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Cicerongruppen har tagit fram 
nya vykort, t ex för försäljning i 
samband med visningar av vårt 
Bellmanhus. Tre olika motiv, 
varav detta är ett.



Så har ett oerhört stimulerande arbets-
år passerat i rasande fart. När jag skrev 
Årsberättelsen och tänkte tillbaka på 
vad vi fått uppleva slog det mig:

Vilka storartade insatser som gjorts 
av alla Bröder som arbetar för att Par 
Bricole skall behålla och utveckla sin 
Lyskraft! 
Med alla Bröder menar jag då verk-
ligen samtliga Talanggrupper, Äm-
betsmän, Intendenter, Providörer, ja 
kort sagt, alla som återfinns i på olika 
positioner i Årsboken. Dessutom vill 
jag rikta ett varmt tack till alla våra 
lyssnande, njutande Bröder som lyser 
upp tillvaron med sin närvaro på våra 
grader. Min appell till alla förra året 
om att satsa allt som går för att göra 
våra gradgivningar och högtidsdagar 
till omistliga möten har verkligen fått 
ett fantastiskt gensvar. 

Jag vågar påstå att det var dessa 
insatser som gjorde att experimentet 
med Grad I på Grand blev så lyckat 
liksom till exempel Barbaradagen. 
De professionella och högklassiga 
framträdandena från Talanggrupperna 
på Barbaradagen gjorde att Bröderna 
stortrivdes och glömde bort det höga 
priset, åtminstone under den kvällen.

Det gångna året har varit mer positivt 
än vad jag trodde var möjligt, men det 
har funnits orosmoln om än ej på him-
len så dock vid horisonten. Ett problem 
som uppstod var att Frimurarna med 
kort varsel bestämde sig för att inte 
längre hyra ut Bååthska palatset, vilket 
ställde till med betydande svårigheter 
för oss.

Vi hade redan tidigare kontrollerat en 
mängd lokaler och SI Jan Lambertsson 
hade en lång lista med möjligheter vi 
redan avfärdat. Vi kan numera sällan 
boka tider med lång framförhållning, 
eftersom vi hyr relativt få dagar under 
året. Där vi således för bara för några 
få år sedan hade en framförhållning 

på tre år är vi i dag nere på mindre än 
fyra månader. Detta är förklaringen 
till alla de ändringar av gradernas 
dagar som vi har tvingats till under de 
senaste två åren. 

Den lokal vi kunde boka med kort var-
sel var Piperska Muren, där Jorma Lei-
jonmalm har hand om verksamheten. 
Jorma, som även är Broder i Par Bri-
cole, känner vi sedan länge eftersom 
han tidigare var VD för Hasselbacken. 
På grund av beläggningen på Piperska 
Muren beslöt vi att börja graden tidigt 
på lördagen, fortsätta med en lunch 
och därefter förflytta alla till Capitol, 
där spexet Kafka uppfördes. Många 
var nervösa för hur denna förändring 
skulle uppfattas av Bröderna, men det 
blev en mycket lyckad och uppskat-
tad eftermiddag. Piperska Muren har 
renoverats och lokalerna var mycket 
trevliga med bra akustik och hiss från 
gatuplanet. Dessutom var maten bra, 
så det finns många skäl att försöka 
fortsätta att förlägga Arbetsgraderna 
där. Lunchexperimentet uppskattades 
av många Bröder, som tyckte det var 
bra att kvällen inte blev så sen som 
vanligt. Det vore värdefullt att höra 
Dina åsikter härvidlag. Vi kommer att 
avsluta Arbetsgraderna med Grad IV 
på Piperska Muren i april, men då blir 
det en traditionell middag på kvällstid. 

En oroväckande sak under året var 
kostnadsutvecklingen för graderna. För 
att få mer kontroll på denna har ett nytt 
budgetsystem för Arbetsgraderna utar-
betats och implementerats. Även övriga 
kostnader för Par Bricole ses nu över 
i Drätselnämnden och förändringarna 
kommer att implementeras under året.

I detta arbete har många Bröder lagt 
ner ett oerhört stort arbete! Jag tänker 
återkomma med dessa Bröders namn, 
när alla förändringar har genomförts. 
En fantastiskt glädjande och för Par 
Bricole typisk reaktion vi mött i detta 
arbete är det positiva gensvaret på 

förändringsförslagen. Allt detta arbete 
syftar till att kunna hålla nere priserna 
på graderna, och ”Självklart ställer 
vi upp” är det gängse svaret från dem 
som berörs. 

