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För visst har det varit ett sådant, åtmins-
tone om man tagit de tillfällen i akt till 
Kapitel och Kalas som givits . 

Rivstart med Installation av helt nytt 
Styrande Guvernement i Göta, där 
många Boråsbröder sågs i vimlet. Tror 
att vi var ett fyrtiotal. Därefter, för dem 
som hade Graden inne, gavs PBX på 
Torpa stenhus, tillsammans med Bröder 
och Recipiender från Jönköping. Man 
kände verkligen historiens vingslag då 
vi gav Graden i Riddarsalen. Det var en 
lokal där det givits gästabud i över 500 år. 
Sedan var det ännu högtidligare Installa-
tion i Borås Par Bricole, då vi installerade 
ny DStM och ny StK med många besö-
kare. Fullsatt och lapp på luckan!

Fullsatt var det återigen i november, då 
vi i Örebro invigde en helt ny Systerloge 

(eller yster loge, det var många glada Brö-
der). Sammanlagt nästan 1 000 Bröder, 
varav ett hundratal från Knallebygden. 
Därefter gick det på i vanlig högtidlig 
lunk med våra Kapitel, som avslutades 
med en högtidlig och stämningsfull Grad 
VII en vacker och skön söndag Cantate.

Mnja, riktigt slut är inte säsongen. En 
av de sista dagarna i juni gör golfspe-
lande Bröder i Borås Par Bricole upp om 
vem som är bäste spelare. Må bäste man 
vinna! 

Tills vi träffas igen – Grad IX och 
Beatles-konsert i september är först ut 
– önskar KLANG! alla Bröder en vilsam 
sommar, med god mat och dito dryck.

Redaktionen

Ett intensivt arbetsår

Körens vårkonsert avbröts på ett oväntat sätt av Den Bacchanaliska Theatern. På bilden Linné 
(Åke Anderson) och Gustav III (Dan Bodin) – läs mer på sidan 9.
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Borås PB:s kansli
Öppet måndag – torsdag, 

klockan 09 .00 – 11 .00

Ingång från Fristadsvägen .

Kansliet hjälper till om du vill ändra din 
adress, telefonnummer eller e-postadress 

om du inte vill göra det själv .

Du är naturligtvis välkommen att bara 
komma in och hälsa på och se hur vi har 

det, eller titta i vårt bibliotek .

Borås Par Bricole
Besöksadress: Fristadsvägen 

Postadress: Box 236, 50113 Borås 
Telefon: 033-12 60 66 

E-post: boras@parbricole .se

Avanmälan inför kalas: 
033-12 69 79

Måltidsinbetalningar: 
Bg 448-4507 

Swish 123 034 5397

Hemsida: boras .parbricole .se

Jubilarer

År Datum
85 28-06 Lars Nilsson
80 07-07 Bengt Conradson
80 06-08 Boris Engström
80 04-09 Erik Svensson
80 15-09 Lars-Åke Andréasson
80 13-10 Yngve Boring
75 21-07 Ingvar A Johansson
75 04-08 Godfrey Sotheran
75 14-08 Göran Hultin
75 23-08 Hans Melin
75 13-09 Claes Anderson
75 22-09 Nils-Åke Sten
75 05-11 Håkan Hellström
70 24-06 Nenne Palmé
70 19-07 Valter Levandowski
70 18-08 Lennart Broman
70 16-09 Roland Johansson
70 23-10 Per-Anders Sjölin
70 31-10 Bo Einarsson
70 09-11 Sune Wilhelmson
70 10-11 Bengt Löthman

Hvem är, som ej vår Broder minns

60 19-03 Jörgen Johansson

60 17-07 Håkan Rönnqvist
60 30-07 Christian Alçenius
60 13-10 Lars Gustafson
60 15-10 Jerry Schroth
60 03-12 Lennart Andersson
50 30-06 John Sköller
50 30-06 Jan Wallsin
50 28-07 Johan Bergdahl
50 31-07 Olof Ottoson
50 01-08 Kristian Wirfalk
50 03-08 Joakim Appelkvist
50 30-08 Nicklas Ohlsson
50 15-09 Jörgen Stålborn
50 21-10 Niklas Hedin
50 17-11 Anders Carlsson

De Styrande

Njut av PB  
och sommaren
Onekligen går tiden fort . Solen lyser 
över Borås med omnejd denna dag då 
jag skriver några rader till er Bröder i det 
Lysande Sällskapet Borås Par Bricole . 
För det är just ett lysande Sällskap . När 
man blickar tillbaka hur det gångna året 
har varit för oss Bröder i Borås Par Bri-
cole kan man inte annat göra än att bara 
le och vara stolt över att tillhöra detta 
underbara Sällskap .

