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11/12 17.00 Barbaradagen Vit väst

22/1 17.00 Grad 2 Svart väst

26/2 17.00 Grad 3 Svart väst
Välkommen, käre Broder, till ännu ett 
nummer av Borås PB:s medlemstidning 
KLANG! Det är det 42:a numret i obru-
ten följd, vilket vi dessvärre inte längre 
kan säga om våra kalas . 

Men i skrivande stund, halvvägs i 
höstmånaderna, har vi ändå avverkat fyra 
sammankomster. De två senaste, vilka du 
kan läsa om i detta nummer var Grad 1 
där vi hälsade 30 ny medlemmar välkom-
na och Grad 6 med hela 51 Recipiender 
som inträdde i den första Riddaregraden. 
Vid de två första Graderna i höstas gällde 
fortfarande Folkhälsomyndighetens 
regler, men nu är det nästan som före 

pandemin. Vi får hoppas att det enda 
som smittade var de varma leendena 
Bröderna emellan.

Så nu börjar KLANG! återgå till 
normalläget med berättelser och bilder 
från våra kalas, som hopperligen skall få 
er som var närvarande att känna igen er. 
Och ni som inte var där undrar varför 
ni inte deltog – ”det verkade trevligt, till 
nästa kalas måste jag anmäla mig”.

Nu tar redaktionen julledigt, och 
skickar i och med detta en hälsning till 
Bröderna om ett avkopplande och gemyt-
ligt helgfirande.

Redaktionen

Äntligen är kalasen igång!

Nytt telefonnummer till  
Borås Par Bricoles kansli

Det nya numret är: 

0792 - 02 02 22
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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: 0792-02 02 22 

E-post: boras@parbricole .se

Avanmälan inför kalas: 
E-post: providor .boras@parbricole .se 

Icke avanmäld Broder debiteras Sällskapets  
självkostnad till Restaurangen.

Måltidsinbetalningar: 
Bg 448-4507 

Swish 123 034 5397

Hemsida:  
boras .parbricole .se

Jubilarer (Från 1 december 2021 till 30 april 2022)

År Datum
85 Kjell Haraldsson 21 mar
85 Nils Anderson 29 apr
80 Karl Axel Eriksson 08 jan
80 Åke Olsson  11 feb
80 Lars-Erik Nordström 10 mar
75 Thomas Siesing 16 dec
75 Leif Stigson  17 jan
75 Thomas Sohlström 03 mar
75 Göran Olofsson 23 mar
75 Yngve Lööf  23 apr
75 Hans Nyhlén  24 apr
70 Lars  Forsman 21 dec
70 Thomas Gäfvert 26 dec
70 Bo Arleij  25 feb
70 Ingemar Sjöholm 12 mar
70 Fredrik Odelberg 16 mar
70 Jan Alkmark  03 apr
60 Hasse Ekblom 03 dec
60 Martin Grundén 28 dec
60 Ulf Antonsson 22 mar
60 Dan Bodin  31 mar
60 Claes-Åke Gimmersta 07 apr
60 Per Bengtsson 08 apr
50 Fredrik Mansén 23 dec
50 Torbjörn Snygg 28 dec
50 Jens Johansson 04 jan
50 Robert Kvist  17 feb
50 Mattias Jonsson 27 mar
50 Joakim Backlund 19 apr

Hvem är, som ej vår Broder minns

Namn Ålder Avliden Grad
Yngve Hanson 95 11 okt RGK 
   HedK
Stig Westman  86  19 nov  RGK  
   JubK

De StyrandeDe Styrande

Broder!
För de flesta av vårt Sällskaps Bröder har 
PB-verksamheten stått still i nästan två år .

Men inte för alla . Arbetet i vingården 
såväl som på kansliet och i många andra 
angelägenheter har fortgått under tiden .

Nu när vi äntligen kommit i gång med 
våra kalas och allt nästan är som vanligt 
vill jag gärna ge en blomma i denna text 
till de Bröder som ideellt arbetat för vårt 
gamla och lysande Sällskap i pandemi-
tiden.

Vi hade inte kunnat starta upp verk-
samheten som vi gjort om inte det vore 
för Bröder i Parkhallsgruppen, Kansliet, 
Providörer, Intendenter, KLANG-redaktö-
rer, OIC-bröder, AU och fler därtill. Våra 

Talanggrupper har också hållit i gång på 
olika nivåer med repetitioner, övningar 
och förberedelser.

De senaste två sammankomsterna 
PB1 och PB6 genomfördes med stort 
antal Bröder och ett mycket stort antal 
Recipiender. Trots en viss ringrostighet 
hos oss Styrande och en del Ämbetsmän 
är vi nöjda med hur väl och värdigt 
allt genomförts. Ett efterlängtat och 
härligt samkväm Bröder emellan har 
ackompanjerats av vällagad och smakfull 
förplägnad. Vår nya krögare Christian 
Ekström med personal har levt upp till 
våra förväntningar. Han arbetar nu också 
med brodern Valter Levandowski för att 
ytterligare höja uthyrningsgraden i Park-
hallen. Det är ett viktigt uppdrag som är 
avgörande för ekonomin i vårt fastighets-
bolag. I detta sammanhang vill jag gärna 
slå ett slag för de möjligheter som finns i 
Parkhallen som eventlokal. 

Bröder, behöver ni i något samman-
hang en lokal för kongress, middag, 
företagsevent, dans, kalas etc. så hyr 
Parkhallen.

Som ni kunde läsa i förra numret av 
KLANG! så utnämndes fyra Bröder till 
”Utvalde Bröder Riddare av Svarta Kor-
set”, dvs. den högsta Graden eller som 
man också säger Grad 11. Detta sker vart-
annat år i Stockholm under högtidliga 

former. Mycket sällan, om ens någonsin 
har vi haft utrymme för så många Svarta 
Korsriddare. Normalt brukar vi Styrande 
till Moderlogens Styrande samt vårt Sty-
rande råd vartannat år kunna föreslå en 
eller ibland två. Antalet begränsas av en 
matematisk uträkning av antal Bröder i 
Logen samt antal aktiva Riddare av Svarta 
Korset. På grund av pandemin sköts 2020 
års RSK Gradgivning upp till i år vilket 
gör att vi till nästa år i april kommer ha 
utrymme för ytterligare två eller tre Brö-
der att upphöja till de ”Utvaldes skara av 
Högst Upplyste Bröder”. 

Få är de som får denna 
möjlighet att nå det stora 
ljuset och de sista hemlig-
heterna. Desto fler kom-

mer under närmaste tiden 
bli utnämnda till Klar och 
Befallande Överkommen-

dör, till Vice Guvernör, 
och till Guvernör.

Självklart måste dessa Bröder uppfylla 
det samlade Bricoleriets statuter som 
föreskriver att ”Vid vakans föreslå de 
Styrande bland fullt värdige och nitiske 

befunne Riddare av Gyllene Korset och 
det skall särskilt beaktas såväl den höga 
Gradens ledande ställning inom Sällska-
pet, som de föreslagnas lämplighet och 
förmåga att medverka till Bricoleriets 
värdiga fortbestånd och framgång. Rid-
dare av Gyllene Korset som fyllt 80 år må 
icke föreslås för val till Riddare av Svarta 
Korset”.

Få är de som får denna möjlighet att nå 
det stora ljuset och de sista hemligheter-
na. Desto fler kommer under närmaste ti-
den bli utnämnda till Klar och Befallande 
Överkommendör, till Vice Guvernör, och 
till Guvernör. Vilket inte heller är så illa, 
utan tvärsom hedersamt och dessutom 
läggs ytterligare insikter och hemligheter 
till den bank av visdom som Bröderna 
genom Gradgivningarna tar del av.

