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Spex 2008
UR LED ÄR TIDEN
eller
AUGUSTUS
Nu är det dags att boka biljetter till
nästa års efterlängtade DBT-spex.
Sidan 12.

PB PUB

Stormästaren
har ordet
”Sista versen”
Sidan 2.

Essos era
Br Gunnar Tysk om
Sven Olof Forselius era som
Stormästare i Par Bricole.
Sid 10-11.

Ni missar väl inte höstens pubaftnar?
Sidan 9.

Par Bricoles
märkesmän
O.S. Martin Stugart berättar om
Wilhelm von Braun. Sid 8-9.

Bacchi Horn Cup
Br Bo Lundell sammanfattar årets
upplaga av Bacchi Horn Cup.
Sidan 11.

Lysande Ämbetsmannaträff.
Anteckningar från en som alltid
lysande Ämbetsmannaträff finner
Bror på sidan 6.

PB Senioren
Julbord och Museum.
Sidan 9.

Kallelse till
Grad X
finner Bror på sidan 7.

Nästa EVOE: Manusstopp
26 mars 2008, utsändes v. 15

inbjuder Dig käre Bror att fira

BARBARADAGEN
Sidan 4-5

PERIODISK MEDLEMSINFORMATION NR 4/2007 • Ansvarig utgivare: Sven Olof Forselius, Redaktör: Gunnar Tysk

STORMÄSTAREN HAR ORDET
Sista versen

Det är en ganska egendomlig känsla det här att man plötsligt

Pino Pilotti, Roland Berg och Nils B. Ericsson är en sällsport
lycklig mix av personligheter som kompletterar varandra väl
och tillsammans täcker det mesta av talangfullhet och klokskap
och som dessutom känner varandra väl och har roligt ihop.
Jag frågade mig vid min egen installation:
” Hur skall det nu gå för Par Bricole?”
Vid den här installationen ifrågasätter jag inte, jag hävdar:
” Det kommer att gå fint!”

gör saker för sista gången. Nej, ta det inte så allvarligt, jag
menar inte att försvinna från jordelivet riktigt ännu – hoppas
jag – utan bara att det är sista gången som Stormästare man
gör saker. Under hela det senaste året har jag kunnat bocka
av än det ena än det andra i engagemangsväg som varit sista
gången där jag agerat. Det känns inte bara egendomligt utan
också ganska skönt om än lite vemodigt. Tänk att man blivit
så gammal att man t.o.m. pensioneras från sin fritid. Jag har
varit van att alltid vara yngst – nu är man, om inte äldst så helt
klart bland de äldre. Bara det kan upplevas som traumatiskt.

Det problem jag kan se för framtiden och som jag tror är en
fråga av högsta prioritet att lösa är priserna vid våra måltidskalas. Jag tror att det är nyckeln till fortsatt framgång för Moderlogen och för tillskyndande av
nya Bröder – och för att behålla gamla med för
den delen. Vi har en hygglig ekonomi och skulle
kanske kunna komma över – inte nödvändigtvis
något helt hus – utan kanske en stor festvåning
där vi med hjälp av catering skulle kunna klara
måltidsfrågorna. Jag vet att det nya guvernementet själva är inne på samma linje och jag tror nog
att frågan kommer att lösas på ett bra sätt i en
snar framtid. Jag tror också, med erfarenhet av
insamlingen i samband med renoveringen av Stamhuset, att
det finns både intresse och resurser bland Bröderna att ställa
upp och hjälpa till ekonomiskt om det skulle behövas för att
få en lösning som gjorde det möjligt att hålla måltidskostnaderna på en lägre nivå än de vi idag har. Jag håller tummarna
för att en sådan lösning skall kunna förverkligas.

Jag minns när jag stod i Stadshuset våren 1995
och just fått Stormästarkedjan om halsen av
vännen Hans Kjellgren. Jag hade räknat ut att
jag skulle kunna vara Stormästare i drygt 12 år,
en eon av tid, och jag ansåg själv att det var diskutabelt om jag skulle kunna sitta hela den långa
tiden ut. Men….vart tog de 12 åren vägen?
Det sägs ju att om man har roligt går tiden fort.
Jag måste ha haft jätteroligt för nu står vi vid
den punkt som jag då tyckte så oändligt långt borta. Och så
fort det gick att komma dit!

Kommen till vägs ände är det klart att man ser tillbaka på den
tid som varit. Jag gör det med stor tacksamhet och glädje. Tacksam för allt jag har fått uppleva, för all den generösa värme
och kamratskap som kommit mig till del från Bröder både här
hemma i Moderlogen liksom i våra Dotterloger. Tacksam för
de livsvärderingar som Par Bricole har bibringat mig och de erfarenheter som låtit mig få utvecklas som person. Det har varit
en härlig resa som jag av hjärtat unnar alla att få uppleva.