Summeringen av PB-året 2017/2018 är 
nästan omöjligt att göra med beaktande 
av PB X på Torpa Stenhus, Installationer 
i såväl Göta PB, Borås PB och Malmö PB, 
samt Installationen av den nya Logen i 
Örebro och inte minst alla våra fullstän-
digt lysande Kapitel som har hållits i vårt 
egna Parkhallshus.

För visst är det så att vi i Sällskapet 
verkligen känner Parkhallen som vårt 
egna hus. Parkhallen har genom vår för-
sorg genomgått en försköning som heter 
duga. Listan kan göras lång på insatser 
som har gjorts både synliga som ljus, tex-
tilier, entréer, kök, kanslilokaler etc. Men 
även helt osynliga insatser men ack så 
viktiga och då tänker jag på ventilation, 
elinstallationer etc. Ja, listan kan göras 
hur lång som helst.

Trots att vi alla Bröder verkligen kän-
ner och uppfattar Parkhallen som vårt 
egna hus är det tyvärr inte helt sant men 
nästan i alla fall. 2010 skrev Borås PB ett 
hyreskontrakt med Borås Stad där vi hyr 
fastigheten under 20 år. Hyreskontraktet 
innebär att vi ansvarar för alla kostnader 
som uppkommer rörande fastigheten, 
oavsett det rör mindre underhåll såsom 
belysning och städning men även större 
underhåll vilket kan röra sig om takreno-
vering eller ventilation. 

2010 valde Sällskapets styrande att bil-
da ett fastighetsbolag som vid det tillfället 
var ett helägt dotterbolag till Sällskapet. 
Ledningen för både Sällskapet och 
styrelsen i det nybildade fastighetsbolaget 
konstaterade omgående att bolaget var i 
behov av kapital för att klara kommande 
investeringar. Med anledning av detta 
valde Sällskapet då att erbjuda våra Brö-
der att bli aktieägare i fastighetsbolaget 
genom riktade nyemissioner. Glädjande 
nog lyckades nyemissionen inbringa inte 
mindre än 1 250 000 kr i nytt kapital till 
bolaget från närmare 50 nya aktieägare. 
Detta kapital innebar att bolaget inte be-

hövde låna till en större investering som 
behövdes i form av omläggning av taket 
och att man även skapade en finansiell 
stabilitet i bolaget. 

Trots detta fantastiska kapitaltillskott 
kan vi i ledningen av Parkhallbolaget inte 
luta oss tillbaka och slappna av. Fastig-
hetsbolaget är ett kommersiellt bolag 
som måste via uthyrningsintäkter klara 
av att stå på egna ben. Hyresintäkterna 
är helt avgörande för om vi skall kunna 
klara av att driva bolaget vidare, detta 
gäller både fasta hyresintäkter och in-
täkter i form av korttidsuthyrning av vår 
Kapitelsal.  Intäkterna går uteslutande till 
underhåll av fastigheten och amortering 
av våra externa banklån. 

När dessa rader skrivs ser det ut som vi 
lyckats hyra ut våra idag tomma kontors-
lokaler för en tid om två år vilket ger ett 
positivt tillskott för bolagets verksamhet.

Låt oss alla i Sällskapet vara ambassadö-
rer för ”vår” fastighet som ger oss möjlig-
het att bedriva vår lysande verksamhet i.

Om det är så att min Bror vill bli 
delägare i vårt fastighetsbolag är du 
välkommen att kontakta någon av oss tre 
styrande. 

Från oss tre Styrande önskas det en 
riktigt Bricolistisk sommar och på återse-
ende.

De Styrande genom 
Claes Palmén

Styrande Kansler

Lördagen den 24 februari var en riktigt 
skön dag, med klar himmel och en efter-
längtad sol .

Många av våra Bröder var naturligtvis 
upptagna med att titta på vinterolympia-
dens alla olika aktiviteter, men till slut 
måste PB ha hägrat. Vi kan konstatera att 
all-time high närvaro nåddes, genom 243 
Bröder. 31 Recipiender hade hörsammat 
kallelse för Gradgivningen. 

Dessa våra kära Bröder utsattes för sed-
vanligt korsförhör av PB:s stränga enväldi-
ga domstol. Till sist kunde emellertid alla 
anklagade benådas. PB är stort!!!

Kvällens Gradgivning leddes  av  Ordfö-
randen i Arbetsgraderna Johan Anderson 
och Ceremonimästaren Stefan Enander, 
som vanligt på ett ritualenligt sätt med 
humoristiska inslag.

