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PB Golf i
Moderlogen!

Våren är tidig i år och datum för vår
egen golftävling är spikat.
Mer information på sidan 4.

Kulturaftnar

Utnämningar

Ett nytt Guvernement valdes
vid Stora Konseljen.
Sidan 5.

Det skall vara
något extra!

Br. Lennart Berg informerar om
kommande kulturaftnar med
spännande innehåll!
Sidan 3.

Om invalsrutiner och
intagning av nya Bröder.
”Stormästaren har ordet” på
sidan 2.

Redaktörens ruta

Par Bricoles
märkesmän

Sidan 2.

Nästa EVOE: Manusstopp
24 oktober 2007, utsändes v. 44

Bilder från Spex!

O.S. Martin Stugart
berättar historien om far och
son af Wannqvist.
Sidan 8.

I detta nummer av Evoe kan
Bror återuppleva en del av
höjdpunkterna från årets spex.
Sidorna 10-11.

P.B.-Senioren
Inte mindre än två dagsutflykter under våren är
inplanerade!
Sidan 9.

Kallelser till
Vårhögtidsdagen,
Årsmötet och Grad VII.
På sidorna 6-7 finns kallelser till
Vårhögtidsdagen.

Årets Jubelkommendörer
Två lysande Bröder blir i år utnämnda till
Jubelkommendör. Sidan 7.

Anmälan sker genom inbetalning på P.B.s plusgiro 15 14 05-8. Inbetalningskort är bifogat i
detta utskick.
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STORMÄSTAREN HAR ORDET
Det skall vara något extra!
Det är något visst att komma in i Par Bricole, det Ordenssäll- Efter Grad I i oktober kan de nya Bröderna vara med om
skap som bygger, förutom på vänskap, på sång, musik, teater
och talekonst. Vi är medvetna om att vår verksamhet som i
mycket bygger på traditionsbevarande av 1700-talet inte passar alla och att alla Bacchi Riddersmän inte passar oss, men
där gemensamma intressen och ideal överensstämmer kommer inte sällan ett livslångt engagemang att skapas.

Barbara det året och sedan erhålla Grad II i mars året därpå.
Efter Grad II kan de vara med om Spexet och Vårhögtidsdagen samt Bellmandagen. Grad III får de i september. Grad
IV ges i april året därpå och Grad V vid Barbara samma år. I
november året därpå får de Grad VI.

I samråd med det inkommande Guvernementet, Ordförande

inte längre än vad som gäller idag. Det innebär att det tar c:a
3 år att bli Riddare av Konung Sverkers Orden och
få vara med om parentationen i Storkyrkan och
gåsakalaset på Grand.

Efter Grad VI går det lite långsammare med nya grader men

i Arbetsgraderna och vårt Kansli har De Styrande tittat över rutinerna då det gäller inval av nya
Bröder i det Lysande Sällskapet Par Bricole. Det
är, och skall vara, något extra att komma in i vårt
Sällskap och då skall hela invalsproceduren genomföras på ett sätt som avspeglar just detta.
Det här är vad vi kommit fram till och beslutat:

Faddrar

till under året föreslagna Bacchi Riddersmän kommer att kallas till en ”Fadderskola”
i Stamhuset, en träff som leds av SM em. där det
klargörs vilket ansvar faddrarna ikläder sig och
vad som förväntas av dem i fråga om stöd och vägledning av deras adepter.

En Bacchi Riddersman och presumtiv ordensbroder blir av två faddrar föreslagen till inval i Par
Bricole. Ansökan ställes till kansliet som vidarebefordrar
ansökan till en speciell Invalskommitté bestående av DSM,
Ordförande i Arbetsgraderna samt SM em. DSM är ordförande i gruppen och sammankallande. (Faddrars gradtillhörighet och ansökningsblanketter gäller som tidigare.)

****

Syftet med denna nyordning är att understryka att det är något extra att komma in i Par Bricole, ett Ordenssällskap som
man inte bara går in i, utan blir invald, ett inval som sker
endast en gång om året, till Grad I i oktober. Ansökan kan
göras under hela året och namnet på sökande förs upp på
väntelista.

Invalskommittén går igenom ansökan med faddrarna och får
av dem mer information om den sökande än vad som framgår av ansökningsblanketten. Det är faddrarna som är ansvariga för den föreslagne och för de uppgifter som lämnas
i ansökan. Skulle av någon anledning den sökande inte godkännas av Invalskommittén åvilar det faddrarna att meddela
sin adept detta.

