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Stor-Kanslern har ordet

Hör gärna av dig till Evoe!

Käre Bröder
Vi har nu inte bara ett nytt fantastiskt PB-år fram
för oss, vi har även gått in i ett nytt decennium.
Det glada 20-talet? Vem vet, men allt talar för det.
Vi närmar oss bland annat firandet av 250-årsju
bileet som avhålls i Stadshuset den 12 maj 2029.
Vi som var med när Sällskapet firade 200 år
minns med glädje den pampiga festen i Stadshu
set med kunglig glans. Kommande jubileum
kommer inte att bli mindre festligt. Moderlogen
sparar redan till detta event som blir århundradets
största kalas! (Möjligen kommer framtida guver
nement också att göra anspråk på detta epitet när
300-årsjubileet kommer att avhållas 2079.) Men
till dess: visst har 20-talet börjat bra. När du läser
detta har den numera traditionsmässiga julgrans
plundringen ägt rum inte bara till glädje för bar
nen, Jan Arpi & Co har haft en välbesökt kultur
afton med Mats Hayen och Körkarlen, DBT har
genomfört 2020 års bästa PB-spex ”William S.”
för såväl Bröder som den bredare publiken (läs:
Bröders familjer och vänner) med sedvanlig suc
cé etc. Apropå medverkan i teatern: vi i DHS har
ju efterlyst ökade möjligheter för Bröder att ingå i
olika talanggrupper och aktivitetsgrupper för att
skapa ytterligare samhörighet och engagemang i
Sällskapet. När jag som ansvarig producent för
årets spex räknade in de medverkande summera
de jag inte mindre än 59 Bröder i ensemblen plus
ytterligare fem Bröder i klubbmästeriet. Summa
summarum något fler än publiken vid ett par fö
reställningar (kanske också ett rekord?)! Vid alla
våra kapitel behövs förstås också många medver
kande Bröder inom olika discipliner som ser till
att vi lever upp till vårt ledord Lyskraft: talanger,
intendenter, providörer, kanslister med flera. Var
kan man lyssna på en sådan högkvalitativ kör
som DBK – ständigt i utveckling – och på kon
serter framförda av proffsmusiker i DBM - bara
för att nämna några talanger.
Men Lyskraft kostar. Sällskapets intäkter består
till största delen av medlemsavgifter. Därför är
det viktigt att årsavgifterna betalas in i tid. Kans
liet lägger ner massor av onödig tid på att om och

Evoe är medlemstidningen för dig som är
med i Par Bricoles Moderloge. Tidningen
utkommer med två nummer per år i en
upplaga på ungefär 1.200 exemplar.
Ansvarig utgivare är SM Henrik Mickos. 
I övrigt består redaktionen av Brr Michael
Masoliver och Nalle Malmborg, som sva
rar för den grafiska formen.
Saknar du kanske något i tidningen? Vill du
tipsa oss om en Broder som borde upp
märksammas? Vill du puffa för ett kom

om igen påminna sena betalare. Ännu nu i början
av mars saknades årsavgifter från ca 100 Bröder.
Jag hoppas innerligt att siffran är nere på noll när
Du läser detta.
En glädjande nyhet är att vårt nya kanslisys
tem/medlemssystem, som Moderlogen nyttjar
tillsammans med Dotterlogerna i Malmö, Jönkö
ping, Sundsvall och Örebro, nu har sjösatts och är
i drift. Detta har dock medfört en investering för
Moderlogen på över en miljon kr. Till detta kom
mer årliga licens- och underhållsavgifter på ett
par hundra tusen kr. Hyreskontraktet till Moder
logens förråd i Garnisonen, där Intendenterna
hämtar och lämnar all rekvisita till gradgivningar
na och där DBT med flera förvarar och tillverkar
kulisser, teaterrekvisita och kostymer m.m. har
sagts upp för omförhandling av hyran. Den före
slås att chockhöjas med ett par hundra procent.
Du som har idéer eller kontakter i lokalbranschen
får gärna höra av dig till mig eller Ordförande i
Rekvisitagruppen Benkt Ingeson.
Som framgår har vi ökade kostnader för att
hålla verksamheten i gång och Lyskraften på
topp. Glädjande är då att vi har generösa Bröder
som bidrar till verksamheten med donationer –
inte bara i form av kontanta bidrag utan genom
”fadderskap” för till exempel renoveringar av
ovärderliga attribut och andra inventarier i vårt
älskade Stamhus. Ett färskt exempel på detta är
en dyrbar och angelägen renovering av Moderlo
gens äldsta Riddarebanér, som tack vare en giv
mild Broder nu åter fått en framträdande plats på
vinden i Stamhuset.
Ta gärna kontakt med någon i Donationsgrup
pen om Du själv vill och har möjlighet att bidra
till Sällskapets verksamhet på ett eller annat sätt.
Apropå fadderskap, vi behöver ständigt nya
medlemmar. Du som känner likasinnade men i
mörkret ännu vandrade riddersmän: berätta för
dem om vår lysande och mångfacetterade verk
samhet, väck deras intresse så att de vill ansöka
om medlemskap. Att du själv ställer upp som fad
der är en självklarhet.
Aktivitetsgrupperna verkar bara bli fler och fler.

mande evenemang? Eller vill du kanske
själv bidra med material i form av artiklar
eller fotografier?
I vilket fall är du varmt välkommen att
höra av dig till Michael Masoliver, på
e-post:
michael.masoliver@gmail.com
eller på telefon: 070-608 99 75.
På hemsidan Parbricole.se hittar du pdfversioner av tidigare nummer.

