15:e ÅRGÅNGEN, november 2009

Bellmandagen 2009:
De Bacchanaliska
Lekarne Anders
Sundholm och
Thomas Pichler
underhåller Bröder
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Systrar på Hassel
backen. Foto:
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Stor-Mästaren har rodret
Då Du läser detta har säkerligen julpyntningen av vår stad redan börjat.
Det får mig att tänka tillbaka på Barbaradagen 2007 och att jag nu har två
år, om ej för om masten så dock bakom rodret på den stolta fullriggaren
Par Bricole. Skeppet har just börjat sin
231:a seglats och redan passerat några
viktiga etappmål på sin årslånga resa.
Planeringsmötet inför resan skedde den
16 september vid Ämbetsmannaträffen.
Representanter för mer än 20 grupper
presenterade hur de tänker satsa för att
årets resa skall bli än mer glansfull än
förra årets. Allt genomfördes i en strålande positiv, inspirerande anda. Något
annat var heller inte att vänta eftersom
ansvaret för mötet låg tryggt i Skeppsrådsordföranden Krister Moberger och
Mötesstyrmannen Mårten Levins av
erfarenhet väderbitna händer.
Efter att vi hade blivit ense om kursen,
resrutten samt målet för resan intogs en
förnämlig sjösättningsmiddag på övre
däck utanför Bellmansrummen. Slutligen kunde vi tryggt varpa ut vårt kära
skepp från sommarvilan på redden för
seglats mot det första etappmålet vilket
var Grad III. Vi förtöjde i vackert väder
vid kajen på Piperska muren.
Grad III blev en fantastiskt trevlig kväll
där kapitlet leddes av Vice-Amiral Hans
Westberg och Maskinchef Mårten Levin.
Leif Olsen gjorde bejublad debut i besättningen i Silenus-operan och fartygsdiktaren Martin Stugart hyllade våra
nya Hederskommendörer så förtjänstfullt att han fick stående ovationer –
igen! Piperska Muren fungerar mycket
bra som hamn för Arbetsgraderna –

även om skeppsransonerna av rom inte
precis erbjuds till taxfree-pris.
Vårt stolta skepp kunde så i nattmörkret
segla vidare över Riddarfjärden emot en
ny kajplats närmare Grad IX.
Vad som hände på Grad IX kan jag inte
berätta så mycket om, eftersom allt på
denna höga nivå är sekretessbelagt till
den dag Ni nått Tredje Skepparegraden.
Låt mig dock lätta på förlåten och säga
att vissa för sjöslag väl rustade Talanggrupper, Skeppsintendenter och StorOfficerare var inblandade. Vice StorAmiral Roland Berg ledde galant de
inledande övningarna och efter överlämning tog Stor-Amiral Pilotti över.
Denne blev så eld och lågor under
ritualen att han ett tag stod i desamma.
Under middagen spelade våra ena
stående Skeppsmusiker Hans Bergman,
Sölve Kingstedt och Jan-Erik Skoglund musik av Mozart. Och under kaffet underhöll Stor-Segelmonimästaren
Christer Alexandersson och Skeppslekaren Anders Fröling. Inte undra på att
besättningen njöt i fulla drag innan de
drog sig tilbaka framemot (eller kanske
efter) tre glas.
Om Piperska Muren fungerar bra som
hemmahamn för Arbetsgraderna så är
Sällskapet den perfekta, och för farliga
vindar väl skyddade djuphamnen för de
högre graderna! Lokalerna är mycket
vackra med pampig inredning och
ståndsmässigt möblerad befälsmäss där
Bröderna kan umgås efter middagen.