Under pausen kunde Bröderna mingla 
innan det var det dags att avnjuta kvällens 
supé.

Peter Adermalm
Oscar Andersson
Per Bengtsson
Ulf Berlin
Mats Billing
Anders Bourghart
Göran Carlsson
Tobias Franson
Magnus Freed
Anders Graff
Andreas Hedendahl
Peter Hjalmarsson
Esko Jensholm
Andreas Johansson
Christian Levinsson
Jonas Lindblom*
Gabriel Lindsås

Per-Magnus 
Magnusson
Mathias Nohlborg
Carl Olausson
Andreas Olsson
Carl-Oskar Oscarson
Martin Palm
Eric Pistone
Joni Sahin
Kristoffer Strömberg
Kent Svensson
Marcus Ydreborg
Oliver Öberg
Stefan  Östanbäck
Marcus Översjö

*tacktalare

Recipiender, Grad 3Aftonens underhållning var av yp-
persta klass, ”Good Old Times” med 
bl.a. Sinatra-hits och Show time in Vegas, 
med ett storband som saknar motstycke i 
kalmuckiska världen. 

Konferencier var Jan Olofzon och 
orkesterledare Roger Carlsson.

Roger Sandström som sångsolist, gran-
diost. PB är stort!

Vad kan Bröderna mer begära av ett 
kalas inom PB:s väggar.

Nöjda och belåtna kunde Bröderna 
sluta denna afton med tidig hemgång.

Magnus Krii

Tredje Graden

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
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Vad är det som sker så tidigt på lördags-
morgonen denna dag då vi ska ge Fjärde 
Graden . Jo men visst är det intendenter-
na, som är på väg till Parkhallen för att 
iordningställa inför eftermiddagens och 
kvällens kalas . Under tiden som vi andra 
i godan ro gör oss iordning för förkalas, 
sliter intendenterna med detta . Vi älskar 
er för det jobb vi andra slipper göra . 

Visst är det underbart att vara fad-
der – fadderbarnen bjuder ju oss på 
förkalas. Ett av mina gjorde det. Han har 
gått i den goda kockskolan och bjöd alla 
närvarande Bröder på mycket god mat 
med alla tillbehör. Dessutom körde hans 
hustru oss till Parkhallen. Väl där välkom-
nades vi av den underbara atmosfären 
som uppstår när man är bland Bröder. 
Flera av Bröderna var utklädda för att 
skapa stämning och andra hade medaljer. 
I minglet före Kapitlet serverades som 
vanligt lite snittar och annat tilltugg.

Grad VII, tillika Konung Sverkers Rid-
darekapitel samt dessutom Sanningens, 
Ljusets och Vårens fest begås alltid 
söndagen Cantate . Söndagen Cantate 
är fjärde söndagen efter påsk, vilket vi 
Borås PB kortade ner till tre veckor i år . 
Just idag kändes våren nästan passerad, 
under helgen hade solen värmt oss så att 
det nästan (men bara nästan) tog emot 
lite att dra på sig yllefracken . 

I år närvarade 111 Bröder, varav 21 Re-
cipiender och ett halvdussin gäster från 
Göta och Jönköping.

Som StM pro tempore tjänstgjorde 
DStM Hans Berglund på ett alldeles ut-
märkt sätt, DStM pro tempore var Johan 
Anderson, lika utmärkt han. Den ende 
som hade sin vanliga Styrandeposition 
var StK Claes Palmén, som också han 
skötte sina uppgifter med bravur. RP Ro-
bert Lorentzon höll ritualenligt talet till 
våren, med budskapet att vi inte alltid be-
höver hinna med så mycket. Umgås med 
dina vänner, ge tid åt att odla vänskap. 

Peter Adermalm
Johan Ahlström
Eric Albertsson
Henrik Apelqvist
Henrik Axelsson
Per Bengtsson
Ted Berglund
Ulf Berlin
Mats Billing*
Mattias Björlevik
Magnus Boman
Anders Bourghart
Göran Carlsson
Christer Claesson
Fredrik Fagerström
Anders Graff
Per  Gusténius
Jan-Åke 
Hammarlund
David Hassel

Alex Heino
Patrik  Karlsson
Jonas Lundin
Mikael Lundqvist
Per-Magnus 
Magnusson
Johnny Nyberg
Daniel  Nyström
Carl-Oskar Oscarson
Martin Palm
Eric Pistone
Mattias  Segergren
Daniel  Stigsson
Johan Svedberg
Morgan Tidstål
Magnus Torstensson
Johan Wagiström
Johan Wikström