Med dessa rader vill jag tillsammans 
med mina medstyrande tacka för 2021 
och önska er alla en God Jul och ett Gott 
Nytt KLANG-fyllt 2022. Måtte Tomten 
komma till er alla.

De Styrande genom 
Hans Berglund DStM

Den 17–18 september hölls traditions-
enligt på Urvädersgränd Den Bacchana-
liska Akademiens högtidssammankomst! 
Finurliga och fascinerande inträdestal 
avnjöts, nya och kända snapsvisor hördes 
och Akademins nu 90-åriga arbete fort-
gick . Ett arbete som Åke Pino Pilotti har 
förtjänstfullt skrivit om i en nyutgiven 
bok om Akademins 90-åriga historia . 

Men vad gör egentligen Akademin? 
undrade en Broder med lång och ”väl-
dekorerad” erfarenhet. Ja, Akademins 
arbete är nog inte så känt trots att nästan 
allt som sker i våra Kapitel är ett resultat 
därav. Anledningen är nog den att det 
mesta av Akademins arbete sker av den 
arbetande ledamoten försjunken över 

olika handlingar. Ritualer, historik och tal 
som skall bearbetas, godkännas av Akade-
min och kanske senare också stadfästas av 
Stora Konseljen. Vitterhet, Skaldekonst, 
Vältalighet är Akademins devis. Det ger 
för handen att en del av arbetet just 
handlar om att främja och dokumentera 
skaldekonsten och historiken inom Säll-
skapet. Den andra stora delen är arbetet 
med att bearbeta våra gemensamma ri-
tualer. Exempelvis är jubileumsboken Par 
Bricole 200 år ett verk av Akademin. En 
genomsyn och bearbetning av samtliga 
Arbetsgrader som fastställdes 1984 i Stora 
konseljen. Samtliga förbindelser och 
Gradens historia i Riddaregraderna har 
bearbetats. Det som ligger framför oss nu 

är jubileumsbo-
ken till 250-års-
jubiléet 2029. 
Akademin arbe-
tar också med 
ett digitalt ”Acta 
Bricolensa”. 
Nätpublikationer 
med intressanta 
historiska och 
aktuella händel-
ser och tal skall 
göras tillgäng-

liga för hela 
det Lysande 
Sällskapet. Som 
till exempel det 
första Barbara-
talet som hölls 
av Adrian 
Stierncrantz år 
1779!

Akademin be-
står av De högste 
Styresmännen i Moderlogen,  
Ordens skald samt sekreteraren från 
Moderlogen. Därutöver fem ledamöter 
utsedda av Akademin samt två ledamö-
ter från var Dotterloge utsedda av de 
Styrande. Åke Anderson är en av de fem 
ledamöterna som Akademin själva utsett 
och Göran Olofsson och Robert Lorent-
zon Borås Par Bricoles ledamöter.

Akademin leds av Preses. Ett ämbete 
som vid Akademins högtidliga samman-
träde i år tillträddes av Hans Gillgren. 
Under hans ledning kommer vi med 
glädje och energi fortsätta vårt arbete för 
Vitterhet, Vältalighet och Skaldekonst i 
det Lysande Sällskapet Par Bricole.

Robert Lorentzon, RSK, RP, LA 
Foto:  Mats Hayen

Den Bacchanaliska Akademien (DBA)

Julkonsert
med

Borås Par Bricoles Manskör

Stämningsfull

18 december - kl. 13.00
Caroli kyrka i Borås

BORÅS

Nytt telefonnummer till  
Borås Par Bricoles kansli

Det nya numret är: 

0792 - 02 02 22
Förutom att det nya  

abonnemanget/numret fungerar bättre,  
så är det billigare.  

Det tackar vi vår Broder och sponsor  
Hans Carlsson och Chilimobil för.

(Det gamla numret gäller inte längre).

Kansliet

Mats Hayen, sekreterare 
i DBA.

DBA-möte i Bellmanshuset på Urvädersgränd.
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Folkhälsomyndigheten hade släppt alla 
restriktioner efter pandemitiden, så nu 
kändes det som ett riktigt kosläpp när 
dörrarna öppnades för Första Arbets-
graden på 20 månader! Tror att de flesta 
kände en glädje att ”nu var det som 
vanligt, igen” . 

Lördagen 16 oktober samlades 270 
Bröder för att fira Första Graden. Bland 
dem fanns 30 Sökande Riddare som 
säkert var en smula skrajsna för vad kväl-
len skulle innebära. En rädsla som säkert 
faddrarna spätt på under dagens förkalas.

Kalaset började som vanligt med att 
Styrande Emeriti, tvenne Jubelkommen-
dörer och lika många gäster hälsades 
välkomna. Dessutom ett speciellt välkom-
men till kvällens sponsor, Hans Carlsson 
och hans företag Chilimobil, som gjorde 
kalaset ännu bättre för oss boråsare, för 
det blev ju billigare.

Därefter var det sedvanligt årsmöte där 
Styrande Kanslären Claes Palmén redo-
gjorde för resultat- och balansräkning, på 
ett sätt som gjorde att revisorerna utan 
att tveka förordade ansvarsfrihet för de 
två föregående räkenskapsåren.

Då stod de där, Recipienderna, bävan-
de inför vad som nu skulle ske. Prövning-
arna gjordes rättvist, under den alltid 
lika skicklige Ceremonimästaren Stefan 
Enanders ledning. Men, och kanske inte 

helt oväntat, kunde O Johan Anderson 
godkänna hela församlingen och be-
hänga dem med den gyllene tratten. En 
och annan fadder som undrat om deras 
”bidrag” skulle duga kunde andas ut.

Efter mingel och omdukning var det 
måltidskalas. Minglet var extralångt, näs-
tan halvannan timme. Och det hördes i 
lokalen att Bröderna var glada att återses, 
det var ett ständigt sorl på hög nivå. Den 
något magra älgen bars in av två vilsna 
kockar, varefter Broder Jens Peterson 
framförde den traditionsenliga Älgavisan. 
Varmrätten, som föregicks av en laxtartar 
till förrätt, bestod av älgfärsbiffar med till-
behör. Gott och närande efter det hårda 
vingårdsarbetet. 

Spirituellt tal till de Styrande fram-
fördes av CM Stefan Enander, och de 
Styrande tackade lika fyndigt. O talade 
till Recipienderna som tackade för sig 
genom tal av nyantagne Brodern Johan 
Sigurdson. Förtjänsttecknet De Förgylta 
Svinen gick till Thomas Falk och Johan 
Anderson. Hade ni inte den innan?

Första Graden brukar avslutas med 
ett nyskrivet spex, och i år var det en 
underhållande nummerrevy där den Den 
Bacchanaliska Theatern och Den Baccha-
naliska Musiken, gav: ”Närkontakt med 
Första Graden” eller ”Ge mig ett stick” 
eller ”Är det en parkhall du har i byxorna 

eller är du bara glad att se mig?” I spexet 
framträdde helt plötsligt vår egen CMB 
på storskärm. CMB står ju vanligen för 
Carl Michael Bellman, men den här kväl-
len var det Christer ”Mello” Björkman 
som sände en hälsning till Bröderna från 
sin frivilliga landsflykt till Kalifornien. 

Och det var inte slut med det, De Bac-
chanaliska Lekarne bjöd på trubadurmu-
sik ”NachSpiel” ute i mingelutrymmet till 
dem som stannade på nattamat.

Snacka om helkväll!
Nu ser de nyantagna NOIWAK med 

skräckblandad förtjusning fram mot Grad 
2. Och det gör vi andra också!