Nyaste tillskottet är De Bacchanaliska Brobyggar
na, som ska ägna sig åt bridgespel för att hålla
trötta hjärnor i trim. En annan aktivitetsgrupp som
också hjälper äldre Bröder men på ett annat sätt är
PB-kontakten, som under ledning av Br Nils B
Ericsson ser till att Bröder som har svårt att ta sig
till olika PB-evenemang får hjälp med transport
till och från dessa. PB-kontakten ordar även de
mycket uppskattade ärtsoppsluncherna på Stam
huset då vinden är fylld av seniorer.
Som framgår ovan har det pågått många aktivite
ter i såväl Stamhuset som på olika lokaler vid
gradgivningar och högtidsdagar där många Brö
der samlas och umgås. Coronavirusets utbredan
de innebär dock efter Folkhälsomyndighetens
och Regeringens rekommendationer att vi tving
ats stänga ner i princip all vår verksamhet till
midsommar. Således har DHS efter det att jag
skickat in ovanstående rader till redaktionen ställt
in RSK, Stora Rådet, Grad 4 och 7 liksom Vår
högtidsdagen. Vidare har talanggrupper och akti
vitetsgrupper ställt in sina årsmöten m.m. När det
gäller Bellmandagen hoppas vi dock ännu på att
kunna genomföra den som planerat den 26 juli.
Vi i DHS följer utvecklingen kontinuerligt och
håller Bröderna uppdaterade via email när vi har
något nytt att förmedla.
Sällskapet är som inledningsvis nämnts inne på
sitt 25:e decennium och har överlevt alla om
världseländen av än värre art, så jag är övertygad
om att vi tillsammans och i bricolistisk anda rider
ut även coronastormen med iakttagande av de
försiktighetsmått myndigheterna gått ut med.
Med hopp om ett snart återseende och med
en broderlig bugning vid kommande PB-event
tecknar

Ulf Tivéus
Stor-Kansler

Anmäl alltid ä
 ndrade 
adress- och telefonuppgifter
till kansliet.

Anmäl alltid ändrade adress-, telefon- och mejluppgifter till
Kansliet. Du kan själv ändra uppgifter om du loggar in under
”medlemsinloggning”.
Vill du ha hjälp att ändra dina kontaktuppgifter kan du mejla
Kansliet på
sthlm@parbricole.se

Återstående Sammanträdesdagar 2020
11 april Stora Rådet
12–13 april DBA
27 april Grad 4
8 maj Grad 7

IN S T Ä L LT !

11 maj Vårhögtidsdagen
26 juli Bellmandagen
3 september Ämbetsmannaträff
21 september Grad 3
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5 oktober Grad 9
19 oktober Grad 1
10 november Grad 6
7 december Barbara, Grad V och Grad VIII

PB:s Moderloge stänger ner samtliga
aktiviteter fram till midsommar
Käre Bröder i Moderlogen,
Som ni alla vet har Regeringen och Folkhälsomyndigheten ytterligare
skärpt sina rekommendationer avseende vårt förhållningssätt till Corona.
Vi ser det därför som angeläget att också Par Bricole tar sitt ansvar
för att inte i onödan riskera ytterligare smittspridning till utsatta grupper,
såväl bland Bröderna, som i samhället i övrigt, liksom att inte heller
skapa onödig oro.
Vi har därför beslutat att ställa in Moderlogens samtliga allmän
na aktiviteter under våren. Det gäller bl.a. alla Grader under våren,
Vårhögtidsdagen, Stora Rådet, Talang- och aktivitetsgruppers fester, Den
Bacchanaliska Akademien, Kulturaftnar, liksom publika visningar, etc.
Beslutet gäller tills vidare, preliminärt fram till midsommar. När situa
tionen väsentligt förbättras kan dock verksamheten återupptas.
Vår intention är att genomföra de nu inställda aktiviteterna senare
under året.
När det gäller mindre aktiviteter inom enskilda grupper, såsom
exempelvis styrelsemöten eller liknande, kan respektive grupp dock
välja att fortsätta med sådana aktiviteter, givet att man iakttar de försik
tighetsåtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderat, se bl.a.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/
aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/.
Vi kommer löpande att återkomma med ny information via
PB DIGITAL, PB:s nya veckobrev under coronakrisen, som mailas
ut till alla Bröder varje vecka fram till midsommar.
Kansliet har som vanligt telefontid tisdagar och torsdagar kl. 10-12
och kan svara på frågor.
Det går även bra att maila Kansliet på sthlm@parbricole.se.
Med Bricolistisk Hälsning!
Henrik Mickos
Stor-Mästare

Så här når du K
 ansliet

Postadress: Sällskapet Par Bricole, Moderlogen
Box 4096, 102 62 Stockholm
Besöksadress: Stamhuset, Urvädersgränd 3
Telefon: 08-644 64 66

Christer Alexandersson
Deputerad Stor-Mästare

Hemsida: parbricole.se
E-post: sthlm@parbricole.se
Plusgiro: 15 14 05-8
Öppet: tisdagar och torsdagar kl 10.00 – 14.00
Telefontid: kl. 10.00-12.00
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Ulf Tivéus
Stor-Kansler

Bemanning i Stockholm:
Leif Arrefalk, Ernst Grafström, Bo Karlsson,
Bengt Gustavsson, Lars Larsson, Staffan Larsson,
Claes-Henrik Munck af Fulkila, Niclas Wallin,
Kaj Lindqvist och Carl-Gustaf Zeisig.

Sommarens karusellpicknickar i Bellmans fotspår

När sommaren kom sökte sig det Gustavianska hovet ut i det gröna för att med fantasifulla rust
ningar, sång och skådespel i så kallade karusellspel efterlikna gamla tiders riddersmän.
Vi Bröder i Par Bricole är givetvis inte sämre!
Med start på Nationaldagen den 6 juni hade De Bacchanaliska Nektargalarna planerat för en
sommarverksamhet för alla intresserade Bröder med Kärälskeliga samt Bacchi Riddeersmän.
Men med anledning av de rådande omständigheterna, och i enlighet med uppehållet för Moder
logens aktiviteter, har vi beslutat att ställa in sommarens picknickar och hoppas i stället få åter
komma inför sommaren 2021.
Klang!
Karusellmästarna
Andrée Alvsommar · Ingemar Hamlin · Sven Wifstrand · Claes Borgström

En ny aktivitetsgrupp
inom PB har fötts
Alla aktivitetsgrupper inom PB är till för att brö
derna ska kunna umgås på ett stimulerande sätt.
Bridgen bidrar till att förbättra och underhålla
hjärnans kapacitet. Den aktivitetsgrupp vi nu
bildat heter DBB, De Bacchanaliska Brobyggar
na. Vi spelar seriespel, fyrmanna, på bridgeklub
ben S:t Erik, Kungsholmen varje vecka. Serie
spel finns både dagtid och kvällstid. I startskedet
valde vi kvällsligan för att inte utestänga yngre,
arbetande bröder.
Våren 2019 kallades först intresserade bröder
från kören och golfen. Vi blev till slut 10 st som
samlades ett antal gånger i Stamhuset dagtid (al
la var pensionärer) som spelade/tränade/um
gicks och skapade en bridgedeklaration som alla
ska kunna spela efter.