mönstrat av vår stolta fullriggare i avvaktan på vidare seglats mot kommande etappmål som Grad I, Grad VI och
Barbarabalen.
Hemifrån flottbasen är det några saker
jag gärna vill påminna Dig om. Glöm
inte att fylla i närvarolistorna på graderna! Det förhåller sig så att antalet
närvarotillfällen utgör grundbulten i
din befordringsgång i Par Bricole.
Gå därför så ofta Du kan på graderna,
men var snäll och underlätta för Kansliet och Providörerna genom att anmäla
dig i tid. Dessa Bröder arbetar idogt för
att hjälpa till, men anmäler du dig två
dagar före en grad så blir det problem
med beställning av mat, placering o.s.v.
Till sist en verkligt glädjande händelse
från hemmahamnen: StSkM Bertil
Persson och 1.O.C Kjell Hallén sökte
ju via ett web-mail Bröder som kunde
vara intresserade av att arbeta på kansliet. Dom fick ett mycket stort gensvar
– över tjugo Bröder anmälde sig!
I detta sammanhang kan jag berätta
att antalet besök på vår hemsida ökar
mycket snabbt. Fram till början av oktober hade vi över 120 000 besök i år
jämfört med ca 2600 under hela 2007.
Tills vi hörs igen i april vill jag så önska Er alla en angenäm höst och en fröjdefull jul. Naturligtvis hoppas jag dock
att vi ses ofta innan dess på våra Grader!
Er tillgivne Stor-Mästare Åke Pilotti

Vi har i skrivande stund tillfälligt

Sammanträdesdagar våren 2010
Lördag 16 jan Stora Konseljen
Onsdag 10 febr Prövning, Grad X
Lördag 13 febr Grad X

Lördag 13 mars Grad II
Lördag 10 april RSK
Lördag 24 april Grad IV
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Datum meddelas Grad VII
senare
Årsmöte
Vårhögtidsdag

Du som söker ett sätt att mer aktivt delta i Par Bricole...

Välj PB-Kontakten!
PB-Kontakten i Moderlogen startade
mot slutet av 1990-talet. Utgångspunkten är att det alltid finns Bröder som behöver uppmärksamhet och stöd av en
medmänniska. Det kan vara Bröder som
av olika skäl inte kan delta i våra sammankomster i den utsträckning de själva
önskar och därmed löper risk att glida
ur den bricolistiska gemenskapen. Dem
kan vi nå genom personliga besök eller
genom telefonkontakt. Ingen Broder får
heller bli bortglömd vid sjukdom.

Då kan vi hålla kontakt i den utsträckning Brodern själva önskar.
Men också Bröder som kommer till
våra sammankomster kan behöva lite
stöd. Till exempel praktisk hjälp för
dem som har svårt att själva förflytta
sig inom lokalerna. Eller kanske något
så enkelt som att uppmärksamma en
Broder som står ensam vid en av våra
sammankomster medan vi andra umgås i olika grupperingar.

Detta är några syften och aktiviteter vi
ser i dag. Det finns säkert flera. Har Du
några förslag?
Vi är i dag sex Bröder som är verksamma i PB-Kontakten. Nu söker vi
fler Bröder för att leva upp till vår målsättning. Att delta i PB-Kontakten ger
dig kontakter och vänskap med Bröder
som du vanligtvis inte träffar. Du väljer själv hur aktiv Du vill vara.

Nils B Ericsson
Stor-Kanslär

Bröder ur alla grader är välkomna att medverka. Du som är intresserad, hör av dig till någon av oss:
Nils B Ericsson, 0704-92 21 34, ledarlaget@comhem.se
Claes-Henrik Munck af Fulkila, 08-760 45 28, muncken@telia.com
Gunnar Rehnberg, 08-751 89 89, gunnar.rehnberg@swipnet.se
Terje Rydén, PB kansli 08-640 22 29, bost. 08-711 78 46, terje.ryden@comhem.se
Per-Olof Wasberg, 08-660 66 93.
Lars Åkerblom, 08-510 126 89, lars_akerblom@comhem.se

PB-golfen Tre gånger gillt
2009
Upphöjelse till högre grad vållar då
Den 13 maj mötte 24 bröder upp till
Moderlogens egen golftävling. I år liksom många gånger förr gick tävlingen
på Lindö GK. Vädret och humöret var
på topp och efter många timmars slit
stod Br Bo Lundell som segrare.
Den 19 maj var det åter dags, denna
gång spelades Bacchi Horn Cup på
Hooks GK utanför Jönköping. Ett
härligt arrangemang av Jönköpings PB
med Br Gert Burken Karlsson som
fältherre. Tävlingen vanns av Br Lars
Jönsson från Jönköpings PB. Lagtävlingen vanns av Göta PB med Moderlogen på tredje plats. Bästa spelare
från Moderlogen blev Br Mikael Sahlin.
Totalt kom 73 Bröder till start.

