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15/10 17.00 Grad 1 Svart väst

12/11 16.00 Grad 6 Svart väst

3/12 17.00 Barbara Vit väst

21/1 17.00 Grad 2, Installation Vit väst

25/2 17.00 Grad 3 Svart väst

25/3 17.00 Grad 4 Svart väst

Då var verksamhetsåret i gång . Äntligen 
säger nog många av er Bröder . 

I detta nummer av KLANG! – det 
45:e i obruten följd – kan du läsa om 
vad som hittills tilldragit sig i Bricole-
världen. Åtminstone den del av världen 
som är i Borås. Du hittar referat från två 
av höstens hittills tre avverkade Kapitel, 
eller avnjutna är kanske ett bättre ord. 
Upplev, eller återupplev, Dam-PB genom 

Kenneth Gustavssons ögon och penna, 
väl ackompanjerat av Niclas, Görans och 
Bosses bilder. Läs om Grad Fyra, som vi 
i år firade i augusti och lär känna Ulla 
Winbladh i Lars Sjögrens artikel. Bland 
annat! 

Redaktionen önskar dig en trevlig stund 
med KLANG! och kanske med ett glas synligt 

och ljuvligt i favoritfåtöljen!

Pukor och trumpeter för Dam-PB
Dam-PB firades på Åhaga den 10 september med 560 Bröder och Systrar.
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Bäste Broder
Så är den då borta . Sommaren med 
decenniets varmaste dagar – decenniets 
vackraste och längsta sommar . 

Den försvann dessvärre lika snabbt 
som den kom. Vissa har ju förmånen att 
kunna förlänga sin sommar. Jag har ofta 
haft förmånen att tillbringa en del av 
hösten på sydligare breddgrader. Men 
i år handlar det om att sitta uppe i de 
Brämhultska kullarna och att blicka bort 
i fjärran.

Men när Du läser detta så är vi alla 
tillbaka till verkligheten igen. Tillbaka till 

ett nytt Bricolistiskt verksamhetsår efter 
sommarens vila. Och framför allt efter en 
påtvingad pandemisk paus.

Året som passerat har i stor utsträck-
ning präglats dels av efterdyningarna 
till Corona-pandemin, dels av det just 
avklarade Dam-bricoleriet. Kanske inte 
kalaset i sig men väl förberedelser under 
mer än ett år. Damkalaset gick av stapeln 
den 10 september. Den här gången 
huserade vi på Åhaga, som visade sig från 
sin bästa sida. Ett kalas med rekordstort 
deltagarantal och där vi faktiskt slog i 
taket. Bildligt talat. Vi blev nämligen över 
560 personer. 

Med så många kompetenta och entu-
siastiska Bröder engagerade så kan det 
bara bli succé. Så skedde också – det blev 
ett kalas med fokus på underhållning. 
Alla våra Talanger gjorde sitt yttersta. 

Samtliga närvarande Damer var mäkta 
imponerade. Jag vill här, från oss Sty-
rande, rikta ett stort och innerligt tack till 
samtliga Talanger och alla Ämbetsmän 
som gjorde just den här dagen så fantas-
tisk – stort tack till Er alla!!!

Som vanligt när vi har ett nytt verk-
samhetsår framför oss, så har vi alla stora 
ambitioner. Styrelse, Ämbetsmän och Ta-

langer. Vi har alla ambitionen att försöka 
höja nivån på allting.

När jag sitter och skriver dessa rader 
är det söndagen den 11 september och 
jag tittar samtidig på valvakan i TV. I takt 
med att valresultaten tickar in gör jag 
en iakttagelse – det är slående hur alla 
partiledare och partiföreträdare verkar så 
tagna på sängen, så oerhört överraskade 
av valresultatet. Rent av förvirrade. För 
att undvika just sådan förvirring har vi i 
Par Bricole vissa ledord: Förberedelse, 
planering etc. 

Med så många  
kompetenta och entusias-
tiska Bröder engagerade 
så kan det bara bli succé.  

Så skedde också – det 
blev ett kalas med fokus 

på underhållning.  
Alla våra Talanger gjorde 

sitt yttersta. 
Som exempel vill jag då ta upp att hela 

vårt kommande verksamhetsår nu är 

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 .org

Jubilarer (Från 15 oktober till 31 december 2022)

År Namn Datum
80 Hans Almström 21 dec
75 Carl-Gustaf Hagman 03 nov
75 Christer Lundberg 10 nov
75 Thomas Strömberg 06 dec
75 Sven Johnnas 19 dec
70 Ulf Nyrén 25 okt
70 Jan Elgmark 14 dec
60 Per Arne Johansson 19 okt
60 Ulric Andersson 10 nov
60 Magnus Ljungberg 17 nov
60 Claes Af Wetterstedt 20 nov
50 Mattias Hed 26 okt
50 Joachim Bernehäll 13 nov
50 Magnus Persson 16 dec
50 Jerker Erikson 31 dec

Hvem är, som ej vår Broder minns

Namn Ålder Avliden Grad

Lars-Åke Andréasson 
 83 15 jun KMR 
   JubK

Hans Larsson 92 27 jun G-r 
   JubK

Michael Råberg 57 28 jul G-r 
   HedK

De Styrande

färdigplanerat – ända fram till sommaren 
2023. Inte minst all underhållning som 
våra Talanger skall bjuda på – alla kom-
mer att göra sitt yttersta för att just Du 
min Bror skall bli tillfreds.

Höstens första Arbetsgrad, Grad 1 den 
15 oktober har nog redan ägt rum då Du 

får detta alster i Din hand. Efter det är 
det dags för Grad 6 med minneshögtid i 
kyrkan den 12 november. Sist i år har vi 
vår Högtidsgrad, Barbaradagen, som vi i 
år firar den 3 december. 

Med dessa ord vill jag från oss Styrande 
önska Dig, min Bror, ett nytt och givande 

verksamhetsår. Förhoppningsvis ses vi 
under några av höstens kalas – då under 
parollen ”Ordning, Munterhet, Styrka 
och Förtrolighet.”

Broderligen 
Din Styrande Mästare Göran Olofsson

De Styrande

STÖD SÄLLSKAPET –
BOKA MÖTEN OCH EVENTS
I VÅRA EGNA LOKALER
Tipsa om våra lokaler – hjälp oss att hyra 
ut Parkhallen - tipsa dina vänner.

Parkhallen i Borås AB

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

Äntligen, mine dyre och härlige Bröder 
uti Sällskapet Borås Par Bricole . Varmt 
välkomne till ett nytt, hett efterlängtat 
arbetsår inom Arbetsgraderna i Borås Par 
Bricole . 

Detta efter en lite annorlunda start 
med en härlig 4:a i augusti, som fick sätta 
punkt för det gångna arbetsåret i Arbets-
graderna. Detta efter att vi vid nyår fick ta 
beslut om att skjuta på vårens kalas en tid 
på grund av Omicrons framfart. Pande-
min har sannerligen satt sina spår i vår 
ordning! Dessa spår kommer vi kunna se 
sviter av ännu en tid framöver.