På bilden: Fr v: Raymond Smedberg, Peter
Ljungman, Gösta Knochenhauer och Claes
Tottie. 		
Foto: Mårten Gustawsson.

Vi startade i lägsta divisionen (6) i augusti
2019 och har spelat, umgåtts och trivts med var
andra sedan dess.
Vi vill också kunna stötta kärälskeliga i PB
(även till bröder som gått bort) om de också vill
spela bridge.
Vi kastar också en handske till dotterlogerna
så att vi i en framtid kan arrangera ett PB-mäs
terskap.
Deltagare f.n.:
Raymond Smedberg (kapten), Gösta Kno
chenhauer, Hans Ringbom, Magnus Sand, Björn
Jonsson, Peter Ljungman, Niklas Hanzon,
Göran Folke, Anders Löf och Claes Tottie.
Intresserade bröder/kärälskeliga kan kontakta
mig eller någon av ovanstående bröder.
Pga risk för smittspridning har S:t Erik och
DBB lagt ner allt spel under resten av våren.

Med bridgehälsningar
Raymond Smedberg
raymond.smedberg@gmail.com / 0708-470630

Ordens
Webb R
 edaktör och 
Ordens Webb M
 aster
efterlängtas
Tycker du, Bäste Broder, att din Bacchanaliska
vandring är alldeles för lång och händelsefattig?
Saknar du de utmärkelser som du ser att din Brö
der skiner och skramlar i kapp med. Saknar du
något i din Bricolistiska tillvaro?
Hav förtröstan! Det finns bot! Det finns hopp!
Ordens Webb Redaktör
Ordens Informations Collegium söker just dig som
är en flink skribent, eller i alla fall vill bli en. Och
som har intresse av vårt dynamiska och traditions
rika Sällskap. Vi har en eller annan plats ledig för
just dig. Bli vår nya Ordens Webb Redaktör. Ett
intressant och givande värv i glada Bröders lag
inom OIC.
Ordens Webb Master
Och är du inte skribent, men tekniskt bevandrad,
längtar vi efter dig. Du som kan Wordpress-teknik
och vill hjälpa mindre tekniska Bröder att hantera
våra webbplatser. Du blir vår allas hjälte som
förklarar det oförklarliga för oss. Bli vår Ordens
Webb Master.

Foto: privat

Nektargalarnas resa
till Sundsvall
Elva förväntansfulla Nektargalar samlades på
Stockholms Central fredagen den 21 februari
för att åka snabbtåg till PBs nordligaste dotter
loge i Sundsvall. Vi skulle delta vid deras Grad
II och underhålla med Kommendörsvisan under
måltidskalaset. Andreé Alvsommar hade haft
kontakt med PB i Sundsvall sedan förra som
maren för att förbereda resan.
Väl framme väntade en promenad till hotell
Knaust, ombyte till frack och sedan uppsjung
ning i hotellets foajé. Vi samlades i KDTGS
(Källaren De Tre Gyllene Svinen) i Frimurarhu
set där vi tilldelades besöksmedaljer och vi åter
gäldade med att dela ut De Bacchanaliska Nek
targalarnas (DBN:s) märke med den sjungande
Näktergalen till berörda. Kapitlet i ordenssalen
med hela 17 recipiender var en lättsam och trev
lig tillställning. Vid den efterföljande middagen
framförde DBN Kommendörsvisan och Urban
Rönnerdahl tackade för maten. Vi avslutade
med en särskild tackvisa skriven av vår sångle
dare för kvällen Jan-Eric Österström till melo
din Balladen om Eugen Cork av Povel Ramel.
Kvällen avslutades med samkväm i KDTGS.
Efter lördagens återresa var DBN:s andra
lyckade logebesök till ända.

Höstens sångstunder
Styrelsen för De Bacchanaliska Nektargalar
na har med anledning av Coronavirusets utbred
ning beslutat att ställa in vårens sångstunder. Ni
kan dock anteckna att höstens sångstunder är
inbokade till 9 september, 8 oktober, 18 novem
ber samt 9 december.
Jan Emmervall ODBN
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Båda rollerna är en del av Ordens Informations
Collegium, som är vad man utanför Sällskapet
kallar en Kommunikationsavdelning. Vi produce
rar, sprider och arkiverar kommunikation såväl
internt som externt. Samtidigt som vi har himla
trevligt tillsammans. Är detta något för dig? Vänd
dig då till OIM Patrik Syrén för mer information,
eller tala med en OIC-Broder nära dig.
Patrik Syrén, OIM ML
patrik.syren@lavache.se
telefon 0730746630
Betänk att arbetsinsatser till gagn för
Par Bricole gör det lättare att belönas med
en eller annan utmärkelse. Det du!

PB-Kontakten –
broderlig omtanke
Vår ambition är att bistå äldre Bröder som
av olika skäl inte kan delta vid våra sam
mankomster i den utsträckning de själva
önskar.
Om du har behov av assistans – även
resebidrag – för att kunna delta, så är du
varmt välkommen att ta kontakt med någon
av oss i PB-Kontakten:
Lars Björneheim 070-209 62 75
Lars Blom 070-471 26 05
Erik Elfwing 0763-21 98 53
Nils B Ericsson 070-492 21 34
Göran Holm 073-917 83 50
Bengt Hökervall 0738-78 81 34
Peter Kvant 070-677 33 15
Staffan Larsson 070-567 61 23
Hans Lauenstein 070-744 82 22
Hans Lidquist 070-602 59 47
Claes-Henrik
Munck af Fulkila 070-256 68 89
Magnus Sand 070-277 25 05
Per Strandin 070-842 39 83
Jüri Wöörtmann 076-216 18 31