Kjell Hallén

och då problem därför att Brodern ifråga i sitt yrke är tvingad resa och att datum krockar. Ett års fördröjning är den
olyckliga effekten.
Vi vill uppmärksamma alla på att i sådant läge skickar kansliet ut en påminnelse inför nästa års Kapitel och vid
fortsatta problem ånyo en (sista) påminnelse år två.
Därefter är det upp till Brodern själv
att hålla reda på sig. Upphöjelsen väntar alltfort förutsatt att Brodern i fråga
upprätthåller närvaro åtminstone någon
gång per år. När Brodern kan recipiera
meddelar han kansliet i god tid och allt
rullar igång.                                            

Roland Berg

Deputerad Stor-Mästare
Valkommittéens ordförande
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PBPUB

på Urvädersgränd
18 november 2009
9 febr, 11 mars, 14 april 2010
...en stunds mingel vid ett glas öl
eller vin. Medverkan av De Baccha
naliska Lekarne och PBs Ciceroner.
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 Baccha
naliska Ljuset. Självklart välkomnas
våra damer till PB PUB.
Fri entré. Våra Traktörer
förser oss med öl & vin
till HappyHour-pris
hela aftonen.
Öppet kl 17-21 .
Reservation för
vår begränsning
till max 50 pers
i huset.

PB-Senioren besökte Malmö

Hos Malmö PB: Brr Conny Roth, Claes Tottie, Harald Iversen, Thord Sjöberg, Urban Rönnerdahl, Reinhold Järpling, Anders Holm,
Lars Forseth, Kjell Hallén, Kåge Pihl samt Claes-Henrik Munck af Fulkila. Foto: Br Bill Hansen, Malmö PB.

Seniorerna – en aktivitet för alla
Seniorgruppen arrangerar intressanta
och kulturella program, i allmänhet
dagtid. Alla Bröder – gärna med sällskap – är välkomna till dessa arrangemang. Senast besöktes Malmö PB den
7-8 oktober. PB-Seniorernas ordförande ger en kort resumé:
Tio Bröder från Stockholm avreste på
morgonen den 7/10 med X 2000 från
Stockholm till Malmö. Efter incheckning på hotell sammanstrålade vi med
Malmöbrodern Patrik Sande, som för-

de oss till Turning Torso, där broder
Jonas Malm berättade om tornets konstruktion och användning. Vi togs därefter upp till 43 våningen (c:a 150 meters höjd) av 53, där vi fick betrakta den
fantastiska utsikten i det klara vädret.
På kvällen deltog vi i Grad I hos Malmö
PB i deras Bellmanssal. Ett trevligt och
njutbart kapitel med en del annorlunda
och fina inslag. Maten var god, umgänget Bröder emellan gott och stämningen hög. Broder Lars Forseth, framförde
vårt tack för att vi fick närvara.

Dagen därpå fick vi en guidad tur i
Malmös centrala delar. En fantastisk
guide berättade för oss mycket av Malmös historia och visade på många intressanta minnesmärken.
Efter en god och stärkande lunch på en
av Malmös gamla och fina krogar tog
vi åter tåget mot Stockholm, kanske
något trötta men synnerligen nöjda.
Arrangör var Reinhold Järpling.

Claes Tottie

Ordförande PB-Senioren

Program, hösten 2009
Julbord på Kastellet

Casino Cosmopol

Måndag 9 nov. kl. 12.45 samlas
vi utanför Casino Cosmopol,
Kungsgatan 65. Vi börjar med
ett kort föredrag om casinon, spel och spellidelse. Därefter
lunch: Varmrätt, ett glas vin samt kaffe. Sedan en guidad
rundvandring i huset där vi får höra mer om byggnaden och
restaureringen av f.d. biografen Palladium. Avslutningsvis en
lektion i spelandets konst, dock utan penniginsatser. Guide är
vår PB-broder Göran Wessberg.

Årets julbord serveras åter på Waxholms Kastell tisdag
den 1 december. Vi samlas på Strandvägen, kajplats 14,
kl 12.45 för ”avprickning”. M/s Cinderella I avgår 13.00.
Vi anländer till Kastellet 14.00 och går direkt till bords.
Beräknad återkomst c:a 17.00. Julbord och båtfärd ToR
ingår i priset 525 kr/pers. Dryck betalas separat. 