I detta sammanhang bör även nämnas 
att den grupp som undersöker möj-
ligheten att köpa någon fastighet för 
Par Bricoles verksamhet fortsätter sitt 
arbete. Många Bröder har hört av sig 
med idéer, och flera Bröder har done-
rat pengar för att stödja dessa strävan-
den. En av de fastigheter vi nu tittar på 
är Östgötagatan 25.

Till sist några korta notiser. 
PB Idé & Vision som ersätter den 
forna PR-kommittén har nu bildats 
och de nya aktiviteterna beskrivs av 
Br Jan Skårstedt i detta nummer. Läs 
mer där, speciellt om ”Den Bacchana-
liska Supporten”, vilken säkert är till 
stor båtnad för de Bröder som inte är 
födda med ett data-operativsystem i 
förlängda märgen eller ens uppfostrats 
med Playstations.

Det nya web-systemet introducerades 
i maj förra året. Förr låg antalet besök 
på cirka 45 per månad, men detta 
tiofaldigades direkt. Det totala antalet 
besök under 2008 var 88 000, men 
bara under januari hade 35 000 gått in 
på hemsidan. Vad detta betyder för att 
öka intresset för Par Bricole är svårt 
att överskatta!

Än kommer vi förhoppningsvis att ses 
på våra möten framöver, men eftersom 
detta är sista numret före sommaren 
vill jag önska Dig en skön, varm, solig 
och vederkvickande sommar, så att vi 
möts väl rustade för höstens grader.

Er tillgivne Stormästare Åke Pilotti
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Stormästaren har ordet

Årets bana är Hook Gk och ligger några mil söder om Jönköping i riktning mot 
Växjö. Anrika Hooks Herrgård andas än idag historisk atmosfär från Bellmans 
tid och PB medlem nummer 38 Johan Stedt. Här har vi bokat 20 dubbelrum och 
20 enkelrum. Vi spelar på parkbanan, som breder ut sig invid Hookasjön. 
Där kan det vara fördelaktigare att “slica” än att “hooka”. Tid för årets PB Golf är 
någon vecka tidigare än vanligt pga mässor etc. störande inslag. Nu kan Du lugnt 
parkera bilen, njuta ditt fludium, sova en stund och sedan gå till tee...

Pris för deltagande i årets PB - förbrödring och golftävling om Bacchi Horn Cup 
är 1395:- SEK. Golfpaket består av välkomstdrink, 2-rätters festmeny inklusive 
öl/vatten, vin, kaffe, underhållning, övernattning i dubbelrum (enkelrumstillägg 
200:-), frukost och greenfee för tävlingsdagen.

Max deltagarantal är 72, varför “först till kvarn” gäller. En målsättning är dess-
utom att lyckas få med deltagare och “lag” från samtliga PB-loger! (Varför reser-
vation för kvoteringsker därest anstormning skulle bli alltför stor).

Bindande anmälan gör Du snarast, men senast 24 april OBS!!!, genom att inbeta-
la 1395:- på Bankgiro 517-1962, Jönköping PB Golf 2009. Enkelrumstillägget är 
200:- /= inbet. 1595:-
GLÖM EJ att ange a) NAMN; b) LOGE, e) Golf-ID och d) EV. ÖNSKEMÅL 
OM RUMSKAMRAT. 

Välkommen!
Gert Karlsson

Inbjudan till Bacchi 
Horn Cup

18-19 maj 2009 i Jönköping

Lördag 25 april
Grad IV

Lördag 16 maj
Vårhögtidsdagen

 
Söndag 26 juli
Bellmandagen

Lördag 19 september
Grad III

Lördag 3 oktober
Grad IX

Lördag 24 oktober
Grad I

Lördag 1 november
Grad VI

Söndag 6 december
Barbaradagen

Kommande sammanträdesdagar 2009

Vackre Herrman

Min käre bror ”Esso”
När jag satt i orkestern unde Hans-
Erik Rudins ledning och studerade 
honom kom jag att tänka på en fan-
tastisk människa som Hans-Erik har 
vissa drag utav. Nämligen ”Väckre 
Herrman” som i många år var ledare 
för Svea Livgardes musikkår. Jag 
sänder några klipp på hans gärning.

Budkaflen 21/6 1896
Med Herrman försvinner en verkli-
gen originell stockholmstyp, en man 
som förstått tillvinna sig en ovan-
lig popularitet och som läge skall 
lefva i glad och tacksam hågkomst, 
åtminstone så länge någon af den 
nuvarande generationen är i lifvet.