Det är bättre för alla parter att komma underfund med att
det inte stämmer mellan den sökande och oss redan vid introduktionsträffen än att detta upptäcks senare då vederbörande
redan är med i Sällskapet.

När Invalskommittén gått igenom ansökningshandlingarna,

Med det snabba avancemanget i graderna och alla aktivi-

och samtalat med faddrarna, kallas i särskilt brev de godkända Bacchi Riddersmännen till Grad I samt till ett obligatoriskt Introduktionsmöte i god tid innan Grad I skall ges.

teter den nye Brodern kan vara med om redan från början
hoppas vi att vi skall få behålla honom som en trogen Broder,
gärna som ämbetsman eller medlem i någon av våra Talanggrupper. Under alla omständigheter som ”Flitig Broder”.

Vid detta Introduktionsmöte, som leds av SM em., berättas om PB och vad vårt Sällskap står för. De sökande får
en orientering om våra gradgivningar, våra Dotterloger, Talanggrupper och en visning av Stamhuset. De sökande skall
veta lite om vad de står i begrepp att ge sig in i. Vi skall
även klargöra vad vi söker och hoppas finna i de presumtiva
Bröderna. Introduktionsmötet sker i vårt Stamhus under en
sittning på vinden med ett glas vin som de sökande bjuds
på, lite sång och spel av någon Lekare samt möjlighet för de
sökande att ställa frågor om PB.

Vi vill ha fler Bröder i vår gemenskap, men än viktigare: vi
vill ha rätt sorts Bröder och därmed möjlighet att under vänskapliga former utveckla ett givande och tagande av spännande upplevelser till glädje för båda parter.

Och kom ihåg:
Man går inte in i Par Bricole – man väljs in!

Efter denna introduktion – där deltagande Bacchi Riddersmän
har möjlighet att meddela om de ej vill gå vidare som Rec. i
Grad I och därmed inlåtas i vår gemenskap – ges Grad I enligt
kallelsen och Rec. får efter graden emottaga ett speciellt framtaget Utnämningsbrev som bevis på att de nu tillhör Det Lysande
Sällskapet Par Bricole som fullvärdiga Bröder. Deras namn
kommer att tillkännagivas i ett kommande nummer av EVOE.

Sven Olof Forselius, SM
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Redaktörens ruta

Sammanträdesdagar 2007

Vi är nu inne i slutspurten på ännu ett

Torsdag 26 juli

Bricole-år och här kommer ett (som
vanligt) rykande aktuellt vårnummer
av Din egen tidning. Ja, aktuellt kanske är att ta i, men aktualiteten beror
ju litet på hur man ser det. Med hänsyn till Sällskapets ålder är kanske
några månaders fördröjning i nyhetsflödet inte så mycket att orda om.

Bellmandagen, Hasselbacken

Lördag 9 september
Onsdag 12 september

Som vanligt kan man notera mängden av aktiviteter och den
stora bredden i vår verksamhet. När detta skrivs trollbinder
årets stora teaterhändelse, det bricolistiska spexet, ett stort
antal besökare på Gröna Lunds-teatern och om några veckor
reser den Bacchanaliska kören på konsertresa till Japan. Seniorerna lockar med spännande utflykter för dem som disponerar
sina dagar, och golfspelarna kallar till vårmönstring. Kulturaftnarna, slutsålda som alltid, har snart fullbordat ytterligare
en lyckad vintersäsong och ciceronerna planerar nya visningar
av vårt fina Stamhus. Så långt några exempel. Det sjuder av
verksamhet och alla kan hitta något för sig inom Par Bricole.

Grad III. Frimurarehuset
Ämbetsmannaträff,
Stamhuset

Lördag 6 oktober

Grad IX, Stamhuset &
Stora Sällskapet

Lördag 13 oktober

Grad I, Frimurarehuset

OBS! LÖRDAG 3 november
Grad IV
Storkyrkan & Grand Hôtel
Onsdag 28 november

Grad VIII, Stamhuset
(enbart rec. & ämbetsmän)