*tacktalare

Recipiender, Grad 4

Recipiender, Grad 7
Jan Andersson
Tommy Andersson 
Patrik Back
Dag Bjurklint
Pontus Björkman
Ove Bornelund
Torbjörn Claesson
Mikael Corbé
Bo Ericsson
Thomas Fredriksson
Hans Holmqvist
Tore Johansson

Mikael Larsson
Tord Nejderås
Peter Nilhammar
Christer Sabel
Göran Sandberg
Anders Snygg*
Ludvig Sund
Göran Swahn
Fredrik Svedfors

*tacktalare

Denna gången var vi 189 Bröder och 
av dessa var det 36 Recipiender. Väl inne 
i Kapitelsalen hälsade Broder O alla 
välkomna och därefter startade Graden. 
Som vanligt flöt allt på, på ett mycket 
normalt sätt, och vi föll Knall o Fall för de 
underbara prestationerna under Graden. 
Historien lästes denna gången av Thomas 
Falk och Robin Lundgren var kvällens 
trubadur.

Under middagen hölls många tal 
och tacktal, både från Styrande och 
Recipiend. Till den lilla snapsen sjöngs 
många sånger. 

Mätta och belåtna bjöds vi på kaffe, en 
del tog avec, och därefter fick vi njuta av 
underbar musik och sång.

Efter en lång dag är det sedan skönt att 
bege sig hem och vila.

Vid pennan
Valter Levandowski

Broder Dan Bodin lät Recipienderna ta 
del av Gradens historia.

Måltidskapitlet inleddes traditionsen-
ligt med Kören och vårsångerna, där alla 
Bröder sjöng unisont vissa delar. Om Kö-
ren ansåg att det var unisont är en annan 
fråga. Recipiendernas tacktal hölls på ett 
personligt sätt av nydekorerade Brodern 
Anders Snygg, och gästernas tacktal hölls 
av Pär Ekholm från Göta. RSK och JubK 
Åke Anderson höll också ett efterlängtat 
tal till våren. 

Hur bra får det  
bli egentligen? Vi är  

verkligen bortskämda  
i Borås Par Bricole!

Kvällen avslutades traditionsenligt med 
ett bejublat framträdande av dubbelkvar-
tetten från den Bacchanaliska Kören. 
Hur bra får det bli egentligen, vi är verk-
ligen bortskämda i Borås Par Bricole. Vid 

Sjunde Graden
Fjärde Graden 21:30-tiden kunde vi  bege oss hemåt. Det 

är ju arbetsdag på måndagen, åtminstone 
för en del av oss.

Claes Persson

Vi hjälper dig med  
revision, redovisning 
skatt och affärsråd-
givning

Kontakta oss i Borås på tel. 
010-212 55 00 så berättar vi mer! 
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Sofiadagen, vilken i år som av en 
händelse inföll måndagen den 16 april, 
är den lagenliga dagen då Stora Rådet 
sammanträder . I år samlades 61 Bröder 
av Gyllene och Svarta Korset i Rådssalen, 
med andra ord i Parkhallen .

Föredragningslistan var den vanliga, 
som under Göran Olofssons förnämliga 
ledning avhandlades utan några long-
örer. Det var diverse information om i 
första hand Sällskapets och Parkhallen-
bolagets ekonomi. Och det var naturligt-
vis ingen mindre än den nyutnämnde 

Den Bacchanaliska Akademiens främsta 
uppgifter är att verka för Sällskapet Par 
Bricoles fortbestånd genom att ansvara 
för och inspirera till att det arv av stil 
och traditioner, som Sällskapet omfat-
tar bevaras, berikas och brukas samt att 
verka för Sällskapets renhet, styrka och 
höghet i allt vad till skaldekonst, vitterhet 
och vältalighet hörer . Det åligger också 
Akademien att ha överinseende över 
Sällskapets historieskrivning .

Årets högtidssammanträde i DBA 
hölls den 20 och 21 april, traditionellt i 
”Bellmanshuset” på Urvädersgränd 3 på 
Söder i Stockholm. Lika traditionellt hål-
ler nytillträdda ledamöter i Akademien 
då ett inträdestal, vilket brukar beröra 
lämpligt kulturella frågor från Bellmans 
eller vår tid, ofta logiskt sammanlänkade. 
Vår StM Göran Olofsson efterträdde i fjor 
Lars Wettéus, representant för Borås PB i 
DBA, och höll alltså nu sitt tal. 