” ”Vackre Herrman” hette egentli-
gen Oskar Ferdinand Herrman. Han 
föddes 1838 i Stockholm, där hans 
far var hautboist vid Andra lifgardet. 
Vid tolv års ålder började han som 
musikelev vid Svea lifgarde, steg 
säkert i graderna och blev fanjun-
kare 1871. Redan 1862 mottog han 
på förordnande regementstrumsla-
garbefattningen och utnämndes till 
denna syssla på stat år 1882. I ej 
mindre än tjugosex år marscherade 
Herrman vecka ut och vecka in 
i spetsen för vaktparaden. I ge-
nomsnitt gick han vägen från 
Fredrikshof till kungliga slottet 
under trummors och trumpeters ljud 
omkring fyratusen gånger. Under 
många år anförde han också musik-
kåren vid de omtyckta sommarkon-
serterna i Blanchs kafé och  doku-
menterade sig som en lika skicklig 
dirigent som han visat sig vara n god 
och vänsäll kamrat och en sannskyl-
dig stöttepelare för kårens både mo-
raliska och musikaliska anseende.”
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KAFKA
Årets spex, det i särklass bästa spex som någonsin givits i 
år, visade upp många lysande förmågor. De flesta ser du 
här men av utrymmesskäl måste vi avstå från att visa loko-
motivet och elefanten, nog så viktiga i handlingen.

”De Bacchanaliska Lekarna besjunger Stockholm” var temat då DBL
den 21 februari gav sin årliga konsert på Novilla, Djurgården. Inte 
mindre än 20  aktörer avlöste varandra inför en synnerligen entusias-

DBL-programmet som nästa dag fyllde Riddarsalen rubricerades ”Trubadurernas 60-
tal, Den Gamla Tiden, Den Gyldene Freden och Vispråmen Storken, en som var med 
– Sid Jansson – drabbar er”.  Initierat, medryckande, synnerligen underhållande!



I samband med Vårhögtidsdagen inbjuder Det Lysande Sällskapet Par Bricole 
till extra samanträde med reception till

Grad VII (PB)
Konung Sverkers Riddaregrad 

Officianter samlas klockan 12.45 på Hasselbacken. Recipiender samlas för inskrivning klockan 13.00

Det Lysande Sällskapet Par Bricole kallar härmed till reception i

Grad I och Grad VII
(OBS! Recipienderna till dessa grader erhåller separata kallelser) samt till 

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

VÅRHÖGTIDSDAGEN
med stort och ymnigt måltidskalas

Lördagen den 16 maj 2009
på traditionsrika Hasselbacken, Kgl. Djurgåden

Klädsel för samtliga: Högtidsdräkt med vit väst. 

VÅRMIDDAG
serveras kl. 18.00 (ca) i Hazeliussalen (2 tr), där restaurang Hasselbacken dukar upp följande vårmeny

Kallrökt lax med rädisor, pepparrotscrème och kallpressad rapsolja
***

Kycklingbröst med rostad potatis, haricots verts och majscrème
***

Pannacotta med rårörda bär
***

Graham Beck Shiraz Cabernet
Kaffe
***

Pris per person är 670 kr. Bindande anmälan sker genom betalning till P.B.:s plusgiro 15 14 05-8 på sådant sätt att betalningen är 
registrerad senast den 4 maj 2009. Glöm inte att ange namn och grad. Inbetalningskort är bifogat i detta utskick.

Härutöver kan Bröderna efter eget önskemål inhandla snaps, och/eller avec.

Under middagen framträder de samlade Talanggrupperna med ett härligt vårprogram till vår broderliga glädje

Varmt välkomna
Tim Bowden, 2.G.C.M.

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 30 april 2009, 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 28 april 2009.

I anslutning till årsmötet kreéras och hyllas årets
Jubelkommendörer

Bröderna Sven Åke Cason, Lars Ekström, Birger Hafström,
Nils Kristensson, Klas Krook & Claes Otto Ruben

Året när dessa Jubelkommendörer kom in i Par Bricole var 1959. Stormästaren var då ingen mindre än Sven d’Ailly, 
vid sin sida hade han som Deputerad Stormästare Arne Biörnstad och som Storkansler Herman Walldén.

Grad I
Kommendörsgraden 

Officianter samlas klockan 13.00. Recipiender samlas för inskrivning klockan 13.30
Gradgivningen startar klockan 14.00 i Stamhuset, Urvädersgränd 3, varefter våra nya Bröder ledsagas till 

Hasselbacken för att avnjuta Vårhögtidsdagen tillsammans med övrige Bröder.

Anmälan på sedvanlig blankett skall, för att kunna behandlas, vara kansliet tillhanda senast tisdag 21 april.
Recipiender betalar och anmäler sig dessutom som vanligt till Vårhögtidsdagen som en obligatorisk del av gradgivningen.

Faddrar ombedes broderligen kontakta och medfölja sina adepter.



Carl Michael Bellmans liv har skildrats 
i ett stort antal biografier, tyvärr vidrör 
de sällan hans insatser i samband med 
stiftandet av Par Bricole. 
Nu ska denna historia äntligen berättas. 