Claes Persson

Första Graden

Jörn Aasmundsen
Björn Augustsson
Johan Bäck
Daniel Camermo
Robert Carlander
Otto Engström 
Heino
Henrik Grönberg
Kevin  Hanson
Erik Heintz
Mats Hillensjö
Jesper Hjalmarsson
John Hultstein
Arvid Ivarsson
Magnus Jason
Andreas Jonasson
Albin Karlenström

Jonas Knuthson
Philip Käppinen
Ulf Lundgren
Jimmy Nidkell
Emil  Olofsson
Victor Paulsson
Filiph Petzäll
Mathias Petzäll
Adam Roy
Adam Rådberg
Johan Sigurdson*
Oskar Svensson
Michel Till
Jörgen Wiktorsson

*Tacktalare

Recipiender, Grad 1

Överst: Broder Jens Peterson framförde den traditionsenliga Älgavisan.  Därunder bilder från det nyskrivna spexet.
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PB Borås hälsar 30 nya NOIWAK välkomna!
JÖRN AASMUNDSEN
Född år: 1971
Bor i: Borås
Yrke: Leg. Psykolog
Faddrar: Joakim Larsson 
och Anders Eliasson

BJÖRN AUGUSTSSON
Född år: 1970
Bor i: Dalsjöfors
Yrke: Företagare
Faddrar: Claes Palmén och 
Daniel Nyström

JOHAN BÄCK
Född år: 1973
Bor i: Sjömarken
Yrke: vVD
Faddrar: Claes Palmén och 
Magnus Boman

DANIEL CAMERMO
Född år: 1994
Bor i: Göteborg
Yrke: Egenföretagare
Faddrar: Tomas Persson 
och Örjan Williamson

ROBERT CARLANDER
Född år: 1986
Bor i: Gånghester
Yrke: VVS-Ingenjör
Faddrar: Peder Evers och 
Kenneth Gustavsson

OTTO ENGSTRÖM 
HEINO
Född år: 1999
Bor i: Linköping
Yrke: Studerande
Faddrar: Bengt Engström 
Heino och Per Jünke

HENRIK GRÖNBERG
Född år: 1971
Bor i: Borås
Yrke: Kommunikatör
Faddrar: Christian Lundell 
och Johan Sandström

KEVIN HANSON
Född år: 1991
Bor i: Borås
Yrke: Fastighetsförvaltare
Faddrar: Claes Hanson och 
Yngve Hanson

ERIK HEINTZ
Född år: 1982
Bor i: Borås
Yrke: Ekonomichef
Faddrar: Steinar Eiriksson 
och Joachim Jerkersson

MATS HILLENSJÖ
Född år: 1973
Bor i: Borås
Yrke: Gymnasielärare
Faddrar: Ingemar Sjöholm 
och Martin Zedler

JESPER 
HJALMARSSON
Född år: 1991
Bor i: Borås
Yrke: Chief Technology 
Officer (CTO)
Faddrar: Magnus Petzäll 
och Mikael Andreasson

JOHN HULTSTEIN
Född år: 1986
Bor i: Borås
Yrke: Konstruktör
Faddrar: Hans Carnefjord 
och Marcus Dalbrekt

ARVID IVARSSON
Född år: 1999
Bor i: Borås
Yrke: Tekniker
Faddrar: Niklas Ivarsson 
och Johan Svanelund

MAGNUS JASON
Född år: 1983
Bor i: Brämhult
Yrke: Commercial Manager
Faddrar: Stefan Enander 
och Mats Hanson

ANDREAS JONASSON
Född år: 1974
Bor i: Rångedala
Yrke: Inköpschef
Faddrar: Pär Jorstadius och 
Lennart Andersson

ALBIN 
KARLENSTRÖM
Född år: 1995
Bor i: Borås
Yrke: Pilot
Faddrar:  
Anders Karlenström och 
Ingemar Augustsson

JONAS KNUTHSON
Född år: 1969
Bor i: Borås
Yrke: Projektledare
Faddrar: Niklas Ivarsson 
och Johan Svanelund

PHILIP KÄPPINEN
Född år: 1995
Bor i: Borås
Yrke: Dokumenttekniker
Faddrar:  
Anders Karlenström och 
Ingemar Augustsson

ULF LUNDGREN
Född år: 1958
Bor i: Borås
Yrke: Konsult
Faddrar: Dan Bodin och 
Peter Gunnarsson

JIMMY NIDKELL
Född år: 1974
Bor i: Sjömarken
Yrke: Kemiingenjör/
teknisk säljare
Faddrar: Dan Bodin och 
Peter Gunnarsson

EMIL  OLOFSSON
Född år: 1993
Bor i: Borås
Yrke: Läkare
Faddrar: Per-Inge Olofsson 
och Jan Elgmark

PB Borås hälsar 30 nya NOIWAK välkomna!
VICTOR PAULSSON
Född år: 1990
Bor i: Borås
Yrke: 
Affärsområdesansvarig 
säljare
Faddrar: Krister Lundgren 
och Carl Johan Sund

FILIPH PETZÄLL
Född år: 1991
Bor i: Borås
Yrke: IT-Specialist
Faddrar: Magnus Petzäll 
och Oskar Andersson

ADAM ROY
Född år: 1996
Bor i: Borås
Yrke: Säljare
Faddrar: Tomas Persson 
och Örjan Williamson

ADAM RÅDBERG
Född år: 1995
Bor i: Borås
Yrke: Platschef
Faddrar: Björn Peterson 
och Magnus Rådberg

OSKAR SVENSSON
Född år: 1986
Bor i: Borås
Yrke: Egenföretagare
Faddrar: Per Gunnar 
Franzén och Kent Svensson

MATHIAS PETZÄLL
Född år: 1991
Bor i: Sundbyberg
Yrke: Head of 
Development/Partner 
(CTO)
Faddrar: Magnus Petzäll 
och Fredrik Holm

JOHAN SIGURDSON
Född år: 1968
Bor i: Borås
Yrke: Flygstyrman
Faddrar: Nicklas Ohlsson 
och Mats Hagestad

MICHEL TILL
Född år: 1967
Bor i:  Borås
Yrke: Egenföretagare
Faddrar: Torbjörn Sund 
och Claes Hanson

JÖRGEN 
WIKTORSSON
Född år: 1976
Bor i: Sollebrunn
Yrke: Chef, ägare, smed
Faddrar: Joachim Bernehäll 
och Per Dise

Tomtens ursprung
Det sägs ibland att tomten kommer från 
Nordpolen . – Det är faktiskt helt fel .

Den moderna tomten kom nämligen 
till 1881 – i Göteborg . Och förebilden var 
en lärare och kantor i Majorna .

Detta är fakta som få känner till, säger 
bibliotekarien Björn de Verdier 

Det slås fast i boken ”Jul i Göteborg”, 
som kom 1997. Boken är en samlingsbok 
med julhistorier från Göteborg med om-
nejd, där bland andra Ingvar Oldsberg 
och Leif Mannerström medverkar med 
historier.

Det är gamla kända fakta som egent-
ligen aldrig har plockats fram mer än i 
böcker. Men det började på 1800-talet 
när Viktor Rydberg skrev ”Lille Viggs 
äfventyr på julafton” Den innehöll mer 
än tomtar, berättar bibliotekarien Björn 
de Verdier.

Viktor Rydberg var en känd författare 
och journalist på Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidning. Han publicerade den 
ovan nämnda historien i tidningen och 
lät den då endast 17-åriga Jenny Nyström 
måla bilderna. Men det var först 1881, 
när Rydberg var på promenad i Slottssko-
gen, som den moderna tomten skapades 
på riktigt – i och med dikten ”Tomten”.

Rydberg var på promenad med chef-
redaktören Hedlund. Plötsligt bad han 

honom att stanna, och på ett papper 
mot Hedlunds rygg skrev han ner alla 
verser. Det var en vinterdag och blev 
grunden till den tomte som blev väldigt 
stor på 1900-talet. Innan dess fanns ingen 
tomtetradition på jul, berättar Björn de 
Verdier.