En av sviterna är att vi i år kommer ha 
ett färre antal Sökande Riddare till vår 
Första Grad. I skrivandes stund ett 20-tal. 
Det har helt enkelt varit lite tuffare att 
mobilisera Brödernas ork att söka i sin 
omgivning efter goda Bricolistiska frön. 

Säkert av den enkla anledningen att 
mången Broder har jobbat hemifrån och 
haft begränsat umgänge med sin vidare 
omgivning under den eländiga tiden av 
restriktioner.

En annan av sviterna är en lägre besö-
kandegrad av våra Bröder på våra kalas. 
Inte konstigt kanske, då vi alla vant oss 
vid en mer begränsad krets av människor 
vi väljer att träffa. Jag själv saknar dock 
innerligt närvaron av våra äldre Bröder 
vid våra kalas. Vi behöver verkligen vår 
breda vidd i ålder, för att kunna över-
brygga historik med framtid. Detta utgör 
ju själva ”limmet” i vår Brödrakedja. 
Självklart förstår jag att våra äldre är de 
som haft den största utmaningen under 
pandemin. Men jag anser ändå att det 
nu är vår uppgift att försöka vända detta. 
Detta kommer så klart ta tid, men jag vill 
ända puffa för att vi alla hjälps åt.

Så en vädjan till våre äldre Bröder. Ni 
behövs hos oss! Ni saknas oss! Ni gör 
skillnad för våra yngre Bröder och bara 
ni kan leda dem rätt på den Bricolistiska 
vandringen de har att göra.

Sedan en uppmaning till våra yngre 
Bröder: Tag kontakt med dina faddrar 
och äldre förebilder och få med dem 
till våra kalas, så de kan njuta av att se er 
utvecklas på er Bricolistiska vandring.

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.

PB1 genomför vi planenligt den 15 
oktober med lite nya ansikten i Ämbets-
mannakåren inom Arbetsgraderna. Vi 
hälsar ny PN Tomas Fredriksson och 
ny SkM Johan Bäck särskilt välkomna i 
leden. Jag kan lova ett härligt Kapitel och 
stort kalas. Efter detta avhåller vi ett par 
informationsträffar för våre blivande vice 
Guvernörer den 1 november och den 10 
januari upplyser vi traditionsenligt våre 
nya NOIWAK. Därefter genomförs PB2 
med högtidlig installation den 21 januari, 
PB3 den 25 februari och PB4 den 25 
mars. 

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 kort stund…

Johan Anderson 
RSK Ordförande i Arbetsgraderna

Annonsera 
i Klang!
Per Sund, tf OSC 

0735-20 05 55 

per@sundekonomi .com

Strävan efter normalitet



KLANG! Nr 45 – 2022 5KLANG! Nr 45 – 20224

Styrande Mästaren hälsar alla välkomna 
och speciellt sponsorerna som gör kalaset 
billigare. När desserten är avnjuten följer 
talet till Kvinnan, ödmjukt framfört av 
Johan Anderson, hyllandes våra Kärel-
skeliga som har överseende med våra i 
vanliga fall Kapitel med bara Bröder. Han 
får inte stå helt oemotsagd, Christina 
Theorin framför talet till mannen, och 
vi kände nog att vi i fortsättningen också 
fick gå på Kapitel. Därefter framförde 
Tina Rehn ”Du är min man”, och vi 
kände nu att vi alla Bröder var i fullstän-
dig säkerhet, gällande våra Kärelskeliga.

Flera Systrar blev därefter medaljerade 
med Diana-medaljen, Sällskapets högsta 
medalj för Systrar som bidragit till dels 
kvällen och dels med tålamodet att sitta 
ensamma hemma när vi Bröder roar oss 
på Kapitel. Även Åhagas Emma Wilsson 
blev medaljerad med denna medalj. 
Sponsorerna blev förstås också medalje-
rade.

DStM Göran Jacobsson från Malmö 
Par Bricole tackade för maten, och sedan 
följde lite avslutande underhållning med 
”The Temptations” och ett Motown-med-
ley. Måltidskalaset var nu slut och StM 
Göran Olofsson bjöd till dans.

Black Suit Band stod för kvällens 
dansmusik, och allt pågick framåt natten, 
tills Bröder och Systrar till slut begav sig 
antingen till nachspiel eller till hemmets 
trygga vrå.

Kenneth Gustavsson

För första gången i obruten följd, eller 
162:a gången (eller var det 161:a?) i 
bruten följd kunde vi begå den Seende 
Graden, arbetsårets sista och första 
Arbetsgrad . Lite ur takt har vi kommit, på 
grund av den lilla covid-bacillusken som 
gjort att vi inte gett Graden på drygt tre 
år . Senast var alltså våren 2019 . 

När de Styrande och äldste inträtt 
i snygg procession hälsade O. Johan 
Anderson alla välkomna, och speciellt 
välkomna var den ende närvarande 
Jubelkommendören Magnus Krii och ett 
knippe gäster från Moderlogen, Göta och 
Örebro.

Men, CM-stolen står ju tom! Ordinarie 
CM befann sig visst till havs, så vad gör 
vi nu? Carljohan Sund reser sig från sin 
plats i kören och säger ”Jag tar hand 
om det!” Som av en tillfällighet var han 
redan försedd med mygga …

Vi kunde sedan njuta av ordenstruba-
duren Erik Hjert och därefter de ostronä-
tande och champagnedrickande Knall 
och Fall, gestaltade av Dan Bodin och Per 
Sund. Och förhoppningsvis förstod de 
nyantagna symboliken i de fyra rummen 
och drog lärdom av det. 

Gradens förklaring lästes av Ingemar 
Augustsson.

Till måltidskalaset serverades en 
klassisk svensk sillsmörgås med ägg, där 
snapsvisor också framfördes. Till varm-
rätt gravad laxfilé med hovmästarsås och 
dillstuvad potatis, nedsköljt med det vita 
vinet Laborie Shiraz. Skålen till Konung-
en avslutades med trumpetfanfar. Högsta 
betyg till allt! Samtalen vid min kant av 
bordet berörde ämnen som ”vad duktiga 
Ämbetsmän och Talanger vi har” till ”hur 
många ungar får skatorna?” På den sista 
frågan är att de normalt får fem till åtta 
ungar. 

Den ritualenliga hyllningen till de 
Styrande genomfördes genom ljusmar-
schen, en värdig och stilfull vandring 
där vi samtidigt sjunger. Hoppas att alla 
frackar klarade sig från stearin! 

Vid måltiden hölls också – ritualenligt 
– ett antal tal. Tal till recipienderna av O 
och tacktal från Recipienderna av Kevin 
Hanson. Gästernas tack framfördes av 
Moderlogens trubadur Sune ”Knivsta-Su-
ne” Bohlin till luta och sång av Bellman. 
Vackert! 

Till kaffet från Arvid (heter inte DStM 
Arvid som andranamn?) underhöll Robin 
Lundgren och Greger Arturén från De 
Bacchanaliska Lekarne med några fint 
framförda sommarslagdängor. Mest känd 

var väl ”Sommaren som aldrig säger nej”, 
eller kanske mer bekant som ”dina bröst 
är som svalor som häckar”.