Lördag 1 december

Grad V, Installation &
Barbarakalas, Grand Hôtel

Höstens kulturaftnar 2007

Det är glädjande att kunna notera allmänhetens intresse för
Stamhuset och vi bör sända en tacksamhetens tanke till alla ciceroner och lekare som ställer upp med sådan entusiasm. Det
är en viktig verksamhet som drar in behövlig kassaförstärkning
samtidigt som den sprider kunskap om Sällskapet, dess historia
och dess verksamhet. God reklam för PB ger positiva signaler
och kan bidra till en god rekrytering. Talanggrupperna betyder
oerhört mycket i sammanhanget. Det är att beklaga att D.B.K.
inte längre får medverka i Skansens Valborgsfirande. Tyvärr ansåg sig programledningen tvungen att offra denna manskör på
jämställdhetens altare (den är numera ersatt av en blandad kör).
Tänk så fel det kan bli. Vi får i år i stället glädja oss åt att Sällskapets egen ordensskald Martin Stugart utsetts att hålla vårtalet på
Skansen (kl 20.45). En PB-reklam så god som någon!

3 oktober
“På Nova Semblas fjäll, i Ceylons brända dalar...”
Bengt Lidner, den bisarre och snillrike gustavianske
poeten, fyller 250 år.
Br. Lars Lundqvist berättar om hans tid, hans verk
och dramatiska levnad.
1 november
“Tack ska du ha, Karl Gerhard heter jag...”
Om estradören/sångaren/kuplettkungen Karl Gerhard, på
sin tid kallad “Sveriges Aristofanes”. Br. Martin Stugart
berättar, musikaliskt sekunderad av Brr. Malmgren/
Alexandersson (som Karl Gerhard/Br. Ekemar).

Episoden nedan understryker att vår herres vägar sannerligen

5 december
Nobelpristagarna i litteratur.
Solgerd Björn Rasmussen berättar om denna solenna
och exlusiva samling författare - vilka de var, vad de
skrev och hur det gick till när dom fick priset.

är outgrundliga. Så här var det: Allas vår Lillebror (Wallbom)
gick och fyndade en tjusig seglarjacka hos Myrorna, eller kanske var det hos Stadsmissionen. Fin var den i alla fall och högst
användbar i dåligt väder även om den hade ett hål i fickan.
Med hålet väl lagat upptäckte han ett föremål längst ned vid
jackans nedre kant. Kanske var det en femkrona, han visste
inte, men om det nu var en femkrona så var det ju ändå lönt att
sprätta upp hålet igen. Så skedde och vad var det nu som kom
fram Jo, till Lillebrors stora förvåning ramlade det ut ------ EN
KLANG OCH TACK-MEDALJ FRÅN MALMÖ PAR BRICOLE!!! Om nu någon känns vid den här medaljen och kan
förklara hur den hamnade i seglarjackan så finns den enligt
uppgift att avhämta (mot beskrivning) på vårt kansli.

Kulturaftnarna 3/10 och 5/12 äger rum på
Stamhusvinden, klockan 19.00. Pris: 100:-. Kaffe,
kakor och punsch ingår.
Kulturafton 1/11 äger rum i Fenixpalatset, numera
Citykyrkan, Adolf Fredriks Kyrkogata 10, 3tr. Klockan
19.00. Pris: 200:-. Punschen är ersatt med alkoholfri
champagne.
Anmälan sker till Kansliet eller via kulturaftarnas mail:
kulturafton@hotmail.com. Anmälningsperiod: 9-15 april.
Vid överteckning tillgrips lottning.Lottningsresultatet
meddelas i brev före maj månads utgång.

För övrigt har det ryktats att Moderlogen nu anpassar sig till
utvecklingen i det omgivande samhället genom att utöka den
kvinnliga representationen i ledningen, där man utöver Moster Barbara också avser att ge Fru Thalia en betydande roll.
Med detta en tillönskan om en skön vår och sommar
Från Din Redaktör

Lennart Berg,
Director
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Kulturafton hos Par Bricole
En av kulturgruppens mera framträdande begivenheter är
Kulturaftnarna. I regel ger man sex sådana om året samt
en avslutande afton för bl.a. dem, som medverkat under
det gångna året. Direktören för Kulturaftnarna, Lennart
Berg, håller i rodret med stor hjälp av Jan Arpi och Tommy
Gustavsson.
Den 14 februari
genomfördes årets
första sittning med
Br. Eddie Persson
som föredragshållare. Kvällens
ämne var tonsättaren
Gaetano
Donizetti, en tonsättare som under
en begränsad livstid producerade
oerhört mycket,
D i re k t ö r Lennar t Berg presenterar kvällens program trots fysiska och
under senare år även psykiska hinder. Rubriken var ”Drabbad
av Venus” och den anspelade på en nästan livslång venerisk
sjukdom. Det är inte många som kan behandla ett ämne
som detta så inträngande och entusiastiskt som Eddie. Hans
musikkunskaper, särskilt vad gäller opera, är inträngande