Den litterära gåtan Shakespeare var
temat för årets bejublade PB-Spex
Fanns Shakespeare? Den
gåtan kunde kanske årets PB
spex svara på – eller inte!
To be, or not to … frågar Dagobert Billsten
skallen.
Torbjörn Reimer gjorde en strålande karis
matisk tolkning i rollen av William (Shakespea
re).
Den Bacchanaliska Theatern hade en bejub
lad spexpremiär den 7 mars på Peros Teater, på
Sveavägen i Stockholm. Drygt 200 PB-bröder
fick under två på varandra följande föreställ
ningar njuta av en formidabel premiär med
många fantastiska skådespelarinsatser och ett
rakt igenom lysande musikaliskt arrangemang
av kapellmästare Christer Alexandersson och
hans orkester.
”William S. är ett nyskrivet spex om en litterär gåta som utspelas både på 1850-talet och
när det verkligen hände, om det nu verkligen

hände?”, för att citera ur teaterprogrammet.
Manuset är skrivet av den Bacchanaliska
Theaterns demonförfattare Tim Melander Bow
den (kanske med bidrag från fler), han är tillika
Ordensregissör och bidrog med utmärkt regi.
Han beträdde själv tiljorna i en av huvudrol
lerna, den som Elizabeth I, drottningen av
England. Han kan inte bara skriva och regisse
ra den mannen, han kan också både sjunga och
agera med en självklar och övertygande
scenutstrålning.
Pino Pilotti, PB:s alldeles egen teaterprima
donna, spelade kammarjungfrun (bloody) Mary
och Peter Kihlström spelade Sir Walter Raleigh,
en av tre intrigmakare i pjäsen. Han eftertraktar
starkt drottningens hand, eller snarare hela
kungariket, men det gick så där.
De två andra intrigörerna var Peter J Lind i
rollen av Sir Bacon, och Magnus Ljungkvist
som Edward de Vere. De gjorde många stiliga
och otroligt välspelade insatser, men frågan är
om inte deras duett Åh Elizabeth till melodin
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Michelangelo var mest minnesvärd. Den här
versionen kanske inte hamnar på Billboard-lis
tan men väl i PB-historien. Den fyndiga texten
är skriven av M. Ljungkvist.
Det var många lysande stjärnor på scenen
under de bägge föreställningarna, närmare be
stämt 16 stycken, orkestern oräknad, och dess
utom ännu fler där bakom, som gav oss åskåda
re en oförglömlig munter kväll med många
skratt och glada omtag.
Samtliga bilder från lördagens första föreställ
ning finns redan nu upplagda i Moderlogens
bildgalleri. Klicka dig genast dit, och se mer av
vad som hände på Peros teatertiljor:
https://kansli.parbricole.se/webpage.asp
Välj medlemsinloggning, därefter Moderlogen
och sedan moderlogens Bildgalleri och logga in
med de ”gamla” inloggningsuppgifterna.
Mycket nöje!
Text och foto: Anders Elerud
Ordens-Bildredaktör

Inbäddad i lummig grönska vid Karlbergskanalen ligger Lilla Hornsberg eller Fördärvet.

Lilla Hornsberg
– Rena fördärvet!
”Krogens namn är Fördärvet. Soten ligger
tjock över väggarna, men den som anstränger sig kan skymta väggmålningens
motiv. Det är dödsdansen. Bönder och borgare, adel och präster dansar arm i arm
kring ett benrangel som gnider en fela svart
som beck. Målningen gör många illa till
mods och gästerna brukar vara få tills timmen blivit sen och berusningen gjort dekorationerna ointressanta. Krögaren Gedda
har motsatt sig alla försök till övertalning
om att stryka ny kalk över väggarna. Den är
gjord av självaste Hoffbro *, fräser han då,
ett mästerverk.”
I sin mäktiga och skakande stockholmsskild
ring ”1793” målar Niklas Natt och Dag upp
miljön i sjökrogen Fördärvet, mera känd som
Lilla Hornsberg.
Denna del av staden, Stadshagen, var ti
digare en ödslig utkant, där olyckliga män
niskoöden försökte överleva i eländiga
ruckel och skjul – en dag i sänder. Det hän
de att någon bringades av daga för lappri,
struntsaker.
Men det fanns tidigare även ståtliga kon
traster i form av slottet Hornsberg med vack
ra trädgårdar byggt på 1650-talet av fältmar
skalken Gustaf Horn.
Sjökrogen med öknamnet Fördärvet var
ursprungligen en vaktstuga till slottet som så
småningom byggdes ut med en vindsvåning
och fick namnet Lilla Hornsberg. Och ser
idag i stort sett ut som fastigheten gjorde på
Bellmans tid.
Fördärvet vid Karlbergskanalen eller ”Rän
nilen” fungerade på sin tid som ”vattenhål”
för seglare och roddare på väg in mot eller ut
ifrån staden. Det var även ett populärt ut
flyktsmål för stadsborna. Här flödade Bruns
viks mumma, det mörka och beska ölet.
Kadetterna på Karlberg på andra sidan ka
nalen förbjöds att frekventera Fördärvet, ett
förbud som kunde kringgås på många sätt.
Per Anders Fogelström skildrar hur de äld

re kadetterna skickade nykomlingar och unga
passopper, ”rukorna”, till krogen för att häm
ta smörgåsar och kakor – som kunde levere
ras i smyg utan att officerarna såg det!
Här kunde man således som namnet anty
der fördärva både sin hälsa och ekonomi.
Krogverksamheten pågick ända fram till
1930-talet. Men kvartersnamnet lever kvar.