När dikten skulle publiceras var det 
återigen Jenny Nyström som målade 
bilderna. Men den gången ville Viktor 
Rydberg att hon skulle göra bilderna 
”bättre” och mer allmängiltiga.

Han var inte riktigt nöjd tidigare, och 
nu bad han henne göra tomten mer 
mänsklig. Så Jenny Nyström använde sin 
pappa som förebild. Han var en vänlig 
man som var lärare på Stigbergstorget. 
Familjen bodde på allmänna vägen i 
Majorna. Numera ligger Lidl där, säger 
Björn de Verdier.

Spåren kvar än i dag
Och illustrationerna, med tomten som vi 
känner honom i dag, blev Jenny Ny-
ströms genombrott. Det blev så stort att 
engelsmännen, som var galna i att skicka 
julkort, köpte rättigheterna till bilderna 
på den svenska tomten. Så spreds han ut i 
vida världen.

Hon populariserade tomten och ska-
pade den moderna tomten. Han blev po-
pulär och kom att bli den som kom med 
julklappar. Detta förekom inte tidigare på 
våra breddgrader, säger Björn de Verdier.

På 1900-talet var det sedan Disneys tur 
att vidareutveckla tomten ännu mer, pre-
cis som Coca-Cola. Medan den svenske 
tomten kördes av hästar, bockar och till 
och med grisar, så kördes Disneys tomte 
av renar. Dessutom delade han ut julklap-
par, något som i Sverige tidigare sköttes 
av julbocken.

Det hela hade också att göra med 
helgonet Nikolaus. Men grunden var 
Göteborgs tomte där spåren lever kvar 
i staden än. Chefredaktör Hedlund lät 
efter dikten bygga ”Tomtehuset” som 
står på Vasa- Viktoriagatan än i dag, säger 
Björn de Verdier.

Nedtecknat och sammanställt av Göran 
Olofsson (vars anfäder på 1940-talet bodde 

just i Majorna om än icke som tomtar)
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För de flesta startar Sankt Sigfrids Rid-
daregrad i kyrkan, men för Intenden-
terna startar den på torsdagen innan med 
kollationering . Alla detaljer gås igenom 
så att allt skall flyta bra, dock med reser-
vationen att den ibland kan bli lite Par 
Bricole, dvs . att oförmodade händelser 
kan inträffa . Sedan fortsätter det med 
att Intendenterna träffas på fredagen 
och ställer iordning Kapitelsalen under 
kunnigt överinseende av den ytterst nog-
granne RI Mikael Pirs .

Riddaregraden startar traditionsenligt 
i Caroli-kyrkan då vi minns de Bröder 
som inte längre är med oss på våra 
muntra och anständiga kalas. Kyrkan var 
som vanligt fylld med Bröder, anhöriga 
och allmänheten. Kören och Musiken 
ledsagade oss igenom minneshögtiden, 
tretton Bröder hade lämnat oss, och ljus 
tändes för dem. Vår Riddareprelat tillika 
Domprost i Skara, Robert Lorentzon kon-
staterade att det hade förflutit 730 dagar 
sedan vi senast träffades för att minnas 
våra bortgångna Bröder. Tiden som för-
flutit har präglats av pandemin som ska-
pat både rädsla, men också gemenskap. 
I sorg och saknad efter våra bortgångne 
Bröder finns det dock också glädje i att 
minnas vad de betytt för oss. En yngre be-

sökare denna dag spred också lite glädje 
med joller, påminner mig om att Jesus 
sade ”Låt barnen komma till mig”.

När högtiden var över begav sig alla 
Bröder till Forum Bricolarum för Kapitel 
och måltidskalas. På Kapitlet dubbades 
51 Bröder till Sankt Sigfrids Riddare, 
och vi var inalles 173 Bröder närvarande. 
Även på Kapitlet hedrades de bortgångne 
Bröderna. Vår Ordens-kaplan Ingemar 
Augustsson parenterade de tretton Brö-
der som gått till vila.

Efter avslutat Kapitel och omdukning 
av Kapitelsalen bjöds det till ett tradi-
tionsenligt gåsakalas. Greger Arturén 
sjöng tillsammans med Kören den inle-
dande sången ”Gäss te dej”, och han fick 
välförtjänta applåder. Svartsoppan och 
gåsen förtärdes tillsammans med ljuvligt 
fluidum. Bröderna och i synnerhet de ny-
antagne Riddarna syntes mycket förnöjda. 
En ytterst förnöjd Recipiend och tillika nu 
antagen Riddare, Tobias Davidov, tackade 
för Graden. Han nämnde ”Memento 
Mori”, betänk döden, och avsåg att vi 
måste ta tillvara på livet och leva nu.

Nu närmade sig kvällen sitt slut som 
bestod i kaffe med avéc och fantastisk un-
derhållning. Bröderna Robin Lundgren, 
Andreas Johansson, Ingemar Augustsson 

och Martin Palm spelade och sjöng för 
oss och fick förstås välförtjänta applåder. 
Nu var det över för denna gång, och 
Bröderna begavs sig hemåt för en välbe-
hövlig vila. 

Kenneth Gustavsson

Hans Abrahamson
Peter Adermalm
Joakim Ahnvik
Oskar Andersson
Per Bengtsson
Martin Berggren
Ulf Berlin
Mats Billing
Göran Carlsson 
Christer Claesson
Alessio Crociani
Tobias Davidov*
Lars Edvardsson
Pontus Ekman
Peder Evers
Pelle Gemfors
Anders Graff
Christofer Gäfvert 
Jan-Åke Hammarlund
Mattias Hed
Kjell Hjalmarsson
Esko Jensholm
Peder Jernaeus
Bo Johansson
Åke Karlsson
Henrik Lindblom
Jan Linusson

Anders Ljungqvist
Krister Lundberg
Christian Lundström
Per-Magnus Magnusson
Michael Malmström
Fredrik Mellring
Christer Merstrand
Johnny Nyberg
Martin Palm
Janne Olsson
Eric Pistone
Peter Rangert
Tobias Rejnö
Ivan Rosengren
Mikael Rydin
Mikael Steiland
Carljohan Stigson
Johan Strömberg
Martin Strömberg
Johan Svanehed
Adam Svensson 
Frankenius
Morgan Tidstål
Mikael Udiljak
Andreas Wikström

*Tacktalare

Recepiender, Grad 6

Sjätte Graden

Bilder överst: Kören och Musiken samt vår Riddareprelat och tillika Domprost i Skara, Robert Lorentzon, ledsagade oss igenom minneshögtiden i 
Caroli kyrka. Tretton Bröder hade lämnat oss, och ljus tändes för dem. 

Nedre bild: Gåsen bars in under högtidliga former under det att Den Bacchanaliska Kören sjöng ”Gäss te dej”. 
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Det har varit en slingrig bana, vår käre 
Riddareprelats väg till där han är idag . 
Detta fick ett 75-tal åhörande Bröder 
samt kärälskeliga höra då Caritas anord-
nade en föreläsning/intervju med Robert 
Lorentzon, domprost i Skara stift . Efter 
att Caritas ordförande Göran Lenberg 
hälsat alla välkomna och konstaterat att 
normalt är det inte bara kaffekoppar 
som klirrar då PB samlas . Vet inte om 
han tänkte på medaljer, eller eventuellt 
vinglas…

Samtalet började med att moderatorn 
StM em Åke Anderson fastslog att de 
hade en gemensam idol, Jesus. Robert 
berättade sedan att tron hade han fått 
med sig hemifrån, där han växte upp i 
Målsryd. Först hade han drömmar om 
att bli pilot, men en kallelse då han satt 
utanför hemkyrkan var del i att det blev 
annan inriktning. Men det skulle ändå ta 
20 år innan prästvigningen. I gymnasiet 
studerade han till husbyggnadsingenjör, 
och arbetade som sådan på NCC några 
år, där han fick praktisera sitt ledarskap. 
Det innebar att ge medarbetarna de rätta 
förutsättningarna att göra sitt arbete, och 
inte detaljstyra dem.