E d d i e P e r s s o n s i g n e r a r s i n b o k o m O p e r a å t B r. Å k e F re d h o l m

och när man därtill lägger hans vetenskapliga meriter inom
medicinens område blir resultatet mycket intressant och dessutom synnerligen roande. Stamhusets vind var som vanligt
fullsutten och de som lyckats få en biljett var hörbart nöjda
med framställningen.
På grund av Brandmyndighetens regler (högst 50 personer i
huset samtidigt) tvingas man lotta ut platserna. Ett gott råd
är därför att anmäla intresse för höstens kulturaftnar innan
anmälningstiden (se särskild annons) går ut.

Golfare inom
Moderlogen!
Nu har det vänt! Våren är ovanligt tidig och golfsäsongen
närmar sig med stormsteg. I moderlogens golfutskott vill vi
att Du redan nu kryssar för vår egen golftävling i Din almanacka och naturligtvis också att Du anmäler Dig.

Visning av Stamhuset

Vi kommer i år liksom förra året att spela på Lindö GK.
Datum är spikat, det blir onsdagen den 9 maj med första start
klockan 10.00. Som vanligt spelar vi om det nya vandringspris, som Bo Ericsson vann förra året. Vår Stormästare Esso
har lovat att delta även i år.

Ta med släkt och vänner på en visning av vårt Stamhus
- Du gör en kulturell och värdefull insats
och får en trevlig stund.

Vi spelar slaggolf och beräknar att kostnaden för greenfee
och lunch blir cirka 350 kronor. Utöver denna avgift skall
varje deltagare medföra ett hederspris, värt c:a 100 kronor,
så att alla får komma till prisbordet.

En Lekare underhåller och en Ciceron berättar om
Bellman, huset och 1700-talet.
Huset visas för allmänheten den första söndagen i
varje månad klockan 13.00 (i november dock den
andra söndagen), samt den 25 juli klockan 19:00 och
Bellmandagen den 26 juli klockan 13:00.

Anmälan sker till moderlogens kansli via mail, brev eller
telefon. När Du anmäler Dig - bifoga Ditt golf-id.
Tänk – en hel golfdag i likasinnade Bröders lag. Som det
heter i golfsammanhang: ”Golfen är bara en ursäkt att få
umgås med varandra”.

Du kan också arrangera en privat gruppvisning för
Din förening eller Dina arbetskamrater. Ring Br. Sten
Kansbod för mer information, tel. 755 79 43.

PB-hälsningar från Moderlogens golfutskott
Genom
Kjell Hallén och Bo Lundell

Alla intäkter går oavkortat till husets underhåll.
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Nytt Guvernement

Intervjuer med nya Guvermentet
Inkommande Stormästare
* Åke Pino Pilotti, ledamot sedan 1969, RSK 1990
* Född 19 dec 1941 i Stockholm
* Student 1963 Norra Real
Professor i organisk kemi.
Arbetat vid universitetet och i industrin under totalt 25 år.
Forskare sedan 1968. Doktorandutbildning vid SU
sedan 1982. Inom industrin har han främst verkat inom
Bioteknologiområdet. Pino är änkling med två söner, Daniel
och Martin. Han har stått på scenen från 11-årsåldern då han
medverkade i radioprogrammet Snurran. Sedan följde ca 8 års
turnerande i Folkparkerna. Stod på spexscenen första gången
1965 och innehar världsrekord i antal spexuppsättningar/
föreställningar vilket han är mycket stolt över.
Skölden visar två teatermasker vilka har ett öga gemensamt.
Valspråket är “PAR SI PAR LA”, och andemeningen i detta
kan översättas/tolkas med ”Hit och dit, Här och där, Upp och
ner, Än det ena, än det andra”. Han tror att många skulle hålla
med om att detta väl karakteriserar hans sätt att både vilja leva
och verkligen göra detsamma. Den felstavning av franska ordet
”ci” som en enda person hittills uppmärksammat är faktiskt
medveten i linje med hans sydeuropeiska härkomst.

Stora Konseljen sammanträdde den 20 januari i Stamhusets
Riddaresal. Förutom Ordens tre Högsta Styresmän,
Moderlogens Stor-Officianter och övrige Bröder RSK
hedrades Konseljen med närvaron av samtlige Styrande
Mästare inom Guvernementen hos alla våra dotterloger.
Det i särklass viktigaste ärendet för Konseljen var att välja
ny Stor-Mästare, ny Deputerad Stor-Mästare och ny StorKanslär, vilket Guvernement för Par Bricole installeras i
anslutning till Barbaradagenden 1 december 2007.

