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Cicerongruppen håller på 
att ta fram nya vykort, t ex 
för försäljning i samband 
med visningar. Tre olika 
motiv, varav detta är ett.



I förra numret av EVOE inledde jag 
med att konstatera att ju äldre man blir, 
desto snabbare tycks tiden gå. Om man 
då dessutom har den stora förmånen 
att få vara tillsammans med kreativa, 
lysande Bröder så tycks den sprinta 
iväg i rena Usain Bolt-tempot. Jag 
talade häromdagen med en urgammal 
och kärnfrisk Bricolist, Hans Gentzel, 
som sa: ”ja, tiden går allt snabbare. Jag 
tycker inte jag gör något annat numera 
än att gå upp på vinden för att hämta 
eller lämna julgranssakerna.”

Sedan förra EVOE utkom har jag upp-
levt årsmöten eller vårfester i samtliga 
Talanggrupper, Kultur-, Ciceron- och 
Traktörsgrupperna samt Veterankören. 
Vidare har jag i kronologisk ordning 
deltagit i Grad IV 
med besök av 
Arbetsgraderna från 
Göta PB, Den Bac-
chanaliska Aka-
demiens årsmöte, 
Stora Rådet där 10 
nya Riddare av Gyl-
lene Korset dubbades, samt Grad XI 
där 14 nya Riddare av Svarta Korset 
från Göta, Vänersborgs, Borås, Malmö 
och Jönköping Par Bricole samt Mo-
derlogen dubbades.

Efter en kulturafton avslutades så 
våren med Vårhögtidsdagen på Hassel-
backen, och en resa till Jönköping Par 
Bricole där deras fantastiska Grad VII, 
Konung Sverkers Riddaregrad, gavs i 
Alvastra slottsruin, just det cistercien-
serkloster där konung Sverker ligger 
begravd och vars grundande han själv 
starkt bidrog till! 

På Bellmandagen hade jag av de förra 
Högste Styresmännen fått det ärofyllda 
uppdraget att hålla årets Bellmanstal, 
det 180:e i ordningen, vid bysten på 
Djurgården. De efterforskningar jag 
då gjorde om Bellman med hjälp av 
Broder Bengt Jonshult gav mig verk-

ligen blodad tand, och jag kommer att 
återkomma till det jag fann senare. 

Hösten inleddes så med Den Baccha-
naliska Körens konsert på Riddarhuset, 
Ämbetsmannaträffen, och så följde i 
rask takt den högtidliga Installationen 
av Bröderna Torsten Leman som StM 
och Hans Rönnqvist som StK i Göta 
PB, samt Graderna III, och IX.
Den Bricolistiska lyskraften har sanner-
ligen varit hög vid alla dessa tillfällen! 
Jag skulle vilja lyfta fram tre exempel: 
Ordensskalden Martin Stugarts bril-
janta ”hyllning” till de Styrande på Vår-
högtidsdagen, framförandet av den av 
Deputerade Stormästaren Roland Berg 
återfunna Kantaten av Emil Sjögren på 
Vårhögtidsdagen samt framträdandena 

av 4 Bröder 
med rötterna 
i både DBK 
och DBT, 
den så kall-
lade ”Teater-
Kvartetten”, 
på Körens 

konsert och på Grad IX. Mer om dessa 
lysande framträdanden kommer i Års-
berättelsen. 

Någonting som är mindre positivt är 
den skenande prisstegringen i Stock-
holm. Som exempel kan nämnas att 
prisskillnaden på Grand Hotel för att 
hålla Barbaradagen på lördagar jäm-
fört med på söndagar framöver kom-
mer att överstiga 100 000 kronor. Detta 
utesluter att vi kan förlägga Barbara 
på Grand på lördagar, vilket i sin tur 
kommer att orsaka mycket merarbete 
för Intendenterna. 
Vår Storintendent Jan Lambertsson 
och många andra Bröder runt honom 
lägger ner ett enormt arbete med att 
förhandla fram bättre avtal åt oss och 
att hitta alternativa lokaler att ha våra 
grader i. Vi har fått flera förslag på lo-
kaler från Bröder, men flertal av dessa 
har dock visat sig vara dyrare än både 

Grand och Hasselbacken!
Jan ingår även i en grupp under Henrik 
Mickos ledning som undersöker förut-
sättningarna för ett inköp av en egen 
fastighet till Par Bricole. Gruppens 
första rapportering till de Styrande 
kommer att redovisas av Henrik i en 
kommande nummer av EVOE. Har ni 
förslag på en tillräckligt stor lokal med 
vettig prisnivå eller andra förslag så 
hör av er till Jan, Henrik eller mig.

Kontakterna med Frimurarna och Odd 
Fellow har upptagits igen med avsikt 
att kunna förlägga framför allt Arbets-
graderna där. Jag arbetar även med att 
komma i närmare kontakt med alla 
större ordenssällskap i Stockholm.

