjunkturer i Borås på slutet 
av 1800-talet, där textilindustri hade 
en framträdande plats. I detta positiva 
företagsklimat grundade år 1887 den då 
17-årige Sigge Williamson sin rörelse, 
Sigge Williamson Ylleindustri, ett företag 
som så småningom skulle komma att in-
leda en ny epok för ylleindustrin i Borås 
och utvecklas till ett av stadens största 
trikåföretag och ledande inom landet.

Tillverkningen skedde ursprungligen 
till största delen som hemarbete med 
företagets stickmaskiner, som lämnades 
till utlåning, medan konfektioneringen 
skedde i fabrikslokalen i Borås. Produk-
tionen utgjordes av finare yllevaror med 
strumpor och vantar som specialitet. Lön-
samheten var god och redan 1896 kunde 
Sigge Williamson förvärva sin första 
fastighet Ryda Östergården nr 1. Detta 
följdes av flera fastighetsköp i staden.

1898 köpte han av sin mormor änke-
frun Gustafva Kollgren fastigheten Se-
mele 2 (Allégatan 64) där han inrättade 
sin fabrikslokal. Köpeskillingen var 8 000 

kronor. Detta var ett betydelsefullt steg 
för företagets fortsatta expansion. Samma 
år köpte han också fastigheterna 3 och 
4 i kvarteret Yngve (idag Borås Tidnings 
parkeringsplats) där han på övervåning-
en i fastigheten åt Allégatan lät inreda sin 
egen bostad.

Sigge Williamson var en framsynt 
industriman. Han grundade 1902 tillsam-
mans med några andra boråsföretagare 
Manufaktur AB Svea, ett ylleväveri vid 
Bockasjön. Detta skulle så småningom 
komma att ingå i Kilsunds-koncernen var-
vid tillverkningen flyttades till Kilsunds-
fabriken.

1912 hade Sigge Williamson Ylleindu-
stri 1 200 anställda. År 1913 ombildades 
företaget till aktiebolag, och tillverkning-
en omfattar nu ”alla slags handstickade 
silke-, ylle- och bomullstrikåvaror, alla sor-
ters macounderkläder samt strumpor och 
vantar till ett värde av omkring 900 000 
kr årligen.”

Företaget expanderade ytterligare och 
behovet av större och mera rationella 
lokaler gjorde att Sigge Williamson köpte 
fastigheten på Bryggaregatan 3, där han 
lät uppföra sin nya fabrikslokal i fyra 
våningar. Den nya industrifastigheten 
stod färdig för inflyttning 1916. Bot-
tenvåningen fungerade som lagerlokal. 
I andra våningen fanns en stor sal för 
stickmaskiner och ett rum för appretur, 
på tredje våningen en sal för ”rundstolar” 
och på fjärde våningen, slutligen, en sal 
för symaskiner samt tillskärning. 

Vem var Sigge Williamson?

Vid fyllda 50 år ansåg Sigge Williamson 
att det var tid att dra sig tillbaka från sitt 
företag, möjligen på grund av sviktande 
hälsa; han led av diabetes. Han inledde 
förhandlingar med Förenade Trikå och 
den 14 november 1921 beslöt styrelsen 
för AB Sveriges Förenade Trikåfabriker 
att köpa samtliga aktier i Sigge William-
sons Ylleindustri AB. 

Efter försäljningen till Sveriges För-
enade lämnade Sigge Williamson helt af-
färsverksamheten och drog sig tillbaka till 
privatlivet och sin vackra villa Siggetorp i 
Almenäs, som han lät uppföra 1917 och 
som han sedermera kompletterade med 
ytterligare två fastigheter till ett stort sam-
manhängande komplex vid sluttningen 
av Rya åsar. Huset finns fortfarande kvar. 
Sin tid ägnade han förvaltningen av sitt 
betydande kapital, som han förmerade 
genom välbetänkta dispositioner samti-
digt som han utövade stor välgörenhet i 
det tysta.

Sigge Williamson var en stor natur-
älskare. På sina ägor i Rya åsar lät han 
anlägga en ansenlig naturpark som han 
väl vårdade. Förutom den egna omfat-
tande kapitalförvaltningen ägnade han 
sitt intresse åt naturvård och sin stora 
trädgårdsanläggning. Han inrättade 
också vid Viskans strand en fiskodlings-
anstalt som han drev tillsammans med 
fiskeristyrelsen.