Pris 290 kr/pers. Anmälan gm inbetalning på PG 15 14 05-8
senast måndag 2 nov. Max 30 deltagare. Vid överteckning
erbjuds samma program tisdag 10 nov. Ansvarig är förutom
Göran Wessberg, Claes Tottie, tel. 08-87 62 93. OBS: Lagen
kräver att alla visar upp giltig fotolegitimation.

Anmälan senast fredag 20 nov. genom inbetalning på PG
15 14 05-8. Ange ”Julbord”, namn och telefonnummer.
Ansvarig för evenemanget är Claes Tottie, tel. 08-87 62 93.
Välkomna!
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Inbjudan via e-post:

Nu portofri inbjudan
till 2/3 av Bröderna
Inför Bellmandagen var det premiär för
inbjudan till våra sammankomster via
e-post. Returer avslöjade ett antal felaktiga adresser som nu i stort sett eliminerats. Systemet fungerar över förväntan. Inbjudan till Grad I, som i likhet
med den till Bellmandagen sändes till
samtliga Bröder i Moderlogen, nåddes
av närmare hundra fler än i juni – inte
minst tack vare att nya e-postadresser
anmälts till medlemsregistret. Ca 66%
av Bröderna tillhör nu de ”portofria”.

Har du fått våra inbjudningar
alltsedan Bellmandagen?
Vid förändringar av den här digniteten
kan något fel smyga sig in i systemet.
Vi är tacksamma för en kontakt från
dig om du misstänker att PBs postgång
till dig, såväl e-post som frankerad,
inte skulle fungera. Hör i så fall av dig
till owm.moderlogen@parbricole.se
eller till DBS (se nedan).

Rätt e-postadress

DBS består av tre Bröder som du når
via e-postadressen
support.moderlogen@parbricole.se.
De lämnar här också sina privata tele
fonnummer varifrån de i mån av tid
kan assistera i PB-relaterade support
ärenden:

Du kan själv kontrollera eller uppdatera din e-postadress i medlemsregistret.
Gå in på www.parbricole.se. Klicka
på Medlemsinloggning och fyll i ditt
AnvändarID och Lösenord, välj där
efter Personsökning och ditt eget namn.
Har du glömt dessa (eller om du
aldrig har skaffat dem) klickar du bara
på ”Glömt inloggning?” och följer
anvisningarna. Efter en liten stund har
du dina inloggningsuppgifter via epost, förutsatt att du använder samma
e-postadress som tidigare registrerats i
medlemsregistret. Senare kan du ändra
till enklare inloggningsuppgifter enligt
instruktioner under rubriken Dokument
på medlemssidornas startsida.

• Johan Dahlbäck (08-59431264)
• Richard Tjörnhammar (073-7083400)
• Mikael Björn (kan f.n. inte ta telefonsupport p g a mycket resor i jobbet).
Stort tack för att du hjälper oss till
miljövänliga, kostnads- och arbets
besparande rutiner.

Nils B Ericsson
Stor-Kanslär

Skulle du inte lyckas logga in kan du
få hjälp av Den Bacchanaliska
Supporten, DBS.

Kulturaftnarna
våren 2010

Av vårens Kulturaftnar är två klara och presenteras
här nedan. Februariprogrammet är ännu inte fastställt.

Kulturliv i stormaktstid

Den 10 mars berättar Br Magnus Andersson om tidshändelser och kulturliv i 1600-talets Stockholm. Han
sekunderas musikaliskt av Bernt Malmros på instrument och i arrangemang från tiden.

Populärkultur i beredskapsoch efterkrigstid

Vi är igång

och tar gärna hand om
dina pengar

Den 21 april skildrar Br Frank Orton 40-talets svenska
populärkultur, med dess många och varierade storheter
– Povel Ramel, Ulla Billquist, Bertil Boo, Alice Babs,
Sven-Olof Sandberg, Synkopen m.fl. För det musikaliska
står Christer Alexandersson, Mats Bergkvist, Susanne
Lindbäck samt Kvartettsångare.

www.allbakapital.se • Bröderna Jensen
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Inbjudan Grad VIII
utsänds separat*

*) Grad VIII ges i Stamhuset onsdagen den 2 dec. De nyantagne Guvernörerna dubbas vid Barbarakapitlet. Grad V ges tisdagen den 1 dec – nu för första gång

Inbjudan Grad V
utsänds separat*

gen i Stamhuset. Till gradgivningen hör i båda fallen närvaro vid Barbarakapitlet den 6 december. Deltagande i Barbarabalen är dock inte obligatoriskt.