Vi har även börjat se över Moderlogens 
organisation. Generellt har vi många 
kommittéer och grupperingar, och vi 
ser nu över om vi behöver förändra 
något. Ett resultat av detta är att vi 
kommer att lyfta upp kulturfrågor till 
Styrandegruppen. Vi diskuterar även 
framtida målsättningar för Talang-
grupperna.

Vår PR-kommitté föreslog i våras sin 
egen avveckling alternativt förändring 
av gruppens sammansättning och upp-
drag. Skälet var att alla uppdrag som 
kommittén fått från de Styrande hade 
utförts, och att man ville ge oss en 
möjlighet att föryngra gruppens leda-
möter för att kunna befästa PBs attrak-
tionskraft ”på marknaden”, d v s bilden 
av vårt sällskap såväl hos allmänheten, 
hos potentiella nya medlemmar som 
hos befintliga Bröder. Kommittén har 
letts av GPN Jan Skårstedt med Karl-
Gunnar Lindquist som sekreterare och 
bestod i våras dessutom av ledamöter-
na Kjell Hallén, Sven-Erik Ljungberg, 
Göran Prage och Kenneth Sahlin. 

Under de sju år som Kommittén verkat 
har ledamöterna verkligen bidragit 
med kreativa idéer! Deras initiativ har 
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Stormästaren har ordet
bland annat resulterat i ekonomiska 
bidrag till Moderlogen i storleksord-
ningen en miljon kronor. Med all 
respekt för övriga Bröder som arbetat 
i kommittén under de gångna åren 
vill jag särskilt nämna den omvittnat 
kreative Brodern Sven-Erik Ljungberg 
som är hjärnan bakom såväl Stamhus-
kraschanen, plaketterna på väggen i 
entrén till Stamhuset, som åtskilliga 
andra uppslag. Den vackra Stamhus-
kraschanen har hittills köpts av 1456 
Bröder, varav 899 från Dotterlogerna! 
Totalt har kraschanen inbringat ca 730 
000 kronor! Jag kan inte nog påpeka 
hur viktigt detta varit för det mycket 
dyra underhållet av vårt kära Stamhus 
genom åren.
Om du ännu inte köpt kraschanen så 
kan du göra det från vårt Kansli för 
500 kronor! 
Idén till den uppskattade PB PUBen på 
Stamhusvinden emanerar också ur PR-
kommittén. Missa inte nästa tillfälle, 
onsdagen den 5 november.
Den nya gruppen har redan bildats och 
dess namn och målsättning kommer 
att presenteras i nästa nummer av 
EVOE.

Till vår stora glädje har vi erfarit att 
samtliga våra Dotterloger visat ett 
mycket stort intresse för att bidraga till 
underhållet av Stamhuset eftersom det 
anses vara vår gemensamma hemvist i 
den Bricolistiska världen.

Härmed slutar jag för denna gång. 
Nästa nummer av EVOE kommer i 
april, så därför vill jag önska er en fin 
höst och en fröjdefull jul så hörs vi till 
våren. Förhoppningsvis ses vi dock 
tidigare vid våra Grader!

Er tillgivne Stormästare 

Åke Pilotti

Om du ännu inte köpt 
kraschanen så kan du 
göra det från vårt Kansli 
för 500 kronor!

Mera golf i Moderlogen

Vi är ett 30-tal Bröder i Moderlogen som gillar att umgås på golfbanorna. 
Under våren/hösten 2008 har vi spelat sammanlagt åtta rundor golf på 
olika banor i Stockholmstrakten. Vi kommer att avsluta säsongen med 
gemensam middag och prisutdelning.

Du som är intresserad av att vara med nästa år – du behöver inte delta i 
samtliga rundor för att vara med och eventuellt vinna hela turneringen – 
skicka namn, adress och telefonnummer till pbgolfsthlm@yahoo.se så 
kommer du att bli kontaktad inför golfsäsongen 2009 och inbjuden till 
stimulerande golf tillsammans med andra glada golfspelande Bröder.

Väl mött på golfbanorna 2009

Br Urban Rönnerdahl
070-727 66 76

Sammanträdesdagar VT 2009
 Lördag 17 januri  Stora Konseljen

 Onsdag 4 februari  Prövning, Grad X

 Lördag 7 februari  Grad X

 Lördag 14 mars  Grad II

 Lördag 18 april  Grad IV

 Söndag 17 maj  Grad VII • Årsmöte • Vårhögtidsdag

Reservation för eventuella ändringar innan respektive kallelse sänts ut.