Vad skall jag nu själv hitta på som dubbelpensionär?
Jag skriver fortfarande biografier, jag medarbetar i en del
tidningar och jag är halvvägs igenom en roman som vi får
se om den finner nåd hos någon förläggare för utgivning.
Dessa engagemang till trots kanske det ändå finns några arbetsuppgifter inom PB som det nya guvernementet tror att
jag skulle passa till. Vi får se. För övrigt kan jag väl säga
som någon klok tänkare uttryckt det: ”Framtiden är allt för
oviss att spekulera om”. Det får bli som det blir.

Jag tänker med glädje tillbaka på alla de glada Bröder jag träffat i olika sammanhang, bekantskaper som utvecklats till vänskap och tillgivenhet. Jag tänker på alla de festliga kalas som
vi haft tillsammans vid olika gradgivningar på Barbarabaler,
installationer och eftersitsar. Och jag tänker med sorg över att
allt för många av dessa Bröder inte finns kvar längre. Jag har
sörjt vid många gravar och gråtit tillsammans med anhöriga
vid mängder av jordfästningar, tillsammans med anhöriga
familjer som man genom Par Bricole kommit att känna sig
som tillhörig. Det har varit oförglömliga stunder och just i den
blandning som vi förespråkar och slår vakt om inom PB. En
stilfull och välavvägd blandning av sorg och glädje, skämt och
allvar, tradition och förnyelse, seriositet och galenskap d.v.s.
precis den blandning som livet självt serverar oss.

Avslutningsvis vill jag återigen tacka för de gångna åren och
önska er alla allt gott. Jag säger lycka till i det nya Guvernementet inte bara i Moderlogen utan också i de trojkor som kommer att installeras under det nya året i några av Dotterlogerna.

Upprinnelsen till vårt lysande Sällskap var den av Bellman
instiftade Orden av ”De två förgyllda svinen” där kravet för
inval var att tvenne gånger offentligen legat i rännstenen. Vi
har inte riktigt de kriterierna vid våra inval men jag kan ändå
i viss mån hålla med Oscar Wilde som säger: ”Vi ligger alla i
rännstenen, men somliga av oss tittar på stjärnorna”.

På Barbaradagen den 1 december i år kommer högtidlig installation av ett nytt guvernement i Moderlogen tillika Par
Bricoles tre högsta styresmän att ske. Det är en trojka av välkända Bröder som kommer att ta över de högsta ämbetena
och ha högsta ansvaret för Par Bricole i ett antal år framöver.
Jag önskar dem naturligtvis allt gott och all tänkbar framgång och inte minst att de skall få uppleva allt fantastiskt jag
har fått vara med om genom åren. Jag tror att kombinationen

S. O. Forselius
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Redaktörens ruta

Sammanträdesdagar VT 2008

Så

har det lysande evighetshjulet
Par Bricole tillryggalagt ytterligare
ett varv och det är dags för ett nytt,
mycket spännande, verksamhetsår.
Extra spännande denna gång med
Stormästarskiftet som en given höjdpunkt. Tiden rinner i väg. Det är
nu tolv år sedan den då nytillträdde
Stor-Mästaren Forselius initierade det
första numret av EVOE. Han tog med sig sin dåvarande StorBanérförare, tillika Stor-Kanslersekreterare, ut till Broder Bert
Byqvists tryckeri i Årstadal för att förmedla de mest elementära kunskaperna om hur man gör en tidning. Om detta lyckades
vill jag låta vara osagt men det blev ändå ett medlemsblad.

Stora Konseljen,
Stamhuset

Onsdag 6 februari

Prövning Grad X.
Stamhuset

Lördag 9 februari

Grad X, Stamhuset&
Sällskapet

Lördag 8 mars

Grad II, Hasselbacken

Lördag 5 april

Grad IV, Frimurarehuset

Fre-/Lördag 11-12 april

Det är intressant att jämföra dagens färgsprakande EVOE
med den första utgåvan hösten 2005. Förstlingsverket bestod
av tolv sidor i A5-format, varav en hel del annonser. Den
grundläggande ambitionen – att informera Bröderna om vad
som inom Sällskapet sig tilldragit hade – visade sig vara ett
riktigt vägval. Läsekretsen gillade projektet och ambitionsnivån steg. Formatet blev A4, utgivningsfrekvensen ökades
till fyra nummer per år, innehållet vidgades och de färgbilder som ersatte streckgubbarna blev mera regel än undantag. Tyvärr är vi nu tillbaka vid två nummer per år, men den
återgången har uteslutande med kostnadsbilden att göra. Det
skulle behövas sponsring för att klara fyra utskick per år.
Men visst vore det önskvärt! Ambitionsnivån i övrigt är fortsatt hög och vår innerligaste förhoppning är att tillgodose
läsekretsens önskemål om information och viss förströelse.

DBA, Stamhuset

Torsdag 17 april

Stora Rådet, Stamhuset

Lördag 19 april

RSK, Stamhuset/
Operaterrassen

Söndag 11 maj

Grad VII/Årsmöte/
Vårhögtidsdag, Hasselbacken

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.