Robert stora kulturintresse styrde 
sedan in verksamheten och yrkeslivet på 
andra banor, främst i Västergötland men 
även i utlandet. Teaterproducent och 
Västsveriges förste Länsdanskonsulent 
med uppdraget att skapa förutsättningar 
för konstarten Dans. Som fågelskådare 
undrade jag varför inte moderatorn, 
också hängiven fågelskådare, frågade Ro-
bert om också trandansen vid Hornbor-
gasjön ingick i studien. Men han, liksom 
jag, förutsatte väl att det var så.

Vid sekelskiftet sadlade Robert om 
igen, och började läsa teologi vid 
Göteborgs universitet. Efter prästvig-
ning i Skara domkyrka 2003, där många 
PB-bröder inklusive Kör deltog blev, det 

arbete i Caroli och Toarps församling 
innan flytten år 2019 gick till Skara. Som 
domprost är han biskopens ställföreträ-
dare och vice ordförande i domkapitlet 
samt kyrkoherde i Skara pastorat. ”Kyrko-
herde är ett finare ord för VD” berättade 
Robert.

I Borås PB har Robert varit med i 31 
år, och där gett Kören del av sin mäktiga 
stämma. Utöver detta har han utvecklat 
Riddareprelatsämbetet, och startade 1996 
Caritas-verksamheten. 

Han har hunnit med mycket, Robert, 
och han har förhoppningsvis många fina 
år kvar, såväl för oss i PB som invånarna i 
Skara stift!

Claes Persson

Från byggnadsingenjör till domprostÄmbetsmannakalaset
Ett mycket synligt bevis på att det bri-
colistiska året påbörjats efter månader 
utan våra angenäma tidsfördriv var det 
normalt årliga Ämbetsmannakalaset den 
27 september . Dessa kalas har i många 
år funnits för Ämbetsmän av olika slag 
men när Göran Olofsson tillträdde som 
Styrande Mästare togs ett helhetsgrepp 
och ett kalas för samtliga Ämbetsmän 
skapades .

Vilka är då Ämbetsmännen kan man 
undra och det är bara att slå upp vår 
eminenta matrikel så visas dessa upp med 
porträtt i sin fulla glans. Ingen vare sig 
Talang eller Ämbetsman blir ju belönad 
med annat än inbjudan till dessa kalas 
och möjligen, med någon rätteligen er-
hållen utmärkelse, läs medalj. Det är så vi 
jobbar och det fungerar alldeles utmärkt. 
Speciellt för de cirka 70 Ämbetsmän som 
förväntansfullt anlände till Parkhallen.

Efter ett inledande mingel med frivil-
ligt intag av synligt Bacchi fluidum, fick 
Bröderna ta de framdukade borden i 
besittning. Det brukar samtalas om årets 
bragdartade bravader i våra ämbeten, 
men just detta år tömdes detta samtals-
ämne relativt fort, de flesta hade ju inte 
kunnat göra något alls, för pandemin. I 
stället kom kommande Kapitels arbete i 
fokus. Det låg en mycket förväntansfull 
stämning i lokalen över vad kvällen och 
ämbetsåret kommer att erbjuda.

Vår Styrande Mästare Göran Olofsson 
hälsade alla välkomna och inledde med 
att alla skall vara stolta över årets insatser, 
men de flesta förstod humorn i detta 
påstående. Det blev en av kvällens sedelä-
rande historier också, men de skall höras 
live, de handlade om vikten av att vara 
ärlig eller hålla sig till sanningen.

Plötsligt som gubben i lådan dök han 
upp, vår körledare Carl-Gustaf Ekström, 
som för kvällen inte förfogade över den 
skarpa sångararsenal som Kören nor-
malt utgör, utan fick utmanande nog en 
”stämningsfull” kör som i rask takt rev av 
”Helan går”, ”Hur länge skall på bordet” 
och ”Det satt en mås på en klyvarbom”. 
Inte en strupe var torr.

Traktörerna, som för dagen var 
månghövdade, hade en mer dukande 
och serverande roll än vanligt, då vår 
krögare Christian Ekström hade lagat 
maten i köket. Men stiligare servitörer än 
dessa traktörer har sällan skådats. De var 
traktörerna Gustav Engdahl, Per Brandt, 
Stig Dalmyr, Lars Öhrn, Lars Jorstadius, 
Jan Elgquist, Torbjörn Claesson och 
Christer Sabel, stilfört iklädda sina vita 
traktördräkter.

Förrätten bestod av sill och äggmacka 
på mörkt rågbröd, öl och snaps därtill. 
Huvudrätten Biff Rydberg på oxfilé, stekt 
potatis och en pepparrotsvisp. Vinet som 

serverades var från Piemonte, Barbera 
Silenzo. Men bröderna tystnade inte efter 
vinet, trots namnet, snarare tvärtom. 
Sedan kom kaffe och avéc. Skall vi säg att 
detta var en kulinarisk fullträff? Ja, det 
gör vi.

Styrande Mästaren startade sedan till-
sammans med Styrande Kanslären Claes 
Palmén medaljkalaset. Deputerade Sty-
rande Mästaren var olyckligtvis på resa till 
”Mallurkat”, men hälsade till de samlade 
Bröderna via de närvarande Styrande.

Parkhallsmedaljen i brons och silver 
delades ut först, följt av Borås Hedersme-
dalj i silver. Sedan kom Christian Alçe-
nius upp och delade ut medalj för OIC, 
följt av Intendenterna Håkan Bjurén 
och Anders Eliasson som lyckliggjorde 
förtjänta Ämbetsmän. Providörerna via 
Steinar Eiriksson delade ut sin medalj till 
Bröder som gjorde den digitala festen 
möjlig, den vi hade i våras.

Traktörerna fick en välförtjänt applåd. 
Innan underhållningen pratade Göran 
Lenberg om ett kommande event i 
Parkhallen, där Caritas är värd och Åke 
Anderson är moderator och Robert 
Lorentzon, vår Prelat, intervjuas om sin 
resa från byggnadsingenjör till domprost 
i Skara stift. Detta sker 21 oktober kl. 
17.00 och Göran uppmanade Bröderna 
att komma och lyssna, samt att ta med en 
kärälskelig.

Till sist kom de då, våra Talanger som 
underhåller oss så bra. Trion Lars Sjö-
gren på orgel, Fredrik Berg på gitarr och 
Andreas Johansson på elbas framförde 
först en visa tonsatt at Thorleif Stifte, 
med text av Sven-Erik Magnusson (Sven-
Ingvars). Låten hette ”När solen färgar 
juninatten” och det var Fredrik som 
sjöng i verserna. Sedan sjöng och spelade 
Lars gruppen Eagles låt ”Desperado”, 
härligt ackompanjerad av Andreas och 
Fredrik. Andreas avslutade sedan med 
att framföra Benjamin Ingrossos ”Allt det 
vackra”, talangfullt kompat på sång och 
instrument av Lars och Fredrik.

Trots applåder och tillrop om mer un-
derhållning, stannade det där. Styrande 
Mästaren tackade alla och församlingen 
löstes upp så småningom. 