PBPUB
5 november  kl 17 - 21 på Urvädersgränd

En stunds mingel vid ett glas öl eller vin. De Bacchanaliska Lekarne, 
Brr Christer Alexandersson och Anders Fröling, underhåller. Aftonens 
ciceron, Br Hardy Lindgren, är beredd att fördjupa dina kunskaper om 
vårt Bellmanhus och om livet i Stockholm under Br Carl Michaels dagar. 

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. 

Självklart välkomnas våra damer till PB PUB. 

Fri entré.  Våra Traktörer förser oss med Öl & 
vin till HappyHour-pris hela aftonen.  Vi reser-
verar oss för brandmyndighetens begränsning 
– högst 50 personer samtidigt i vårt hus.

                                                                 Väl mött!
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Fredagen den 12 september var det dags för De tre Hög-
ste Styresmännen att för andra gången under detta första 
ämbetsår installera nya styresmän i en Dotterloge. Den här 
gången gällde det ingen mindre sådan än Göta Par Bricole, 
vår äldsta Dotterloge. Den medresande fanklubben var inte 
så stor (Br Lars Björneheim och undertecknad) men jag 
lovar att vi gjorde vårt allra bästa för att stödja vårt kära 
Guvernement i denna svåra stund. 
Den installation, som föranlett resan, gällde ny Styrande 
Mästare och ny Styrande Kansler. Den för det förstnämnda 
ämbetet utvalde, Torsten Leman, var väl beprövad. Han har 
under ett antal år axlat ämbetet som Styrande Kansler på ett 
alldeles förträffligt sätt. Hans befordran innebar att Hans 
Rönnqvist nu kunde installeras som Styrande Kansler, enligt 
uppgift den 44:e i ordningen sedan Logens tillkomst 1801.
Den relaterade rockaden var en följd av att Styrande Mästa-
ren Ralph Green nu beslutat att ikläda sig emerituskrascha-
nen, dock med förbehållet att han kvarstår som Ordens Ta-
lare och Skald samt att han också kvarbliver som en av Göta 
Par Bricoles två ledamöter i den Bacchanaliska Akademien 
- något som högeligen gläder Akademiens Preses. 
Vi hälsades, tillsammans med en rad prominenta gäster från 
samtliga Dotterloger, välkomna med en för dagen kompo-
nerad VIP-prydnad. Alla Styrande minglade sedan samman 
med en rad emeriti och andra Svarta Kors. Arrangörerna  
räknade in inte mindre än 213 stjärnor på halsbanden, en 
siffra som rentav möjligen var i underkant.  Alla hade alltså 
ställt upp, mangrant och osedvanligt mangrannt.  Alla voro 
vi fyllda av förväntningar. Det är man ju alltid när det in-
bjuds till fest på Valand.
Efter en inte helt bekymmersfri uppställning (jag vet 
åtminstone en emeritus som gick till fel) intågades det i 
Ordenssalen och högtiden kunde börja. Den blev naturligtvis 
som vi hade förväntat oss. Strålande vältalighet, ackom-
panjerad av Göta talanggrupper, som gav sitt allra bästa i 
denna celebra stund. Hos Installandi skönjdes icke ett spår 
av ovana eller premiärnerver. Tvärtom gick allt som på räls. 
Så nu blev Brr Leman och Rönnqvist installerade med all 
tänkbar ackuratess och Br Green dessutom föremål för stor 
uppskattning och tacksamhet från Brödernas sida.
Ceremonien blev lång och när det dessutom blev ovanligt 
besvärligt att formera processioner också till matsalen så 
var tidsplanen körd, typ. Så småningom inmundigades i alla 
händelser en mycket god och säkert närande middag med 
alla ingredienser. Efter mat och dryck, tal, framträdanden 
av talangerna och medaljutdelningar var det så småningom 
dags för nattamat. Någon gång fram emot tretiden. Se det 
var ett riktigt Bricolerikalas, som i långliga tider kommer att 
vara ett härligt minne. Det är min innerliga önskan att Göta 
Par Bricole och dess Styresmän även fortsättningsvis skall 
kunna hålla denna höga nivå!

Gunnar Tysk
D.S.M. em.

Om en resa till vår västliga utpost

Visning av Stamhuset
Ta med släkt och vänner på en visning av vårt Stamhus 

- Du gör en kulturell och värdefull insats 
och får en trevlig stund.

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). Du kan också arrangera en privat gruppvisn-
ing för Din förening eller Dina arbetskamrater. Ring Br. 

Sten Kansbod för mer information, tel. 755 79 43.

Alla intäkter går oavkortat till husets underhåll.

o o o o

Extra föreställning 

För alla Er som missade vårens föreställning-
ar och för Er som gärna ser spektaklet igen 
ger vi en extra föreställning på Teater Capi-
tol, S:t Eriksgatan 82, Stockholm:

Måndag 24 november, 2008
kl. 19.00 på Capitol

Biljetter à 180 kr beställs enklast på

www.pbteater.se. 
Du som saknar Internet kan beställa sina 

biljetter på 070-550 35 34.