Ett medlemsorgan i den här formen är ett av De Styrandes verktyg för att nå ut till sina medlemmar. Inte minst då till dem, som
sällan deltar i verksamheten. Jag ser EVOE som en möjlighet att
få även dessa medlemmar att känna samhörighet med Sällskapet och den Brödernas gemenskap som de av någon anledning
inte längre så ofta tar del av. Den dag då alla har tillgång till nätet och Sällskapets hemsida kommer saken måhända i ett annat
läge, men ännu är det ganska många av de äldre Bröderna som
är hänvisade till den tryckta informationen. EVOE behövs!

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.

Redaktören bör ha en nära knytning till Styrandekretsen, dels
naturligtvis för att kunna föra ut De Styrandes intentioner men
kanske i första hand för att ha den överblick över skeendet som
krävs för en allsidig och väl underbyggd information. Den rollen och den positionen har man dessvärre inte som emeritus.
Jag frånträder därför redaktörskapet i och med detta nummer
och lämnar därmed också fältet fritt för det nya Guvernementet att skapa en egen informationsprofil. Det har varit en lärorik och rolig resa, detta att få vara redaktör för Moderlogens
bästa medlemsblad. Men alla resor har ett slut. Tack alla glada
läsare, tack alla medverkande, tack ansvarige utgivaren Esso
Forselius och tack medredaktören Anders Thureson.
Ett särskilt stort tack till Daniel Kritz på Lidbergs Grafiska
– vad vore vi (och EVOE) utan honom?!

			

Lördag 19 januari

Årsbokskommittén
behöver förstärkning!
Vi söker minst två Bröder som kan hjälpa till i arbetet
med att producera moderlogens Årsbok.
Dels söker vi en Broder som på sikt kan överta ansvaret som Årsboksredaktör. Dels söker vi en eller flera
Bröder som vill sälja annonsutrymme och därmed
finansiera produktion och distribution.

Din redaktör
Gunnar Tysk

Kontakta gärna M.R. Per Furusjö, tel 070-597 06 65
eller via e-post per@furusjo.nu
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inbjuder Dig kä

BARBARA

samt högtidlig
Professorn, Riddaren av Svarta Korset
Docenten, Riddaren av Svarta Korset, Br. Rola
Direktören, Riddaren av Svarta Korset, B

Lördagen den 1
i den vackra och stilfulla Vinterträdg

PROGRAM:

*
*

		

*
*

		

*
*
*
*

13.00 Inskrivning av kallade Recipiender
13.30 Bröder som har fått utnämningsbrev
recipierar i Grad V.
14.50 Platserna intagna i Vinterträdgården
15.00 Musiken spelar upp och Högtidskapitlet
inklusive Installationen börjar.
17.30 Kapitlet avslutas, barerna i Spegelsalen öppnar
19.15 Måltidskalaset i Vinterträdgården inleds
23.00 Måltidskalaset avslutas, PB-Puben öppnas
01.00 Barbaradagen avslutas

KLÄDSEL: Högtidsdräkt med vit väst och gradband,
P.B.:s medaljer och andra utmärkelser samt efter egen
önskan svenska och utländska officiella ordnar och medaljer.
Varmt Välkomna!
Christer Alexandersson
General-ceremonimästare

äre Bror att fira

ADAGEN

installation av
t, Br. Åke Pilotti som ny Stor-Mästare,
and Berg som ny Deputerad Stor-Mästare och
Br. Nils B Ericsson som ny Stor-Kanslär

1 december 2007
gården å Grand Hôtel, Stockholm.

MENY:
Variation på fjällröding;
Tartar på rökt röding med cavi-art
Terrin på rökt röding och färskost
Rimmad röding med blomkålscrème

***

Pepparstekta hjortmedaljonger med citron, timjanglacerade rotfrukter, rostad mandelpotatis och kantarellsås

***

Svensk ostkaka med salmbär och lättvispad grädde

***

Öl / Mineralvatten
Argento Malbec 2006, Bodegas Catena, Argentina
Kaffe och punsch
			
			
			
			
			

***

ANMÄLAN: Priset för Måltidskalaset är 1090 kronor. Härutöver kan
Bröderna efter eget önskemål inhandla snaps och avec på plats.
Bindande anmälan görs genom inbetalning till P.B.:s PlusGiro 15 14 05-8
på så sätt att inbetalningen är registrerad senast den 9 november
(glöm inte att ange namn och grad). Inbetalningskort är bifogat detta utskick.

Anteckningar från en som alltid lysande Ämbetsmannaträff
Den 19 september var det dags för “kick off” inför det nya Det
arbetsåret inom Par Bricole. Traditionsenligt var ämbetsmän från alla våra verksamheter på plats i Stamhusets
Riddarsal. Sammanträdet leddes i år (ordförandeskapet
cirkulerar mellan ämbetsmännen) av Dagobert Billsten.
Den omfattande dagordningen innehöll en långan rad redogörelser för årets ambitioner. Här ett axplock.

