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Ny postadress!
Kansliet har numera en postbox, se 
aktuell postadress på sidan 3.

Böcker & 
inventarier

Åke Bjurhammar berättar om 
vården av böcker och inventarier. 
Sid 10-11.

Nästa EVOE: Manusstopp 
26 mars 2007, utsändes v. 15

P.B.:s tre första
Jubelkommendörer

O.S. Martin Stugart återger 
sin hyllning till Par Bricoles 
Jubelkommendörer.
Sidan 8.

Spex 2007
HANDELSBODEN eller

Skärlevnad eller
Vi på Snorkråkan

Nu är det dags att boka biljetter till 
nästa års efterlängtade DBT-spex.
Sidan 6. 

PB Senioren
Årets julbord på Kastellet.
Sidan 9.

inbjuder Dig käre Bror att fira

BARBARADAGEN
Sidan 4-5

Kallelse till 
Grad X
finner Bror på sidan 7.

Kulturaftnarne 
Programändring gällande höstens 
sista kulturafton. Sidan 11.

Stormästaren 
har ordet
”Fortare och fortare”.
Sidan 2.



STORMÄSTAREN HAR ORDET
Fortare och fortare.

Även om jag är fullt medveten om att tiden är en konstant 
faktor så vill jag ändå påstå att tiden kan uppfattas olika be-
roende på vilka omständigheter vi befinner oss i eller i vilka 
situationer vi hamnat. 
(Inte minst manusstoppen för EVOE kommer med förfäran-
de kort tidsintervall, upplever jag det som.)

Man säger också att tiden går fortare när man blir äldre och 
nog verkar det så för oss som kommit upp en bit i åren. Jag 
vet inte vad det beror på för det borde rätteligen vara tvärt 
om. Allt annat tar ju längre tid för oss på äldre dar. En förkla-
ring kan vara att vi minns allt sämre och på det 
viset komprimerar man omedvetet den gångna 
tidens upplevelser och får det att verka som om 
tiden gick fortare. 

En titt i de mycket kortfattade dagboksanteck-
ningar jag för, visar att minnet är en märklig 
inrättning. Glädjande nog slår dock minnet fel 
åt båda håll och inte bara åt ett. Det man trodde 
hände för 5 år sedan hände för 9 år sedan och 
det man trodde hände för 6 år sedan hände förrförra året. 
En titt i våra årsböcker ger samma resultat. Saker som ver-
kar ligga långt bak i tiden hände för inte så länge sedan och 
det man tyckte sig minnas från i förfjol var det åtskilliga år 
sedan man upplevde. Vi skall inte fördjupa oss mer i denna 
fråga utan låta tiden ha sin gång, en gång som vi inte kan 
påverka och får uppfatta hur vi vill.

Något förtröstansfullt
Jag frågade redaktören för EVOE, vännen Gunnar Tysk, 
då han ringde och påminde mig om manus till detta num-
mers ”Stormästaren har ordet”, vad han tyckte att jag skulle 
skriva om och han svarade ”Något förtröstansfullt”! Med 
den heltäckande uppmaningen satte jag mig vid datorn för 
att om möjligt effektuera hans önskemål. Jag utgick från att 
han avsåg förtröstan då det gällde Par Bricole, och visst har 
jag förtröstan då det gäller vårt kära PB. Ett sällskap eller 
förening blir aldrig bättre än dess medlemmar. Det är den 
enkla sanningen. Visst krävs det en struktur som håller sam-
man det hela och regler att följa och sådant som ger stadga åt 
verksamheten men till syvende och sist är det medlemmarna, 
i vårt fall Bröderna, som är det allt bygger på.

Efter drygt 40 år i PB och som ämbetsman i 33 har jag träffat 
mängder av Bröder, inte bara i Moderlogen utan även i våra 
6 Dotterloger. En och annan ski-st-vel har jag väl råkat ur 
för, en och annan högfärdstokig och allmänt stökig person 
har det väl funnits, men som helhet och nästan till 100% har 
jag bara mött vad vi i Göteborg kallar ”Goa Gubbar”. Detta 
vågar jag påstå är unikt.

Att det förekommit lite gruff här och var och att det före-
kommer en och annan divergerande åsikt om saker och ting 
är bara naturligt och tjänar, som jag ser det, att mer rensa 
luften än att trasa sönder gemenskapen. 

Efter snart 12 år som Stormästare har jag kopplats in på de 
mest skiftande uppgifter här hemma i Moderlogen men ock-
så ute bland Bröderna i Dotterlogerna. 
Visst har det känts lite jobbigt ibland men på något egen-
domligt sätt har praktiskt taget allt löst sig på ett positivt sätt 
och vi har kunnat gå vidare snarare stärkta av de avklarade 
motsättningarna än splittrade. Det känns fint.