Sanningen om
PB:s grundare
Vi känner alla Olof Kexél som Par Bricoles främste stiftare och
organisatör. Utan hans pådrivande kraft hade vårt sällskap
utslocknat för länge sedan, troligen redan under den politiska
och kulturella järnålder som följde efter Gustaf III:s död. Att det
inte blev så berodde på att sällskapets grund lagts med sådan
omsorg. Templet skakade men stod kvar.

Vad berodde detta på? Vem var han,
Olof Kexél?
Han kom från en gammal prästfamilj i
Kalmar. Familjen Kexél (eller rättare
sagt Kexélius) åtnjöt inte det bästa anseende. Farfadern, Petrus Kexélius, hade
blivit avsatt efter att ha misshandlat en
ämbetsbroder så brutalt att denne blev
sängbunden i flera månader. Fadern,
Peter Kexélius, uppges ha varit ”till
sinnet kvick men utsväfvande”. Detsamma skulle i högsta grad kunna
sägas om sonen Olof!
Som gammal blev fadern Peter alltmer
underlig och ansågs till slut ha förlorat
sitt förstånd. Sammanlagt fick han i två
äktenskap sex barn. Äldst i denna flock
var Olof Kexél som föddes i Kalmar
den 28 november 1748. Om hans barndom vet man endast att han genomgick
skolan med enorm snabbhet. Efter att
ha hoppat över flera klasser blev han
vid tolv års ålder student i Uppsala.
Där läste han juridik och disputerade
redan 1765 – sexton år gammal!
Under sin tid i Uppsala var Kexél med
och stiftade det litterära sällskapet
Apolloni Sacra, en försmak av det som
skulle komma. I detta sällskap lärde han
känna greven och skalden Johan Gabriel Oxenstierna. När Kexél år 1769
flyttade till Stockholm blev han invald
i Utile Dulci, ett av huvudstadens mest
respekterade ordenssällskap. Här gjorde
han sig bemärkt men inte mera. Trots
att han var välkänd av alla blev han aldrig ämbetsman i detta sällskap. Samma
år, 1769, bytte han efternamn till Kexél.
I Utile Dulci återsåg han Johan Gab-

riel Oxenstierna, vilket den senare inte
gladde sig åt. I sin dagbok öser Oxenstierna galla över sin studentkamrat,
som verkar ha varit överallt på samma
gång, ”Det ges ingen ort varest han ej
är att finna och ingen där han inte medför ledsnad och förargelse. Han var efter vanan försedd med en myckenhet
av Bellmans visor, ur vilka han suger
den lilla kvickhet varmed han skryter”,
skriver Oxenstierna. På ett annat ställe
i dagboken berättar Oxenstierna om när
han första gången får se och höra Bellman. Olof Kexél och Olof Bergklint
drar med honom till kommissarien Lissander, där greven får uppleva något
makalöst: se Bellman framföra scener
ur Bacchi ordenskapitel med mera.
Redan under sitt första år i Stockholm
hade Olof Kexél gjort sig bekant med
Bellman. Han hade tagit del av Bellmans verk och fallit pladask. Eftersom
Bellman var känd för att inte släppa
främlingar in på livet började Kexel
skugga Bellman. Snart märkte han att
skalden hade regelbundna vanor, han
gick bland annat alltid till samma krog
för att inta sitt morgonmål. Bellman
var ännu ogift och hade ingen ordnad
tillvaro.
Varje morgon beställde han samma rätt,
en tallrik sillsallat. En morgon sprang
Kexél före och köpte upp det krogen
hade av sillsallat innan Bellman hunnit
innanför dörren. När skalden kom var
Kexél beredd. Bellman beställde sin
älsklingsrätt och servitören förklarade att den precis tagit slut. ”Hå, det var
förargligt”, utbrast skalden, ”just i dag
när jag var så sugen på sillsallat”.
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”Kanske jag kan stå till tjänst”, sade då
Kexél och steg fram, ”ty den varan är
jag aldrig utan”. Med dessa ord halade
han fram en väldig pappstrut, till brädden fylld med sillsallat. Bellman fann
sig och sade: ”Det kallar jag att vara
en rangerad karl, vi måste bli bröder!”.
Sedan inbjöd han Kexél att slå sig ner
vid bordet och därmed var bekantskapen inledd.
Nära vänner blev de kanske inte, Bellman var inåtvänd och reserverad medan
Kexél var utåtriktad och pratsam. Han
samlade på vänner och bekanta som
andra samlar på frimärken eller mynt.
Han skulle till och med ha satt upp ett
register där folk i hans bekantskapskrets var förtecknade.
När han ombads att bygga upp det nya
ordenssällskapet grep han tillfället
med uppåtsträckta händer. Olof Kexél
tyckte om att stå i centrum, ville gärna
styra och ställa, nu fick han chansen.
Men han var tillräckligt smart att förstå
att han själv inte räckte till om sällskapet skulle få bärkraftiga vingar. Han
kontaktade därför en ung bekant inom
frimureriet (där han också hade gått
med). Denna person hette Jonas Cederstedt och skulle spela en viktig roll
under sällskapets första år.
Jonas Cederstedt var kanslist i bergskollegium och född 1756. Han var bara
22 år gammal när han inbjöds att gå
med i Sällskapet Par Bricole. Vi vet
precis när detta skedde, i november
1778. Cederstedt berättar själv att han
genomgick ”ordentlig reception i gamla
Commendeursgarden”, vilket tyder på
att han slapp harva igenom de tre rid-