Nu är Bröder Ämbetsmän beredda att 
arbeta ett helt år till med full kraft. Och 
ni som läser detta, ni är också välkomna 
att medverka på något sätt som Ämbets-
man. Ta bara kontakt med en Ämbets-
man, så vägleder de er till en meningsfull 
samvaro, med trevliga kolleger och ett 
Bricoleri som blir lite mer än att bara 
titta på och underhållas. Alla behövs och 
är välkomna, Talanger, Ämbetsmän och 
applådörer.

Torbjörn Sund

Caritas ordförande Göran Lenberg, moderatorn Åke Anderson och domprost Robert Lorentzon.

Bengt Jonshult i Moderlogen, som 
tidigare gav ut Sällskapet Par Bricoles 
belöningar har återigen gett ut en bok, 
som i mina ögon är en liten pärla . 

Denna gång är titeln Bellmanhuset 
och Par Bricole. Boken är på knappa 
100 sidor och är en utmärkt grundkurs i 
Sällskapets historia. Den är indelad i fyra 
kapitel som beskriver Stockholm under 
1700-talet, Carl Michael Bellman, Bell-
manhuset och Par Bricole. Till sin hjälp 
har han anlitat en handfull kunniga bi-
dragsgivare samt att Stormästaren Henrik 
Mickos har skrivit förordet. Resultatet är 
en trevlig och intressant bok med snygg 
layout och gott om bilder. 

Och den kan bli din, eller varför inte 
ge bort den till någon Broder du är fad-
der till. Beställ den genom att skicka ett 
mail till sthlm@parbricole.se samtidigt 
som du sätter in 222;- på Moderlogens 
plusgiro (151405-8) så kommer boken 
hem i brevlådan. Men skynda dig, uppla-
gan är inte obegränsad!

Claes Persson

Bellmanhuset och Par Bricole – ny fin bok!
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Vi börjar med en bild från september må-
nad 2021, vi ser Borås breda ut sig åt alla 
håll . Bilden är tagen från Ryssby klint .

I år är det enligt nu gällande historie-
skrivning 400 år sedan Borås stad grun-
dades. De första 240 åren hände inget 
speciellt värt att nämnas. Men 1860 blir ett 
märkesår i stadens historia. Det var det år 
som Sällskapet Borås Par Bricole instif-
tades. Den historian skall vi inte berätta 
här och nu, utan i stället försöka beskriva 
hur staden såg ut då, för omkring 160 år 
sedan. Då, 1860, fanns inget elektriskt ljus, 
ingen telefon, ingen radio eller TV och 
heller inga bilar eller bussar.

Världen
Men vi börjar med att se lite längre bort, 
vad som sker i världen åren kring 1860.

I USA väljs Abraham Lincoln till presi-
dent och det amerikanska inbördeskriget 
bryter ut några år senare, där Nordsta-
terna vinner och slaveriet avskaffas. I södra 
Europa bildades kungadömet Italien år 
1861 och för att nämna ett tekniskt fram-
steg började Isaac Singer att producera 
symaskiner. En annan händelse var att 
en epidemi av vinlöss 1863 slog hårt mot 
Europas vinproduktion och flera gamla 
druvsorter försvann.

Sverige
I Sverige var Karl XV kung, den tredje av 
ätten Bernadotte på tronen. Husbehovs-
bränningen förbjöds i Sverige 1860 och 
Västra stambanan mellan Stockholm och 
Göteborg stod klar 1862. Samma år lades 
grunden till kommunsystemen i landet. I 
slutet på 1860-talet följde tre nödår med 
stark och långvarig kyla samt missväxt som 
skapade svält i större delen av landet. Det 
drabbade även Borås, om än inte så hårt 
som i Norrland, Småland och Blekinge. 
Dessa oår blev starten på välfärdssamhäl-
let, samtidigt som utvandringen tog rejäl 
fart.

Borås kring 1860

Geografi och byggnader

Geografiskt bredde Borås ut sig med Vis-
kan i väster, höjderna upp mot Bäckäng 
i öster samt de båda staketgatorna i norr 
och söder. Tittar vi på en karta från idag 
är det Kungsleden i öster, Järnvägsga-
tan i norr och Fabriksgatan i söder som 
tillsammans med Viskan inramar 1860 års 
stad. På målningen intill från 1862, från 
Krokshallsberget, överblickar vi nästan 
hela staden. Det enda vi känner igen 
idag är Carolikyrkan som stod klar 1669. 
Borås var en trästad, med regelbundna, 

fyrkantiga kvarter med raka gator emellan. 
Den förhärskande byggnadsstilen dessa år 
var Karl Johansstilen, även kallad empir, 
vilken kännetecknades av symmetri, 
rytm, regelbundenhet och proportion. 
Staden var kring 1850 återuppbyggd efter 
bränderna som ödelade Borås åren 1822 
och 1827. Stadsmönstret var utformat för 
att förhindra spridning av en eventuell ny 
brand och underlätta släckningsarbete.

Befolkning

Staden har idag drygt 70 000 invånare, 
om man räknar tätorten. 1860, då PB kom 
till staden, var det bara omkring 3 000 
själar här, vilket var samma som i mitten 
av 1700-talet. Borås har i alla fall under 
senare delen av 1900-talet varit känt för 
sitt kvinnoöverskott, men så var det också 
kring 1860, då gick det 115 damer på 
100 män, jämfört med rikssnittets 106. 
Anmärkningsvärt är också att ålderspyra-
miden, som brukar se ut som en julgran, 
visar att det inte finns många barn, vilket 
pekar på en befolkning i avtagande, eller 
åtminstone stagnerande. Men det skulle 
ändras. Från början av 1860-talet var Borås 
en av de snabbast växande städerna i lan-
det, på 60 år tiodubblades befolkningen 
till omkring 30 000 personer 1920. Man 
gick då från 33 plats till 12 i befolknings-
storlek, samtidigt som inkorporeringen 
av Torpa gjorde Borås till näst störst stad i 
Sverige, sett till arealen.

Sett ur olika befolkningsklasser fanns 
det av vuxna boråsare sex adelspersoner, 
tio präster, 320 borgare, 62 ståndsperso-
ner (högre tjänstemän och militärer) och 
492 övriga (hantverkare, fabriksarbetare, 
inhyseshjon samt fattiga och sjuka). Dessa 
förhållanden gällde 1850, men hade nog 
inte ändrat sig så mycket på tio år.

Tveksamt om detta hör hemma under 
befolkning, men några år in på 1860-talet 
fanns i staden 130 hästar, 270 kor, 180 
svin samt några oxar, ungboskap och får. 
Att ha boskap i staden var tillåtet fram till 
1890-talet, därefter fick de flyttas ut.

Näringsliv

Borås 1860 kan karaktäriseras som en 
förindustriell stad. Enda ”fabriken” 1860 
var Viskaholm, som sysselsatte 60 perso-
ner. Det bytte sedermera namn till det 
mer välbekanta Borås Wäfveri. Så det 
var under det första årtiondet efter 1860 
som textilindustrin kom i gång, främst 
med väverier, färgerier och spinnerier, 
som då tog över mycket av hemindustrin. 
I övrigt livnärde man sig inom olika 
småindustrier; garverier, färgerier och 
kattunstryckerier hade vardera 39, 64 och 
81 arbetare. Hantverkare fanns det 143 
stycken, flest var skomakare (11), följt av 
skräddare (6), kopparslagare (6), garvare 
och karduansmakare (5) och bagare (4). 

Sedan kommer smeder, bokbindare, kon-
ditorer, guldsmeder m.m. Gårdfarihand-
larna, eller knallarna som vi normalt kallar 
dem, började bli sällsynta efter mitten på 
1800-talet.

1862 startade Alfred Sandwall sitt bryg-
geri, kanske han såg ett behov från det 
nyinstiftade Borås Par Bricole? Tidigare 
fanns det ett antal vad vi idag kallar mikro-
bryggerier.