De viktiga faddrarna
Med detta sagt vill jag framhålla hur viktigt det är att vi får in 
rätt sorts människor i vår gemenskap. Där betyder faddrarna 

mycket. Det är viktigt att dessa verkligen tänker 
efter innan de rekommenderar en bekant till in-
val. Har vederbörande förutsättningar att trivas 
hos oss, kan han tillföra PB något och viktigast 
av allt,  är han en person som vi vill kalla Bro-
der och som är rätt sorts människa. Det räcker 
inte med att kunna sjunga ”Helan går…” på en 
kräftskiva. Det räcker inte med att kunna hålla 
eleganta middagstal även om sådana talanger 
uppskattas men enbart som plusvärden och inte 

som intäkt för att personen ifråga är rätt för PB.

Nu är det ju tyvärr så att vi säljer en vara som köparen inte 
får se förrän efter inköpet. Det är svårt att enbart i ord och 
förklaringar sälja de värden PB har att förmedla och om det 
gick skulle man helst vilja ta in presumtiva PB-bröder på prov 
en tid så att de själva fick bilda sig en uppfattning om vad PB 
är och står för. Detta låter sig dock inte göras utan vi får lita 
på att de faddrar som vill föreslå någon till inval på ett riktigt 
sätt talar om vad deras adept kan tänkas möta och vad som 
kan fordras av honom. Det kan vara svårt men det är bättre 
att verkligen försöka framhålla vad vederbörande kan vänta 
sig än att han efter en kortare tid själv kommer på att han 
kanske inte passar in eller att PB inte var vad han förväntade 
sig. Det är också extra besvärligt att ge en presumtiv Broder 
en utförlig redovisning av vad PB är eftersom en hel del är 
hemligheter som inte får delges annat än till medlemmar och 
även bland dessa beroende på vilka grader de innehar.

Översatt till affärsspråk skall faddrarna sälja en produkt 
som de inte får eller kan beskriva och som köparen inte ens 
får se förrän han har köpt varan. 

Vi vill ha fler Bröder till vårt kära PB, Bröder som har förut-
sättningar att trivas i vår gemenskap och som kanske har en 
och annan talang. Och glöm inte att även om man inte spelar, 
sjunger eller agerar på scen så kan man ingå i den största 
och viktigaste talanggruppen av alla – den applåderande och 
uppskattande åhörargruppen. 

Med Broderliga hälsningar

S. O. Forselius
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Sammanträdesdagar VT 2007
Lördagen den 20 januari  
Stora konseljen Stamhuset

Onsdagen den 7 februari  
Prövning Grad X   Stamhuset 

Lördagen den 10 februari Stamhuset och
Grad X   Stora Sällskapet

Lördagen den 17 mars   
Grad II   Frimurarehuset

Fre-/lördag den 13 och 14 april  
D.B.A.   Stamhuset

Söndagen den 29 april   
Grad IV  Frimurarehuset

Torsdagen den 19 april  
Stora Rådet  Stamhuset

Vecka 19 (en kväll)   Grad I 
(extra sammanträde  Stamhuset
i Kommendörsgraden)

Söndagen den 13 maj  Hasselbacken
Vårhögtidsdag Grad I, Grad VII & Årsmöte

Redaktörens ruta
Käre läsare! Detta förträffliga 
medlemsblad gavs första gången 
ut i december 1995, då som nu 
med två utgåvor per år. Med detta

 nummer påbörjas sålunda en 
tolfte årgång, räknat efter PB:s 
verksamhetsår - höst och vår. Det 
har hänt en del under resans gång. 
Formatet var från starten A5 och 
det dröjde ända fram till 2003 

innan vi ansåg oss ha råd att trycka i färg, öka utgivningen 
till fyra nummer per år och öka formatet till A4. 
Columbi ägg var då att föra in alla kallelser i EVOE och där-
med kunna utnyttja portokostnaderna till en bättre tidning.

Måhända blev redaktionens ambitionsnivå för hög. Kostna-
derna blev större än beräknat och sedan i fjol är vi nu tillbaka 
med två utgåvor per år. Formatet och färgen har vi dock kvar 
och med en smula förutseenda tror vi oss fortfarande kunna 
servera läsekretsen matnyttig PB-information och i bästa fall 
dessutom viss förströelse. Detta nummer speglar verkligen 
bredden i vår verksamhet och ger ett begrepp om all den ak-
tivitet som ryms i vårt kära PB. 