Efter detta, strax före klockan slog 
elva, kunde de 134 närvarande Bröderna, 
varav 32 hade fått nytt gradband, vandra 
hemåt i den sista sommarvärmen.

Claes Persson

Dambricoleri 2022
Vad är väl en bal på slottet när man kan 
gå på Dambricoleri?

560 Bröder och Systrar valde ett 
Dambricoleri före någonting i alla fall, 
även om det inte var en bal på slottet. 
Eleganta damer i balklänningar och her-
rar i frackar med många dekorationer 
samlades på Åhaga. Festligheterna inled-
des med synligt fluidum i form av bubbel 
och mingel. Under minglet underhölls 
vi av musik framförd av en saxkvartett, 
Lekarne med Bellmansång och en duo 
med sång och piano, skönsång från alla 
hörn av balsalen.

Nu var tiden inne för högtidligt Dam-
bricolerikapitel och processionen in i 
Kapitelsalen med våra Styrande för att 
öppna Kapitlet. Kapitlet öppnades och 
ritualen påbörjades i sedvanligt ekvilibris-
tisk anda mellan Styrande Mästaren och 
Generalordföranden. Nåväl, nu skulle 
såväl okläckta som kläckta kycklingar 
dekoreras med trattar, himmelsblått 
gradband och medalj med en gyllene 
ullsax. Allt ”toppat” med skönsång från 
duett med Andreas Johansson och Anna 
Ahnvik, och välförtjänta applåder fick de 
i överflöd, och Kapitlet avslutades.

Efter tre teaterringningar var det dags 
för underhållning som inleddes under 
ledning av Roger Carlsson som med or-
kestern inledde med stycket ”This could 
be the start of something big”. Sedan 
följde solosång av Roger Sandström, 
trumpetsolo med Lennart Johansson och 
kören framförde ”Nessum Dorma”. Ef-
terföljande applåder fick nästan taket att 
lyfta på Åhaga. Hans Thornander fram-
förde sedan Peps ”Oboy” och med Lars 

Sjögren på trombon, Andreas Johansson 
med ”Feeling good”, Roger Sandström 
med ”We are the champions” och avslut-
ningsvis klämde orkestern i med ”Soul 
bossanova”, varvid några Bröder och 
Systrar spontandansade. Ytterligare app-
låder och dessutom beröm från gästande 
Broder och Syster från Jönköping som 
satt bredvid undertecknad.

Upp på scenen kliver nu konferencier 
Martin Zedler och presenterar Anders 
Karlenström som med det underskattade 
instrumentet näsflöjt spelar ”O sole mio”. 
Men han förblev inte solo, då ”två rektiga 
käringer” äntrar scenen, och som ”stö-
rande moment” stökar till det en stund.

Revynummer ”SundTrip” inleds, förvil-
lande likt filmen Sällskapsresan, och roll-
besatt med karaktärer som liknade våra 
Styrande. Att för mycket raljera med De 
Styrande kan ju vara medaljavstötande, 
men det verkade just då i alla fall gå hem. 
Per Sund, som kreativt dansade till mu-
sikstycket Brazil, avslutande med poser 
från Staying alive, verkade ju tro på detta 
i alla fall. Följande stycke ”Putin on the 
Ritz” var väl också en form av raljerande.

Nu blev det ”Filmtajm”, ett axplock 
av filmad underhållning genom åren 
visades, och det gick bra en stund, tills 
”filmen” verkade brinna upp likt cellu-
loidfilm. Fyra distingerade herrar träder 
nu upp på scenen och besjunger sig 
själva som de charmörer de är, följda av 
det klassiska numret med munkarna ”Nu 
tar vi tagelskjortan på”.

Stor final med alla agerande på scenen, 
mängder av applåder, och så var under-
hållningen över, raska steg till baren 
följde.

Middagen inleds med måltidsproces-
sion och måltidskalasöppnande, där 

(Se sidorna 15 och 16 för talen till kvinnan 
och mannen!)

Jörn Aasmundsen
Jonas Alm
Lars Andersson
Martin Andersson
Björn Augustsson
Pontus Bergstrand
Thomas Bergström
Johan Bäck
Henning Daol
Andreas Davidsson
Axel Desaix
Giovanni Ferrera
Lars Forsman
Kevin Hanson*
Filip Hansson
Martin Hjalmarsson
Karl Hjert
Henrik Höglind
Linus Johannesson

Ulf Lundgren
Martin Lydén
Magnus Lövik
Johan Moberg
Patrik Nordin
Mikael Nyman
Peter Rådh
Andreas Safko
Fredrik Solhage
Mikael Strömberg
Joacim Svensson
Adam Westerén 
(Göta PB)
Richard Wilhsson

*Tacktalare

Recipiender, Grad IV

Fjärde Graden – Durchseende Broder (D .B .)

(Fler bilder på nästa uppslag)
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Är du KLANGS! nye redaktör?
Arbetet går i korthet ut på att skissa på 
innehåll för varje nummer, och göra en plan 
för produktionen. Därefter samlas material 
in, främst texter, som skall finnas i tidningen.
Layoutarbetet ombesörjs av biträdande 
redaktören, som också gör en stor del av 
bildvalet. Innan färdigt original skickas till 
tryckeriet korrekturläses tidningen, och 
där bidrar flera skarpsynta Bröder med sina 
rödpennor. 
 
Annonsförsäljningen sköts separat, där är 
inte redaktören inblandad. 
 
Du bör ha viss vana av trycksaksproduktion 
och kommunikation, och kunna sätta av en 
timme eller två i veckan till redaktörsskapet. 
Du ingår även i OIC (Ordens Informations 
Collegium). 

Är du intresserad, eller vill veta mer, 
hör av dig till oimpbboras@icloud.com

Efter nästan 300 sidor vill nuvarande 
redaktören nedlägga sitt ämbete, och 

vi söker hans efterträdare.

Du har väl betalat din årsavgift?

Medlemsavgiften i år är oförändrat 850 kronor. Om Du käre Bror dessutom 
bidrar med 300 kronor i matrikelstöd och gärna även ett frivilligt bidrag är vi 

mycket tacksamma. Vi hoppas att Du uppskattar både vår Matrikel/Årsbok 
och vårt Sällskap och låter betalningen hamna på minst 1150 kronor. 

Bröder som fyllt 80 år är avgiftsbefriade (men får självfallet lämna 
frivilligt bidrag av valfri storlek).

 
Så har du ännu inte betalat är det hög tid att göra det nu! 

Enklast gör du det på hemsidan: 
boras.parbricole.org/medlemsavgift eller direkt till bankgiro 

5945-9651. Kom då ihåg att ange namn och grad. 

Vi ser fram emot att träffas i höst och under vintern.

Claes Palmén – Styrande Kanslär
Christian Alçenius – Matrikelredaktör

Året har redan startat, vi har både firat Grad IV och Grad I, samt haft ett Lysande Dam-PB. 
Vi har fler kapitel att se fram emot, bland annat Installation av nya Styrande. 