Å k e “Pino” Pilotti

Roland Berg

Nils B. Eric s s o n

Till ny Stor-Mästare valdes Deputerade Stor-Mästaren Åke
”Pino” Pilotti, RSK. Till deputerad Stor-Mästare valdes vice
Ordföranden i Arbetsgraderna Roland Berg, RSK. Till StorKanslär valdes Stor-Ceremonimästaren Nils B. Ericsson, RSK.

Inkommande Deputerad Stormästare
* Roland Berg, ledamot sedan 1970, RSK 1998
* Född 31 okt 1943 i Stockholm
* Student 1962 Södra Latin
Med.dr., docent och tidigare lektor vid Karolinska institutet. Privatverksam psykiater och psykoterapeut. Sambo
Ritva (också läkare), barn och barnbarn. Sångare, bas, f.n. i
Stockholms Kammarkör. Skölden visar ett gyllene loansikte.
Lodjuret troddes på medeltiden kunna se igenom väggar,
förklädnader osv. med samma innebörd heraldiskt. Motivet
anknyter därmed till den Durchseende graden som Roland
håller främst. (Dess prydnad är dessutom enligt honom
oöverträffad). Valspråket “VIDARE” syftar på att vidga
seendet. Höj dig, vidga din horisont! Det syftar också på
att bära och förvalta föregående generationers erfarenheter.
Ordet uttrycker en förhoppning att något bidra till att föra
människans tänkande vidare, till successivt större klokskap.
“Missförstå mig inte, jag påstår inte att jag varit så värst
lyckosam i detta men min strävan kan se ut så. Detta låter
måhända väldigt allvarligt och tungt men så behöver det inte
vara. Spexandet är ett utmärkt exempel. I narrspegelns form
kan man bearbeta mänsklig dårskap på ett befriande sätt.
Par Bricole är ju i grunden ett varmhjärtat gapskratt inför
det pretentiösa”, låter Br Roland hälsa till red av EVOE.

Nedan följer en kortare presentation av Ordens inkommande
Guvernement.

Utnämningar
Broder Anders Thureson som under inte mindre än
elva år varit en lysande Ordförande i Arbetsgraderna
kommer på egen begäran att lämna detta uppdrag i samband med Vårhögtidsdagen. Anders insatser har varit
betydande, inte enbart för Moderlogen utan också för
Dotterlogernas arbetsgrader.
Arbetsgraderna kommer nu att få en helt ny ledning
i och med att Henrik Mickos och Hans Westberg
tillträder som Ordförande resp. vice Ordförande vid
Vårhögtidsdagen.
Redaktionen framför ett varmt tack till Anders och
varma gratulationer och välgångsönskningar till alla de
nu tillträdande ämbetsmännen!!

Ny postadress till Kansliet!

Inkommande Stor-Kanslär
* Nils B Ericsson, ledamot sedan 1986, RSK 2006
* Född den 8 maj 1944 i Östersund
* Student 1965 vid Halmstad Läroverk
* Officer 1968 vid Svea Artilleriregemente
Egen företagare och konsult med inriktning på ledarskapsoch grupputveckling.
Skölden visar komedins teatermask som symboliserar nöjet
och glädjen och ett handslag som sinnebild för vänskap och
endräkt. Valspråket är ”NÖJE BEREDER ENDRÄKT”

Kansliet har numera postbox och ber därför Bröderna
använda följande postadress:
Sällskapet Par Bricole
Box 4096, 102 62 STOCKHOLM
Anmäl din e-postadress till Kansliet så vi når även
dig med våra utskick hälsar webbmastern.
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Det Lysande Sällskapet Par Bricole
kallar härmed till reception i

V I I 

Grad

(OBS! Recipienderna till denna grad erhåller separat kallelse OBS!)
samt till

ÅRSMÖTE
med kreéring av årets Jubelkommendörer
och inbjuder till att därefter i våryra Bröders lag fira