Kraftkälla till hantverkare och industri 
var vattenkraft och ånga, elström kom inte 
förrän 1800-talets sista årtionde

Tidning

I september 1826 kom Borås första 
tidning ut, Borås Weckoblad. Några år 
senare bytte den namn till Borås Nya Tid-
ning och 1838 bytte den åter namn till det 
den heter än idag, Borås Tidning. 1860 
hade den hunnit bli en tvådagarstidning, 
och innehållet var typiskt för en småstads-
tidning, med annonser, klipp ur svenska 
och utländska tidningar, samt följetonger. 
Ägaren C.G. Rydin bidrog också med 
rapporter från sina utlandsresor. Någon 
redaktionell ledare fanns inte, och inte 
heller lokalnyheter publicerades. Att inte 
dessa var med i tidningen förklaras av att 
staden var så liten att nyheterna spreds 
snabbare skvallervägen.

Nöjesliv och kultur

År 1806 hade det funnits 15 krogar, men 
1856 endast 6. Några år dessförinnan 
hade handlanden Hedenlund bett att få 
tillfoga följande till ”De äldstes protokoll”; 
”att krogarnas antal borde fördubblas, så 
att trängseln som nu finnes på dylika stäl-
len, skulle försvinna samt för att förekom-
ma den tvedräkt, som lätt uppstår mellan 
kunderna”. Bråk på krogar och i krogköer 
fanns redan då. Och att fördubbla antalet 
krogar kanske skulle vara en bra metod 
även i Coronatider?!

De årliga marknaderna var också en del 
av nöjeslivet, ibland var det såväl karusel-
ler som cirkus. På marknaderna passade 
man på att göra upp affärer, varefter det 
dracks rikligt med vithalsar, samt att det 
spelades en del kort. En annan begivenhet 
året 1861 var en ballonguppstigning, en 
kvinnlig brottare och en flygande ”engel”.

Borås första bibliotek öppnade sina 
portar den 4 november 1860, i läroverkets 
lokaler. Detta efter att sockenstämman 
beslutat att anslå 100 riksdaler av bränn-
vinsutskänkningsmedel till att grunda 
ett lånebibliotek för stadens arbetare. 
Biblioteket gick dock i konkurs kring år 
1900, och bibliotekets böcker blev del av 
det nystartade Borås arbetareinstitutsför-
enings bibliotek.

Föreningar

Ungefär samtidigt med att Borås Par 

Bricole instiftades bildades också Tekno-
logföreningen, några år efter att Tekniska 
elementarskolan började sin verksamhet 
1856. Samma år startade Mariastiftelsen 
sin verksamhet. Dessa föreningar är de 
äldsta som fortfarande existerar i staden.

Kommunikationer

1860 fanns endast diligensförbindelse 
med omvärlden, via halvdåliga vägar i 
olika väderstreck. Västerifrån kom man 
med sina häst- eller oxdragna vagnar in 
till staden via Västerbro, norrifrån till 
Österlånggatans norra ände och från 
söder till samma gatas södra ände. Från 
Ulricehamn gick vägen in via nuvarande 
Brämhultsvägen och Åsbogatan. Första 
järnvägen gick till Herrljunga och invigdes 
1863 av Karl XV. Den anses som den första 
provinsjärnvägen i landet. I Herrljunga 
anslöt den till västra stambanan så att man 
då kunde nå till exempel Stockholm och 
Göteborg. Dessutom kunde man nu via 
järnvägen få färsk fisk, tidigare var det 
bara torkad och saltad fisk. Järnväg till Var-
berg var klar 1880, medan göteborgarna 
fick vänta till 1894 innan de kunde åka di-
rekt till Borås (för att travestera infrastruk-
turminister Åsa Torstensson 2010).

Borås första telegrafstation öppnades 
1857, och den första telefonstationen öpp-
nades 1880, men kopplade då bara ihop 
ett fåtal byggnader i Borås. Det dröjde till 
1892 innan man var ansluten till riksnätet.

Kuriosa

1621 eller 1622?

Om staden grundades 1621 eller 1622 har 
debatterats. Ett kungligt brev daterat den 
29 juni 1621 fastställer detta datum som 
dagen för stadens grundande, vilket Borås 
Kommunfullmäktige fastslog 19 april 
1990. Att 1622 också förekommer beror 
på att de fullständiga stadsprivilegierna 
först kom den 25 maj detta år, på grund av 
konungens utlandsresor. Vi är väl kanske 
en del som kommer ihåg 350-årsfirandet 
1972?!

Obelisken

Kung Karl XIV Johan besökte Borås i 
augusti 1821, och boråsarna ville efteråt 
sätta upp ett monument till minne av 
kungabesöket. Fyra stora stenblock köptes 
i Kolmården, men två stadsbränder gjorde 
att stenblocken blev liggande i Linköping. 
Inte förrän 1853 beslöts att stenblocken, 
som nu låg i Lidköping, skulle fraktas till 
Borås. Den 4 juli 1859 ställdes den upp 
och invigdes på Stora Torget, där den 
stod året därpå när våra kära Borås PB 
instiftades. 1940 flyttades den till sin nuva-
rande plats mellan polishuset och hotellet 
Scandic Plaza. Ett mer folkligt namn på 
obelisken är ”tandpetaren”. 

Avslutning

Detta var en begränsad bild av Borås då 

Par Bricole instiftades i Borås. Till exem-
pel har jag inte berört politik, offentlig 
förvaltning och liknande. Men jag hoppas 
ändå att det givit något.  

Claes Persson

Källor

Borås stads historia, band I, II och III (2005). 
Borås Tidning 2021-01-09. 
Borås stadsbebyggelse, del 1 (2005), 2 och 3.

En del av siffermaterialet är inte från precis 1860, 
utan från perioden 1850 – 1865. Men det påverkar 
knappast bilden i sin helhet.

Borås stadsvapen 1622. Borås privilegiebrev 
från 1622 visar Borås vapen, de två ullsaxarna. 
Dessa var symboler för smidet som skedde i 
bygden.

Handelsborgare och knalle ca 1850. Personen 
till vänster är förmodligen en handelsborgare, 
verksam i staden medan personen till höger är 
en kringresande landsbygdsknalle.

Detalj av karta över Borås från 1856, där sta-
dens cirka 3 000 invånare bodde.

Knalle med fässing och tygbunt. Knallen 
med sin fässing och sin tygbunt var en viktig 
kontaktyta mellan den tidiga bomullsindustrin 
och befolkningen i Sverige, men blev allt mer 
sällsynt i slutet på 1800-talet.

Utsikt från Krokshallsberget mot Borås en 
vacker sommardag 1862. Målning (beskuren) 
av C.A. Leverin. Original finns på Borås konst-
museum.

Gustaf Ljungrens karta från 1856 visar Borås 
med omgivningar. Original finns hos Borås 
Idrottshistoriska sällskap.

1860 – ett viktigt år i Borås historia
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Det gamla talesättet ”ju fler kockar, desto 
sämre soppa” stämmer knappast, och 
måste revideras till vad som står i rubri-
ken . Något annat kan jag inte få det till 
efter att ha besökt Luculli Gille i Borås 
en kväll i oktober . 

Men vi börjar med att berätta att Lu-
culli Gille är ett antal Bröder som samlas 
regelbundet i matlag kring grytor och 
pannor. Huvuduppgiften är att bland 
Gillets medlemmar sprida kunskaper och 
färdigheter inom den ädla matlagnings-
konsten. Det sker genom teoretiska, men 
främst praktiska övningar i såväl enklare 
som mer komplicerad matlagning. Till 
det hör också att skapa en helhet vid 
måltiden genom väl valda drycker och en 
stilfull uppläggning och dukning.