Grosshandlare (som han föredrog att 
tituleras) Williamson deltog inte alls i det 
offentliga livet och avböjde kommunala 
och andra förtroendeuppdrag. Han var 
emellertid medlem av Sällskapet Par 
Bricole och Frimurarelogen Astrea. Han 
avled till följd av njurinflammation och 
hjärnblödning i sin villa den 18 decem-
ber 1929. Han förblev ogift livet igenom. 
Som närmaste sörjande stod syskon och 
åldrig moder.

Sigge Williamson efterlämnade en 
betydande förmögenhet, i dagens pen-
ningvärde cirka 35 miljoner kronor. Han 
donerade betydande belopp till olika 

Fastigheten Semele 2, Allégatan 64. Fabriks-
lokal för Sigge Williamsons Ylleindustri 
1898–1916.

Fastigheterna 3 och 4 i kvarteret Yngve. På 
övre våningen i fastigheten mot Allégatan 
inrättade Sigge Williamson sin bostad.

Fabriksbyggnad för Manufaktur AB Svea. 1904.

Fabriksfastigheten Serapis 3, Bryggaregatan 
3. Byggd som fabrik för Sigge Williamsons 
Ylleindustri, som flyttade in 1916. Byggnaden 
har förutom den indragna påbyggnaden, kvar 
sin ursprungliga karaktär och är en av stadens 
bäst bevarade industrifastigheter från sin tid.

Siggetorp 2, Rya åsar. Sigge Williamsons bo-
stad efter försäljningen till Sveriges Förenade 
Trikåfabriker. Byggd 1917. Arkitekt Herman 
Göransson.

Sigge Williamson på promenad i sin natur-
park, Rya åsar. Troligen omkring 1925. Foto 
Gustaf Nilsson.

ändamål såsom fonder till Borås stad på 
sammanlagt 100 000 kronor vars avkast-
ning skall användas till stadens förskö-
nande, till Sällskapet Borås Par Bricole, 
Frimurarelogen Astrea och Föreningen 
Pauvres Honteux, Borås. 

Sigge Williamsons stora donation är 
emellertid ”Stiftelsen Solhemmet för 
Handel och Industri, donator Sigge Wil-
liamson”. 

Denna text är baserad på vår tidigare StM 
Åke Svenssons historik över donatorn Sigge 
Williamson. 

Vill du läsa den i sin helhet finns den på  
siggewilliamson .se där du också kan läsa mer 
om stipendiet.
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Kort resumé av OIC-gruppens månads-
möte och kickoff inför det nya arbets-
året .

Måndagen den 23 augusti hade OIC-
gruppen månadsmöte och kickoff inför 
arbetsårets början. Christian Alçenius 
informerade om det fortlöpande arbetet 
med hemsidan och kanslisystemet. Lite 
information om det nya betalsystemet 
som bland annat skall användas för 
anmälan och betalning inför våra muntra 

OIC-gruppens möte och kickoff

OIC-gruppen blickade tillbaka på det gångna året och föreställde sig hur den kommande PB-säsongen skulle kunna gestalta sig.

Som redaktör för KLANG! har man rätt, 
eller snarare tar sig rätt, att bestämma 
vad som skall vara med i tidningen . Och 
när då ens ”fadderbarn” syns i det lokala 
organet vill man gärna lyfta upp det för 
Bröderna . 

Så här är Dag Berver (KMR) när han 
poserar med sin favorithustru Kerstin 
och en av sina Citroën-bilar. Dag har stort 
intresse för bilar i allmänhet, och Citroën 
i synnerhet. Kan det bero på att Dag har 
arbetat hela sitt liv med hydraulik, och att 
Citroën är känt för att ha sofistikerat hy-
draulsystem i bilarna? Vill du se mer om 
Citroën så finns en Youtube-film där Dag 

håller ett initierat föredrag om Citroën 
DS H-växellåda. 
 
Till bilden hör några diktrader:

 
Äntligen krampremiär, 
med favorithustru så kär. 
Barnbarnen gömt sig så klart, 
katten försvann med en fart.

 
Och inte nog med att redaktören är 
fadder till Dag, så är Dag fadder till den 
andre redaktören för KLANG!, Kent 
Carlsson.

Claes Persson

Brodern i rampljuset

kalas. Dan Bodin informerade därefter 
oss om GDPR och hur detta påverkar 
oss. Därefter följde lite information om 
KLANG! och vår matrikel.

Efter månadsmötet bänkade vi oss i 
kansliet för en måltid med förrätt som 
bestod av gubbaröra och rågbröd. Förrät-
ten sköljdes ner med öl och snaps samt 
några väl valda snapsvisor. Sedan följde 
en välsmakande fylld kyckling med ris 
och denna sköljdes ner med vin. Bröder-

na voro nöjda och hyllade våra Traktörer 
med applåder. Avslutningen bestod av 
toscakaka, kaffe och avéc som lät sig väl 
smaka.