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

är den 4 november 2022.

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.

Den brända Söderbergska 
medaljen i guld (BGWSMg)
Gösta W . Söderbergs Medalj (GWSM) 
delas ut för lyskraft 
som talang eller 
administratör samt 
till ”Flitige Bröder” . 
För närvarande 
innehar cirka 140 
Bröder vid Borås 
ParBricole denna 
medalj . 

Det finns dock en 
version av medaljen 
som endast finns i 
ett exemplar – den 
Brända Söder-
bergska Medaljen i 
Guld (BGWSMg). 
Medaljen har följande historia.

När Stadshotellet i Borås härjades av 
den omfattande branden den 10 juni 
1978 gick mycket av Sällskapets rekvisita 
om intet. Vid denna tid fanns bl.a. en 
kostymarsenal som var av sådan mängd 
och kvalitet att Stadsteatern ibland låna-
de kostymer till sina föreställningar. Efter 
branden har utlånandet av kostymer gått 
i motsatt riktning. 

I jubileumsboken från 150-årsjubi-
leet står det att läsa att den dåvarande 
General-Intendenten Gösta Smedel lade 
ner ett enastående arbete i sökandet efter 
kvarvarande rekvisita. Broder Smedel 
hade fått ett särskilt tillstånd att leta i 
brandresterna något som han ägnade 
mer än två månader åt. Han hade under 
detta arbete ett särskilt kontor i Linds fär-
geri som ägdes av Riddare-Skattmästaren 
Ivar Lind. Det berättas att Gösta Smedel 
var en bestämd person som var noggrann 
med att passa tiden. Någon av De Styran-
de lär ha sagt att om Broder Smedel hade 
meddelat att sammankomsten startade 
klockan 08:00 så skulle man vara på plats 
minst en kvart innan.

I sitt letande återfann Gösta Smedel 
i askan ett sotigt exemplar av Gösta W. 
Söderbergs Medalj. Medaljen tilldelades 
Broder Smedel av Stormästaren Hans 
Kjellgren vid den Första Arbetsgraden 
den 14 oktober 1978. Med speciellt 
tillstånd har den fått benämningen 
GWS-Redivivus-GS (Vingårdens Glade 
Vårdare – Återställaren – Gösta Smedel). 
Efter Gösta Smedels bortgång tilldelades 
medaljen hans efterträdare på GI-posten 
Peter Gunnarson. När Peter Gunnarson 
lämnar ifrån sig medaljen är det hans 
förslag att den ska ramas in och få en 
minnesvärd plats på Sällskapets kansli.

Mats Jontell

I backspegelnI backspegeln

Den Brända Söder-
bergska Medaljen i 
Guld.
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Ulla Winblad känner vi som en fiktiv 
karaktär i Carl Michael Bellmans Fred-
mans epistlar och andra dikter . Har Ulla 
Winblad funnits i verkligheten? Vad vet vi 
egentligen om henne?

Ulla Winblad är en litterär karaktär i 
Fredmans Sånger och Epistlar, ”Nymph 
och Prästinna i Bacchi Tempel. Fadren fordom 
Corporal vid Gardet”. Som så många av 
Bellmans gestalter så bygger Ulla Win-
blad på en verklig förebild, nämligen Ma-
ria Christina Kiellström, som kallades för 
Maja Stina. När hon är fem år gammal 
dör hennes mor i dysenteri och pappan 
gifter om sig med Cajsa Lisa Winblad. 
Maja Stina hade en väninna som hette 
Ulrica Ek, och av Ulrica blev Ulla. Från 
dessa båda kvinnor hämtar alltså Bellman 
namnet Ulla Winblad. Många litteratur-
historiker menar dock att man bör skilja 
på Ulla Winblad, Bellmans Venus, och 
Maja Stina Kiellström, som bodde i det 
lilla huset på Söder. 

Den litterära karaktären Ulla Winblad 
dyker först upp i Bellmans ordensparodi 
Bacchi Orden ifrån slutet av 1760-talet. 
Hon är en fru som ”tillhör alla” och som 
”var natt står brud”. Lika skamlöst som 
männen i hennes följe ”fuktar hon sin 
aska” och ger sig hän åt last och lust. I 
himmelsblå kjol och med de svarta lock-
arna fritt dansande kring vita axlar rör sig 
”den knollriga Mamsellen” i den baccha-
naliska yran och uppmanar deltagarna: 
”Lätt alt i vällust dö, i vällust hämta lif”. I 
Bacchi tempel no 18, ”Parentationen över 
brännvinsbrännaren och Commendeuren 
Meissner Oelheim”, har hon en stor och 
viktig roll som anföraren av Bacchi präst-
innor: Anna Cajsa, Cajsa Wingmark och 
Susanna. 1777, då texten skrevs, var Ulla 
Winblad åldrande och våndas över skön-
hetens förfall och hastandet mot den 
överallt närvarande döden: ”Jag känner 

mer ej lust i Fröjas glada gårdar” och ”Ach! 
Vore jag nu ung, hvad skulle jag mig grufva”. 

I epistlarna omnämns Ulla Winblad 
på många ställen, i Fredmans epistel 3: 
”Hurra! Si Ulla dansar; … Si hon slänger 
handen trötter; Hvita ben och röda fötter; Si 
himmelsblåa kjoln. Hurra! Si bröstet jäser, 
Minsta veck i kjolen fräser”. I epistel 43: 
”Värm mer öl och bröd… Sjung Nymphen 
en sång, Dess hjärta ängsligt brinner; Det 
blod där inne rinner, Snart en ljuflig svalka 
finner”, en öm betraktelse helt utan 
burleska vändningar. I människovimlet 
vid Roddartrappan i ”Stolta stad”, epistel 
33, ser vi en leende Ulla där hon tar sig 
fram bland skoputsare, tullsnokar och 
kolgubbar: ”Solhatten i hand Med rosenröda 
band, Bröstbouquet, gröna blan, Nopkins kjol, 
Falbolan, Skön och känd, Snörd och spänd 
Hon hoppar ur båten med en kullrig länd.”. 
I epistel 82 ”Hvila vid denna källa”, tas 
ett avsked av den diktade Ulla Winblad: 
”Ändtlig i detta gröna stod Ulla sista gången 
brud”. 

Den kanske mest kända episteln där 
Ulla förekommer är nummer 71:
Ulla! min Ulla! säj får jag dig bjuda 
Rödaste Smultron i Mjölk och Vin? 
Eller ur Sumpen en sprittande Ruda, 
Eller från Källan en Vatten-terrin?