dargraderna. Kexél kanske fruktade att
Cederstedt skulle bli bortskrämd om
han utsattes för prövningarna man roade sig med i dem. I Par Bricoles medlemsmatrikel är Olof Kexél nr 2 i ordningen, Jonas Cederstedt nr 3. Siffran
nr 1 är förärad friherre Adolf Fredrik
Barnekow, förste direktören vid Kongl.
Maj:ts Spektakel. Han var alltså Olof
Kexéls chef!
År 1779 finns A F Barnekow antecknad
som Par Bricoles första Guvernör.
Dessutom blev han utsedd till Riddare
av Bricoleriet innan denna grad tillkom
(år 1784). Olof Kexél bad också Barne
kow att acceptera sällskapets högsta
ämbete (General-Ordförande), men
detta erbjudande avböjde Barnekow på
grund av sin dåliga hälsa. Han föreslog
att Kexél i stället skulle utse Gustav
Stiernecrantz, och så blev det.
Livet ut nöjde sig Kexél med att vara
General-Ceremonimästare, säkert det
ämbete som bäst motsvarade hans talanger. Ingen kunde överträffa Kexél
som improvisatör, ingen gradritual var
den andra lik. Manuskript använde han
inte, allt skedde ”par bricole”.

Upplev
Bellmanhuset

med PBs Ciceroner

Från Bellmans skapelse Bacchi Orden
lånades Barbaradagen den 4 december,

men Olof Kexél förlade Vårhögtids
dagen till den 15 maj. Han skrev huvud
delen av dess ceremoniel. Att han valde just den 15 maj ska ha berott på att
Kexél under denna tid uppvaktade en
ung dam i Operabaletten vid namn
Sofia Holmstedt. Den 15 maj hade hon
namnsdag!
I en skrift om Olof Kexél har Jonas
Cederstedt skrivit följande: ”Kexél hade
ett lekande snille, föga fallet för djupa
betraktelser men med en stor lätthet att
på stället applicera andras produkter
som sina egna”. Denna medfödda svaghet ställde till problem i livet för Kexél.
Gång på gång spärrades han in på bysättningshäkte för obetalda skulder.
Därifrån skrev han till det oavlåtligt
växande Par Bricole och tog emot
besök av sina vänner.
Han avled den 5 mars 1796 efter att under en sjukdom ha intagit en större dos
kräkmedel än läkarna föreskrivit. Olof
Kexéls begravning ägde rum i Jakobs
kyrka, där Par Bricole för några år sedan satte upp en minnestavla.
I samband med avtäckningen av Kexéls
byst år 1798 (den står numera i Stamhusets Riddarsal) läste en skald i Par
Bricole upp en dikt till stiftarens minne:

”Kom, sälla skugga, skänk oss än
en skymt av dig ifrån det höga!
Kom, sväva för vårt sorgsna öga!
Din frihet glöm en stund och känn
Din forna hemvist och Din vän.
Det rum som Dig en fristad länte,
den död som Dig i friden slöt,
det bord som Dina yrken tjänte,
den bädd där vilans lugn Du njöt
– allt här Din bild ska återställa.
I döda tingen lever Du.
Allt tecknar oss det forna, sälla;
allt målar oss det hemska nu.
Vid denna lampas dunkla sken
Din arbetsdrift till dagens strimma
ej sällan uppsköt sömnens timma
- vi var ej döden lika sen?
Vad båtade Din trägna möda?
Bricoler släckas såg sitt hopp
och denna unga, raska tropp
belönar Dig ibland de döda.
Men fast ej någon afton mer
Din röst, Din sång kan oss förnöja,
den vällust blotta bilden ger
skall våra hjärtan alltid höja
och sänka himlen till oss ner”.

Martin Stugart
Ordens-Skald

Den Bacchanaliska Kören
ger en

Julkonsert

måndagen den 7 december kl 19 i Maria Magdalena kyrka
Programmet kommer att innehålla de traditionella
sångerna kring advent och jul men också några
mindre kända inslag och julmusik för orgel.
Motiv från ett av PBs vykort.
Vårt hus visas dock inte regelmässigt
av ciceroner i tidstypisk dräkt.

Solist är Magnus Kyhle,
organist Ralph Gustafsson,
och blåsare ur Den Bacchanaliska Musiken
kommer också att medverka.

Vår kulturskatt visas för allmänheten den första söndagen
i varje månad kl 13.00 (i november andra söndagen).
Vi erbjuder också visningar exklusivt för
föreningar, företag och andra grupper.
Tipsa släkt och vänner!
Kontakt: bokning@bellmanhuset.se eller tel 076-785 58 00.
Visningarnas intäkter går oavkortat till husets underhåll.

Biljetter à 100:- säljs vid ingången från kl 18.15,
men kan också förbokas via mail på adress
julkonsert.moderlogen@parbricole.se
Uppge namn och antal biljetter.
Förbokade biljetter hämtas och betalas vid ingången enl ovan.
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Stor mästare em
4 år gammal

Under den här vinjetten redovisar jag minnen från de 43 år jag hittills varit
med i Det Lysande Sällskapet. 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 försöker 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.
Vi skriver 1984 och min svåger Arne
Skarby hade vid Barbara året innan
installerats som Storkansler på den
vakanta platsen efter Pelle Lundstedt
som hastigt gått bort 1983, endast 68
år gammal.
Det gladde mig att Arne blev vald och
det visade sig snart att han var som
klippt och skuren för jobbet. Jag tror
mig aldrig upplevt ett lugnare och mer
harmoniskt samarbete och större smidighet mellan alla de inom Storkanslerns verksamhetsområde ingående
enheterna som under Arnes tid.
Själv hade jag blivit tillfrågad om jag
kunde närvara vid Styrandesammanträdena eftersom just de ”grader” som föll
på GCM:s bord var Barbara, Vårhögtidsdagen och Bellmandagen och alla
av en sådan storleksordning att det var
viktigt för planering och samordning
att GCM var med. Samma sak gällde
Ordföranden i Arbetsgraderna.
Dessutom fanns Storsekreteraren Arne
Ljungcrantz på plats så det var ett
ganska omfattande gäng som samlades
på mellanvåningen trakterade med
landgångar och öl införskaffade av
den alltid lika tjänstvillige som timide
Storhäroldern Stig Runhoff som även
han satt med vid mötena.
Under tiden 1984 och 1987 gick en
hel del prominenta Bröder bort och jag
minns dem eftersom jag som GCM hade
att göra med de allra flesta oavsett vilket
ämbete de innehade. Jag minns att den
karismatiske trubaduren Fred Åkerström
gick bort endast 48 år gammal.