VÅRHÖGTIDSDAGEN
med stort och ymnigt måltidskalas

Söndagen den 13 maj 2007
på traditionsrika
HASSELBACKEN

ute på Kungl. Djurgården

Grad VII



Konung Sverkers Riddaregrad
Officianter samlas klockan 12.45
Recipiender samlas för inskrivning klockan 13.00
OBS! Recipiender till Grad VII erhåller separat kallelse
Riddarekapitlet startar klockan 14.00 i Spegelsalen
Klädsel för samtliga medverkande: Högtidsdräkt med vit väst
Faddrar ombedes broderligen kontakta och medfölja sina adepter
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Efter gradgivningarnas slut följer klockan 16.00
ÅRSMÖTE
med förhandlingar i Spegelsalen
Årsmötesfrågor: Bröder som vill ta upp någon fråga under punkten ”Övriga frågor” bör
meddela detta till Br. S.S. Håkan Hagwall senast den 6 maj 2007, per e-post till
hagwallord@hotmail.com eller på telefon 08-82 69 14. Kopior av Sällskapets årsberättelse
finns tillgängliga på Kansliet från och med tisdagen den 24 april 2007.
I anslutning till årsmötet kreéras och hyllas årets

J U B E L K OMMENDÖRER
Bröderna
Gunnar Söderberg
Paul R Wedendal
Året när denna Jubelkommendör kom in i Par Bricole var 1957.
Stormästare då var ingen mindre än Gösta Wilhelm Söderberg, vid sin sida
hade han som Deputerad Stormästare Gottfrid Mattsson och Storkansler
Gustaf Carlberg jr. Ny som Ordförande i Arbetsgraderna var Sven d’Ailly.

VÅRMIDDAG
serveras kl. 18.00 (ca) i Hazeliussalen (2 tr),
där restaurang Hasselbacken dukar upp följande vårmeny
Kräft- och räkskagen på kavring med sikrom
***
Majskycklingbröst med majssås, sparris och rostad potatis
***
Yoghurtpannacotta med rårörda blåbär
***
Trapiche Cabernet Sauvignon 2006
Kaffe
***
Pris per person är 575 kr.
Bindande anmälan sker genom betalning till P.B.:s plusgiro 15 14 05-8 på sådant sätt att
betalningen är registrerad på P.B.:s plusgiro senast den 30 april 2007.
Glöm inte att ange namn och grad. Inbetalningskort är bifogat till detta utskick.
Härutöver kan bröderna efter eget önskemål inhandla snaps, extra vin och/eller avec.
Klädsel: Högtidsdräkt med vit väst.
Varmt välkomna
Christer Alexandersson, G.C.M.
Under middagen framträder de samlade Talanggrupperna med ett härligt vårprogram till vår broderliga glädje
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PAR BRICOLES MÄRKESMÄN

stiftandet av en inrättning för att hjälpa dessa olyckliga små.
Den fick namnet Prins Carls uppfostringsinrättning för fattiga barn, ett namn som senare ändrades till Gålöstiftelsen.
En av de ledande eldsjälar i stiftelsens direktion i dag är
ingen mindre än Par Bricoles Deputerade Stormästare emeritus, denna tidnings redaktör: Gunnar Tysk!

Här följer O.S. Martin Stugarts berättelse om far och son af Wannqvist.
Olof af Wannqvist gjorde inget större avtryck i Par Bricole.

Olof

Wannqvist gifte sig den 25 november 1798 med
Ulrika Mariana Tjäder. Hon var dotter till Axel Tjäder,
arrendator av Örbyhus säteri. I deras äktenskap föddes tre
barn, Fredrik, född 1805, Charlotta Ulrika, född 1806, samt
Hedda Wilhelmina, född 1811. Vid sin bortgång sörjdes
Olof af Wannqvist av otaliga stockholmare. Hans begravning i Jakobs kyrka samlade fler människor än någon hört
talas om när det gällde en icke-kunglig person. Hundratals
personer av alla klasser fyllde kyrkan, rådmannen och StorOfficianten Johan Wilhelm Berger läste sina egenhändigt
skrivna verser vid Olof af Wannqvists bår. Om hans son
Fredrik af Wannqvist har vi säkrare underrättelser om den
bricolistiska karriären. Han föddes i Stockholm den 26
februari 1805 och blev år 1823 student i Uppsala. Sedan
han1826 blivit vice notarie i överståthållarämbetet antogs
han 1827 till auskultant i Svea hovrätt samt extra ordinarie
kanslist i justitirerevisionen. I Stockholms poliskammare
blev han 1830 kanslist. År 1834 utnämndes han slutligen
till notarie vid överståthållarämbetet. Även om han inte var
lika intelligent och pliktmedveten som sin far var han i det
offentliga som enskilda livet en omtyckt person. För den
svenska teaterscenen översatte han åtta teaterpjäser, bland
annat “De oskiljaktige” av Heiberg och “Ett glas vatten” av
Scribe. I tal som skrift har han uttalat sig om framstående
artister som Jenny Lind och Emilie Högqvist.
I Par Bricole invaldes Fredrik af Wannqvist den 4 december
1829. Den 18 februari 1851 blev han Riddare av Gyllene korset. Endast två år senare, den 23 april 1853, blev han Riddare
av Svarta korset. Men af Wannqvists bricolistiska stjärna
skulle stiga ännu högre. Den 8 maj 1858 valdes han till sällskapets Storkansler, ett ämbete han utövade till 1866.