Till skillnad ifrån Bellman, som föddes 
in i en priviligierad familj där fadern 
var kyrkoherde, så kom förebilden till 
Ulla Winblad, Maja Stina Kiellström, 
ifrån enklare förhållanden. Men medan 
Bellman efter bägge föräldrarnas död 
runt 1765 och ända till sin död plågades 
av dålig ekonomi och skulder så slu-
tade Maria Stina sitt liv som en relativt 
välbeställd kvinna.  Maja Stina Kiellström 
föddes i Stockholm 1744, några år efter 
Bellman. Hennes uppväxt var fylld av fat-
tigdom, sjuklighet och död och hon led 
ständigt av brist på kläder, mat, närhet 

och omsorg. Fadern, som led av fallan-
desot, epilepsi, kunde endast ta enklare 
handräckningsarbeten. Redan som liten 
arbetade hon som piga men hamnade 
sedan som silkesrederska på en textil-
fabrik. 1765 föder hon ett barn utanför 
äktenskapet, men den lilla dottern dör, 
endast åtta dagar gammal. Maja Stinas 
rykte var inte helt fläckfritt och hennes 
liv var inte oklanderligt. Hon betraktades 
under det sena 1760-talet som en ”publik 
kvinna” som rörde sig i offentligheten 
på krogar och baler. Hon åtalades flera 
gånger för olika slags förseelser som far-
lig körning, bråk och slagsmål. Hennes 
värsta snedsteg var ändå giftermålet med 
Erik Nordström. 

Erik Nordström (”Sjötulls-Besökare, 
förmäld med Ulla, Fadern Trädgårdsmästare 
i Dauerska Trädgården; har ingen röst, spelar 
intet Instrument, förskriver sjelf sina viner”) 
föddes 1745 och förekommer i epistlarna 
(där han ofta heter Norström). I epistel 
48, ”Solen glimmar”, är han med på 
båten som Ulla Winblads fästman: ”Ulla, 
Fästman på dig ser, Kom min Norström lilla, 
sätt dig bred vid mej, sitt ner, fritt din låga 
stilla;”. I Bellmans visor är Nordström 
ingen tilltalande eller sympatisk karaktär, 
han är rödbrusig och skallig. Nordström 
och Bellman kände varandra sedan 
barndomen, då Nordströms pappa var 
trädgårdsmästare i Dauerska gården, där 
Bellman växte upp. Under en kort tid 
arbetar de också tillsammans vid tull-
len i Stockholm. I december 1771 står 
Maja Stina som Nordströms fästekvinna 
och i mars 1772 gifter de sig. Året därpå 
förflyttas Nordström till tullen i Norrkö-
ping, dit de flyttar och kommer att bo 
tills mannen dör nio år senare. På orten 
blev paret snart kända som bråkstakar 
och de ställs 1774 inför rätten, ankla-
gade för misshandel, och döms till dryga 

Ulla Winblad – ”Nymph och Bacchi prästinna”

Ulla Winblad av Elis Chiewitz.

böter. Nordström, som var ökänd i staden 
för sitt ostyriga temperament och sina 
dryckesvanor samt sitt ogudaktiga språk, 
förlorade runt 1780 sitt arbete och blev 
satt i fängelse för misshandel. Där dog 
han i juni 1781. 

Änkan Maja Stina flyttar 1783 tillbaka 
till Stockholm men plågas av sitt dåliga 
rykte och fortsätter leva ett stökigt liv. 
Efter ett par år blir hon dock omgift med 
hallrättsbetjänten, ”stämpeldrängen”, 
Erik Lindståhl som är 13 år yngre, och 
de bor på Baggensgatan i Gamla Stan. 
Baggensgatan som förekommer i Epistel 
no 55 och beskrivs av Bellman som en 
gränd ”anstucken av synd och superi”. Paret 
får inga barn och äktenskapet blir inte 
lyckligt. Maja Stina drev lönnkrogar och 
hade ”lösa” kvinnor boende hos sig. Hen-
nes liv, som varit präglat av fattigdom, 
stigma och våld samt fest och yra, yta och 
sken, blir de sista åren lite lugnare. Eko-
nomin blir bättre, paret kan köpa sig en 
liten gård på Södermalm och Maja Stina 
får tillstånd att driva en krog lagligt. I 
januari 1798 avlider hon 54 år gammal av 
”obstruktion”, vilket i hennes fall betydde 
förstoppning. 

Kände Bellman och Maja Stina Kiell-
ström varandra? Ja, tydligen bodde Maja 
Stina och Nordström grannar med Bell-
man under något år från slutet av 1771 i 
kvarteret Urvädret på Södermalm. Kan-
ske hälsade de på varandra och stannade 
upp och pratade lite. Bellman kände 
maken Nordström ifrån barndomen och 
från deras gemensamma arbete vid tull-

len. Att förknippas med alter egot Ulla 
Winblad var för Maja Stina Kiellström 
”ett ok av oförmodade proportioner”. 
När Fredmans Epistlar och Sånger ges ut 
1790 och 1791 blir inte hennes tillvaro 
bättre. Det alter ego som hon delvis själv 
hade uppfunnit, Ulla Winblad, förlorade 
hon då kontrollen över när Bellman 
skrev in henne i urmakare Fredmans 
litterära universum som en samtidens 
svenska Venus. 

Lars Sjögren

Källor: 

”Bellman. Biografin”, Carina Burman, Albert 
Bonniers Förlag, 2019.

”Ulla Winblad: liv och legend”, Rebecca Len-
nartsson, Stockholmia Förlag, 2021.

Vill du ha tips på vidare läsning, radio-
program m.m. så kan du kontakta mig på 
lars.e.sjogren@gmail.com 

Ulla Winblad var i festens centrum. Illustration av Elis Chiewitz.

Vila vid denna källa – Litografi av C A Dahlström (1806-69) till Fredmans Epistel nr 82.

Ulla Winblads flykt, Fredmans Epistel nr 36. Illustration av Elis Chiewitz.
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100 år sedan förbudsomröstningen
Kanske ett v.m.k. långskott i samman-
hanget, men vad vore vårt sällskap utan 
”ljuvligt och SYNLIGT fluidum”? 

I början av 1900-talet debatterades den 
höga alkoholkonsumtionen i Sverige. 
Det ansågs att missbruket ledde till stora 
problem och kostnader för samhället och 
även för enskilda personer. Nykterhetsrö-
relsen växte sig allt starkare. I omvärlden 
hade flera länder förbud mot alkohol, 
vilket ofta skapade lönnkrogar.

En ny lag 1921 gjorde det möjligt att 
genomföra rådgivande folkomröstningar, 
och en sådan genomfördes 27 augusti 
1922. Man skulle då antingen rösta JA 
eller NEJ till ett fullständigt rusdrycksför-
bud. I valkampanjen deltog inga politiska 
partier, kampanjen sköttes i stället av fri-
stående organisationer. På JA-sidan stod 
de starka och välorganiserade nykterhets-
organisationerna. NEJ-sidan var betydligt 
svagare. En av de mer kända ”lämning-
arna” efter kampanjerna var NEJ-sidans 
”Kräftor kräva dessa drycker”, skapad av 
Albert Engström.

Hur gick det då? Som alla säkert vet 
vann NEJ-sidan, alltså de som var emot 
ett förbud. Segern var dock knapp, 51 % 
mot JA-sidans 49 %. Valdeltagandet var 
55 %.

Skillnaderna mellan olika grupper var 
dock stor, män var mer mot ett förbud 
(59 %) än kvinnor (41 %), i Jönköping 
var 88 % för ett förbud men bara 11 % i 
Lund.