Efter denna måltid som naturligtvis 
följde alla av Folkhälsomyndigheten ut-
färdade föreskrifter, begav sig Bröderna 
hemåt.

Kenneth Gustavsson

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

Broder Sten Björkman fann i slutet 
av 1900-talet hos en antikhandlare två 
vackra blyinfattade fönster som visade sig 
komma från Stadshotellet i Borås .

Sällskapet Borås Par Bricole hade fram 
till den svåra branden 1978 sin hemvist 
på Stadshotellet. Hotellet byggdes 1908 
av Par Bricole i form av ett fastighetsbo-
lag, AB Framtiden, och var i Sällskapets 
ägo fram till 1958, och därefter med 
bibehållen tillgänglighet.

Dessa två fönster tillhör det fåtal saker 
som räddades undan lågorna i den tra-
giska branden då Stadshotellet totalför-
stördes.

Sten Björkman har tillsammans med 
sin systerson tillika PB-brodern Christer 
Björkman mycket generöst skänkt fönst-
ren till Borås Par Bricole. Då fönstren 
delvis var i skadat skick har ett fantastiskt 
restaureringsarbete utförts av PB-brö-
derna Mats Jontell och Lars Öhrn. Dessa 
bägge Bröder har bland annat tillverkat 
nya ramar med kannelyrer och målat i 
tidsenlig färg.

Övriga Bröder som bidragit till fär-
digställandet av installationen är Niclas 
Sundström och Lars Gustafson som 
hjälpt till med ljussättning samt Broder 
P-G Fransén som ombesörjt elinstalla-
tionerna. Ljussättningen, såväl ljusstyrka 
som ”ljusfärg”, kan styras med hjälp av en 
telefon-app. 

Fönstrens härkomst och äkthet har 
verifierats av Stadshotellets dåvarande 
ägare PB-broder Sverker Samuelsson.

Ett stort Bricolistiskt tack till samtliga 
inblandade Bröder.

Fönstren finns nu att beskåda på 
Sällskapets kansli i Styranderummet. Där 
finns för övrigt också en nyligen uppsatt 
fotovägg med bilder från gamla tider och 
mer nytaget för beskådan. Arbetet och in-
ramningar till denna fina och intressanta 
fotoexpo har skänkts av Broder Anders 
Karlenström.

DStM Hans Berglund

Fönster åter i Par Bricoles ägo

Sten Björkman tillsammans med sin 
systerson tillika PB-brodern Christer 
Björkman.

Ett fantastiskt restaureringsarbete har utförts av  
PB-bröderna Lars Öhrn och Mats Jontell.

Niclas Sundström och Lars Gustafson har hjälpt till med 
ljussättning samt Broder P-G Fransén har ombesörjt 
elinstallationerna. 
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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 54 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 

Har du nu läst tidningen och tittat på 
bildreportagen från de nyligen timade 
Kapitlen hoppas jag att du känner längtan 
efter att åter få träffa Bröder du kanske 
inte sett på ett och ett halvt år . Om du 
inte hade Graden, och tiden förstås, att 
besöka Grad X och IX på sensommaren 
och förhösten . 

Det var två Kapitel som till fullo 
uppfyllde Folkhälsomyndighetens krav, 
såväl vid själva gradgivningen som vid 
måltidskalasen. De var ändå både värdiga 
som gemytliga och trevliga – precis som 
ett kalas i Borås Par Bricole alltid plägar 
vara. Nöden är ju dessutom uppfin-
ningarnas moder, heter det ju, så en del 
anpassningar kan vi säkert ta med oss till 
”post-covideran” vi nu hoppeligen går 
in i. 

Så, min Bror, anmäl dig till kalasen och 
ta fram den värmande yllefracken, prova 
den så den inte krympt i sommar och 
putsa medaljerna. 

Välkommen att ta del av våra muntra 
och oskyldiga nöjen, min Bror!

Claes Persson

PS
Vad vill du, min Bror, läsa om i KLANG!? 
Är det något du saknar? Något du vill se 
mer av eller kanske något du inte vill se. 
Skriv gärna en rad till gavia@telia.com 
med dina synpunkter och önskemål.
DS

JUBILEUMSKONSERT 9 NOV!
Missa den inte! Lös abonnemang inför 
den kommande spelsäsongen.

www.borassymfoniorkester.se