Förmodligen hade han sällan tid att komma på våra sammanträden, han var hårt bunden till sina plikter som polismästare.

Som underståthållare i Stockholm i slutet av sitt liv hade
han ännu mindre fritid. Inte desto mindre hör han till Par
Bricoles märkesmän och det gör även hans son Fredrik. Mer
om honom senare. Först ska vi examinera Olof af Wannqvist,
en av de bästa poliser Stockholm haft. Att han är den bäste
polismästaren står utom allt tvivel. Han föddes i Gävle den
1 juni 1764, fadern var bondson från Söderala socken. Han
tog sig namnet Wannqvist efter födelseorten Wansäters by.
Modern hette Helena Ersdotter, också hon av bondesläkt.
Genom sparsamhet och försakelse lyckades föräldrarna ge
sina barn, två söner och en dotter, längre utbildning än de
själva fått. Olof Wannqvist gick i Gävle gymnasieskola och
blev 19 år gammal student i Uppsala. Där fortsatte han sina
studier till 1789. Varje år tillbringade han en termin vid
universitetet, terminen därpå tjänade han pengar som informator. Det var ett ganska vanligt sätt att finansiera högre
studier på 1800-talet när inga studielån fanns att få.
Först tänkte Olof Wannqvist bli präst men efter att ha besökt
några civila ämbetsverk i Stockholm övergick han till ämbetsmannabanan. År 1789, efter fullgjorda universitetsstudier,
anställdes han vid poliskammaren i Stockholm. Två år senare
befordrades han till kanslist med full lön. Ytterligare två år
senare, 1793, blev han notarie och året efter registrator. Åren
1799-1802 var han ombudsman vid Stora barnhuset. Den 7
september 1802 utnämndes han till polismästare i Stockholm.
Denna befattning upprätthöll han till 1830.

Olof Wannqvist var en storväxt och kraftigt byggd person,
vilket bidrog till hans anseende. Dessutom hade han en personlig utstrålning som ingen kunde undgå att märka. Vid
kungliga jubiléer och andra tilldragelser med folksamlingar
skingrades de genast när Stockholms polismästare nalkades. År 1812 blev han överdirektör för korrektionshuset på
Långholmen och genomdrev reformer som gjorde fångarnas
förhållanden uthärdliga. Nya byggnader restes, moderna
verkstäder inrättades, de gamla cellerna sanerades.

I August Kinbergs lysande bok “Par Bricoles gustavianska
period” (1903) avslöjas att Fredrik af Wannqvist hade invalsnummer 1349. Kinberg uttrycker sig artigt och nådigt om
honom, “en av Par Bricoles stormän...lika flitig som gedigen
forskare i Sällskapets häfder”. Fredrik af Wannqvists skrift
“Försök till Sällskapet P.B.:s historia” ansågs på sin tid vara
trovärdig. Med tiden ändrade man sig radikalt på den punkten. Författarna till Par Bricoles historik år 1946 är iskalla
i tonen: “Hans forskningar i Sällskapets arkiv ha tydligen
varit dilettantiska och mången gång slarviga. Verkligt upplysande arkivhandlingar har han förbigått, andra har han
felläst eller feltolkat...”. Den länge rådande uppfattningen att
Par Bricole startade 1774 är Fredrik af Wannqvists fel. Först
efter många år kom man underfund med att sällskapets första sammanträde ägde rum i november 1777.
Fredrik af Wannqvist hade inte en aning om sin framtida
förödmjukelse. Han avled den 18 oktober 1876, troligen tillfreds med sina forskningsresultat. Med honom utslocknade
den af Wannqvistska ätten på Riddarhuset. Den blev endast
två generationer gammal.
Martin Stugart
Ordensskald