Ibland inom bricoleriet kommer 
namnfrågan upp. Varför heter vår 
kära orden Par Bricole? Vad betyder 
det? Finns det släktord? Par Bricole 
lär ju betyda ”av en slump” och finns 
tydligen i begrepp som bricolestöt i 
biljard (den första stöten som öppnar 
partiet). Under semestern besökte jag 
mitt kära andra hemland Frankrike. I 
goda vänners lag kom jag att diskutera 
mitt behov av hantverkshjälp. På min 
halvtaffliga franska benämnt ”bricol-
lage”. Mina vänner var inte sena att 
berätta för mig att om jag ville ha 
professionell hjälp av målare, snickare, 
elektriker eller någon annan brohug-
gare så fick jag inte använda ordet 
”bricollage”. –”Det är benämning på 
amatörer, hemmasnickrare, ”MartinTi-
mellare”.” Man kan vara mycket duktig 
och göra väldigt fina jobb som bricol-
leur, men det är inte professionellt. 

Professionellt kan Du få mycket dåliga 
jobb, men bricollage är det ändå inte. 
En stor och viktig skillnad. Bricollage 
är också en benämning på att göra nå-
got utan värde. Till exempel kan man 
säga om en odugling på arbetsplatsen. 
”Qu ést-ce qu´il fait? Ah boff, il bricol, 
comme d´habitude (Vad gör han? 
Han dräller om kring, som vanligt.). 
Inom den franska järnvägen finns 
också ordet ”bricole”, lite med samma 
innebörd. Det är ett tågsätt bestående 
av ett lok och bara en vagn. Enligt 
innebörden, det är ingen mening med 
att ha ett lok för att dra bara en vagn. 
Denna lilla notis är väl att betrakta 
som allmänt bricole för bröderna och 
eventuella kärelskeliga systrar, men 
kanske lite kul ändå.

Br Michael Söderström
Grad IX

På begäran från många upprepar vi besöket 
 5 februari 2009 kl. 18.00

Ak ś inredning-Antikt & klassiskt.
Hornsgatan 94

tunnelbanestation Zinkensdamm

Vi välkomnas med persisk mat, rött & vitt vin, kaffe & kaka. 
Vi får höra fascinerande föredrag om Iran och de 

fantastiska mattor som kommer därifrån och även en inblick
 i den persiska mattvävarkonstens värld. 

Om intresse finns, kan även mattor köpas till specialpris denna kväll.

Deltagarantal: min. 20 - max 30 personer
Kostnad 125: -/pers

Anmälan senast 27 januari 2009 till PB’s Plusgiro. 15 14 05-8. 
Märk talongen ”Orientalisk afton, namn och telefonnummer”.

Ange om vegetarisk mat önskas.

Kerstin och Reinhold Järpling 
tel.08-33 30 58 eller 070-647 95 55 

svarar på eventuella frågor.

Par Bricole, vad betyder namnet, 
varifrån kommer det? 

Välkomna till en orientalisk afton

Kulturaftnar

12 november (fullbokad)
Bellmans musik – och andras

Hur var det med Bellman och hans 
musik? Hur mycket var egentligen 
lånat? Br Christer Alexandersson 
berättar om vår Förste Ordens-
skalds musikaliska förlagor. Han 
assisteras av Br Anders Fröling 
samt av sång och musikkvartett 
(fullbokad).

10 december (fullbokad) och
11 december (platser kvar)
Artur Hazelius 175 år 

”Den forntid ej vördar, ej framtid 
är värd”. Skansens store grundare 
som levde 1833-1901 skildras av 
Br Sten Magnus Petri, ciceron och 
lekare samt artistchef på Skansen.

Våren 2009
Tider och teman för vårens kultur-
aftnar meddelas den 1 december. 
på www.parbricole.se, medlems-
sidorna. Tilldelning av platser (i 
förekommande fall efter lottdrag-
ning) sker efter den 15 december.

Aftnarna äger rum 
på Stamhusvinden

Tid: 19:00   •   Pris: 100:-. 
Kaffe, kakor och punsch ingår.

Anmälan görs enklast via e-post:
kulturafton@hotmail.com

eller tel 0702-03 48 91 (Jan Arpi)
eller tel 08-30 11 63 (Lennart Berg)

eller till PBs kansli.

Våren 2009
Tider och teman för vårens kultur-
aftnar meddelas den 1 december på 
www.parbricole.se, medlemssidor-
na eller genom kansliet. Anmäl-
ningstid 1-15 december. 
Vid överteckning sker lottning. 



inbjuder Dig käre Bror att fira årets

BARBARADAG
 

Lördagen den 6 december 2008
i den vackra och stilfulla Vinterträdgården å Grand Hôtel, Stockholm.