I september hade jag förmånen att bevista den s.k. ämbets-
mannaträffen i Stamhuset, ett möte till vilket alla verksam-
heter, grupper och kommittéer, förväntas vara representera-
de. Dessa träffar utgör en s.k. "kick off" för verksamhetsåret 
då alla redovisar sina planer för året. Självfallet är det kanske 
samordningsmöjligheten i sig som är det riktigt viktiga - 
möjligheten att styra och att synkronisera den egna verksam-
heten i förhållande till andras. Men för den som inte längre 
har sådana problem var det en stor upplevelse att på ort och 
ställe kunna insupa inte minst Bricoleriets samlade ambi-
tioner för det kommande året. Huset var fyllt till sista plats 
och Riddarsalen riktigt sjöd av verksamhetslust. Ja, det var 
en mäktig manifestation. Om vi bara kunde förmedla denna 
smittande entusiasm till alla tänkbara recipiender så tror jag 
att kräftgången vad gäller medlemsantalet skulle kunna hä-
vas. Par Bricole har verkligen något att bjuda alla!

Jag har fått ett livstecken från en läsare och det händer inte 
varje år. Jo, förresten, den här läsaren brukar höra av sig, men 
inte för att ge synpunkter och tips om EVOE utan mera för 
att via spalterna kunna nå sina trogna teaterbesökare. Han är 
urtypen för den Bricolistiska entusiasten, Ja nu förstår alla 
att svaret är Lasse Forseth. Lasse och hans Anna-Lisa ville 
rapportera att teaterbesökarnas avskedsgåva nu omsatts i en 
härlig semestervecka (på det som Stor-Mästaren brukar 
benämna Sveriges framsida) i Strömstad och ville med dessa 
rader tacka ännu en gång. De lovar att ställa upp när nu efter-
trädaren Bo Erik kallar.

Ja det var ytterligare en ruta av de många, och med den 
önskar jag läsekretsen en riktigt fin Bricolesäsong!

Din redaktör

Ny postadress till Kansliet!

Kansliet har numera postbox och ber därför Bröderna 
använda följande postadress:

                       Sällskapet Par Bricole
                       Box 4096
                       102 62 STOCKHOLM

P.B.-Kontakten vill ha kontakt
”Inbördes Wänskap, Aktning och Förtroende” är vårt 
Sällskaps ”Ändamål”. (se Statuternas första kapitels 

första paragraf och dess inledande ord.) 
I PB-Kontaktens verksamhet är det främst vänskapen 

som tar sig konkreta uttryck. 

Denna aktivitet har pågått i flera år och varit till stor 
nytta och glädje för  Bröder, som behöver lite hjälp. 
De Bröder som hittills stått till tjänst har  blivit äldre, 
vilket medför att ett tillskott av nya krafter behövs. 

Intresserade Bröder, som vill medverka i det praktiska 
arbetet och i utvecklingen av verksamheten,  

uppmanas att ringa Kansliet 640 22 29, 
tisdagar eller torsdagar mellan kl. 10 och 14. 
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SPEX 2007
Broder, nu är det dags att boka biljetter till nästa års efterlängtade DBT-spex

Ett helt nyskrivet spex av och för DBT kommer att ha urpremiär i mars 2007!
En otrolig skildring i nutid av livet på skärgårdsön Snorkråkan och den rivaliserande grannön Kusholmen. Hat, 
kärlek, svek, intriger blandat med smuggling, tjuvfiske, hembränning och t.o.m. svart städhjälp. Kort sagt: en 

skildring av en helt vanlig svensk småstadsidyll – tills någon skrapar på ytan. Missa inte chansen att följa öbor-
nas fantastiska kamp mot invasioner och innovationer. Handelsmannen, mor Johanna, skärgårdsdoktorn, orni-

tologen, tullarn, fiskarn, ja alla är med – är du?

Handelsboden ges på Gröna Lundsteatern förutom vid grad II den 17 mars 
följande offentliga föreställningsdagar:

Fredagen den 16 mars 2007 kl. 19.00

Söndagen den 18 mars 2007 kl. 16.00

Onsdagen den 21 mars 2007 kl. 19.00

Fredagen den 23 mars 2007 kl. 19.00

Lördagen den 24 mars 2007 kl. 16.00

Biljetter à 160 kr bokas enklast på www.pbteater.se eller 
på 070/550 35 34 fr.o.m. den 1 december 2006. 

Gör din beställning redan då så är min brors julklappsbekymmer som bortblåsta!

Mycket välkommen till en verklig skärgårdshistoria!

Den Bacchanaliska Theatern



P.B.    