är ju redan så att våra Högtidsdagar och Grad VI i
princip genomförs på söndagar. I år blir det emellertid
några undantag från denna praxis. Grad VI genomförs på
en lördag eftersom vi därmed löser ett dubbelbokningsproblem för Grand Hotel och som tack får “söndagspriser” och
Barbaradagen går av stapeln en lördag med tanke på bl.a.
alla tillresande för Installationen.

Stormästaren

Det kunde också noteras att:

inledde med en redogörelse för det kanske
enda problem av betydelse som han nödgas överlåta till det
kommande Guvernementet, nämligen frågan om lokaler för
våra sammankomster. Problemet är priserna på de restauranger som har gästvåningsresurser nog för att ta emot oss,
särskilt vid de tillfällen då vi är särskilt många, bl.a. vid
Högtidsdagarna. Det finns möjligheter att pressa priserna
genom att generellt förlägga gradkalasen till söndagar, men
med tanke på att P B (liksom alla jämförbara organisationer)
under senare år tvingats konstatera en kontinuerlig nedgång
av medlemsantalet är valet inte så enkelt. De allt högre priserna kan skrämma bort medlemmar. Men man vet också att
många hellre drar på sig fracken på lördagar än på söndagar.
Hur man än vänder sig så riskerar man ytterligare minskningar i den bas för verksamheten som medlemskadern utgör.

• Arbetsgraderna startar ett nytt arbetsår med ny ledning.
Nye ordföranden Henrik Mickos sammanfattade sin målsättning med begreppen Tradition, Show, Heder och Munterhet,
• Både Traktörgruppen och De Bacchanaliska lekarne i år
firar en tjugoårig tillvaro inom Sällskapet (Grattis!),
• D.B.K. konserterar i Riddarhuset i september
• D.B.T. har påbörjat arbetet med 2008 års spex AUGUSTUS.
• D.B.L. firar sitt jubileum den 24 november och ger jubileumskonserter (Taube) den 15 & 16 februari 2008 (lokal
ännu inte klar).
• D.B.A gör en översyn av historik, stadgar m.m. för
Riddargraderna.
• Cicerongruppen befarar en viss avmattning efter ett mycket
framgångsrikt år och söker nu nya kundgrupper.
• Sällskapets ekonomi i princip följer den fastlagda budgeten
för året men att ovanligt många ännu inte betalat årsavgiften.
• Lars Björneheim är beredd att ersätta Bo Erik Ahlgren på kansliet (Tack för fint jobb Bo Erik!), det nya datasystemet, gemensamt för hela Bricoleriet nu bara är några månader avlägset.
• PB-senioren arrangerar en bussresa till Örebro (Hjalmar)
den 21-22 november och julbord på Siggesta Gård samt att
• Valkommittén manar: Se till att Din närvaro blir bokförd,
det är avgörande för ev. uppgradering.

Självklart

skulle problemen vara ur världen om vi kunde
hyra in oss i en tillräckligt stor lokal med möjligheter att
förgylla tillvaron på cateringbasis, men vi har letat efter en
sådan lokal i många år utan resultat. (Red:s anm: En utmaning till läsekretsen! Känner Bror till någon lokal som
rymmer flera hundra personer och som ligger lättåtkomligt
t.ex. med T-bana? En lokal där våra traktörer kan ordna
kalas. Kom i så fall med förslag. Bror kan kanske medverka
till att lösa denna Gordiska Knut).

Till Broder ”Thure” efter det han
såsom O fullgjort sitt sista kapitel
söndagen den 29 april 2007.
Från vännen Roland (vO)

en märklig blandning till person
och inte utan brister,
åt arbetsgraderna fason
sku giva bricollister!
Nu låt mig anförtro
er min Berättelse om O.

Visst, bröder samlas ock framgent
och festmåltider ätas
men gyllne tider glömmas sent
och Thures ej förgätas,
och orden faller nog därvid:
”Det var på Thures tid!”

Till flydda tider återgår
min tanke nu så gärna,
mig vinkar från förflutna år
medalj och någon stjärna.
Välan, vem följer nu mitt tåg
till vår historias dunkla våg?

Det blev min höga lust att se
den lysande filuren,
hans styva skick, hans anlete,
hans väst, så ovant skuren.
Vasserra, mot en sådan en
vad man sig tycker vara klen.

Hur kan du bara ge dig av!
Är det fason och skick oss
beröva hjulets själva nav?
Fast – se’n får vi ju Mickos!
Han känner vårt behov
när du nu drar, din bov!

Vi har lärt känna här en man,
på tolv år alla redan
år 95 blev Nia han.
I PB glädje spred han.
Gud vet det, hur han kom en dag
att föreslå att han och jag,

Se denne man som kunde allt,
blott ej sin ådra svika,
i talen blanda sött och salt
och skämt och allvar lika.
Jo, därom kan jag ge besked,
om nå’n så vill, ty jag var med.

Så’n tur att Henrik tål
att mot din storhet mätas
och jag kan lämna Fänrik Stål
att struparne må vätas
i skål för dig i Bååts palä
- som du ju fixat även dä’.
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P.B.    