Enligt vad skribenten erfarit var Jönkö-
ping Par Bricole först ut med ett Luculli 
Gille, och att i Göta Par Bricole finns 
elva grupper som engagerar över hundra 
Bröder.

Luculli Gille i Borås består av tretton 
Bröder med intresse för matlagning 
och att välja lämpliga drycker till maten. 
Ordförande i gillet är Torbjörn Claesson; 
övriga är Per Brandt, Stig Dalmyr, Jan 
Elgquist, Gustav Engdahl, Mats Jontell, 
Mats Svensson, Lars Jorstadius, Lars 
Öhrn, Magnus Krii, Benneth Striver, 
Christer Sabel och Kjell Ericsson. Denna 
kväll var alla med så när som på Mats 
Svensson och Lars Öhrn. 

Flera av medlemmarna är också 
Kanslitraktörer, de Bröder som ställer 
upp och lagar god mat och serverar vid 
flera av våra sammankomster. Luculli 
Gille-träffarna kan ses som ett tillfälle att 
provlaga det man sedan serverar då man 
är traktörer. Träffarna är på Kansliet med 
sitt moderna och välutrustade kök en 
tisdagskväll i månaden. Inköpen av råva-
rorna (inga halvfabrikat) görs av kvällens 
värdar, och kostnaden delas broderligt. 
Nu när man startat igen efter pandemi-
uppehållet planerar man att någon gång 
per år bjuda in sina kärälskeliga, som 
kommer då det är tillagat och klart och 

kan njuta av att sätta sig vid dukat bord.
Värdar denna kväll var Torbjörn och 

Lars J som hade bestämt menyn. Och 
den gick inte av för hackor! Se bara; 

KVÄLLENS MENY

Risotto med sparriskräm och  
stekta havskräftstjärtar.

Havets wallenbergare med potatispuré och 
gröna ärter samt rårörda lingon

Äppeldessert med kanel och  
rostade hasselnötter

Nu delade Torbjörn in oss i grupper, 
en grupp för förrätten, en för varmrätten 
och en för desserten. Dessertgruppen 
ansvarade också för dukningen. Sedan 
vidtog ett frenetiskt vispande, skärande, 
hackande, rörande, kryddande, saltande, 
kokande, stekande och naturligtvis 
avsmakning allt eftersom. Det utdelades 
goda och välmenta råd och glada tillrop 
med ursprung från Sveriges Mästerkock; 
”Hör ni, nu är det bara fem minuter 
kvar, fem minuter kvar!” och ”nu måste vi 

Vem Lucullus var, och varför det heter  
Luculli Gille, står att läsa i en artikel härintill.

I flera av PB:s loger finns Talanggrupper 
som kallas Luculli Gille . Men vem var 
Lucullus? 

Jo, han var en romersk härförare vars 
fullständiga namn var Lucius Licinius 
Lucullus och levde under åren 117 - 56 f. 
Kr. Han var en framgångsrik krigare och 
härjade som värst i vad som idag är Tur-
kiet. Väl återkommen till Rom efter ett 
av sina framgångsrika fälttåg råkade han 
ut för politiska intriger och föll delvis i 
onåd, vilket i flera år fördröjde det tradi-
tionella triumftåg som alla framgångsrika 
generaler brukade hedras med.

Som en av Roms rikaste män drog han 
sig så småningom tillbaka till sin lant-
gård Monte Pincio och ägnade sig åt att 
anlägga stora trädgårdar med matnyttiga 
och välsmakande produkter. Han lär ha 
medfört körsbärs- och persikoträd till 
Europa samt inplanterat fasaner. Han 
anlade stora karpdammar. Lucullus var 
en generös värd för stora överdådiga 
fester. Dessa fester blev ryktbara för sina 
exotiska läckerheter som tillagades av 
ett 40-tal kockar och serverades av en 
hel ”armé” av slavar. Det berättas att vid 
ett tillfälle fick över 10 000 näktergalar 
sätta livet för att man skulle kunna göra 
en särdeles god ragu på näktergalslever. 

Eftervärlden har alltså givit beteckningen 
Luculliska måltider på dessa måltidskalas. 
Det finns en stor mängd rätter som har 
namnet Lucullus i namnet, t ex Ostron 
Lucullus, ostron - gåslever och mornaysås 
som gratineras - Krustad Lucullus - krus-
tad fylld med morkulla och tryffel i ma-
deirasås. Han sägs också ha varit pappa 
till fisksoppan Bouillabaisse. Det finns 
också ett otal antal restauranger som har 
Lucullus i namnet på något vis. Huruvida 
det är relevant eller inte kan man ju fråga 
sig när vi kallar våra matlagningsgrupper 
Luculli Gille, men så har det i alla fall bli-
vit. Hans devis var ”man äter inte för att 
leva utan lever för att äta”. Trots denna 
vällevnad uppnådde han en ålder av 61 
år vilket inte var så vanligt på hans tid.

Redaktören provar på men rör bara till det.

”Men det ska ju vara tvärtom!” – Mats Jontell och Christer Sabel blir tillrättavisade av Stig Dalmyr.

Vågar vi prova – undrar bl.a. Gustav Engdahl, Magnus Krii, Benneth Strivér, Lars Jorstadius och 
Mats Jontell.

börja platea”. Det sistnämnda är en angli-
cism för att lägga upp snyggt på tallrikar.

Efter detta satte vi oss vid det väldu-
kade bordet och rätterna bars in och 
presenterades allt eftersom. Och gott var 
det, det kan KLANGS utsände reporter 
intyga, riktigt gott dessutom. Dryckerna 
som serverades till var i tur och ordning 
en spanska cava, en chardonnay från Nya 
Zeeland och till desserten en Chenin 
Blanc med ursprung från Argentina. 
Ingen flaska över en hundring.

Till det positiva intrycket hörde natur-
ligtvis den fantastiska stämningen, så väl 
under arbetet som under måltiden. När 
det närmade sig avslut på kvällen dök 
min chaufför lämpligt upp, så jag slapp 
diska. Blir det en plats över, eller kanske 
en grupp till, ställer jag mig i raden av 
sökande!

Claes Persson

Ju fler kockar, desto bättre soppa! Lucullus – Romersk härförare och ”trädgårdsodlare”

LUCULLUS 
”MAN ÄTER INTE FÖR ATT LEVA  

UTAN LEVER FÖR ATT ÄTA”

Annonsera 
i Klang!

Christian Palmé, OSC 

0722 - 20 29 76 

christian@palmeofsweden .se

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

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

Ja, då sitter man här igen och funderar 
på hur man skall formulera dessa rader 
som traditionsenligt avslutar tidningen – 
Redaktörens ruta . 

För att ta något som är i färskt minne, 
detta skrivs den 15 november, kan jag ta 
upp grad VI som vi hade i lördags. Efter 
förkalas (Tack RCM, det var en mycket 
trevlig sittning) startar aftonen i den 
drygt 350 år gamla Carolikyrkan där våra 
sångare och musiker fyller kyrkorum-
met med sitt mäktiga ljud. Till detta vår 
domprosts tänkvärda betraktelse och 
ljuständning för de Bröder som lämnat 
jordevandringen. Sammantaget är det en 
mäktig upplevelse, vilket inte minst visas 
genom att kyrkan som vanligt var fullsatt 
av Bröder, anhöriga och allmänhet. Den-
na stund av att sitta still och kontemplera 
är något vi inte ”kostar på oss” så ofta 
i det ekorrhjul vi alla ständigt springer 
omkring i, men skulle göra oftare. Det 
mår man bra av! 

Nåväl, efter detta blev det ett gåsakalas 
i Parkhallen, men det har du säkert läst 
om i tidningen.

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 tankar.
DS

Klapp  
och Klang!