Vår StM besitter en hög kulturell 
kompetens, inte minst vad avser kunska-
pen om den ädla drycken vin. Hans tal 
stack ut från det förväntade, i det att det 
utmynnade i en pedagogisk förklaring till 
uppkomsten av och de intrikata pro-
duktionskraven på drycken Champagne. 
Det blev en lika underhållande som 

Jubelkommendör 
dekorerad
Broder Riddaren av Gyllene Korset Gö-
ran Jaselius inträdde i vårt Sällskap 1967 . 
Han hade således delat våra muntra och 
anständiga tidsfördriv i ett halvt sekel 
förra året . 

Broder Göran skulle självklart ha 
blivit hedrad vid Barbara förra året. Då 
inte detta blev gjort har Göran nu blivit 
behängd med Jubelkommendörstecknet 
vid ett besök i bostaden. Detta vackra 
halsband är i samma rosenröda färg som 
invigningsgradens halsband. Och tecknet 
är försett med 1:a Gradens tratt omgiven 
av gyllene strålar.

Hans Berglund

oförblommerat lyrisk hyllning till denna 
gudadryck, favorit hos såväl Napoleon 
som Olofsson själv och vilken kräver både 
rätt klimat och kärleksfull omvårdnad för 
att utvecklas på önskvärt vis.

Göran hade ställt fram två glas ”bub-
bel” framför varje Br. Academicus för test 
av sinnena syn, doft, smak och intellek-
tuell sammanfattning. Åtskilliga nördar 
i Akademien fixade provningen lätt, 
medan andra föll på brist av erfarenhet. 
Men alla blev lite klokare.

Övrigt som avhandlades under helgens 
möten var diskussioner om vikten av att 
för tjänstgörande Bröder inom ceremo-
nielet tydliggöra alla en smula dunkla 
symbolbilder inom Arbetsgradernas 
Gradgivningar. Vidare beslutades om ut-
delande av årets enda ”bragdmedalj” från 
Akademien. DBA hade, till skillnad från 
den mer kalmuckiska institutionen med 
ett likalydande namn, inga problem med 
att besluta i frågan. Medaljen går till en 
Broder i Borås PB, vilken så småningom 
kommer att vederbörligen hyllas. 

Åke Anderson stolt medlem av DBA

Riddaren av Svarta Korset – StK Claes 
Palmén som redogjorde för hur pengar-
na flutit ut och in under verksamhetsåret. 
Det gjordes ett lovvärt försök att spara 
lite pengar genom att återanvända förra 
årets uppställning av sammanträdesda-
gar, men eftersom Bröderna tittar framåt 
så fick vi strax en ny och färsk. Därefter 
visade DStM Hans Berglund hur man 
surfar. Inte på vågor, utan på Borås PB:s 
hemsida.

Den rituella och alltid lika trevliga 
måltiden bestod av en nyhet, det tidigare 

lammet var utbytt mot torskrygg med 
pepparrot och vitvinssås. Mycket gott. 
Under middagen sammanfattade StM 
året som gått och tackade alla som ställt 
upp och arbetat för Sällskapet. Och kväl-
len slutade på allra bästa sätt genom att 
Ordens trubadur Fredrik Berg underhöll 
med fyra visor till eget gitarrackompan-
jemang.

Claes Persson

Stora Rådet

Den Bacchanaliska Akademien, DBA

Bilder från PB3. Aftonens underhållning var av yppersta klass, ”Good Old Times” med bl.a. Sinatra-hits och Show time in Vegas, med sång av Roger 
Sandström och ett storband som saknar motstycke i kalmuckiska världen. 
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Nya Riddare av  
Svarta Korset
Vartannat år ges Grad XI, som även går 
under benämningarna Högsta Graden 
eller Riddare av Svarta Korset . Detta sker 
alltid i Moderlogen i Stockholm . Det är 
en mycket värdig Gradgivning och Gille .

Vid detta högtidliga tillfälle lördagen 
den 7 april recipierade två Bröder från 
Borås. Det var StK Claes Palmén och RP 
Robert Lorentzon. Dessa bägge Bröder 
blev den 12:e respektive 13:e av aktiva 
Riddare av Svarta Korset i Borås PB.

Hans Berglund

Denna gång föll det på den Bacchana-
liska Körens lott att skapa en jublande 
avslutning på verksamhetsåret . Körens 
Klubbmästarduo Jünke och Lundgren 
hade ordnat en härlig tillställning med 
välkomstbubbel, en härlig atmosfär för 
att fröjda glada Talanger med sina ännu 
talangfullare kalassällskap . 