KALLAR HÄRMED TILL

RIDDAREKAPITLET
vilket gives i Par Bricoles Stamhus, Urvädersgränd 3 i Stockholm

Lördagen den 10 februari 2007, klockan 16.30
Officierande och kallade recipiender samlas klockan 16.00

Klädsel:  Högtidsdräkt med svart väst

MIDDAG
Efter det högtidliga Riddarekapitlet intages en gemensam middag klockan 19.00 på Sällskapet, Arsenalsg. 7.

Middagen betingar ett pris av 400 kronor och består av förrätt och varmrätt samt kaffe.
Öl/mineralvatten ingår. Snaps-vinpaket kan köpas för 100 kronor.

ANMÄLAN
Anmälan sker genom inbetalning av måltidsavgiften 400 kronor till P.B.:s plusgiro 15 14 05-8 

på sådant sätt att betalningen är registrerad på P.B.:s plusgiro senast den 2 februari 2007.
Glöm ej att ange namn och grad! Inbetalningskort är bifogat i detta utskick.

Observera! Vi ser gärna en välfylld Riddarsal, men högst 50 personer får samtidigt vistas i Stamhuset. 
Anmäl er därför till kansliet om Du önskar delta i Kapitlet klockan 16.30. Först till kvarn gäller.

 

OBLIGATORISK PRÖVNING FÖR RECIPIENDERNA
Obligatorisk prövning till denna grad äger rum i Stamhuset onsdagen den 7 februari 

klockan 19.00. Klädsel vid prövningen: Vardagsdräkt och gradhalsband.

Varmt och Broderligen välkomna!

Sven Olof Forselius
Stormästare
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PAR BR ICO LES TR E FÖ RSTA 
J U B E L K O M M E N D Ö R E R

Till läsarnas förnöjelse återges här (från 
Vårhögtidsdagen) Ordensskaldens hyll-
ning till Par Bricoles jubelkommendö-
rer, ett antal Bröder som varit Sällskapet 
troget i mera än femtio år.

År 1829, det vill säga 50 år efter sällskapets instiftande 1779, 
kunde de två första Jubelkommendörerna i Par Bricole haran-
geras. Båda var herrar med minnen från bricoleriets första 
barndom. Den enes låga medlemsnummer, 32, indikerar att 
han var medlem i vårt sällskap före instiftelsedagen. Han 
hette Johan Medling och föddes i Stockholm den 3 oktober 
1751. Han var medlem i Par Bricole från begynnelsen 1777, ja, 
enligt våra äldsta anteckningar ska han ha varit bricolist tre år 
dessförinnan, alltså 1774.

Denne grosshandlare med kommerseråds titel blev en av det 
unga bricoleriets trogna stöttepelare och valdes till Riddare 
av Svarta korset år 1800. Som valspråk tog han "Nec temere, 
nec timide" (Utan rädsla men med förstånd). Sitt bricolevapen 
använde han som exlibris i sitt privatbibliotek. Fyra år senare 
blev han Ordförande i arbetsgraderna. Året efter, 1805, höll 
han högtidstalet på Barbaradagen. Han avled den 1 januari 
1830, året efter sin Jubelkommendörshyllning.

Så långt var allt gott och väl. Men Johan Medling var inte 
ensam om att bli utnämnd till Jubelkommendör 1829. När 
jag såg efternamnet på den som samtidigt emottog kransen 
hoppade jag till. När jag bläddrade fram till näste Broder i 
ordningen att utnämnas till Jubelkommendör hoppade jag till 
ännu högre. Han hade samma efternamn som den nyss-
nämnde Brodern, ett av de mest illa beryktade efternamnen i 
den svenska historien. Den förstnämnde brodern som erhöll 
Jubelkommendörskransen 1779 var greve och kapten vid 
Bohus drabanter. Han hade även varit kavaljer hos hertigen 
av Södermanland, den blivande Karl XIII. Vår Broder föddes 
den 15 februari 1753 i Stockholm och inträdde i vårt sällskap i 
juni 1779, vid ett på Börsen hållet kommendörskalas då herti-
gen av Södermanland för första gången besökte det nystiftade 
sällskapet Par Bricole. Vår Broder ingick säkert i hertigens 
uppvaktning vid detta tillfälle och måste ha recipierat sam-
tidigt. Några år tidigare, vid kriget mot Ryssland 1788, hade 
vår Broder dömts till arkebusering för feghet men benådats 
i sista stund. Han slutade sina dagar som generalmajor och 
avled i Stockholm den 9 juli 1835. Den tredje Brodern som 
emottog Jubelkommendörskransen 1833 recipierade alltså i 
Par Bricole 1783. Han föddes i Helsingfors den 31 maj 1760 
och var lillebror till den så avgrundslikt föraktade mannen 
med samma efternamn. Vår Broder skildras i arkivens papper 
på detta positiva sätt. "Utmärkt som krigare förenade han med 
punktlig noggrannhet i uppfyllandet av sitt yrkes plikter en 
oskrymtad fromhet och på samma gång ett jämnt och glättigt 
lynne. Bägge voro för honom av nöden för att bära det hårda 
slag varav han drabbades att se sin broder, ärelös och biltog, 
nödsakad till döddagar njuta sina forna fienders knappa nåde-

bröd". Vår broder emottog Jubelkommendörernas vinkrans 
den 15 maj 1833 och deltog till sista åldern i våra gillen.