En av de viktigaste källorna är August 
Kinbergs bok ”Par Bricoles gustavi-
anska period”. I den finns följande 
upplysningar att hämta:

”Från flera håll uppgifves samstäm-
migt att Bellman senast år 1774 inrät-
tat ett ’brikoleri’ i tre riddaregrader, 
hvilka på obestämda dagar och olika 
ställen firade ordenskapitel. Ibland 
kunde det vara en välbeställd vän 
som bjöd Bröderna hem till sig, än 
samlades man på värdshus som Södra 
Stadshuset vid Södermalmstorg eller 
Clas på Hörnet, det nu fallfärdiga före 
detta värdshuset vid Roslagsgatan”. 

August Kinberg fortsätter: ”Sannolikt 
sammanföll detta första bricoleri till 
slut med det af den glade vissångaren, 
assessor Lundström, ledda kotteriet 
Södra bataljonen. Åtminstone torde de 
förnämsta medlemmarna i det först-
nämnda även ha varit deltagare i det 
sistnämnda”. 
Stämmer dessa uppgifter, och inget ty-
der på annat, är det en hisnande tanke 
att Bellman kan ha arrangerat bricolis-
tiska kalas i sitt hem på Urvädersgränd 
3 - det vill säga i vårt Stamhus! Däri-
från flyttade skalden år 1774 och kan 
mycket väl ha hunnit med något dylikt. 
De av Bellman stiftade tre riddaregra-
derna ströks i mitten av 1780-talet, 
men ur dem har Par Bricole lånat 
åtskilliga former och talesätt i arbets-
gradernas ritualer. Det äldsta brico-
leriet försummade inte heller att visa 
Bellman sin tacksamhet. 
När prins Karl (XIII) besökte Par 
Bricole på Börshuset den 29 december 
1800 talade den blivande Stormästaren 
Carl Oldenburg om Bellmans år 1774 
instiftade ”sällskap av Bricoler i tre 
grader under Riddersmanna namn”. 
Han betonade att sällskapet med an-
ledning av dem hade ”hofsecreteraren 
Bellman” att tacka för iståndsättandet 

av det i större former organiserade Par 
Bricole, inlett med kommendörskalaset 
på Södra Stadshuset den 15 maj 1779. 
Johan Medling, Par Bricoles förste 
Jubelkommendör, nämner i sitt tack-
brev till sällskapet år 1829 att Bellman 
blev inkallad till Par Bricole innan 
sällskapet formellt bildades för att med 
hjälp av sitt namn och sina ta-
langer ge det stadga från 
början. I sitt brev 
skriver Medling 
att Bellman 
”senast år 
1774 inrättat 
ett bricoleri 
i tre gra-
der”. 
När också 
Olof Kexél 
och Jonas 
Cederstedt, 
två listiga 
ordensrävar, 
inkallats till det 
blivande Par Bricole 
skrev de högre gradritualer 
och beslöt då att stryka Bellmans tre 
riddargrader från programmet. Denna 
åtgärd väckte till en början viss oppo-
sition, men de flesta ansåg att det var 
rätt handlat. Riddargraderna var grova 
till formen och hyllade Bacchus mer 
oskrymtat än Kexél och Cederstedt 
ansåg tillrådligt om man skulle locka 
aktade medborgare till sällskapet. 
Till dem som ogillade strykningarna 
hörde Carl Israel Hallman. I sitt jubi-
leumstal till tioårsfesten den 15 maj 
1789 understryker han sin hållning:

”Hvad hände: smaken dig så långt till 
ändring för 
att du strök kors på trenne riddargrader. 
Med permission av Bacchus, som var Fader, 
du stiftar genast Commendeur. 
Så ädelt högmod bör för eftervärlden lysa, 
farväl med Capten Puff, farväl med T:O:S: 
en stor revolution hvaröfver många rysa 
och voja sig ännu i denna tvångets press. 
Men det är gjort - var är vår Adrian?”. 

Det sista utropet bör förklaras. Adrian 
Stiernecrantz (1755-1785) var en av det 

unga bricoleriets mest lovande förmå-
gor och lär ha skrivit den Kommen-
dörsgrad som ännu används, om än i 
moderniserat skick. 
När Adrian Stiernecrantz oförmodat 
avled några veckor före sin 30-årsdag 
var Brödernas sorg allmän. Med sina 
avslutande ord i talet menar Hallman 

troligen att Stiernecrantz motsatt 
sig strykningen av riddar-

graderna om han varit 
i livet. Åtgärden bör 

således ha ägt rum 
efter hans död. 
Bellman och 
Kexél lärde 
känna varann 
senast år 1769. 
Då var de båda 
två gäster hos 