MENY

Sotad gulfenad tonfisk med pilgrimsmussla och Avruga caviar

***
Stekt kalvryggsfilé med pancetta samt gul morot och tomat, serveras med 

Barolosky och rissolépotatis

*** 
Mörk chokladmoussetårta med moccapannacotta och hallon

***
Öl / Mineralvatten

Argento Malbec 2007, Bodegas Catena, Argentina
Kaffe och punsch 

ANMÄLAN
Priset för Måltidskalaset är 1100 kronor. 

Härutöver kan Bröderna efter eget önskemål inhandla snaps, mer vin och/eller 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 14 november (glöm inte att ange namn och grad). 
Inbetalningskort är bifogat detta utskick.

PROGRAM

Inskrivning av kallade Recipiender
Bröder som har fått utnämningsbrev recipierar i Grad V

Bröder som recipierat i Graden VIII samlas för processionen 
Platserna intagna i Vinterträdgården 

Musiken spelar upp och Högtidskapitlet börjar
Kapitlet avslutas och barerna öppnar i Spegelsalen

Måltidskalaset i Vinterträdgården inleds 
Måltidskalaset avslutas och PB-Puben öppnas

Barbaradagen avslutas

KLÄDSEL
Högtidsdräkt med vit väst och gradband, P.B.:s medaljer och andra utmärkelser 

samt efter egen önskan officiella utmärkelser.

Varmt Välkomna!
Anders Hjerpe

General-ceremonimästare

13.00
13.30 
14.00
14.50 
15.00 
17.00 
18.30 
22.30 
00.00 



Hur många vet egentligen något om 
Carl Israel Hallman, en av Par Bricoles 
tre grundare? Låt oss skingra okunnig-
hetens slöjor och närmare studera hans 
liv och gärning.
Carl Israel Hallman, yngst av tre 
bröder, föddes i Stockholm den 31 
december 1732. Hans far Johan Gustaf 
Hallman var komminister, sedermera 
kyrkoherde i Hedvig Eleonora eller 
Ladugårdslands församling. På sin tid 
var han en väl ansedd poet och efter-
lämnade såväl tryckta som otryckta 
skrifter. 
Hallmans mor hette Margareta Corne-
lia Cloppert. Om henne är tyvärr inte 
mycket bekant. 
Om Hallmans barndom och ungdom 
vet ingen heller något. Som vuxen blev 
han anställd vid Kungl. Bergskollegi-
um, men gjorde ingen större lycka där. 
Hallman blev aldrig befordrad, han 
kanske såg arbete som ett överskat-
tat nöje. För det sociala livet hade han 
däremot naturlig fallenhet och mottogs 
med öppna armar var han än inträdde. 
Han var med andra ord den födde 
bricolisten! 
Bland de sällskap han tillhörde utom 
Par Bricole kan nämnas Grekerna, 
stiftat av honom själv och vittert till 
formen. Ett annat sällskap var Augusti 
Orden, stiftat 1776 och upplöst 1810. 
Detta sällskap tillkom för att stötta 
Gustav III politiskt. 
I Par Bricole gjorde Hallman stor 
lycka. Där var han med långt före 
instiftandets år 1779. 
Som poet och lustspelsförfattare i 
Stockholm lärde han tidigt känna 
Bellman, senare blev han också bekant 
med Olof Kexél. Stockholm var inte 
större än att personligheter av deras 
slag inte kunde undgå att mötas. 
Snart bildade de tre ett välkänt tri-
umvirat. Enligt legenden ska de ha 
vandrat kring i Stockholm mellan 
kaféer, krogar och boklådor; samvaron 
avslutades ofta med ett teaterbesök, på 
Humlegårdsteatern om somrarna och 
i Stora Bollhuset i Slottsbacken om 
vintrarna. 

Hallman var snart en berömd lust-
spelsförfattare. Hans främsta verk 
är ”Casper och Dorotea”, en parodi 
över Lalins balett ”Acis och Galatea”, 
”Skeppar Rolf”, parodierande Gyl-
lenborgs pjäs ”Birger Jarl”, samt ”Petis 
och Thelée”, raljerande med Wellan-
ders opera ”Thetis och Pelée”. 
Hur vännerna Hallman, Bellman 
och Kexél träffades i Par 
Bricole - samt i vilken 
ordning de kom hit - 
är en omdiskuterad 
fråga. Svaret har 
hela tiden funnits i 
Par Bricoles arkiv 
i form av ett 
brev från kom-
merserådet Johan 
Medling. 
Han var med i 
Par Bricole från 
början, alltså 1779, 
men var aktiv i säll-
skapet dessförinnan. 
År 1829 kallades han som 
Jubelkommendör och tackade 
för utmärkelsen med ett brev. I detta, 
daterat den 1 juni 1829, berättar han 
sina tidigaste minnen från Par Bricole. 
Vi får överraskande svar på våra 
frågor: 