Bellman och Lilla Hornsberg

Även Carl Michael Bellman letar sig fram till
Lilla Hornsberg genom ogästvänliga Stadsha
gen. Den 9 juli 1779 befinner han sig på Lilla
Hornsberg och skaldar:
En himmel, klar och vit,
och vädret lugnt den dagen,
då nyss halv åtta slagen
vi kaffedags kom hit.
Barhuv´d, med bara magen
stod fiskarn uti jull´n,
och tjuren uti hagen
till skyn uppkasta mull´n.
Vips blev en mört uppdragen,
som drunknad´i kastrull´n.
Helst slödder och bagage
jag umgås med och trivs,
men helst när som de rivs
om ett uttömt fastage.
Värdinnan täcktes ge
var och en av oss tre supar
och var sin kopp kaffe
men ack! se våra slupar
vid stranden synas de.
Ödmjuka tjänare!
Sommaren 1783 disponerar familjen Bell
man sin hittills mest ståndsmässiga bostad,
en lägenhet med sal, paradsängkammare och
förstuga i orangeriet på Karlbergs slott. Kan
ske kunde han skymta Fördärvet på andra
sidan Karlbergskanalen.
Tio år senare, i juli 1793 besöker Bellman
på nytt Lilla Hornsberg. Nu i sällskap med
Elias Martin. Han skickar ett litet versbrev
med en vinjett av Elias Martin till vännen
major Kempenskiöld.
Litteraturvetaren och Bellmankännaren
Olof Holm kommenterar:
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— Han skriver ett skämtsamt versbrev på
Lilla Hornsberg, daterat i ”Tripoli” till
Kungsholmsvännen Daniel Kempenskiöld,
som för tillfället befinner sig på sitt sommar
nöje Tjälvesta i Närke. Men själva Horns
berg spelar egentligen ingen direkt roll i dik
ten.

Munkar och författare

Bellman kunde väl knappast ana att Lilla
Hornsberg skulle bli hans sentida författar
bröders alldeles eget hem, ”Författargården.”
Olof Holm:
— Byggmästaren Olle Engkvist donerade
Lilla Hornsberg till staden. Från nittonhund
rafemtiosju fyllde Sveriges Författarförbund
huset med program, träffar och annan livlig
verksamhet. På nittonhundranittiotalet hyrde
De litterära sällskapens samarbetsnämnd fast
igheten så att författarna blev kvar på Lilla
Hornsberg.
— Men DELS behövde intäkter och då lät
man några buddhistiska munkar flytta in.
Men det medförde ibland vissa besvärlig
heter.
— När Bellmansällskapets styrelse till ex
empel efter avslutat sammanträde ställde till
med middag med vin, så kunde en munk pas
sera förbi på väg in till köket, en diskret på
minnelse om att klockan var mycket!

De Bacchanaliska
Resenärerna (DBR)
— Lilla Hornsbergs tid som kloster upp
hörde och konstnären Tord Falk och hans
hustru Birgitta flyttade in. De rustade upp he
la huset och tog emot konferensgäster från
näringslivet och staden.

Broder Sune Bohlin på Göta PB Grad II i januari.

— Från 1957 fyllde Sveriges Författarförbund
Lilla Hornsberg med program, träffar och
annan verksamhet, berättar Olof Holm.

— Tjugohundraelva blev Lilla Hornsberg
åter privatbostad, som grannhuset varit hela
tiden, avrundar Olof Holm.
Lilla Hornsberg visar att det är mödan värt att
bevara och rusta upp äldre miljöer. Historien
upprepar sig!
Text & foto: Georg Hahne

* Peter Lorens Hoffbro, 1710-1759, var en
svensk konstnär och dekorationsmålare
som förekommer i Fredmans epistlar. I
epistel nr 44 heter det: ”Harpan var förgylld och grön Prydd med myrten, tusenskön, Med en Cherubin utmålad, Prålad
Utaf Hoffbros vackra rön.”
Nedan detalj ur ”Porträtt av Anton Ernst
Angel, Kongl Löpare, 1756” av Peter Hoffbro. Ur Kungl Bibliotekets samlingar.

När vi så småningom kommer att summera
verksamheten hittills från starten hösten
2018 till och med våren 2020 så har DBR
arrangerat (och nu kommer lite statistik):
• Cirka 30 besök i dotterloger, varav 5 Da
me och 3 Installationer
• Cirka 70 Bröder i ML har tillsammans
gjort ungefär 150 logebesök
Syftet med DBR är fyrfaldigt (minst):
• Att engagera Moderlogens Bröder.
• Att informera, genom nyhetsbrev och vår
Facebook-sida, om dotterlogernas evene
mang.
• Att resande Bröder, och Lyror, skall lära
känna varandra.
• Att dessa resande Bröder och Lyror skall
lära känna Bröder och systrar i våra dot
terloger.
Intresset för att resa har ökat, oerhört posi
tivt, och alla Bröder väljer inte alltid att åka
med DBR, men det gör ingenting så länge
vi uppnår våra syften.
Intresset för att besöka andra loger ökar
inte bara hos oss och det medför givetvis att
alla inte alltid får plats och att vi också blir
tvungna att ställa in ibland p.g.a. överbe
läggning.
Våra dotterloger gör dock allt för att till
godose Brödernas intresse i att besöka dem.
Så t.ex. har Dambricollerierna i både Göta
PB och Malmö PB i vår kunnat välkomna i
stort sett alla som varit intresserade.
Vårt nästa nyhetsbrev skickas ut i slutet av
maj och då kommer vi att presentera hös
tens program!
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Undertecknad med kärälskeliga Berit på
Göta Dame i februari.

Kontakt med oss sker smidigast med
mail till resor.moderlogen@parbricole.se.
Lasse Nilsson ODBR

500 år på en timme
– med PB Seniorerna
Tisdagen den 3 mars anordnade PB Seniorerna ett studiebesök på Stockholms Stadsmuseum, med efterföljande lunch på
krogen Blå Dörren.
27 st förväntansfulla seniorer fick under en lite
dryg timme en spännande och lärorik genom
gång av Stockholmshistoria från 1500-talet till
mer moderna tider.
Anders T. Holm från PB Seniorerna var
ansvarig för det mycket uppskattade arrange
manget på Stadsmuseet vid Rysstorget på Slus
sen.
Bara själva byggnaden i sig är värd ett besök.
Den ritades av Nicodemus Tessin d.ä. och upp
fördes på 1600-talets senare hälft. Först som ett
center för internationell handel men senare
som stadshusbyggnaden på Södermalm, men
fastigheten kom att inneha många olika funktio
ner fram till dagens roll som Stadsmuseet i
Stockholm som den nu formellt heter.
Gustav Vasas ande
svävade initialt
över oss besökare,
när vi började vår
resa runt år 1500.
Vi fick också förklaringen
till namnet Ryssgården, som då
var en plats där tillresta ryssar fick sälja
sina varor till svenskar som ett led i den tidens
svensk-ryska han
delsutbyte.
Vi fick också höra
historien om palatset
”Makalös”, som en
ligt uppgift, omräk
nat i dagens pen
ningvärde, lär ha va
rit lika dyrt att bygga
som Nya Karolin
ska!
Byggnaden låg vid Kungsträdgårdens södra
del och byggdes av Jakob De la Gardie på