KALLAR HÄRMED TILL

RIDDAREKAPITLET

vilket gives i Par Bricoles Stamhus, Urvädersgränd 3 i Stockholm
Lördagen den 9 februari 2008, klockan 16.30
Officierande och 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 kontot senast den 1 februari 2008.
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 6 februari
klockan 19.00. Klädsel vid prövningen: Vardagsdräkt och gradhalsband.
Varmt och Broderligen välkomna!

Sven Olof Forselius
Stormästare
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PAR BRICOLES MÄRKESMÄN

inte mycket att erbjuda von Braun. Hem- och arbetslös,
ogift, djupt olycklig och med en tilltagande fetma irrade
han runt i Stockholm utan att hitta något fäste. En tid bodde
han på Långängens gård på Lidingö, omhändertagen av
“Lidingökungen” Janne Zetterberg. Ett villkor för detta var
att von Braun höll sig nykter under vistelsen där.

Här följer O.S. Martin Stugarts berättelse om Wilhelm von Braun (1813-1860).
Wilhelm von Braun är numera en ganska bortglömd skald.

Några

skaldekolleger, August Blanche och andra, som
besökte von Braun ute på Långängens gård berättade vid
hemkomsten att han grävt ner dussintals med spritflaskor
i omgivningen. Wilhelm von Braun visste aldrig när Janne
Zetterberg kunde komma på en inspektionstur och var livrädd att bli upptäckt. Sin alkoholism kunde han inte besegra.
Hela tiden skrev han vers. Ett av de mest kända styckena är
“Stark i sin oskuld” som bygger på en verklig händelse. Den
utspelade sig i skogarna runt Sörsjön i Dalarna år 1850 och
väckte stort uppseende. En 19 månader gammal pojke, Jon
Ersson, gav sig en dag ut på promenad i skogen och råkade
träffa på en livs levande björn. Pojken undkom lyckligtvis
oskadd, modern kom i sista stund och skrämde undan
björnen med sina höga skrik. Wilhelm von Braun rördes av
denna berättelse och skrev:

Endast få läser honom längre, de flesta har kanske inte ens
hört hans namn.
För 150 år sedan var det annorlunda beskaffat. Då hörde
Wilhelm von Braun till Sveriges mest populära skalder,
given på repertoaren varje underhållningsafton. Inte minst
var det fallet hos militärerna, han blev tidigt deras favorit.
Det berodde på att han själv var officer, låt vara en ytterst
motvillig sådan. Det militära yrket passade aldrig Wilhelm
von Braun. För honom var det bara ett sätt − ett uselt sätt,
dessutom − att förtjäna sitt bröd.
Förbannad vare stunden
jag blinde blev kadett!
I tvånghetskedjor bunden
blev jag på fasligt sätt.

Så skrev den frihetstörstande von Braun. Livet ut förblev

Liten pilt i fjällskog gick
rosig kind och änglablick,
munnen röd av tuvans bär.
Kors vad jag är ensam här,
tänkte gossen (med mera...).

han något av en sökare och främling på jorden. Att han tog
till flaskan måste vi förlåta honom. Få minns honom, skrev
jag, ännu färre vet att han var bricolist. Så var emellertid
fallet, men det ska jag återkomma till.
Först något om den unge Wilhelm von Brauns uppväxt. Han
föddes i Västergötland 1813 och tillhörde en gammal officerssläkt. Fadern var överstelöjtnant och bestämde tidigt att
sonen Wilhelm skulle gå den militära banan.

Några årtionden senare läste Alice Tegnér denna dikt och

där i fem års tid. Det var, förklarade von Braun senare,
hans livs mest olyckliga tid. Han hade inte ens råd att åka
hem på jularna. Dem måste han tillbringa på regementet
tillsammans med andra, fattiga kamrater. Hans far ansåg att
han skulle lära sig hushålla med pengar och klara sig själv.
Någon hjälp hemifrån var det inte tal om. Moderns invändningar tystades ner.

skrev sin egen version, barnvisan “Mors lilla Olle”. Den
blev ännu mera populär än Wilhelm von Brauns originalversion, som glömdes bort. Under sin vistelse som löjtnant
vid Westgöta-Dals regemente i Vänersborg lät sig von Braun
övertalas att gå med i Par Bricole. Logen i Vänersborg grundades 1839, Wilhelm von Braun gick med fyra år senare:
den 17 oktober 1843. I sin poetiska kalender Carolina från
1844 inneslöt han en dikt som han tycks ha föredragit på
Barbaradagen i Vänersborgs Par Bricole. Det blev i så fall
hans enda framträdande i detta sällskap, sedan upphör alla
spår av honom i sällskapets matriklar.