”Det första så kallade Ordenssällskap 
där jag inträdde var Par Bricole. Det 
uppkom sålunda att på en källare, Kej-
sarkronan kallad, i hörnet av Freds- 
och Drottninggatorna, infann sig på 
qvällarne Notarien Hallman som på de 
samlade åhörarnas bekostnad drack 
ett eller annat glas punsch, varunder 
af honom upplästes några Bacchana-
liska sånger. 
Flera i samma källare freqventerade 
personer ville i de slutna rummen in-
tränga, men sådant kunde inte ske utan 
den vanliga aftonsocietetens tillstånd. 
Sällskapet ökades och Hallman var 
kanske en lika stor Ordensvurm som 
någon ännu lefvande. 
Nu inkallades Bellman, en af oss 
godkänd Bacchanalisk poet som med 

sina arbeten gaf Sällskapet en sorts 
consistance under namn av Par Bri-
cole, som det visst kunde kallas då det 
verkligen par bricole tillkom. Någon 
slags ceremoni erfordrades för att 
göra det ordensmessigt och då inkal-
lades Secreteraren vid Kongl. Thea-
terdirectionen, Kexell, att ej allenast 
iordningsätta vissa formaliteter utan 
ock i överensstämmelse med dessa 
förrätta Introduktions- och Secretera-
regöromål”. 

Bland trions umgängesvänner 
fanns Gottfried Sacken-

hielm, en av Stockholms 
ökända nattklubbs-

ägare. När han plöts-
ligt avled den 13 
oktober 1777, enligt 
ryktena på gatan 
eller i en prosti-
tuerads armar, 
samlades Bell-
man, Hallman och 
Kexél samt deras 

kumpaner på käl-
laren Kejsarkronan 

för en minnesmåltid. 
Vid denna samman-

komst läste Hallman upp 
en parodisk parentation på 

vers, och den ansågs så lyckad att de 
närvarande beslöt att bilda ett baccha-
naliskt sällskap. Sålunda föddes Par 
Bricole och det var åter Hallman som 
stod fadder. 
Den 15 maj 1779 skedde det egent-
liga instiftandet på en krog i Södra 
stadshuset, våra dagars Stadsmuseum. 
Sällskapet fortsatte att blomstra och 
utvidgas under ledning av Olof Kexél 
även om Hallman spelade en viktig 
roll som sammanhållande kraft. Med 
tiden blev Par Bricole emellertid allt 
ståtligare och mer gradhögfärdigt, en 
utveckling som Hallman inte gillade. 
På Vårhögtidsdagen 1789, mitt under 
firandet av sällskapets tioårsjubileum, 
framträdde han med ett versifierat tal 
som underströk hans inställning:

”Du vackra Par Bricole, jag minns 
liksom i går, 
med munter själ och gråa hår, 
när du begynte till att skimra. 
Hur mången idog hand, hur mången 

glädjens son 
har ansett för sitt lärospån 
att på din stolta resning timra 
och varit om din prydnad mån. 

Du först ditt regemente byggde 
på kapten Puff Puffs reglement. 
På dina kar du flitigt bryggde, 
ej för pokalens fullhet skyggde 
och levde som en tysk student. 

Sen växte du från villervalla, 
blev litterat och småförnäm. 
Du lärde lyda och befalla, 
fick ordning, grannlåt och system. 
Så sjöng du om din hjältes minne 
om Gottfrieds törstiga person. 

Sen fick du ett förvandlat sinne 
och röjde högre ambition. 
Det är de ädla själars ära 
att dyrka store män och sjunga deras lov, 
att deras namn till eftervärlden bära 
ur Bacchi som ur kungars hov. 

Från detta ärelov, o! Par Bricole din 
styrka 
har vuxit dag från dag. 
Du genom snillets ljus har lärt de 
seder yrka, 
har lärt att Bacchus visligt dyrka 
och stadgat dig en hövisk lag. 

Du har försvunnit, vittra anda, 
du borde vara här att dina toner blanda 
och gå vårt glada folk tillhanda 
och sjunga liksom du var van 
och sprida löjen ut kring detta nöjets 
ban”. 

Efter Bellmans död år 1795 utsågs 
Hallman till hans efterträdare som 
Ordensskald. Det ämbetet skötte han 
till belåtenhet även om hans musa 
slocknat med stigande ålder. 

Hallman avled den 23 april 1800 och 
vilar i Klara kyrka inom dess murar. 
I samma jord (men utanför kyrkobygg-
naden) begravdes hans vän, Ordens-
och ämbetsbroder Carl Michael 
Bellman år 1795.

Martin Stugart
Ordensskald

8

Carl Israel Hallman, den förste 
grundaren av Par Bricole
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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. 