1630-talet. Sorgligt nog brann palatset ner
1825 under pågående föreställning, då det i
slutet av sin existens bl.a. användes som teater
(Arsenalsteatern). Från scenen underrättade
skådespelaren och bricolisten Lars Hjorts
berg publiken om elden och manade den att
utrymma salen!
Vi tittade också in i Källarstugan, den gamla
krogen som i slutet av 1700-talet låg i byggna
den. Det var precis i detta rum som Par Bricole

bildades av Kexél, Bellman m.fl. år 1779, vilket
vår egen stamhusciceron eminente Lars Fager
stedt visste att berätta. Det var en nyhet t.o.m.
för vår annars så duktiga museiguide Magnus,
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som för övrigt visste väldigt mycket att berätta
om Stockholms historia.
Vi fick också en inblick i stadens forna tiders
plågor så som pest och kolera, och det känns ju
fortfarande lika aktuellt att hålla koll på hygie
nen så här i corona-tider.
I och med det så var vi i nutid och Seniorchefen själv – Thord Sjöberg – tackade för en
utomordentlig intressant och spännande tur i
historien och bjöd
oss sedan över till
en härlig lunch på
Blå Dörren, krogen
strax intill museet.
Fler bilder hittar
du som vanligt i
Moderlogens bildgalleri. Välj medlemsinlogg
ning, därefter Moderlogen och sedan Bildgalleri.  
OBS! Bröder i Moderlogen, Jönköping, Malmö,
Sundsvall och Örebro måste t.v. använda sina
”gamla” inloggningsuppgifter för att komma till
bildgalleriet (både för Användar-ID och Lösen
ord).
Text och foto: Anders Elerud
Ordens-Bildredaktör

PB Golfen
De Bacchanaliska Svingarne (DBS) inbjuder samtliga golfspe
lande Bröder i Moderlogen att delta i alla våra aktiviteter.
Ett medlemskap i DBS ger Dig möjlighet att ta del av allt detta
under 2020:
• Golfturnering omfattande 8 rundor på 8 olika golfbanor i
Stockholms-området maj/juni – augusti/september. Särskild
inbjudan kommer.
• Bacchi Horn Cup 13-14 september på Lundsbrunn GK (utan
för Skara) – alla loger i PB. Särskild inbjudan kommer.
• ”Ryder Cup” på Vingåker/Båsenberga 28-30 augusti. Sär
skild inbjudan kommer.
• Avslutningsmiddag med prisutdelning på Stamhuset i början
av oktober.
• DBS:s märke att sätta på fracken (om Du inte redan fått
DBS-märket)
• Medalj – kanske?
Årsavgiften för Ditt medlemskap i DBS är oförändrat SEK
100:-. Beloppet sättes in på DBS bankkonto 5261 - 29 529 69 i
SEB (Ange tydligt Ditt namn, ex Per K). Bankkontot står i mitt
namn.
Skicka samtidigt ett mail till parbricole.golfen@yahoo.se
med uppgift om namn, mobilnummer, mailadress och golf-id.
Som medlem i DBS kommer Du att löpande få information
om/inbjudan till alla aktiviteter och hur Du anmäler Dig till
dessa.
Anmäl Dig och betala Ditt medlemskap i DBS 2020 snarast !!
För Styrelsen i DBS
Urban Rönnerdahl
070-7276676

PB Kulturaftnar
Programmet hösten 2020

16/9 Bellman och den svenska
 sångskatten
Sångaren och läkaren Torsten Mossberg presenterar ny skiva med Bellman
tolkningar. Den ingår i en serie med utgåvor av svenska visor från äldre tid på
skivbolaget Sterling.

21/10 Monica Zetterlund
Enkel, vacker, öm…så beskrivs hon, 1900-talets stora svenska jazzsångerska.
Generöst givande egen musikalisk diktion, eget skådespeleri och en bländande
charm vann hon publikens hjärta. Med Eleonor Holm som vår egen Z och ett
drivet band bakom beskrivs Monicas liv i toner, ord och bild.
25/11 Kilten – ett fantastiskt plagg
Br Dagobert Billsten kåserar kring den skotska nationaldräkten samt dess an
vändning och historia men gör även en del andra utflykter i detta underbara
land, bl a till Skottlands nationalskald Robert Burns som var i stort sett samti
da med Bellman. För de musikaliska illustrationerna står Br Torbjörn Palm
och Br Björn Nabbe.
Anmälan sker sedvanligt via mail till kulturafton@hotmail.com. Vid överbok
ning tillämpas lottning. Samtliga kulturaftnar framförs i Stamhuset om ej annat
meddelats, med start kl 19. Entréavgiften är 100 kr och för detta får man först
klassig underhållning, kaffe, punsch och kaffebröd. Vid alltför sent återbud
eller utebliven närvaro debiteras 100 kr i efterhand.
Varmt välkomna!
Jan Arpi
O Kulturaftnarne

Nya riddare i Moderlogen: fr v bakifrån Olof Andersson, Leif Johnson, Niclas Sjögren, Eric Hellstrand, Ragnar Befrits, Mattias Appelberg, Lars Larsson, Kaj
Lindqvist, Väino Tarandi; i Vänersborg: Ingemar Wik, Holger Svedung; i Sundsvall: Jan-Olof Andersson, Greger Älgeman; i Örebro: Sven Romander

Konung Gustav Vasas Riddargrad – Riddare av Gyllene Korset!
Den 8 februari i år gavs den tionde PB-graden
i vårt Stamhus på Urvädersgränd i Stockholm.
Det var 14 stolta bröder från logerna i Moder
logen, Vänersborg, Sundsvall, samt Örebro,
som nu erhöll PBs femte riddargrad. Graden
symboliseras av ett rött band med gyllene kors
att bära runt halsen tillsammans med det svar
ta axelbandet med silverbårder ut mot kanter
na och med bokstäverna PL broderat, också
det i silver.