kommissarien 
Anders Lis-

sander, Bellmans 
förman vid ma-

nufakturkontoret. 
Anders Lissanders dotter 

Inga var för Bellman såväl 
en flamma som ett substitut för hans 
älskade mor _ Inga Lissander var sex 
år äldre än han själv och en mästarinna 
vid spisen. 
Hemma hos Anders Lissander vid 
nuvarande Medborgarplatsen började 
Bellman hålla kapitel i Bacchi orden 
inför en hänförd publik. Till Barba-
radagen den 4 december 1769 kom 
ett riktigt högdjur på besök, greven, 
hovmannen och skalden Johan Gabriel 
Oxenstierna - sedermera också med-
lem av Par Bricole. 
I sin dagbok lämnar greve Oxenstierna 
följande rapport:

”Berglint och Kexél kommo till mig 
och förmådde mig att med dem gå till 
kommissarien Lissander för att där 
se på Bellmans ordensupptåger. Jag 
följde med dem och har ännu i min 
livstid ej skrattat så mycket som i kväll. 
Bellman har inrättat en orden till Bac-
chi ära, varutinnan ingen får bli inta-
gen som ej till det minsta två gånger 
för allas åsyn legat i rännstenen!”. 

Även om Bellman gjorde succé med 
sin skapelse Bacchi Orden (han spela-
de själv alla rollerna) dröjde det innan 
han blev invald i ett riktigt ordenssäll-
skap. Först i december 1775 anmäldes 
han till inträde i frimurarordens sjunde 
S:t Johannesloge och reciperade den 
3 juli 1776. Receptionen ägde rum en 
trappa upp i hörnhuset Drottningga-
tan/Fredsgatan, det efterföljande mål-
tidskalaset hölls på källaren Kejsarkro-
nan i samma fastighet. En av Bellmans 
logekamrater hette Olof Kexél, en 
annan hette Carl Israel Hallman. 
Tillsammans började de tre snart ond-
göra sig över logens missförhållanden. 
Den leddes av Carl Fredrik Eckleff, 
som tycks ha använt sin position för 
att få tillfälle att läsa upp sina egna 
miserabla verser. 
Egendomligt nog var Bellman inte 
med vid instiftandet av Par Bricole på 
Södra Stadshuset tre år senare, den 15 
maj 1779. Han genomgick den första 
gradens ritual den 11 november samma 
år, fick andra graden på Barbardagen 
1779, tredje graden på Vårhögtidsda-
gen 1781 (sannolikt en kammarrecep-
tion), fjärde graden i september 1785 
och femte graden på Vårhögtidsdagen 
1786. Högre kom han aldrig och efter-
strävade inte en sådan upphöjelse. 
Livet ut var Bellman aktiv som ordens-
skald i Par Bricole. I vårt arkiv finns 
flera av hans ordensverser, ett par 
aldrig utgivna i tryck. Bland hans visor 
kan nämnas ”Bacchi män, skull’ er 
behaga”, ”Vad är klockan nu på dagen” 
och ”Du som i Bacchi gårdar”. Ett par 
andra finns däremot utgivna i tryck, 
”Hette hon Barbara? Ja, ja!”, ”Kom, 
öppna vårt tempel, höj kransen och 
sjung” samt ”Bröderna taga varen sitt 
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Carl Michael Bellman och Par Bricole
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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 
kl 13.00 (i november dock den andra söndagen). 

Du kan också arrangera en gruppvisning exklusivt för Din förening 
eller Dina arbetskamrater. Ring Br Sten Kansbod, tel 08-755 79 43 
eller Br Carl Håkan Essmar, tel 070-733 44 12 för mer information.

Alla intäkter går oavkortat till husets underhåll.

glas, hurra”. Dessutom finns i arki-
vet en verklig raritetsutgåva, ”Visor 
sjungna uti Sällskapet P.B.:s fordna 
grader”, elva opus av Bellman. 
En av de ovannämnda visorna vänder 
sig till Carl Israel Hallman:

”Vad är klockan nu på dagen?
Klockan är nu sju slagen. 
Nu rossolis, nu för magen 
är en gloria. 
Klunk, det är en gammal sagen:
när en klunk är tagen 
kan man prata båd’ om lagen 
och justitien - ja!
Var är Bror Hallman? Häll i du för mej, 
häll uti pokaler!
Bacchus i sin vingård ej, 
ej gärna ser cabaler. 
Ser han dem 
få de sin kläm 
tills morgontuppen gal. 
Men vad angår oss båd’ klubbor och 
trumpeter, 
klämmor och signeter?