Vad hette han då i efternamn? Vad hette den andre brodern 
som reciperade 1779? Och framför allt, vad hette den ärelöse 
och biltoge officer som för evig tid har blivit stämplad som 
landsförrädare av värsta slag? Det är jag tyvärr förhindrad att 
avslöja. Den store skalden Johan Ludvig Runeberg uppmanar 
eftervärlden att förtiga hans namn i en av sina dikter i "Fänrik 
Ståls sägner". Det ohyggliga raseri han lägger fram i dikten 
saknar motsvarighet i svenskspråkig vitterhet:

"Tillbakaträngd var Finlands tropp,
vid polens gräns den stod.
Dock flammade ännu vårt hopp.
dock glödde än vårt mod.
Att bota allt ej troddes svårt
så länge Sveaborg var vårt.

Klar blev i hast var mulen blick
när detta namn blott ljöd.
Allt knot var slut, all sorg förgick,
det fanns ej köld, ej nöd.
Ny fart den finska björnen tog
han skakade sin ram och slog.

På drivans bädd hur mången natt
jag hörde dessa ord
av gråa kämpen där han satt
långt skild från hemmets jord.
Det var hans eld när det var kallt
i fjärran bygd hans hem, hans allt.

Då flög en viskning oss förbi.
ett rykte söderfrån.
Det taltes om förräderi,
om våra vapens hån.
Från man till man, från trakt till trakt
det möttes blott av stolt förakt.

Ej glöms i tiders tid den dag
då denna sägn blev sann.
Då likt ett dystert tordönsslag
det säkra bud oss hann
att landets sista hopp gått ner.
Att Sveaborg ej svenskt var mer.

Har havets bottenlösa svall
det i sin avgrund sänkt?
Har himlens blixt, har åskans knall
dess fasta murar sprängt?
Fanns ingen man på vallen kvar?
Det frågtes blott, det gavs ej svar.

Men djupt ur mången sluten barm
en pressad suck sig bröt
och mången blick, på tårar arm
i strida floder flöt.
Det hade dött, ens fosterland,
man stod och grät vid gravens rand.
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O liv! Den man vars skuld det var
att denna tårflod rann.
en gång den skönsta lager skar
som någon hjälte vann.
Den svenska flottans största glans,
dess seger vid Svensksund, var hans.

Dock om sitt ljus, sin glans en värld
utav hans klinga fått.
om solar bleknat för hans svärd
skall han föraktas blott.
Det blir hans lön för hans bedrift
på klippan där med Ehrnsvärds grift.

Du älskar, yngling, ton och sång,
vår forntid älskar du.
Kanhända sjunger du en gång
vad jag förtäljer nu.
Då giv hans svarta bragd sin dag
men hölj i natt hans namn som jag.

Förtig hans ätt, nämn ej hans stam,
välv ej på den hans brott.
Må ingen rodna för hans skam,
den drabbe honom blott.
Den som förrått sitt land, han har
ej ätt, ej stam, ej son, ej far.

Nämn honom blott den falska arm
man ställt till Finlands stöd.
Nämn honom blygd och hån och harm
och skuld och straff och död.
Det är blott så han kallas bör.
Det är att skona den som hör.

Tag allt vad mörker finns i grav
och allt vad kval i liv.
Och bilda dig ett namn därav
och det åt honom giv.
Det skall dock väcka mindre sorg
än det han bar på Sveaborg".

Johan Ludvig Runeberg får ursäkta, men landsförrädarens 
namn var Carl Olof Cronstedt. Han förde befäl på Sveaborg 
och hade tidigt begärt förstärkningar. När inga sådana infann 
sig ansåg han situationen hopplös och gav upp fästningen utan 
strid. Av bara farten överlämnade han skärgårdsflottans fin-
ska eskader om 110 fartyg till ryssarna mot givna order.