Grad X är inte vilken grad som helst ut
an den näst högsta graden man kan uppnå
i Par Bricole. Det finns också regler för
hur många som kan inneha graden samti
digt i respektive loge, och i vårt ordens
sällskap. Det varierar lite över tid beroen
de av antalet Bröder i de olika logerna och
totalt i riket, men f.n. finns det cirka 570
riddare av Konung Gustav Vasas riddare i
landet.

9

Efter den högtidliga gradgivningen gavs
ett sedvanligt glimrande och underhållande
måltidskalas i Sällskapets lokaler vid Blasie
holmstorg på Arsenalsgatan.

Text och foto: Anders Elerud,
Ordens-Bildredaktör

(Fler bilder från högtidligheten hittar du som
vanligt i Moderlogens bildgalleri).

Örebro Par Bricole
Det Lysande Sällskapet

I centrum för en logekväll står Bar Bara
med sina providörer. Lokala drycker radas
upp: Överstens brännvin, Närke bitter och
Örebro brygghus lager. Drinklistan har nyli
gen utökats av br. Thomas Alréus, SSR, med
en uppfriskande blandning av Champis och
konjak (ca 60/40) – självfallet döpt till:
”Örebroar’n”!
Kreativiteten påminner om vad örebroaren,
den vittberömde brandsläckaruppfinnaren,
apotekaren och hembrännaren Franz Joachim
von Aken konstaterade i sin skrift Kort afhandling om bränneri-redskap och bränwinstilwerkning af säd, frukter, bär och rötter
(Örebro 1788):

Två år efter logeinvigningen i Örebro
undrar säkert många: Hur har det
gått? Hur många är de? Var och när
träffas de?
Örebro utvecklas som stad, och Par Bricole
med den. När Bricolistiska Sällskapet bilda
des 2004 var befolkningen 127 000. Vid första
kommendörsgraden 2011 på Örebro slott var
vi 137 000 invånare, vid logeinvigningen
2017 hela 150 000, och i skrivande stund
157 000. Det innebär att många av bricolister
na är inflyttade män som eftersöker ett sam
manhang i en ny stad.
Sällskapets utveckling är avhängig av att
sammankomsterna är smakfulla, muntra och
välordnade. Teatern och kören är nu fullt ut
vecklade med allt som tillhör ritualerna och
operan. Musiken verkar kammarmusikaliskt.
Det senaste tillskottet är duon i De Bacchana
liska Lekarne med br. Tomas Holen, v. G-r, i
täten. Ordförande Robert Österlund leder ar

Brännvinspanna från 1780. Den har tillhört
apotekare Frantz Joachim von Aken och
apoteket Hjorten i Örebro.
Foto: Ridde Johansson, Nordiska museet.

betsgraderna med espri och raffinemang, till
sammans med sina ämbetsmän. Värda att
nämnas särskilt ur denna skara är br. Peter
Wickström, DB, som ständigt utvecklar ljudoch ljussättningarna. I vårt överfyllda förråd
huserar Intendent br. Johan Hellsten, SSR,
med manskap. Inflyttad från Moderlogen har
br. Sven Romander, RGK, utnämnts till Rid
dare-Härold, men är annars mest ”störande”

Frantz Joachim von Aken (1738–1798).
Foto: Samuel Lindskog, Örebro läns museum

av alla under Måltidskalasen. Kännetecknan
de för måltiden är avtalet med stadens bästa
krögare vars mat inte lämnar någon oberörd.
Den är såväl vacker som välsmakande.
Allt detta gör att många vill delta under
sammankomsterna. Över sjuttio procent av
logens egna bröder är närvarande vid varje
ordenskapitel. Och under det förra året var an
talet deltagare runt nittio i genomsnitt.
Tillväxten är god. Förra året ökade antalet
ledamöter efter utträden med sexton till ett
hundratjugotre. Idag har logen bröder i alla
grader, men stora kullar i grad fyra och fem.
Det betyder att Moderlogen kommer att reci
piera många örebröder i riddargraderna under
de kommande åren.
Idag verkar logen i arbetsgraderna och Vice
Guvenörsgraden. De Högste Styrande har
glädjande nog aviserat ett besök under Barba
rahögtiden. Vid det tillfället är förhoppningen
att logen ska tilldelas rätten att utdela Gu
venörsgraden. När det gäller riddargraderna är
utvecklingstakten långsammare, för den ut
vecklingen har en arbetsgrupp har tillsatts.

Gamle hushållare klaga, at sättet af Bränwins tilwerkningen under förbudna tiden
hos dem kommit i förgätenhet; yngre, som
sedan Krono-Bränneriernas inrättning satt
hushåll, måste wara än mera okunnige,
huru nödwändig underwisning måste wara
i denna betydliga saken.

Bränneriredskap, ur von Aken,
Kort a fhandling om bränneri-redskap och
bränwins-tilwerkning, Örebro 1780.

I Örebro Par Bricole skapas tradition
 enom förnyelse, förnyelse utifrån tradition.
g
Gamla kunskaper blir som nya, i sann ord
ning, munterhet – om än inte alltid – i full
komlig säkerhet!
Marcus Willén Ode
Styrande Mästare i Örebro Par Bricole