Årets julbord serveras åter på 
Waxholms Kastell tisdagen den 2 
december. Vi samlas på Strandvä-
gen, kajplats 14, klockan 12.45 för 
”avprickning”. 

Därefter går vi ombord på m/s Cinde-
rella I som avgår 13.00. Vi anländer 
till Kastellet 14.00, då vi går direkt 
till bordet. Vi beräknar att vara till-
baka c:a 17.00. 

Julbord och båtfärd ToR ingår i priset 
515: - kronor per person. 
Dryck betalas separat.
Anmälan senast måndagen den 19 
november. Använd PG 15 14 05-8 
och ange ”Julbord, namn och tele-
fonnummer”.

Välkomna
Claes Tottie svarar för 
arrangemanget, tel. 08-87 62 93 

Se också Seniorens sida på PB´s hemsida, där även 
vårens program skall framgå efter nyår. 

Julbord

P.B.-Senioren



Under den här vinjetten hade jag tänkt 
att redovisa minnen från de 43 år jag 
hittills varit med i Det Lysande Säll-
skapet. Många minnen är naturligtvis 
förknippade med Bröder som jag på 
ett eller annat sätt haft något att göra 
med under de gångna åren. En del av 
de lite mer ” fullvuxna” idag, har själva 
säkert minnen av de bröder jag berättar 
om, men det var kanske ett tag sedan ni 
tänkte på dem. Det är för er jag försö-
ker återuppliva minnena av de nu oftast 
bortgångna vännerna och för de yngre 
att ge en upplysning om bröder som de 
kanske bara hört namnen på.

Time out.
Jag kom som jag tidigare nämnt in i 
PB 1965 och deltog med liv och lust 
i alla de grader och sammankomster 
som min grad tillät. Jag hade mycket 
glädje av att underhållas av alla de 
skickliga talanggrupperna men kunde 
inte enbart sitta på plats och titta på, 
utan kände att även jag ville bidraga 
med någonting.
Redan då i total avsaknad av självkritik 
skrev jag ett Störande Moment som 
under över alla under antogs. Jag själv 
skulle agera som den som skulle fram-
föra amper kritik mot rivningshysterien 
i staden. En hysteri som stod i blomman 
av sin destruktiva kraft vid den här tid-
punkten. Sedan hände inget på ett bra 
tag. Jag tog helt enkelt time out efter-
som jag tyckte att jag sett och hört allt 
som bjöds och var efter de första 5 åren 
inte med under nära 4 år. Jag hade fått 
med min svåger Arne Skarby, som var 
flitig som i allt annat, och nu hade gått 
om mig i grader och var ämbetsman, 
jag tror Protonotarie i Arbetsgraderna.
Arne tjatade på mig och tyckte det var 
stor skam att jag inte hade varit med på 
så lång tid och till slut kände jag att det 
nog var dags att återknyta kontakten 
igen. Vi skriver nu 1974 och jag minns 
inte vid vilket tillfälle men glömmer 
aldrig att det var Pelle Lundstedt som 
kom fram till mig och sa:
”Du skrev ju ett Störande moment för 
ett tag sedan. Jag tycker att du skall 
pröva in i teatern”.

Alla som känt Pelle vet hur lönlöst det 
var att komma med motargument så 
för enkelhetens och fridens skull sa’ 
jag ja till förslaget.

En kväll var det examen i sagda elev-
skola. Juryn som bestod av Einar Bey-
ron, Ragnar Klange och Hans Strååt 
satt som elaka ugglor uppe på vinden 
där vi elever skulle framföra dels ett 
obligatoriskt och ett fritt valt ämne. 
Röst, gester, memorering och allmänt 
teatralisk utspel bedömdes och när man 
var klar brukade Hans Strååt visa och 
förtydliga allt man gjort galet. Hur det 
nu var så blev vi alla godkända. 
Nästa prov var att framträda vid någon 
eller några kommande grader, allt för 
att erövra det silverne medlemsmärket. 
Själv fick jag framträda som Gustaf 
III men det har jag berättat om tidigare 
och tycker att vi drar en barmhärtighe-
tens slöja över den episoden.
I Arbetsgraderna skulle det ske en 
hel del omflyttningar under verksam-
hetsåret 1975 och plötsligt blev jag 
tillfrågad om jag ville bli ceremoni-
mästare. Otto Francke som var CM då 
jag kom med i PB hade efterträtts av 
Ingemar Liman men han skulle nu bli 
ordförande i Arbetsgraderna. Tidigare 
ordföranden Hans Kjellgren hade 
kommit upp i Styrandekretsen och ef-
terträtts av advokaten och storsångaren 
Styrbjörn Hübinette, som alltså skulle 
bli min chef. Så blev det och nu följde 
4 år av bricolistisk skolning vad mig 
anbelangar och en nyttig eklut inför 
kommande uppgifter. Styrbjörn var 
en härlig Broder men totalt organisa-
tionsoförmögen. Han hade ett kontor 
som fungerade genom att hans sekre-
terare hittade i de travar av papper 
som han hade på bord, stolar och golv. 
Det var med henne man gick igenom 
vad som skulle vara med på graderna, 
vilka papper Styrbjörn skulle läsa ur 
och vad han skulle ha på sig. Hur som 
helst – det var en jobbig men rolig och 
synnerligen nyttig tid och jag minns 
med stor värme vännen Styrbjörn, han 
liksom Ingemar Liman allt för tidigt 
bortgångna.