Det ständiga exercerandet slet hårt på den blivande skaldens

Dikten heter “Sillens återkomst”:

Femton år gammal skrevs han in vid Karlberg och förblev

nerver, likaså det hårdföra kasernspråket. Men han försökte
anpassa sig så gott han kunde. Med tiden blev han löjtnant.
Vid det laget var han redan etablerad som poet. Hela Sverige
jublade över hans säregna, mustiga verskonst. Poetens syssla
låter sig emellertid sällan förenas med det militära livet.
von Braun och hans officerskamrater kom ofta på kant med
varandra. De såg honom som en underlig kurre, troligen
nervsjuk. Inte skrev en normal karl vers?

Järnet faller, silvret rymmer,
kyparn ger ej mer kredit.
Men från oro och bekymmer
Barbara oss samlat hit.
Strunt i järn och stål!
Än är full vår bål,
och den äkta Bacchi-sonen
äger silverberg i månen.

Med växande bitterhet försökte von Braun lämna sin tjänst.

Att ha kärlek för metaller
är ej bricolisters sed.
Bröder! När som järnet faller,
faller vin och flickor med.
Präktig konjunktur
för en glad natur!
Kommer nu på köpet sillen
blir det liv i våra gillen!

År 1844 fick han en oavlönad tjänst som extraordinarie
kanslist i riksdagen (officiellt som sekreterare vid bondeståndet, Bellman hade samma tjänst på 1780-talet!) sedan
han gjort sig omöjlig på regementet genom en nålvass artikel om regementschefen. År 1845 var han tillbaka vid sitt
regemente, Västgöta-Dal i Vänersborg, men fick avsked i
början av 1846. Ingen var säkert gladare över det än han −
utom möjligen regementschefen. Men friheten hade tyvärr
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PB-SENIOREN
11 december, Julbord
Detta år har vi valt att förlägga julbordet till Siggesta
Gård på Värmdö. Vi samlas i Cityterminalen kl 12,00
tisdagen den 11 december för bussfärd till Siggesta dit
vi beräknas komma kl 13,00. Där serveras vi traditionellt julbord. Dryck betalas separat. Efter att ha tittat på
övrig verksamhet på Gården, tar bussen oss tillbaka till
staden, dit vi beräknas komma c:a 16,00.
Priset i år är oförändrat 485:- per person. Anmälan
senast torsdagen den 29 november genom inbetalning
till Pg 15 14 05-8. Claes Tottie svarar för arrangemanget, tel 08-87 62 93.
22 januari 2008, Måleriyrkets Museum
I det gamla Bysis, Bysättningshäktet, ligger detta tämligen nya museum, där vi får en guidad visning med
samling kl 11,00. Därefter serveras kl 13,00 en lunch i
intilliggande restaurang. Priset är det endast 100:- per
person. Anmälan senast tisdagen den15 januari 2008
genom inbetalning till PG 15 14 05 -8. Arrangör kommer att vara Claes-Henrik Munck af Fulkila,
tel. 760 45 28. Broder – Anmäl Dig och ditt ev. sällskap
nu! Vänta inte, det kan vara för sent senare.

Då vi ställa oss i leder,
fylla i vår bål med lust
och marschera mangrant neder
till den bohuslänska kust.
Kasta våra garn,
klang I Bacchi barn!
Intet kostar sillsallaten...
vi bli rika män i staten!

PB-Senioren administreras av:
Reinhold Järpling, Claes-Henrik Munck af Fulkila,
Thord Sjöberg och Claes Totttie.

När vår kassa till miljoner
nu har stigit ett, tu, tre
gå vi, väldiga patroner,
åter för att Stockholm se.
Fast vi lukta tran,
flickorna i stan
skola nog i kärleksång’sten
be oss att få dela fångsten.

PB
PUB

onsdag 7 november • onsdag 12 december
kl 17 - 21 på Urvädersgränd

Och det få de hjärtans gärna,
bricolisten är ej snål.
Och han kysser om sin tärna
som han sköter om sin bål.
På den fisk han fått
super han så gott
såväl hemma som i gillen.
Leve Barbara och sillen!

Käre Bröder i Par Bricole,
Kom och känn atmosfären just där vårt Sällskaps förste
Ordensskald skapade så många av sina odödliga verk!
PB PUB uppstår två gånger i höst på vinden i vårt
kära Stamhus. En stunds mingel vid ett glas öl eller vin.
Dikt och ton förmedlas under aftonen av De Bacchanaliska
Lekarne – och en av PBs Ciceroner är beredd att fördjupa
dina kunskaper om vårt Bellmanhus och om livet i
Stockholm under Br Carl Michaels dagar.

På

sommaren 1860 drabbades Wilhelm von Braun av ett
ödesdigert frossanfall. Han avled på Uddevalla lasarett den
13 september 1860. Hans stoft vilar på den lilla västkuststadens kyrkogård. I början påstod jag att von Braun är bortglömd, men det är lyckligtvis inte riktigt sant. För några år
sedan bildades ett Wilhelm von Braun-sällskap med syfte att
1:o) sprida kännedom om skalden, 2:o) arkivera handlingar
som belyser hans liv och diktning samt 3:e) förbereda firandet av hans 200-årsdag år 2013.
Jag bidrar gärna med ytterligare upplysningar om hur man
blir medlem av detta sällskap. Skalden Wilhelm von Braun
ska inte ha levat förgäves. Vi, hans nutida ordensbröder, bör
stå i främsta ledet att hedra hans minne.