I Par Bricole intogs Olof Wannqvist 1801. Det kan mycket
väl tänkas att han fick idén att hjälpa sina mindre lyckligt
lottade medmänniskor tack vare vårt sällskaps grundregler.
År 1805 erhöll Olof Wannqvist lagmans namn. År 1813 fick
han underståthållares namn, heder och värdighet. Året efter,
1814, dubbades han till riddare av Nordstjärneorden. Fyra
år senare fick han en ovanlig, mycket ärofull upphöjelse. År
1818 adlades bondsonen Olof Wannqvist och ändrade sitt
efternamn till af Wannqvist. I maj 1819 introducerades han
på Riddarhuset med ättesiffra nr 2628. Efter att ha slutat
som polismästare 1830 utnämndes han till underståthållare i
Stockholm. På 1820-talet började Olof Wannqvist under aktiva former hjälpa föräldralösa, fattiga barn i Stockholm. När
prins Karl (XV) föddes 1826 drev Olof Wannqvist igenom
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P.B.-Senioren
”I Roslagens famn...”

Anmälan sker genom betalning av 550:-/person till
PB:s Plusgiro 15 14 05-8 senast torsdagen 5 april.
Ange: ”Roslagen 18/4” på talongen och om vegetarisk
mat önskas.

Onsdagen den 18 april kl. 08 00 avgår buss från Cityterminalen för en heldagstur. Först till Albert Engströms museum
och ateljé i Grisslehamn där vi får förmiddagskaffe med
smörgås. Vi besöker sedan Roslagens Sjöfartsmuseum i
Älmsta och därefter blir det lunch på Svanberga Gästgiveri
med anor från 1636. Kaffet på maten med ett glas punsch
får vi hos Norrtelje Brenneri där vår PB-broder Richard
berättar om brännvinstillverkningen. Vi beräknar vara åter
till Cityterminalen ca 18.30.

Minsta antalet deltagare är 30 personer och maximalt
45 personer. Kerstin och Reinhold Järpling
08-33 30 58 eller 070-647 95 55 svarar gärna på frågor.

Skokloster

Slott - Kyrka - Motor Museum och Åbergs Museum

Guidad visning av Åbergs Museum med eftermiddagskaffe
och bröd.
Detta blir en heldag och vi är tillbaka vid Cityterminalen
cirka kl 18.00.

Tisdagen den 22 maj avgår buss från Cityterminalen
kl. 8.30.
Vid framkomst till Skokloster serveras kaffe och smörgås
i slottscaféet. Därefter en guidad visning av Wrangels
fantastiska slott, en upplevelse att minnas.
Färden går vidare till Sveriges näst äldsta tegelkyrka, som
byggdes på 1200-talet och där hela familjen Wrangel vilar
i gravkoret.
Motor Museet står på tur och där får vi uppleva motor- historiens rariteter från sent 1800-talet och framåt.
Nu är vi hungriga och färden går till Åbergs Museum där vi
äter lunch. Vi är nu på hugget och väntar oss något riktigt
sevärt. Det har Lasse Åberg lovat.

Totalt pris för denna härliga utflykt 560:- kronor/person.
Anmälan sker genom betalning till PB:s Plusgiro
15 14 05-8 senast tisdagen den 8 maj. Ange: Skokloster
22/5 på talongen och om vegetarisk mat önskas.
Minsta antalet deltagare är 35 personer och
maximalt 45 personer.
Thord Sjöberg svarar gärna på frågor
08-644 53 55 eller 070-763 10 32.

Behöver du en lämplig ”gå bort-present”?
Glöm då inte att du på kansliet för en billig
penning kan inhandla såväl
DEN BACCHANALISKA KÖRENS
som
DE BACCHANALISKA LEKARNES
senaste CD-skivor. Finns även att tillgå på kommande Grader.

Söker du lokal
i Solna?

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 Arbetsgraderna

Sluta leta och ring Hagalunds Fastighets AB
Telefon 08-735 36 60
www.hagafast.se
9

Bilder tagna av Ordensfotograf Lars Törvall vid årets Spex HANDELSBODEN eller Skärlevnad eller Vi på Snorkråkan.
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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.

Du PB-broder som önskar bjuda på glada och bacchanaliska toner i andra
sammanhang än dem Bror får uppleva under ordenskapitel 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
Sällskapet Par Bricole, Urvädersgränd 3, 116 46 Stockholm, Tel: 08-644 64 66, Fax: 08-644 86 61, www.parbricole.se