Brodern, ej feter, 
han magrat i Bacchi sal. 
Där står hans tömda pokal 
bredvid hans intekvartal. 
Apollo står nära, 
beundrar hans snille och ära”. 
Några år senare, 1795, fick Hallman 
möjlighet att kvittera artigheten. 
Bellman, Par Bricoles andre grundare, 
var död. Mycket tråkigt hade hänt i 
Sverige sedan de oförglömliga dagarna 
vid 1770-talets slut. 

Carl Israel Hallman skrev: 
”Bellman dog 
och de muntre skalders fader 
under svalkande kaskader 
denna älskling återtog. 
Och som bäst han kransen lindar 
såg på honom milt och log. 
Sade: ”Grekland haft en Pindar, 
Sverige en - och det är nog”. 

Martin Stugart
Ordensskald

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

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



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.

GCM direkt till Barbara.
År 1979 firade Moderlogen 200 år. 
Dels med stor festlighet med Dotter-
loger i Stadshuset. Vi hade även nöjet 
att se vår Hedersledamot HKH Prins 
Bertil aktivt ta del i festiviteterna. 
Det var en grandios fest med alla våra 
talanger på topp.
På hösten samma år fortsatte vi 
jubileumsfirandet, den här gången på 
Berns i ett Dambricolleri och med 
Deras Majestäter närvarande. När 
kungen och drottningen hade gått, 
ganska sent på kvällen, kallade Hans 
Kjellgren på Clas Otto Ruben och mig. 
Jag blev tillfrågad om jag ville gå upp 
som Generalceremonimästare efter 
Clas Otto som skulle bli v.O under 
Ingemar Liman i Arbetsgraderna. Jag 
hade jobbat fyra år som Ceremoni-
mästare under Styrbjörn Hybbinette 
just i Arbetsgraderna och tyckte att det 
skulle vara roligt att pröva något nytt 
och tackade ja. 
Clas Otto hade gjort alla förberedel-
serna till förestående Barbara så det 
beslöts att jag inte skulle gå på förrän 
efter Barbaradagen i december. 
Så blev det nu inte.
Clas Otto drabbades av ryggskott 
eller kanske snarare diskbråck så jag 
fick börja min bana som GCM redan 
på Barbara. Barbara hölls på Grand i 
Spegelsalen. Tänk att vi fick plats, men 
så var det.

Nu följde 11 år som kanske varit de 

roligaste av alla i min ämbetsman-
nabana. Man hade kontakt med alla 
praktiskt taget. Ämbetsmän i de andra 
graderna, Rekvisitabröderna, Talang-
grupperna, Intendenterna, personalen 
på Grand, ja alla.
Och det bästa av allt var att Hans 
Kjellgren som satt som ordförande inte 
ville ha reda på vad vi hade kokat ihop. 
”Något roligt och överraskande skall 
väl även jag ha”, sa vännen Hans. Och 
det fick han mestadels. 
Jobbet som GCM var utomordentligt 
lärorikt och man lärde också känna 
alla som var något att känna ur arbets-
synpunkt. 

Servering på motorcykel.
År 1983 var det stort Dambricolleri, 
återigen med högt besök av deras 
majestäter. Evenemanget hölls i Stads-
huset med fulltaligt deltagande av Brö-
derna tillsammans med sina kärälskeli-
ga. Det var på den tiden vi fortfarande 
kunde säga DAM-Bricolleri och 
Kärälskeliga. Som alltid när kungen 
och drottningen är med fordras minut-
planering och inplacering av säker-
hetspersonal så osynligt som möjligt. 
Nu gick allting bra och långt senare, 
1995, då jag tillsammans med avgåen-
de Stormästaren Hans Kjellgren var på 
audiens hos kungen för att bli introdu-
cerad som ny Stormästare drog kungen 
självmant upp ett dråpligt minne han 
hade från just den festen i Stadshuset. 
Han kunde aldrig glömma serveringen 
av efterrätten till drottningen. Det 
var CM Hans G:son Wikmark som 
stående bakpå en motorcykel framförd 
av vCM Richard Lettström blev körd 
till Drottningen plats i festsalen. Steg 
av motorcykeln, gjorde en hovbugning 
och serverade efterrätten. Klev upp på 
motorcykeln varefter ekipaget körde ut 
igen lämnande en lätt blåtonad rökslöja 
och omisskännlig bensindoft i Blå 
Hallen. Sådan typ av servering hade 
kungaparet aldrig varit med om och 
det kan man kanske förstå. 
Vad de inte visste var att det även 
utspelade sig en festlig historia innan 
entrén i Blå Hallen. När Hans och 