Restauratörerna på Sinnenas hus hade 
ordnat en härlig vårsupe med allt man 
kan önska i form av kulinariska krum-
språng från kök och spritziga svalkande 
drycker i de mest inspirerande former 
från en som vanligt väl försedd och för-
tjusande betjänad bar. 

Efter välkomsttal av sagda Robin, och 
Per ackompanjerade av en blyg kazoo så 
avnjöts både mat och dryck i raskt tempo. 
Ju längre kalasandet pågick, dess bättre 
ljöd sång och godare och godare smaka-
de båda mat och dryck. Mer eller mindre 
spontana sånger sjöngs och en förväntan 

smög sig så småningom in i lokalen. Vad 
skulle tal till man och kvinna ge oss? 
Minna Engström Heino levererade ett 
spirituellt tal med både vassa pikar och 
musikaliska utmaningar.  Vilka juveler vi 
har vid våra sidor. Starkt förtjänta app-
låder gav talaren sin belöning och strax 
var det dags för att få talet till kvinnan. 
Körens talare och skald vår käre nestor 
Henrik Westling gav oss en glimrande 
beskrivning av vår och ljuva damer. 

Hans Berglund gav sin traditionsenligt 
helt spontana hyllning till både vårtalare 
och kalas utan att glömma vare sig stort 

eller smått icke förty det förtjänat sin 
uppmärksamhet. 

Bröderna Johansson, Wagiström, Hjert 
med understöd av broder Svedberg le-
vererade en härligt Bricolistiskt upplagd 
musikstund med klassisk anglosaxisk 
stämsång ackompanjerat på gitarr och 
maraccas. Oförglömligt!

Vad som därefter skedde är traditions-
enligt dolt i ett Bricolistiskt ljuvligt skim-
mer i den härliga vårkvällen!

Klang och glad sommar!
Per Jünke

Talangernas vårfest i Sinnenas Hus

HÄRLIG KLASSISK MUSIK!
Passa på nu och lös abonnemang 
inför den kommande spelsäsongen.

www.borassymfoniorkester.se

Bäste PB-Broder
Jag var i Skåne härförleden på stort kalas 
– då hurrades det tre gånger – just tre 
gånger . Varför detta?

Den historiska förklaringen är föl-
jande:

Som Du naturligtvis noterat förekom-
mer det på alla våra egna PB-kalas att vi 
skålar för Konungen och därefter hurrar 
fyra gånger. Finns det någon bakgrund 
eller historia bakom detta? Jo, faktiskt.

Man trodde länge att ordet hurra som 
utrop kom från sjömansengelskan. Där, 
som här i Sverige, användes det som ett 
jubelrop eller hyllningsrop.

Inom det militära, där det har hurrats 
alltsedan Napoleonkrigen, skulle förete-
elsen ha tillkommit genom inverkan från 
det ryska krigsropet urá. 

Och det skulle i sin tur vara av turk-
tatariskt ursprung. 

Senare forskning anser emellertid att 
"hurra" som rop har med strid och käm-
pande att göra och att det i så fall skulle 
härröra från det medeltida lågtyskans ord 
för "röra sig snabbt" ("hurren"). 

Tja, vem vet?
Dock vet man att vid 1500- talets slut 

uppstod ett signalsystem för armén och 
flottan: s.k. svensk lösen med två kanon-
skott: Det skulle betyda någonting i stil 
med ”Här kommer de svenske – Se upp 
eller vi kommer i fredliga avsikter”.

Efter detta uppkom en överenskom-
melse mellan de olika länderna om hur 
många skott man skulle avfyra som en 
nationell igenkänningssignal. 

Vår svensk-finska lösen var två skott 
– två för befäl och fyra om Konungen 
närvarade. 

Numera gäller således i Konung-
ens närvaro dubbelt antal skott – fyra. 

Genom lite krångliga vägar så blev detta 
sedan grunden till det kungliga fyrfaldiga 
leveropet.

Det kommer således från de gamla 
örlogsfartygens sed att med kanonskott 
avge lösen. 

Danmark däremot hade alltid tre skott. 
I Skåne med sina danska anor hurrar 
man därför ofta tre gånger eftersom 
deras danska lösen var just tre kanonskott 
– tro´t eller ej

Är Du på bröllop i Skåne eller för 
övrigt på ett stort kalas där nere kan man 
således mycket väl utbringa ett trefaldigt 
leve för Konungen.

Detta är då en rest från deras danska 
tid, då dansk lösen var och fortfarande är 
tre kanonskott.

Här i Borås så hurrar vi väl emellertid 
fortfarande fyra gånger. Eller?