		
		
		
		

Bjud gärna in en ännu i mörkret vandrande
Broder ur din vänkrets. Någon som du
kanske vill föreslå att med oss få skåda
det sanna Bacchanaliska Ljuset.
Fri entré. Öl & vin till HappyHour-pris
hela aftonen.
Klang!
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ESSOS ERA
Det heter ju förvisso att Sveriges historia är dess konungars. Sedan

Nils-Olof Westberg dessvärre avlidit och Stora
Konseljen valt efterträdare dels till honom och dels till
Nils Kristensson, vilken med ålderns rätt nu lämnade sitt
ämbete, installerades i samband med Grad I i oktober 1996
undertecknad och Sven-Åke Cason. Eftersom jag själv fick
äran och nöjet att arbeta i detta guvernement må det förlåtas
mig om jag här i första hand utgår från mina personliga
erfarenheter från de åtta år vi fungerade tillsammans, ja jag
vågar med gott samvete hävda att vi fungerade väl tillsammans. Inte nog med att vi var nästan lika långa och vägde
lika mycket (i varje fall ibland). Vi var dessutom på några
månader när jämngamla. Dessutom hade vi samma positiva
syn på tillvaron och hade mycket roligt tillsammans.

För det lysande Sällskapet Par Bricole gäller motsvarande
förhållande. Par Bricoles historia är i betydande grad dess
Stor-Mästares. En lång mandatperiod behöver inte i och för
sig innebära ett tydligare avtryck i historieboken, men StorMästare med kända namn som Cederstedt, Westerstrand,
Sundberg, Söderberg och Kjellgren innehade alla sina förtroendeuppdrag under tio år eller mera.

Ett

lysande Sällskap som Par Bricole, själva sinnebilden
för stil och talang, kräver självklart mycket av sina ledare.
Jag vet att förre Stor-Mästaren Hans Kjellgren mycket tidigt
utsåg Sven Olof Forselius, Esso till vardags, till sin efterträdare och gav honom uppgifter som avsågs utgöra led i StorMästarutbildningen. Han fick bl.a. ämbeten som t.e.x. StorCeremonimästare, Stor-Kansler och Deputerad Stor-Mästare.
Stora Konseljens val i januari 1995 var naturligtvis självklart.
Esso var mannen att bli Sällskapets Stor-Mästare.

Förutsättningarna var sålunda gynnsamma. Man brukar ju
säga att varje företag har behov av en viss sorts ledare för
varje skede i sin utveckling. Vissa tider krävs en entreprenör
som under en annan tid bör ersättas av en förvaltare. Det
beskrivna guvernementet uppvisade en gynnsam mix av
entreprenör och förvaltare. Det var Stor-Mästaren som var
den store entreprenören. Våra diskussioner var ofta stimulerande och sammantaget blev de flesta förändringar vägda
på guldvåg. Man får ett begrepp om vidden av Essos entreprenörskap när man i Stormästaren har ordet (EVOE april
1997) läser hans sammanfattning av det som hänt inom PB
under de då förlupna två åren.

I

bagaget hade han då en betydande kunskap om Par
Bricole och stor social talang, han var allas vän och hans
stil, som utmejslats under Ceremonimästaråren, lämnade
inget övrigt att önska. Möjligen framstår det så här i efterhand en smula märkligt att han inte kunde redovisa några
större lagrar från den Bricolistiska tiljan, men den svagheten kompenserade Hans Kjellgren elegant genom att man
utsåg den Bacchanaliska teaterns operettcharmör Nils-Olof
Westberg till Deputerad Stor-Mästare. Kvar från det tidigare
Guvernementet fanns Nils Kristensson som Stor-Kanslär.

Och

så har det fortsatt i tio år. De tre musketörerna (vi
kände oss så) vände på många stenar, ibland var vi oense
men aldrig ovänner. Alla ställde upp på de beslut som fattades. Det hände att vi tvingades vända om och återgå till
den rådande ordningen, men då var det bra att ha fått möjligheterna prövade. Det är inte tillrådligt att slå sig till ro och
enbart förvalta i ett Sällskap som Par Bricole, där tillvaron
utgör en ständig balansgång mellan att forma ett Bricoleri,
där Hallman, Kexell och Bellman skulle känna sig hemma,
samtidigt som dagens recipiender i första graden skall trivas och för all framtid förbli flitige Bröder. Entreprenören
Esso har förstått att hantera denna balansgång på ett för
Sällskapet mycket positivt sätt.

Installationen ägde rum med pompa och ståt i kombination
med Vårhögtidsdagen 1995 i Stadshuset. På bilden ses Esso
och Nils-Olof ta emot sina Styrandeinsignier av avgående
Stor-Mästaren.