Tack vare ryssarnas nyvunna övertag till sjöss var kriget 
avgjort. Att Sverige förlorade Finland såg samtiden som Carl 
Olof Cronstedts fel. Han kunde inte återvända hem utan tvinga-
des resten av sitt liv stanna i Finland. Tsaren gav honom en liten 
pension han kunde dra sig fram på. Hans släkting Nils August 
Cronstedt stretade emellertid på i Par Bricole och kunde emot-
taga Jubelkommendörskransen den 15 maj 1829. Hans yngre 
bror Hans Axel Cronstedt gjorde samma sak den 15 maj 1833. 
Två trogna bröder i Par Bricole som med sina gärningar i 
Brödernas lag skänkte en ädlare glans åt efternamnet än den 
stackars Carl Olof  Cronstedt hade förmått. Men det var säkert 
enklare att verka i Par Bricole än i den kalmuckiska världen.

Vår vackra och synnerligen innehållsrika jubileumsskrift (utgiven i samband 
med PBs 200-årsjubileum 1979) finns ännu i lager. Pris 200:-. Kan köpas vid 
ett besök på Urvädersgränd 3 – eller genom ett telefonsamtal 08-640 22 29. 
Kansliets öppettider är tisdagar och torsdagar kl 10 - 14. 

PB-SENIORENS JULBORD
Jullunchen serveras i år på Waxholms Kastell 
fredagen den 8 december. Vi upprepar således 
förra årets succé. Vi samlas på Strandvägen, kajplats 
14, klockan 12.45 för "avprickning". Därefter går 
vi ombord på m/s Cinderella I som avgår 13.00. Vi 
anländer till Kastellet 14.00 och går då direkt till 
bords. Vi beräknar att vara tillbaka c:a 17.00. 
Julbord och båtfärd T o R ingår i priset 485 kr per 
person. Dryck betalas separat.

Anmälan senast måndagen den 28 november 
genom inbetalning på Pg 15 14 05 - 8.

Se även Seniorens sida på Par Bricoles hemsida där 
bl.a vårens program kommer att finnas efter nyår. 

Arrangörer av PB-senioren är Claes Tottie, 
Thord Sjöberg, Claes-Henrik Munck af Fulkila och 
Reinhold Järpling. 

Lämna gärna idéer om aktiviteter till Claes Tottie tel 
08-876293 eller e-post claes.tottie@tele2.se.
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BÖCKER OCH INVENTARIER - VACKRA 
TING FRÅN FÖRR

Sedan Sällskapets tillkomst 1779 har det tillförts en avsevärd 
mängd litteratur och inventarier, i de flesta fall med anknyt-
ning till vår historia. En del har förvärvats medan annat 
utgör gåvor från omtänksamma Bröder samt andra beund-
rare av Bellman och den Gustavianska tiden. Högst uppe 
i Stamhuset, intill vinden, ligger de två rum där Bellman 
bodde 1770-1774. De är möblerade i den tidens inrednings-
stil. Även övriga delar av huset rymmer äldre möbler och 
föremål med anknytning till Sällskapets  mer än 200-åriga 
historia. Där finns också vårt bibliotek med flera intressanta 
utgåvor. En del föremål förvaras utanför huset, främst då 
rekvisitan för gradgivningar och måltidskalas.

Dessa böcker, möbler och föremål måste skyddas och vårdas 
för framtiden. De utgör en del av Sällskapets historia och har 
naturligtvis också ett visst monetärt värde. För effektiv skötsel 
och vård krävs överblick. Den överblicken har under senare år 
byggts upp i form av databaserade register. Här följer en kort-
fattad "populärvetenskaplig" skildring av hur det gick till.

Datorisering av bl.a. "Ajuckiniska Calmuckiet"
Sedan dåvarande O.B. och v.O.B. på Vårhögtidsdagen 2001 
överlämnat en aktuell förteckning över bokbeståndet till De 
Styrande beslöts att på sikt genomföra en datorisering av såväl 
biblioteket som Par Bricoles samling av föremål. Första åtgär-
den blev att registrera bokförteckningen i databasen Excel. 
Efter något år överfördes materialet till FileMaker, d.v.s. det 
dataspråk som kansliet använder för bl.a. medlemsregistret.

Böckerna har sedan grupperats i 18 relevanta sökkategorier 
där t.ex. kategori 1 utgörs av "Böcker och tryck av Carl 
Michael Bellman" och där kategori 18 omfattar "Böcker och 
tryck på latin". En pärm med samtliga kategoriindelade böcker 
samt förteckning av samtliga författarnamn i bokstavsord-
ning finns nu på biblioteket men också på kansliet och i De 
Styrande rum. På kansliet finns dessutom det samlade bokre-
gistret i digital form för sökning. Alla förändringar i boksam-
lingen skall noteras och undertecknas av O.B. En blankett har 
utformats för t.ex. nyförvärv, avregistrering och omflyttning 
av böcker. Blankettens manuella fakta förs sedan genom smi-
digt samarbete med kansliet över till dataregistret.