Motboken eller Brattsystemet som in-
förts i Sverige redan 1919 gjorde dock att 
inköpen ransonerades fram till 1 oktober 
1955. Motboken avskaffades 1955

Claes Persson

2022 är året då 300, 250 respektive 100 år 
passerat sedan händelser som i en eller 
annan form påverkat eller varit en del av 
vårt Sällskap .

Den Gyldene Freden 300 år
Äldst av märkesåren är öppnandet av 
krogen Den Gyldene Freden, strax norr 
om Järntorget i Gamla Stan och beläget 
utmed Österlånggatan. De öppnade alltså 
sina portar 1722, innan Olof Kexél, Carl 
Israel Hallman och Carl Michael Bellman 
ens var födda. Men här tillbringade 
vår Carl Michael en del tid, för under 
en period arbetade han på Tullverket 
som hade lokaler i ett kvarter intill. På 
”Freden” arbetade en kypare (sedermera 
avancerade han till källarmästare) med 
namnet Johan Hollinder. Bellman var 
mångårig vän med Hollinder, som arbe-
tade på krogen åren 1774 till 1794, och 
besökte honom där säkert vid flera tillfäl-
len. Bellman nämner också Den Gyldene 
Freden i ”Bacchi Soldaters Källar-Patrull” 
från 1767.

Så visst spelar ”Freden” en roll i Sällska-
pets historia.

Efter Bellman har bland annat Erik 
Johan Stagnelius, Anders Zorn och inte 
minst Evert Taube haft ”Freden” som 
stamlokus. Anders Zorn köpte och ägde 
fastigheten en period, och var den som 
skänkte stället till Svenska Akademien. 
De aderton avnjuter fortfarande sina 
torsdagsmiddagar här, i Bellman-våning-
en en trappa upp. Här finns också en av 
Bellmans lutor i en monter.

Gustaf skål 250 år
Nästa jubileum är 250-årsminnet av första 
framförandet av hyllningssången Gustafs 
skål, författad av C M Bellman. Den 
framfördes samma dag, 19 augusti, som 
Gustaf III genomförde sin revolution. Då 
avsattes riksrådet och de första politiska 

partierna, hattarna och mössorna, upp-
löstes.

”Uruppförandet” skedde vid brofästet 
på Skeppsholmen, där Gustaf III pas-
serade.

Gustafs skål! 
Den bäste Kung som Norden äger: 
Han ej tål, 
At vigtskåln ojämt väger. 
God och glad, 
Han Ilskans röst föraktar 
Samt afvaktar 
Och betraktar 
Dårskap i sin grad. 

Då konungens följe passerade Skepps-
holmsbron sjöng alla ”Gustafs skål!” 
varvid konungen utropade ”Tack för skå-
len”. Dagen därpå hade konungen frågat 
amiralen Tersmeden ”hvem som gjort 
den granna skålen i aftons”. ”Allernådig-
ste herre, stadens kända poet, Bellman” 
hade amiralen då svarat.

Vi sparar det bästa till sist… 
En efter en anlände deltagarna till mötet, 
hade man som jag varit tidig slapp man 
det skyfall som sköljde över dem som 
kom lite senare… En del såg ut som 
nybadade katter .

OIC, som är förkortning av Ordens 
Informations Collegium har hand om 
mycket av kommunikationen ut till med-
lemmarna. Det är tidningen KLANG!, 
hemsidan, kansliet, årsboken/matrikeln, 
kalasinbjudningar, fotografering och 
bildarkiv. Sedan pandemin grep tag i oss 
och vår verksamhet har våra möten varit 
digitala, vilket vi fortsatt med eftersom 
det fungerat bra och vi är utspridda i geo-
grafin och tacksamma för att slippa resa i 
onödan. Bra även för miljön!

Men uppstartsmötet för varje termin 
sker alltid ”irl”, vilket betyder ”in real 
life” eller ”ansikte mot ansikte” på gam-
mal hederlig svenska. Det bästa med 
det kommer sist i artikeln… Årets möte 
började fem minuter efter utsatt tid, 
beroende på att mötesledaren smugit in 
i konferensrummet utan att vi som stod 
utanför och väntade såg honom. Men när 
mötet väl börjat flöt det på bra. Punkter 

som var uppe på detta möte var bland an-
nat att matrikeln var tryckt och klar och 
färdig att skickas ut. Anders Hjalmarsson 
Jordanius som hade hållit i trådarna i år 
tackade alla som hjälpt till. Det är en stor 
arbetsinsats från många Bröder för att 
få till vår årsbok, säkert den bästa i hela 
Bricoleriet. Vidare diskuterades öppet-
tiderna på vårt kansli, samtidigt som vår 
nye KC (kanslichef) fick presentera sig. 
Läs mer om honom på annan plats i 
tidningen. 

StM informerade att en sponsorgrupp 
skapas som skall förse Bröderna med 
möjlighet att synas i vår tidning, matrikel 
och på våra kalas. 

På mötet presenterade också KLANG-
redaktören innehåll och tidplan för nästa 
nummer av KLANG!. Det nummer du 
håller i handen just nu, alltså!

År 2029 firar Par Bricole sitt 250-årsju-
bileum, och till det skall en bok tas fram. 
Detta arbete har precis startat, och grup-
pen diskuterade vår del i projektet.

Och när mötet slutade klockan 17:57, 
då var det dags för ”det bästa”. Det var 
våra fantastiska kanslitraktörer som dukat 
upp en fantastisk måltid till oss. Som för-

rätt bjöds på SOS-macka à la Tommy Myl-
limäki, varmrätten var en utomordentligt 
läcker Biff Rydberg och som avslutning 
och ”locket på” fick vi vaniljglass med fyra 
sorters bär. Allt naturligtvis ackompan-
jerat med lämpliga drycker hela vägen 
och flerstämmig kör till förrättsdrycken. 
Det var våra eminenta traktörer Torbjörn 
Claesson, Stig Dalmyr, Jonas Alm, Chris-
ter Sabel, Kjell Ericsson och Lars Franson 
som var kvällens kockar och kreatörer.

Claes Persson

OIC-gruppens höststart
OIC-ledamöterna – förväntansfulla inför mötet med Traktörernas förplägnad.

Tre ”jubileum” i år

Den Gyldene Freden.

Gustaf III.

Den vinnande Nej-sidan, skapad av Albert 
Engström.
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Högst uppsatte Broder Styrande Mästare 
och Generalordförande, Samtlige mine 
här idag församlade Bröder och enkan-
nerligen våra kärälskeliga Systrar . . .

Det har fallit på min lott att, i denna 
lätt fuktiga men ljuvaste av aftnar, hålla 
talet till kvinnan. En ära som tillfaller en 
Broder Bricole var tredje år här i Borås 
PB. I afton är det mitt ärofulla uppdrag. 