Richard med gemensamma krafter 
baxat motorcykeln uppför trapporna 
från borggården och ledde in den 
tunga cykeln genom de höga dörrarna 
kom en vaktmästare som när han såg 
ekipaget utbrast: ”här får ni väl inte 
köra motorcykel”! Svaret kom blixt-
snabbt: ”Var står det?” Det kunde 
vaktmästaren inte svara på och dröp 
iväg. Det som inte uttryckligen är för-
bjudet får anses som tillåtet.
Ja, det var en fest som heter duga med 
eleganten Ingemar Liman som drott-
ningens kavaljer och alla talanggrup-
perna på högvarv.
1983 var dock ett sorgens år.
Bland de Bröder som för alltid lämna-
de oss fann man Pelle Lundstedt som 
fram till sin död var Storkansler men 
också mycket engagerad i Theatern där 
han tillsammans med Tage Hedström 
utgjorde det dynamiska paret Pelle & 
Tage, en parafras på Hasse och Tage. 
Ytterligare en välkänd profil som gick 
bort det här året var Styrbjörn Hyb-
binette. Mångårig O i Arbetsgraderna 
men framför allt storsångare även om 
han som utpräglad solist aldrig tillhör-
de Kören. Styrbjörns pappa Sam, även 
han sångare av operaformat, avled på 
Frimurarnas Bååthska Palatset medan 
Styrbjörn några år senare segnade 
ned på gatan utanför just Frimurarnas 
högborg. Ett märkligt sammanträf-
fande. Ytterligare en känd och upp-
skattad broder gick bort det här året: 
Nils Ivebo, som var någon sorts allmän 
trubadur som sjöng och spelade gitarr 
och för en ceremonimästare ack så 
användbar i olika sammanhang. Pelle 
var 67, Styrbjörn 68, och Nils 75, alla 
”unga pojkar” kan man tycka. 
Året därpå, således 1984, installerades 
efter Pelle Lundstedt vännen och min 
svåger Arne Skarby som ny Storkans-
ler. Det var ett gott val, inte minst med 
tanke på att det var jag som fick in 
Arne i PB en gång för länge sedan.

Sven Olof Forselius

Stormästare em 
4 år gammal

Stockholms läns hembygdsförbund 
har beslutat tilldela journalisten 
och författaren Martin Stugart 
årets kulturpris.

MOTIVERING
Martin Stugart har som en av våra 
allra främsta Stockholmskännare 
och specialist på 1700-talets 
kulturhistoria lyckats entusiasmera 
och folkbilda stockholmarna under 
många år. 
Inte minst har han betytt mycket 
för alla nya stockholmare som velat 
lära känna sin stad och som genom 
Martins försorg fått tillgång till sin 
nya hembygds historia. 
På sitt initierade och intresseväck-
ande vis har han väckt vår nyfiken-
het på Stockholm och de människor 
som levt i staden.

VEM ÄR HAN?
Några fakta om Martin Stugart. 
Martin är född 1949 och är uppväxt 
i Vasastan. Han har tidigare arbetat 
på Dagens Nyheter där han svarat 
på läsarnas frågor om Stockholm 
och stadens historia. 
Martin är känd som en sann 
1700-talsmänniska och är ordens-
skald i sällskapet Par Bricole och 
övermästare i Augusti Orden. 
Han har också tilldelats kungens 
medalj av åttonde storleken för sina 
insatser inom historia, kultur och 
folkbildning.

Priset består av ett diplom samt 
en minnessak med kulturhistorisk 
anknytning.

Ann Pettersson       

Vårens bussutflykt 
går till natursköna Norberg med 
omnejd tisdagen den 12 maj 2009.

Vi startar från Cityterminalen kl 
08.00 och gör vårt första stopp vid 
SÄTRA BRUNN, en idyllisk an-
läggning med 114 hus, många från 
1700-talet. Här dricker vi kaffe med 
smörgås. Hantverksbutiken är öppen.

Därefter går färden vidare till NYA 
LAPPHYTTAN, där vi får en guidad 
visning av en medeltida nyuppförd 
masugnsanläggning.

Värdshuset ENGELBREKT serverar 
oss en god lunch av kött eller fisk. 
Vegetarisk tallrik är ett alternativ. 
Vatten eller lättöl ingår.

Efter lunchen guidas vi vidare till 
ABRAHAMSGÅRDEN, en konst-
hantverksgård med anor. Även här 
finns möjlighet till inköp av hantverk.

Efter denna rundvandring är vi sugna 
på kaffe med dopp på ELSA 

ANDERSONS KONDITORI, som är 
inrymt i ett hus från 1700-talet och 
har mycket vackra väggmålningar.
Utflykten avslutas med ett besök på 
ÖSTANBÄCKS KLOSTER, där vi 
får möta ett exempel på munklivets 
pånyttfödelse. 