En annan scenens mästare var vännen
Olle Ståhl, mångårig ledare för DBT
och själv aktiv på scenen i otaliga spex
och andra framträdanden.
En gång skulle Olle och jag framföra
en scen i samband med punschavsmakningen på Barbara. Olle kom till mitt
kontor som jag då hade på Sturegatan
i en affärslokal med stora skyltfönster.
Olle satte igång och med ryggen åt
fönstren spelade han upp hela scenen
med tillhörande kroppsövningar. Vad
han inte visste, men jag såg, var att hans
agerande tilldrog sig odelat intresse från
passerande på gatan och snart hade en
stor skara samlats utanför fönstret som
naturligtvis inte kunde bli kloka på vad
som hände därinne. Till slut var jag
tvungen att göra honom uppmärksam
på förhållandet men det bekymrade
honom inte alls att han hade åskådare,
utan fortsatte som ingenting hade hänt.
En sann aktör. Han blev 73 år.
En annan sann aktör var Fredrik W.
Lettström som på Vårhögtidsdagen behängdes med den unika Söderbergska
medaljen med briljant.
Fredrik och hans medaljer är ett kapitel
för sig. Han älskade medaljer. Under
en lång tid hade han ett horn i sidan till
Borås Par Bricole som hade tilldelat
Pino Pilotti deras Sekularmedalj men
inte Fredrik. Dock stod det felaktigt i
matrikeln att Fredrik hade medaljen.
Till slut fick han den, men då var det
någon som omedvetet eller ej såg till
att uppgiften om hans innehav togs
bort i matrikeln. Fredrik var inte glad.
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En annan historia – det finns massor –
om Fredrik och medaljer utspann sig på
en av hans jämna födelsedagar.
Klädsel för kvällen var smoking och till
smoking bär vi inte ordnar och medaljer i vårt land. Hur skulle Fredrik göra?
Snart efter det att välkomstdrinken serverats utbröt en trumpetfanfar och in
tågade ett antal fanbärare i salen. Det
var dock inte fanor man bar på utan
jättelånga rockhängare. På varje sådan
var prydligt upphängda Fredriks olika
frackar i de mängder av Ordenssällskap han tillhörde. Frackar i full ornat
med massor av band, medaljer och
märken. Det var en anslående parad
och Fredrik kunde sedan ställa av ”fanorna” i salen till allmänt beskådande
och beundran.
Fredrik var ju som alla vet Dep.
Stormästare och hade där efterträtt
den jovialiske och humoristiska Åke
Uddén, Preses i Den Bacchanaliska
Akademien och ordförande i DBM.
Åke hade gått i bricolistisk pension
redan 1978.
Vännen Åke var en stor personlighet
men inte särskilt magnifik till växten.
Måhända 1.60 lång. Vid ett tillfälle
höll Åke tal och sa: ”Jag föreslår att vi
reser oss - visst fan, jag står ju redan”.
Han var en mycket begåvad musiker
och en härlig bricolist, saknad av alla
som känt honom. Åke var född 1903
och gick bort 1986.
Vi skriver 1987 och jag, just nybliven
RSK, jobbar vidare som generalceremonimästare och skall göra så till 1989
då det händer andra saker. Det tänker
jag berätta om i nästa EVOE om ni
orkar hänga med.

Sven Olof Forselius

PB    
Kallar härmed till

Riddarekapitel
vilket gives i Par Bricoles Stamhus, Urvädersgränd 3 i Stockholm
Lördagen den 13 februari klockan 16.00
Officierande samlas klockan 15.00
Recipiender samlas klockan 15.30

Måltidskalas
Efter det högtidliga Riddarekapitlet begås gemensamt Måltidskalas med start klockan 18.00 på
Sällskapet, Arsenalsgatan 7.

Meny & pris Priset för måltidskalaset är 500 kronor och inkluderar Toast Skagen med öl/mineralvatten, pestobakad kycklingfilé och citronrisotto med vin samt kaffe. Härutöver kan
Bröderna efter eget önskemål köpa biljetter för snaps och/eller avec på Sällskapet
för 50 kr/st.

Anmälan

Bindande anmälan görs genom inbetalning till PB:s plusgiro 15 14 05-8 på så sätt att
inbetalningen är registrerad senast torsdagen den 4 februari 2010 (OBS! glöm inte att
ange namn och grad). Inbetalningskort bifogas detta utskick.

Klädsel

Högtidsdräkt med svart väst.

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 klockan 16.00.
Först till kvarn gäller, 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 10 februari klockan 19.00.
Klädsel vid prövningen: Vardagsdräkt och gradhalsband.
Varmt och Broderligen välkomna!
Åke Pino Pilotti
Stor-Mästare
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