Hur håller man då ett tal till kvinnan? 
Det kan ju synas vara minerad mark att 
ge sig ut på. Att påstå sig veta något om 
det kvinnliga väsendet, och att utmåla 
detta i allt för tydliga uttryck, är ju ett 
utmärkt sätt att sätta sig i det så kall-
lade klistret. Dessutom så har ju somliga 
kvinnor låtit oss män förstå att det rent 
av är dumt att ens försöka. Karen Blixen 
uttryckte att ”Kvinnans hela väsen är en 
hemlighet som bör bevaras”. Så vem är 
väl jag att försöka mig på att berätta nå-
got om denna väl förborgade hemlighet?!

Mäns relation till det kvinnliga könet 
är komplex. Ofta missförstår vi varandra. 
Mest skulle jag vilja tillskriva detta mäns 
dåliga förmåga i att kommunicera på ett 
adekvat sätt. Detta gör vi även mellan 
män. Ta t.ex. den gången jag berättade 
för mina kollegor på jobbet, att jag skulle 
ta ”Subban på kontroll”. Detta missför-
stods så klart å det grövsta, då de trodde 
jag skulle ta hustrun med på en läkar-
kontroll. När det i själva verket var vår bil 
– en Chevrolet Suburban – som skulle in 
på årets nödvändiga bilbesiktning.

Banala plattityder om kvinnor finns det 
ju gott om, oftast uttryckta av ryggrads-
lösa män såklart. En del uttryck har väl 
någon liten knorr som man kan uppskat-
ta. Som att ”kvinnor är också människor 
– fast vackrare”. Det är ju fint men... Helt 
ärligt, så tycker jag nog att detta även 
kan gälla män. Jag kan ju tycka att vi har 
många Bröder här i afton som är väldigt 

vackra. Ta t.ex. vår OToS Ingemar Au-
gustsson, han är en mycket vacker män-
niska – för att nu inte ta vår DfBT Martin 
Zedler, han är ju också oerhört vacker! 
Detta är förvisso fakta, men ligger främst 
ändå i den omdömesgille beaktarens öga. 

Tittar jag tillbaka i historiken så kan vi 
väl alla hålla med om att det var en hel 
del sexistiska toner i mycket av det som 
förr skrevs om kvinnan. Till och med vår 
egen C.M.Bellman var väl lite väl ekivok. 
I Fredmans sång nr 7 ”Till Kärleken och 
Bacchus” skriver han: 
”Femton års flicka och fuller pokal 
är vad i världen mig behagar; 
ack, vad jag önskar uti mina dagar; 
hos Venus bli fänrik, hos Bacchus korpral!” 
Detta känns så klart omodernt med vår 
tids mått och kanske inget som vi för-
väntar oss se i Benjamin Ingrossos nästa 
låt-text. 

Inte en enda av alla oss män – nu 
samlade i den här salen – är varken sexist 
eller feminist. Den enda -ism vi stolt 
bekänner oss till är Bricolismen. Som Bri-
colister får vi hållbar näring av inbördes 
aktning, vänskap och förtroende. Tillsam-
mans i vårt Sällskap är vi aldrig ensamme, 
alltid trygga och modiga. Men – om man 
tar oss en och en! Då är vi helt och full-
komligt beroende av Dig – av KVINNAN!

Föremålet för vår gränslösa dyrkan – 
KVINNAN – har så klart växlat genom 
livets skeden. Mamman, den gulliga 
tösen med flätor på kyrkans barntimmar, 
skolfröken, den snygga bruden i 1:a klass 
på gymnasiet, Prinsessan Leija, älskarin-
nan, fästmön, nuvarande hustrun. Allt 
eftersom vi män blir äldre, och mer för-
virrade, så anpassar sig kvinnorna till våra 
liv. De nödgas regrediera och blir ibland 
till sist åter – vår mamma.

Ni kvinnor påverkar oss och formar 
oss. Genom livets skeden får ni oss att 
ändra attityd, byta riktning, ändra fokus, 
att utvecklas och ibland även bemästra 
den svåra konsten att välja rätt skjorta till 
kostymen. Ni får oss att mogna – att bli 
MÄN. Utan Er, våra kärälsklige, hade vi 
aldrig blivit de vi är – era odräglige men 
o så trofasta tjänare.

Så, samtlige här i dag samlade män – 
Fatten pokalerna, stån upp, och förenen 
eder med mig i en skål för det bästa vi 
har – KVINNAN – kvinnans skål!

Johan Anderson   
RSK O.

Jaha, och här hamnade jag tydligen för 
att min man är Generalceremonimästare 
och ingen ville ha detta uppdrag…tydli-
gen en olycklig kombination för mig här 
idag .

Mina kära systrar! Jag hoppas inte ni 
blir satta i liknande jobbiga situationer 
av era män. Oj då, jag ser att flera nickar 
både här och där. 

Vi har ju dock svurit eden; hur var det 
nu, supportera och uppmuntra??

Högst uppsatte Broder Styrande Mäs-
tare, samtelige Systrar och Bröder

De korta stegen hit upp på scenen fick 
mig att snabbt fundera över mitt val av 
man... 

Säkert har ni alla systrar även funderat 
över detta val allt som oftast...

Jag har jobbat i bilindustrin över 20 
år. Jag har vid många tillfällen funderat 
över det här med bilar, män och män 
och bilar osv. Den där kopplingen är ju 
extremt stark. 

För min egen del höll valet av man, ja 
den där generalcermonimästaren, på att 
inte bli av över huvud taget just på grund 
av hans val av bil.

Det hela utspelade sig strax efter att 
vi börjat träffas. Jag befinner mig på 
tjänsteresa på bilsalongen i Paris. Får 
ju medge, att jag gick och väntade på 
det där samtalet från mannen jag precis 
träffat. Och tur som jag hade, så ringer 
telefonen. Efter lite samtal om ditten och 
datten så säger mannen, förresten, jag 
måste berätta att jag beställt en ny bil

Waow, waow tänkte jag. Nu kanske man 
får åka något extra tjusigt. Jag såg framför 
mig hur jag blev upphämtad i en cool 
Porsche eller en splitter ny BMW. 

Såklart ställde jag motfrågan, - jaha, 
vad spännande. Vad beställde du för bil? 
Mannen svarar: jag beställde en brun 
SAAB. Det var 

Tack, Hans Melin! 
I samband med starten av vårt nya 
verksamhetsår lämnade Hans Melin sitt 
ämbete som kanslichef, ett uppdrag som 
han innehaft i många år .  

Vårt kansli har en central funktion i 
vårt Sällskap, kansliet ansvarar för en 
mängd olika administrativa arbetsuppgif-
ter. Detta kan röra sig om såväl medlem-
registrering, medaljregistrering, utskick, 
avgiftshantering etc etc etc. Förvisso 
består kansligruppen av ett flertal Bröder 
som med glädje och frenesi ser till att 
kanslifunktionen servar vårt lysande 
Sällskap. I denna grupp har Hans Melin 
varit chef och utfört sitt uppdrag på ett 
fullständigt lysande sätt. Jag vill å hela 

Sällskapets vägnar tacka dig Hans för din 
insats som kanslichef och samtidigt väl-
komnar jag vår nya kanslichef Kenneth 
Gustavsson.