Vårt bibliotek omfattar i dag 640 titlar  med  c:a 750 voly-
mer inklusive sviter och dubletter. Det kan tilläggas att vårt 
bibliotek sedan flera år tillbaka icke är ett lånebibliotek utan 
ett referensbibliotek. Detta innebär att böckerna mycket väl  
kan studeras - dock inom Stamhusets väggar.

Vanliga böcker - och ovanliga
Bortemot hälften av vårt bokbestånd fördelar sig på katego-
rierna Bellmaniana (c:a 100 st), Skådespel och Teaterhistoria 
(c:a 90 st), Gustaviana (c:a 60 st) samt musik (c:a 50 st). Ett 
antal pärlor finns bland dessa - bl.a. Fredmans sånger och 
Fredmans epistlar i originalutgåva. Här skall dock, som 
aptitretare, endast tre mycket ovanliga böcker presenteras.

Ajuckiniska Calmuckiet har nämnts. Om detta kan man läsa 

i den första skrivna reseskildringen från en del av dåva-
rande ryska Mongoliet. Boken är en raritet som trycktes i 
Stockholm 1744 och översattes av en svensk officer. I PB:s 
Statuter från 1799 står det bl.a. att "....Lastfulle, obändige 
och trumpna kalla vi Calmucker. Dem skola vi alltid från oss 
utestänga". Om Bror vid tillfälle ögnar igenom den 68-sidiga 
boken inses det kloka i ett sådant beslut.

Våra gamla anfäder var, kanske redan på 1700-talet bärare av 
den tyska Måttelighets-Orden, eller som latinare säger "Ordo 
Temperantiae". Om denna och andra pampiga ordnar kan 
man läsa i Gabriel Bethéns, år 1770 utgivna bok, "Ordens- 
och Riddarehistorien". Exemplaret har ett extra värde för vårt 
Sällskap. Det är nämligen försett med ett graverat Ex Libris 
för Jonas Cederstedt, Par Bricoles förste Stor-Mästare.

Carl Ernst Oldenburg blev 1799 
Deputerad Stor-Mästare i Par 
Bricole. Han kom att efterträda 
Cederstedt som Stor-Mästare 
1811. Någon gång under 
1800-talets första år donera-
de Oldenburg en "Gustav II 
Adolfs bibel" till PB. Den är 
tryckt 1618 och bunden i ett helt 
skinnband med årtalet 1675 i relief. Några av kopparsticken är 
defekta, men bibeln är värdefull inte minst som ett objekt med 
anknytning till Sällskapets långa historia.

Dataregistrering även av inventarierna
Under hösten 2001 och början av 2002 genomfördes en hel-
täckande fysisk inventering av inventarierna av dåvarande 
S.K. och O.A-n. Inventeringen utmynnade i en noggrann 
beskrivning av föremålen. Två sökkategorier formulerades. 
En avser typen av föremål, t.ex. glas, silver eller porslin. Den 
andra avser föremålets placering. Sammantaget rör det sig 
om 13 resp. 22 kategorier. 

Förteckningen över föremål är, liksom boksamlingen, regist-
rerad i databasen FileMaker. Med hjälp av vårt dataregister 
kan vi i dag med en tangenttryckning kartlägga vad som 
finns i ett visst rum eller var föremål är placerade. Just 
nu pågår ett arbete med att rensa och omgruppera i den 
ursprungliga förteckningen. Detta för att nå än bättre över-
skådlighet inför kommande inventeringar.

Materialet förvaras digitalt på kansliet samt som negativ 
och papperskopior hos O.A-n. En säkerhetsupplaga förvaras 
på plats utanför Stamhuset. Även för våra föremål finns det 
sedan några år en blankett där t.ex. donationer och omflytt-
ningar skall noteras och signeras av ansvarig ämbetsman.

Några udda klenoder
Vad sägs t.ex. om Turkiska Musikens stånka av trä, med sil-
verbeslag och latinsk inskription? Den tillverkades år 1834 av 
silversmeden Nils Wendelius och donerades av PB-Brodern 
grosshandlare S A Abrahamsson år 1869. Turkiska Musiken 
var ett litet studentsällskap i Uppsala som på 1830-talet 
utövade synnerligen bullrig kvällsmusik på Uppsalas gator. 
Man trakterade bl.a. både harskramla och grytlock. Inomhus 
konserterade man mer beskedligt på fiol, flöjt och gitarr.
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I det s.k. Kungarummet hänger ett 
svenskt väggur med lod från slutet av 
1600-talet. Urtavlan är bemålad med 
romerska siffror och en friherrelig 
krona. Gavlarna är bemålade med 
ståndspersoner. Urverket är ytterst 
trögstartat och uppvisar skador men 
uret är trots detta unikt. 