Jubileumsåret 1979.
1979 firade Moderlogen i PB 200 år. 
Det manifesterades med en stor jubi-
leumsfest på Stadshuset i närvaro av 
HKH prins Bertil. 
Stor uppslutning och massor av be-
givenheter. Vi tre ceremonimästare, 
Pelle Lundstedt Storceremonimästare, 
Tage Hedström Generalceremonimäs-
tare och jag själv Ceremonimästare 
hjälptes åt att få allt att gå i lås. Det 
fick vi även om det var jobbigt. Man 
kunde nämligen konstatera att de höga 
Bröder som från alla loger skulle vara 
med och agera i olika sammanhang 
är de mest svårregisserade som finns. 
Alla tror att de genom sina höga grader 
och många medaljer vet och kan allt 
som skall genomföras, vilket verkligen 
inte är fallet. Själv råkade jag få Mal-
mös enfant terrible Knut Borglin på 
min lott att lotsa igenom olika tablåer 
och det var ingen lätt uppgift det kan 
jag försäkra. Den erfarenheten gjorde 
att jag själv kommen högre och till slut 
högst upp i ämbetsmannakadern alltid 
fogade mig snällt i vad ceremonimäs-
tarna bad mig göra och hur. 
Jubileumsåret var inte slut med festlighe-
terna i Stadshuset. På hösten träffades vi 
i Moderlogen till ett mäktigt Dambrico-
leri med Konungen och Drottningen på 
Berns. Hans Kjellgren var SM och förde 
drottningen till bordet, Kickan höll talet 
till mannen och jag tror att Waldemar 
Waldvik höll talet till kvinnan. 
Sent på kvällen då deras majestäter 
hade lämnat Berns och vi var några 
kvar som satt och pustade ut blev jag 
tillfrågad om jag ville ta över General-
ceremonimästarsysslan efter Clas Otto 
Ruben som skulle bli vice Ordförande 
i Arbetsgraderna under Ingemar 
Liman. Det ville jag men skulle inte gå 
på förrän efter Barbaradagen i decem-
ber. Nu blev det emellertid så att Clas 
Otto drabbades av ett svårt diskbråck 
och måste inta sängläge varför jag fick 
börja min tjänst redan till Barbara. 

Sven Olof Forselius

Stormästare em 
4 år gammal P.B.    

KALLAR HÄRMED TILL

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

Lördagen den 7 februari 2009, kl. 16.00
Officierande samlas kl. 15.00
Recipiender samlas kl. 15.30

MÅLTIDSKALAS
Efter det högtidliga Riddarekapitlet begås gemensamt 

Måltidskalas med start kl. 18.00 på Sällskapet, Arsenalsg. 7.

PRIS Priset för Måltidskalaset är 500 kronor och inkluderar förrätt med öl/mineralvatten,  
 varmrätt med vin samt kaffe. Härutöver kan Bröderna efter eget önskemål köpa 
 biljetter för snaps och /eller avec på Sällskapet för 60 kr /st.

ANMÄLAN Bindande anmälan görs genom inbetalning till PB:s plusgiro 15 14 05-8 på så sätt  
 att betalningen är registrerad senast måndagen den 26 januari 2009 (OBS! glöm  
 inte att ange namn och grad). Inbetalningskort är bifogat detta utskick.

KLÄDSEL Högtidsdräkt med svart väst och gradband, PB:s medaljer och andra utmärkelser  
 samt efter egen önskan officiella utmärkelser.

OBSERvERA!  Vi ser gärna en välfylld Riddarsal, men högst 50 personer får samtidigt vistas i 
 Stamhuset. Anmäl därför till kansliet om Bror önskar delta i Kapitlet kl. 16.00.   
 Först till kvarn gäller, Tel. 08-640 22 29 eller e-post sthlm@parbricole.se.

 

OBLIGATORISK PRÖvNING FÖR RECIPIENDERNA
Obligatorisk prövning till denna grad äger rum i Stamhuset onsdagen den 4 februari kl. 19.00. 

Klädsel vid prövningen: Vardagsdräkt och gradhalsband.

Varmt och Broderligen välkomna!

Åke Pino Pilotti
Stormästare