Det

nu installerade Guvernementets start blev dessvärre
inte den bästa. Nils-Olof Westberg drabbades under sommaren av en stroke som medförde att han inte längre förmådde
att upprätthålla sitt ämbete i Par Bricole. Essos ledarförmåga
sattes därigenom redan från början på prov. Lösningen kom
snabbt och blev bra. Nils Kristensson utsågs till Deputerad
Stor-Mästare pro tempore och Sven-Åke Cason, då StorSkattmästare, till Stor-Kanslär pro tempore.
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Eleganten Esso har varit en god förebild och inspirator. Som
Stor-Mästare med ansvar inte enbart för Moderlogen utan
jämväl för övriga loger har han vid sina många besök hos
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Dotterlogerna varit en populär gäst men samtidigt en god
reklampelare för det Par Brcole vi står för. Alla behöver inte
göra lika i alla avseenden, men kravet på ordning och stil
bör vi odla gemensamt. Med ibland diplomatisk finess har
Esso verkat för en gemensam grundsyn inom vårt PB. Hans
personliga egenskaper har ibland gjort det möjligt att lösa
konflikter både inom Moderlogen och hos ”döttrarna”. Men
det måste ändå nämnas att det, om det skulle knipa, också
finns hårda nypor hos denne elegant. Jag kan naturligtvis
inte göra mig till tolk för Dotterlogerna, men jag vågar tro
att de mått rätt bra under Essos färla. Det bör dessutom ha
varit en fördel att både Sven-Åke och jag hade våra bricolistiska rötter i Dotterlogerna.

Bacchi Horn Cup 2007
Årets upplaga av Bacchi Horn Cup gick av stapeln på S:t
Arilds GK i den natursköna Kullabygden 28-29 maj.
Samtliga loger med undantag av Sundsvall deltog. Moderlogen
representerades av fyra bröder, totalt deltog 64 st.
Lördagen ägnade ett flertal av bröderna åt träning och inspelning. Kvällens övningar började med en drink på vackra
Hotell Brunnby Gårds veranda där ordf i tävlingskommittén
i Malmö PB Karl-Erik Holm hälsade välkommen. Därefter
åts en välsmakande måltid och för underhållningen stod
talanger från Malmö PB.

En talangernas vän har han varit. Själv en talang i många
avseenden har han förstått att PB står och faller med sina
talanger. Hans högt utvecklade talekonst har förmedlat den
tacksamhet vi alla känner för den utomordentliga underhållning som flödar inom det lysande Sällskapet, och han
har talat på ett sätt som gått till hjärtat på mottagaren. Inte
minst gäller detta alla de tack som på goda grunder riktats
till alla de Bröder som jobbar ”bakom scenen”, som t.ex.
våra traktörer. Bricoleriet har mått bra under Esso och då
inte minst dess talanggrupper. Måhända har Sällskapets
ekonomi ibland framtvingat gränssättningar, men välviljan
har aldrig sviktat. Talangen Esso har utsetts till hedersledamot i Den Bacchanaliska Akademien från den dag han
avgår som Stor-Mästare.

Efter ett ordentligt åskväder
på söndag morgonen kom
solen fram lagom till start.
Claes Conradsson Borås
PB blev 2007-års vinnare
av Bacchi Horn Cup på
85 slag. Peter Sahlin
från Moderlogen kom
tvåa på 87 slag. I lagtävlingen segrade Borås PB,
tvåa Malmö PB och trea
Moderlogen. I hcp-tävlingen segrade Nils-Holger Thorsén
Malmö PB före Jan Eklund Borås PB. Moderlogens representanter Peter Sahlin kom 6:a, Bengt Leijon 8:a Bo Lundell
12:a och Maths Berlin på 35:e plats.

Elegant som alltid förs den
Brinnande Lampan genom Storkyrkan 2004

Efter en god lunch och pristutdelning vände vi alla hemåt.
Samtliga var nöjda med det fina arrangemanget. Nästa
års samvaro och tävling står Vänersborgs PB för med
Jönköpings PB som reserv.

Jag kan utifrån min utsiktspunkt som emeritus konstatera
att även det år 2004 installerade Guvernementet med Esso,
Deputerade Stor-Mästaren Åke ”Pino” Pilotti och StorKanslären Lars Bergelv har fungerat på ett sätt som förtjänar
erkänsla. Under denna tid har Esso dessutom kunnat förmedla sina omfattande kunskaper och erfarenheter till en ny
styrandegeneration. I och med att Pino i januari 2007 valdes
till ny Stor-Mästare är det väl sörjt för den kontinuitet, som
är så viktig för ett gammalt Sällskap.

Bo Lundell

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

Vi

fogar nu ytterligare ett namn till raden av framstående
Stor.Mästare, nämligen Sven Olof Forselius, Tack Esso! Ditt
engagerade arbete för Par Bricoles bästa kan inte överskattas.

Kontakta vårt kansli eller
passa på att inhandla
dessa sobra attribut
i baren i samband
med Arbetsgraderna

Gunnar Tysk, D.S.M. emeritus
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