I Westerstrandska rummet står en 
svartmålad och bronserad karmstol 
i svensk rokoko. Ryggen är försedd 

med balusterbricka och underredet är utformat med klassiskt 
H.kryss. Tagelsitsen är av senare datum. Stolen har enligt 
uppgift tillhört Erik Gustaf Geijer.

Min käre Bricolistiske Broder
Kom och lyss till det fiktiva klucket ur stånkan, se tiden stå 
stilla på lod-uret och känn de litterära vibrationerna från den 
"Geijerska" karmstolen. För den som ännu inte har haft tillfälle 
att besöka vårt hus vill jag ge tipset att allmän visning sker den 
första söndagen varje månad klockan 13.00 (i november dock 
söndagen den 12/11. p.g.a. gradgivningen den 5/11). En kunnig 
och entusiastisk Broder Ciceron står då till Ditt förfogande.

Och Du, min boklige Broder som känner varmt för att få 
ta närmare del av biblioteket, Du är välkommen att ringa 
mig på min hemtelefon 08-730 3612 så skall vi säkert kunna 
ordna en praktisk lösning.
Välkomna till Stamhuset och dess bibliotek!
                 Åke Bjurhammar

PB-GOLFEN 2006
En av PB-golfens eldsjälar, Kjell Hallén, har lämnat föl-
jande rapport från årets evenemang.

För andra året gick Moderlogens golftävling av stapeln 
den 10 maj på Lindö GK. Förra året var vi 17 deltagare. 
Nu kom 24 Bröder till start med vår Stor-Mästare i spetsen.

Vädret var riktigt bra och banan klart spelbar trots den gynn-
samma våren. Br Bo Ericsson vann, tätt följd av Fredrik 
Lundstedt och Urban Rönnerdahl. Efter en god lunch fick Bo 
ta emot det nya vandringspriset ur Stor-Mästarens hand.

Bacchi Horn Cup, en tävling för hela Bricoleriet, genom-
fördes i år den 29 maj för 18:e gången med Jönköpings 
PB (läs: Gert "Burken" Carlsson) som utmärkt arrangör. 
Hela 58 deltagare, varav 17 från moderlogen, ställde upp 
på Ombergs GK, en fantastisk bana i underbar natur. 
Moderlogens lag (Bo Lundell, Ulrik Zetterberg och Johan 
Ödquist) kom 3:a i lagtävlingen. Individuellt lyckades Bo 
Lundell bäst med en andraplats.

Kjell Hallén framhåller också att det i dag finns 40 regist-
rerade golfare inom Moderlogen, men att det finns plats för 
många flera. PB-golf är ett utmärkt tillfälle att få umgås 
med Bröder. Alla som vill vara med framöver behöver bara 
kontakta kansliet för att komma med i registret och därmed 
få kallelser i fortsättningen.

KULTURAFTNARNE
Höstens sista kulturafton är programändrad.

Tidigare program, ”Evert Taube” med Br. Lars 
Zackrisson som föredragshållare, skjuts fram.
I stället talar Br. Martin Stugart under rubriken. 
”Vasastan i Stockholm – ett strövtåg i tid och rum”

Vårprogrammet finns på kansliet och på Internet 
från 4/12. Preliminärdatum är 7/2, 7/3 och 4/4 2007.

Anmälan sker 4 – 10 dec till kansliet, via mail 
kulturafton@hotmail.com eller till kulturaftnarnas 
sekreterare Jan Arpi.

Efter anmälan sker lottning, varvid vi försöker 
fördela platserna så jämnt som möjligt.
Det har så här långt lyckats oss att alla anmälda i 
varje fall kommer med på någon afton.

BRÖDER I GRAD I
Den 21 oktober hade vi glädjen att 
hälsa 19 nya Bröder välkomna som 

Kommendörer.

P.B. kavajslagsnål (3 st 50:-)
P.B. slipshållare/gradbandshållare (50:-)

Kontakta vårt kansli eller 
passa på att inhandla 
dessa sobra attribut 
i baren i samband 
med Arbets-
graderna



Du PB-broder som önskar bjuda på glada och bacchanaliska toner i andra 
sammanhang än dem Bror får uppleva under ordernskapitel och måltidskalas 
- kontakta D.B.K.:s ordförande Lars Ehlesjö, tel. arb. 31 12 15, bost. 33 05 
24, eller D.B.K.:s sekreterare Terje Rydén, tel. bost. 711 78 46