Göran Olofsson

Ett fyrfaldigt leve för konungen 

Syns du inte, då finns du inte!
Det gäller även ditt företag. Och finns det någon bättre plats än Borås  
Par Bricoles årsbok?  Då syns du ett helt år, och till ett överkomligt pris.  
Förutom nyttan för ditt företag så gynnar du även Sällskapet.

Reklamplats i Årsboken: 900:- 
Annonsformat: 108 x 32 mm. 
Original levereras i tryckfärdig pdf, jpg eller eps.

Ta kontakt med Nenne Palmé, mobil: 0706 340672 
nenne@palmeofsweden.se.

Nya Riddare av Svarta Korset: RP Robert Lorentzon och StK Claes Palmén.

Överst: Körens vårkonsert i Lutherska Missionskyrkan som föregick vårfesten avbröts på ett oväntat sätt av Den Bacchanaliska Theatern med en sketch 
skriven av Ralph Harlid. På bilden Linné (Åke Anderson), Gustav III (Dan Bodin) och C M Bellman (Martin Zedler).
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Under arbetsåret har vi i Borås PB:s 
Seniorklubb haft 15 träffar, oftast på 
Parkhallens kansli . Vi träffas på höst- och 
vårsäsongerna var 14:e dag på förmidda-
gen och umgås, dricker kaffe med bulle 
och lyssnar på någon PB-broder, som 
håller en presentation för oss om just vad 
som helst . Alltid mycket intressant och va-
rierat . Under året har vi också två gånger 
haft lunch i Parkhallen på ärtsoppa och 
pannkakor ihop med våra kärälsklige . 
Höstens aktiviteter avslutades med ett 
besök tillsammans med våra damer hos 
vår RP Robert Lorentzon i Rångedala 
kyrka . Han berättade om kyrkans histo-
ria, höll en julbetraktelse och bjöd sedan 
på kyrkkaffe .

Aktiviteterna under våren 2018 avslu-
tades med en bussresa, åter igen med 
våra respektive, denna gång till Varberg. 
Vädrets makter stod oss bi och utlovad 
dimma med regn försvann. Fram på för-
middagen tittade solen i stället fram på 
oss. Vi alla 35 deltagare tog detta som ett 
gott tecken för fortsättningen på dagen, 
som blev mycket lyckad, tyckte alla.

Vi besökte först Varbergs fästning och 
fick, efter en inledande fikapaus, en 
synnerligen intressant och livfull pre-
sentation av fästningens historia. Denna 
rundvandring leddes just för oss av en 

fenomenal guide, som alla verkligen 
uppskattade mycket. 

Efter fästningsbesöket for vi med bus-
sen till Ästads gård där lunchen intogs i 
deras trevliga loge. Riktigt god mat fick 
vi och en och annan av oss passade på att 
beställa vin till lunchen. Ästad har också 
egna vinodlingar och är proffs på att ta 
emot vinprovningsgäster, enligt deras 
snygga presentationsbroschyr.

Bussen tog oss på eftermiddagen till ra-
diostationen Grimeton, ett industriminne 
som sedan 2004 finns på Unescos lista 
över världsarv. Den innehåller en ännu 
fungerande elektromekanisk långvågs-
sändare för telegrafi, med tillhörande 

antennsystem, från början av 1920-talet. 
Även här blev vi guidade av en trevlig 
och engagerad guide, som tog oss runt 
området och in i de olika byggnaderna. 
Att denna radiostation hamnat just i Gri-
meton beror på att det går att få en rak 
linje från Sverige till New York utan att 
passera över någon landmassa på vägen. 
Detta var viktigt för att sändningen skulle 
vara så störningsfri som möjligt.

Tillbaka vid Parkhallen i Borås en 
stund efter klockan 17, tackade vi alla 
bussföraren Patrik från Nitta buss för en 
vilsam körning och Stig Westman för en 
perfekt arrangerad resa, med en varm 
applåd.

Hans Kristianson

Seniorerna på vårutflykt

SYDREVISIONER VÄST AB
Revisorer i samverkan
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Beatles-konsert 
i Parkhallen
En unik musikföreställning med 
Beatlescovers i Parkhallen 
- ett gästspel av Moderlogens 
stora Teaterorkester. 
Efter framträdanden på Nalen i Stockholm och 
Valand i Göteborg är nu turen kommen till Borås. 
Du, min Bror, med respektive, barn, föräldrar, 
grannar, kamrater m.m. inbjuds härmed.

Orkestern består av 10 Musiker och 3 solo-sångare och dom bjuder på 
ett 30-tal låtar. I pausen är baren öppen. Möjlighet att köpa pytt, öl, 
snaps, vin eller vad du önskar.