Vi är åter i Stockholm senast kl 19.00.
Som vanligt tror vi på en härlig 
utflykt tillsammans med glada och 
ressugna vänner.

Totlat pris 490 kronor per person.

Anmälan senast torsdagen den 23 
april 2009 genom inbetalning till 
PG 15 14 05-8, ange ”Norberg” samt 
namn och telefonnummer. 

Thord Sjöberg svarar för 
arrangemanget,
tel 08-644 53 55.

Årets kulturpris till 
Martin Stugart

P.B.-SENIOREN

Inbördes Wänskap, 
Aktning och Förtroende 

äro detta Sällskaps hufvudsaklige föremål

Kontakta PB-Kontakten...



Alltsedan vårt Lysande Sällskap grundades för 230 år sedan har vi successivt tagit till oss tidens 
innovationer för att underlätta vår administration och kommunikationen Bröderna emellan. 

Färre kuvert, mera e-post. Moderlogen erbjuder: 

”Den Bacchanaliska Supporten”

Har PB din aktuella
e-postadress?
En viktig förutsättning för att detta 
ska fungera är att PBs medlemsregis-
ter är uppdaterat beträffande Bröder-
nas e-postadresser. Var och en kan en-
kelt kontrollera detta genom att logga 
in på PBs medlemssidor. Varje Broder 
kan dessutom själv korrigera sina egna 
kontaktuppgifter efter inloggning.

Första gången du loggar in på PBs med-
lemssidor under www.parbricole.se 
nyttjar du det användarID och lösenord 
som du fått från kansliet (sedan kan du 
ändra till enklare inloggningsuppgifter 
enligt instruktioner på medlemssidornas 
förstasida). 

Har du glömt dina inloggningsuppgifter 
klickar du bara på ”Glömt inloggning?” 
och följer anvisningarna. Efter en liten 
stund har du dina inloggningsuppgifter 
via e-post (förutsatt att du använder 
samma e-postadress som tidigare 
registrerats i medlemsregistret). Lyckas 
du inte logga in kanske det finns skäl 
att kontakta PBs kansli för att med-
dela aktuell e-postadress. Eventuella 
inloggningsproblem etc. kan du numera 
också lösa via ”Den Bacchanaliska 
Supporten”.

support.moderlogen
@parbricole.se

PB har just inrättat en grupp med ar-
betsnamnet ”Den Bacchanaliska Sup-
porten” – en resurs för dig som kan-
ske behöver lite kom-igång-hjälp för 
att uppdatera dina egna kontaktupp-
gifter i medlemsregistret.

Mejla ”DBS” t ex för att
• beställa GUIDE till www.parbricole.se
• beställa manualen för Enklare in-

logning
• få svar på frågor om hur du loggar 

in på parbricole.se
• få hjälp med att ”navigera” (hitta 

det du söker) på parbricole.se
• bara kontrollera att du har rätt e-

postadress i PBs medlemsregister.

Tre Bröder svarar f.n. på e-adressen 
support.moderlogen@parbricole.se, 
nämligen
- Johan Dahlbäck (08-59431264)
- Richard Tjörnhammar (073 7083400)
- Mikael Björn.

Två av dem lämnar här också sina pri-
vata telefonnummer varifrån de i mån 
av tid kan assistera i PB-relaterade 
supportärenden. 

www.parbricole.se är hela det samlade bricoleriets hemsida. När du loggar in 
kommer du direkt till Moderlogens medlemssidor där du bland mycket annat 
finner PBs möteskalender (t.h. på bilden ovan).

75 år efter vår tillblivelse kom enhets-
portot som gjorde det möjligt för oss 
att börja använda den form av kallel-
ser som tillämpas än idag. Brevportot 
som då var 12 öre blev under de första 
100 åren allt billigare – mätt i relativa 
tal (märkets valör fördubblats). Däref-
ter har vi dock upplevt en 25-faldig ök-
ning av brevportot!

Enbart portokostnaderna för våra kallel-
ser till årets olika sammankomster upp-
gick förra året till närmare 100.000 kro-
nor. Lägg därtill kostnaderna för tryck 
och kuvert – och arbetet med att iord-
ningställa ca 8.000 postförsändelser. 

Kallelser via e-post 
Det finns alltså skäl att pröva med-
lemsutskick via e-post. För åtskilliga 
Bröder känns det säkert både praktiskt 
och naturligt att få sin inbjudan via da-
torn i stället för att öppna ett kuvert.

Det finns naturligtvis Bröder som inte 
har någon e-postadress. Men även om 
kansliet under en övergångstid tvingas 
tillämpa två parallella system för ut-
skick till Bröderna så finns mycket att 
vinna på en successiv övergång till det 
billigare och miljövänligare alternati-
vet – kanske redan i år.