Claes Palmén

Har blivit ombedd att presentera mig 
själv, som ny Kanslichef i Sällskapet .

Född 1956 och bott i Borås sedan 
dess. Uppvuxen på Sjöbo, utbildad på 
Erikslundsskolan och på Teknis i Borås 
samt på Katrineholms Tekniska skola, 
gjort lumpen i Eksjö på ING2. Blev invald 
1993 i Sällskapet och tillbringade flera 
år som glad applådör, tills Intendentu-
ren satte klorna i mig, och de har aldrig 
släppt. Bärandes stolar och utensilier 
före Kapitel, ommöblering under Kapitel 
och bärandes undan allt efter Kapitel. År 
2001 fick jag frågan om jag ville bli vice 
Protonotarie, och tackade naturligtvis 
ja till detta uppdrag som jag innehade 
flera år tills jag faktiskt blev Protonotarie. 
Som Protonotarie ansvarar man för att se 
till att de sökande Riddarna blir kallade 
till reception och ledsaga dem genom 
Arbetsgraderna. Många Recipiender har 
de blivit genom åren, säkert fler som kän-
ner igen mig än tvärtom, tyvärr då det är 
skralt med minnet ibland. Sedan efter ett 
antal år blev jag Generalprotonotarie och 
ledsagade Recipiender i Generalgrader-
na. Nu har det förflutit ytterligare några 
år och jag är numera 2:e Riddarordnings-
man, även här med ett visst ansvar för 
Recipiender. Många av Er har sett mig 
i kyrkan under vår minneshögtid bland 
annat utdelandes programblad. Och nu 
har jag även ämbetet som Kanslichef. Vad 
gör en Kanslichef? Ja inte allt i alla fall, 
vi är fem personer i kansligruppen som 
tillsammans hanterar det som ett kansli 
skall hantera.

Men vem är jag privat? Pensionär se-
dan några år, fast jobbar några timmar då 
och då. Är VVS-tekniker och har under 
mer 40 år konstruerat rör- och ventilation 
och styr- och övervakningsanläggningar. 
Har även arbetat med entreprenadbe-
siktningar, vilket jag även nu gör någon 

gång ibland. Hälften av de dryga 40 åren 
har jag varit anställd och resten som 
egenföretagare. Som egenföretagare 
var jag även ansvarig för IT-systemen 
och för personalen på företaget. Varit 
lokalt engagerad som lokalordförande i 
VVS-tekniska föreningen i Borås under 
80-talet och nu senast för några år sedan 
ordförande i Munskänkarnas lokalfören-
ing i Borås under många år.

Vad gör jag när jag inte arbetar? En-
gagerad i Par Bricole förstås men även i 
Odd Fellow i Borås där jag varit Kaplan 
i Logen Catena under sex år. Gillar att 
laga mat, umgås med vänner och förtära 
synligt fluidum som till exempel vin och 
andra ädla drycker. Spelar golf sedan 
några år och har under 20 år suttit på en 
spinningcykel två gånger i veckan. Gift 
och har tre egna barn och tre bonusbarn, 
om man nu kan kalla dem barn då de är 
mellan 25 och 40 år.

Johan Anderson Christina Theorin

(fortsättning nästa sida)

Presentation av ny Kanslichef

Och vad framtiden har att erbjuda 
vet jag förstås inte, men Ni lär se mig på 
många kapitel och kalas på Par Bricole 
även i framtiden.

Kenneth Gustavsson

Golfspelaren.

Munskänken.

Gourmeten.

Hans Melin, RGK.  
Kanslichef 2018 - 2022..

Talet till kvinnan Talet till Mannen
Dam-PB 2022
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Sista ordet

Avsändare: Borås Par Bricole, Box 236, 501 13 Borås

PP Sverige, Port Payé

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 

Som du kanske sett på annan plats i 
KLANG! så ställer redaktören sin plats 
till förfogande . 

Det är naturligtvis med blandade käns-
lor, det är ett angenämt tidsfördriv att 
sprida glädje och kunskap till Bröderna. 
Tidsfördriv skriver jag, och jag vill betona 
att arbetet inte alls är så tidskrävande. En 
till två timmar i veckan lägger jag ner, så 
är du intresserad av att ta över men är be-
kymrad över att det tar tid så är det inte 
så. Man är ju omgiven av otaliga skriben-
ter, fotografer och inte minst biträdande 
redaktören som skapar ett original som 
lämnas till tryck.

Men än får ni stå ut med mig ett tag 
till, tills efterträdare är utsedd.

Claes Persson

ju såklart inte det jag hade förväntat mig 
och avslutade samtalet lite snabbt.

Hur som helst, strax efter detta 
närmade kvällen sig. Och i sedvanlig ord-
ning trillade det in lite inbjudningar till 
diverse kalas från flera bilföretag.  Bl a en 
inbjudan till Saabs monter och festsugen 
som jag var tänkte jag ”Trevligt med ett 
glas skumpa”.  

På plats i Saabs monter så var det 
festligare än vanligt. Champagnen 
flödade och personalen verkade vara 
på toppenhumör. Jag trängde mig fram 
och började småprata med en man och 
frågade honom vad är det de firar.  Varpå 
mannen tittar förvånat på mig och säger, 
men har du inte hört? De firar att de 
äntligen har sålt den bruna Saaben i 
Borås. Snabbt ställde jag ifrån mig mitt 
glas och smet därifrån och undrade om 
jag verkligen valt rätt man.

Jag kan nämna så här i efterhand, att 
jag själv inte ingått ett fullt ägaravtal 
eftersom jag inte är gift. Ganska praktiskt 
om jag får säga. Inget fullt ekonomiskt 
ansvar för mannens eventuella svagheter 
vilket gör det lätt att smita undan t.ex. 
parkeringsböter eller slippa kostnader 
när det börjar bli lite ”blankslitet” det är 
en fördel.

Mina kära systrar, jag vill också ge rådet 
att kolla vilket drivmedel som krävs i 

dessa tider av höga driftskostnader. Un-
derskatta aldrig hur lätt det är att få tag i 
reservdelar om det skulle behövas. Och 
inte minst, kolla andrahandsvärdet.

Jag vet att alla ni systrar också har 
gjort era val av modell med mycket stor 
omsorg. 

Titta er bara omkring. Se hur alla dessa 
män här inne glänser i lacken, är smidiga 
och har vackra linjer. De är våra dröm-
mars BMW’s, de senaste Porschemodel-
lerna, de elegantaste Ferraris. 

Kanske har det smugit sig in en och 
annan Opel, men enligt bolaget själv så 
kommer ju skönheten inifrån.

Så låt oss fira alla dessa fantastiska män 
och deras bilar oavsett vad besiktnings-
protokollet säger. 

För ni alla underbara män här ikväll, ni 
har all den extrautrustning som vi kvin-
nor gillar. 

Med detta vill jag härmed utbringa en 
skål för alla våra fantastiska män.

En skål för Mannen!
Musik för mannen!

Christina Theorin

(Talet till mannen – fortsättning från föreg. sida)

Annonsera 
i Klang!
Per Sund, tf OSC 
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per@sundekonomi .com