Showtime blir lördagen den 29 september kl 19.00 i Parkhallen då 
Bröderna och Systrarna får chansen att låta nostalgin flöda och sjunga 
med i låtarna. Extra festligt blir det av att vi just den dagen (nästan exakt 
på dagen) kan fira 55-årsdagen av Beatles spelning i Boråshallen den 
28 oktober 1963. Det var deras första utlandsturne´ och då som 
förband till ”Trio me Bumba”!

Kostnaden för konserten är 150 kr och Du anmäler Dig/betalar på 
bankgiro  448-4507. Absolut sista dag för betalning är 1 juli-obs!

Rörande Sällskapet

Sparrisfrossa
Onsdagen den 16 maj samlades ett antal 
Bröder med respektive hos Hüttner på 
Mässen för en afton i sparrisens tecken .

 Just när den tyska sparrisen är som 
bäst lyckades vi genom Hüttners få hem 
alldeles nyplockad vit sparris. Roland 
Hüttner kåserade kring historia om 
sparris och vin från Tyskland till ett glas 
bubbel. Han avslöjade också hemligheten 
om hur man tillagar den på bästa sätt.

Sällskapet fick sedan avnjuta en lukul-
lisk anrättning där sparrisen ackompanje-

Primörer sökes  
senast den 7:e sept .
När våren är i full blom och sommaren 
gläntar på dörren är det dags att tänka 
på återväxten. Om Du min Broder är 
av minst 4:e graden och känner till en 
vandrande Bacchi Riddersman i Din när-
het. Är det då inte dags att göra något åt 
saken? Ta Dig ett förtroligt samtal med 
densamme, gärna tillsammans med en 
Broder av minst 8:e graden. Berätta om 
varför just Du blir varm i kroppen när Du 
tänker på PB. Skaffa Dig en ansöknings-
blankett och ta Dina första steg som fad-
der till en eventuellt blivande ny Broder! 

Ansökningshandlingar hittar Du på vår 
hemsida eller via PN Fredrik Fürst.  
Ifyllda formulär skickar Du sedan till: 
protonotarien@hotmail.com eller post-
adress: Fredrik Fürst, Döbelnsgatan 39, 
506 36 Borås.

Med ystra Klang Eder O 
Johan Anderson

rades av en hollandaise och kallrökt West-
falenskinka samt vin i perfekt symbios.

Hans Berglund
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Sista ordet

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

PP Sverige, Port Payé

Vi antar utmaningen.

Vi finns nära dig i Borås.

Nu är den sköna sommaren här, som 
vi längtat så till under kalla och mörka 
vinterdagar . Så är det i varje fall just nu 
när detta skrivs den andra veckan i maj . 
Drygt 20º C ute, solsken och ganska gott 
om båtar på Viaredssjön som jag kan 
blicka ut över från vår balkong . Dock 
inga som badar vad jag kan se, men vat-
tentemperaturen är nog ännu avskräckan-
de för alla utom försenade vinterbadare . 
Det är ju inte många veckor sedan isen 
gick upp .

Redaktören tänker tillbringa som-
maren, troligen min sista semesterledig-
het i kraft av min ålder, med lika delar 
avkoppling med en god bok som att 
umgås med släkt och vänner. Men det går 
inte bara att vila. Håller just nu på och 
läser den av många rekommenderade 
boken ”Hjärnstark” av Anders Hansen. 
Han propagerar för att fysisk aktivitet 
förbättrar hjärnans förmåga i form av 
koncentration, minskad oro och ångest, 
förbättrad minneskapacitet och många 
andra positiva effekter. Själv är jag ibland 
en smula skeptisk till liknade tillrop, men 
författaren visar att det fungerar. Han 
hänvisar till olika kliniska experiment 
och med koppling tillbaks till tider då 
vi flydde från lejon och jagade gnuer 
på savannen. Det blir helt enkelt logiskt 
det han skriver, en riktig aha-upplevelse. 
Så det får nog bli en och annan tur på 
cykeln i sommar …  
Nu vilar vi ut, vädrar frackarna, putsar 
medaljerna och ser fram emot en ny 
säsong, som inleds med grad IX. Till dess 
önskar KLANG! alla Bröder en vilsam 
sommar, med trevligt umgänge samt god 
mat och dito dryck. Förhoppningsvis 
utan för mycket knott och mygg (fåg-
larna skall ju ha sitt, förstås).

Claes Persson

Jössagatan 23. Tel 033-23 75 00
Öppet: vard 06.30-18.00, lörd 9.00-13.00.    www.norrbytra.se

En bygghandel med personlig service!