2020 års kalender för Örebro
• 19/9 Grad 3 • 14/11 Barbaradag •

Hola Amigos – Spansk hetta i Stamhuset
Intresset för De Bacchanaliska Drinkarnes Spanska afton var GRANDE, kanske
berodde det på den kyliga senvinterkvällen eller var det den magnifika menyn
som drog.
Oavsett så var det fullsatt i Stamhuset denna
magiska kväll som var välfylld med äkta spansk
hetta och smak. Kvällen inleddes med härligt
skummande Cava och mustig Gazpacho och
Pintxos. I den spanskdekorerade stamhusvinden
följde sedan en välkomponerad meny med vino

variado i både kulör och smakinriktning.
Gästerna njöt av Ponzumarinerad lax på klub
ba med mangosalsa och guacamole. Skogs
champinjoner, tryffelmajjo och rostade hassel
nötter. Picadillo på Gambas, calamares, bond
bönor, lime cole slaw, chorizo och marcona
mandel.
Vi fick även prova på Iberico secreto, den
väldigt speciella del av Ibericogrisen som var
mör som smör. Anrättningen serverades med
rökt salt, salsa på ananas och äpple, toppat
med rökt paprikaaioli. Kalaset avslutades
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med en underbar choklad och nötsemifreddo,
fondant med apelsin och brandyinslag.
Kvällens överraskning var ”Surprise Espa
nol” en återkoppling till ”Club 33” i en mixning
som gick hem hos gästerna … innan det var
dags att gå hem. Buenas noches!
Muchas Gracias till alla gäster och våra tappra
”assar” som tjänstgjorde denna fantastiska
kväll!
KLANG
Roberth Strand
ODBD och Vinfluencer

Presentation av styrelsen för
Bacchanaliska Lyrorna 2020
Anna Mickos, ordförande
Vad gör du när du inte syns
hos Lyrorna?
Jag är Medicinsk Fotvårds
specialist.
Vem är din” broder”?
Henrik Mickos
Vem är Anna?
Jag älskar att läsa, odla pelar
goner, klappa katterna och att
ströva i skog och mark.
Vad uppskattar du med
Lyrorna?
Att tillsammans med våra härliga medlemmar ta
del av Stockholms fantastiska kulturutbud!
Esther Meyer-Malmborg, sekreterare
Vad gör du när du inte syns
hos Lyrorna?
Vanligtvis arbetar jag på
Enheten för verksjuridik och
internationella frågor vid
Konkurrensverket.
Vem är din ”broder”?
Nalle Malmborg
Vem är Esther?
Jag är marinlotta sedan
många år tillbaka och myck
et engagerad inom Svenska
Lottakåren och Försvarsmakten. Och så samlar jag
på flodhästar!
Vad uppskattar du med Lyrorna?
Framförallt alla nya vänner jag fått sedan Lyrorna
startades. Och att vi träffas och har roligt, oavsett
bakgrund och ålder!
Eva Alexandersson Winter, webbansvarig
Vad gör du när du inte syns
hos Lyrorna?
Jag har jobbat med att krav
speca och införa datorsystem
på en av de större revisions
byråerna. Nu jobbar jag på
att pensionera mig.
Vem är din ”broder”?
Christer Alexandersson
Vem är Eva?
Två favoritsysselsättningar är
fågelskådning och fotografe
ring. Jag är också ganska bra på ölhävning!
Vad uppskattar du med Lyrorna?
Att få träffas under avslappnade former och lära
sig saker man inte visste.

Margareta Lundell, poolansvarig
Vad gör du när du inte syns
hos Lyrorna?
Jag har varit klasslärare åk. F
- 3 i 45 år, och är numera vi
karie när det passar mig.
Vem är din ”broder”?
Bo W Lundell
Vem är Margareta?
Jag sportar mycket - spelar
golf, tar långa promenader och
går på gym.
Och har klarat av både Tjej
klassikern och Halvvasan!
Vad uppskattar du med Lyrorna?
Jag uppskattar den sociala samvaron och gemen
skapen.
Tina Ehlesjö, kassör
Vad gör du när du inte syns
hos Lyrorna?
Jag är, numera pensionerad,
auktoriserad redovisningskon
sult.
Vem är din ”broder”?
Lars Ehlesjö (storsekreterare)
Vem är Tina?
Jag går på gym tre-fyra gång
er per vecka. Och jag älskar
att gå i skogen och plocka
svamp.
Vad uppskattar du med Lyrorna?
Trevlig samvaro på ett lättsamt sätt.
Marie Collberg, kommunikatör för hemsida och Facebook
Vad gör du när du inte syns
hos Lyrorna?
Jag är enhetschef på Inspek
tionen för vård och omsorg
(IVO).
Vem är din ”broder”?
Mats Collberg
Vem är Marie?
Jag spelar gärna golf på friti
den, och jag har gjort en holein-one!
Vad uppskattar du med Lyrorna?
Roliga arrangemang, i alltid lika trevligt sällskap.

Ljúfa Elwing, registeransvarig
Vad gör du när du inte syns
hos Lyrorna?
Jag är ekonom och gallerist.
Vem är din ”broder”?
Erik Elwing
Vem är Ljúfa?
Jag gillar att laga mat, prome
nera, spela golf och att gå på
konstutställningar.
Vad uppskattar du med Lyrorna?
Tillfälle att lära känna nya spännande personer.
Inger Strand, suppleant/kommunikationssupport
Vad gör du när du inte syns
hos Lyrorna?
Jag är kommunikationskon
sult och pluggar franska och
organisation på Universitetet.
Vem är din ”broder”?
Roberth Strand
Vem är Inger?
Jag gillar att träna body pump
och att promenera långt. Jag
syr kläder, spelar piano och
skapar designtårtor.
Vad uppskattar du med Lyrorna?
Oväntade, roliga och personliga möten och alla
spännande event!
Angela Elliot, suppleant/poolskötare
Vad gör du när du inte syns
hos Lyrorna?
Jag är VD-assistent på Danske
Bank Sverige, men lägger
snart arbetshandskarna på hyl
lan och blir ”fritidsforskare”
Vem är din ”broder”?
Michael Brogren
Vem är Angela?
Skotsk klanmedlem med krea
tiva förfäder (allt från bisko
par till banditer)
Vad uppskattar du med Lyrorna?
Härliga människor, hög energinivå och intressanta
aktiviteter – klart humörhöjande!

Här når du enklast Bacchanaliska Lyrorna:
epost: lyrorna.moderlogen@parbricole.se

hemsida: www.lyrorna.se

Återupplev fjolårets teatersuccé

Capten Puff på DVD
Vill du återuppleva förra höstens stora teaterhändelse, Kulturaftnarnas
uppsättning av Olof Kexéls sedelärande komedi Capten Puff från 1789
med SM Henrik Mickos i titelrollen? Nu finns en DVD-inspelning av
braksuccén från Teater Pero att köpa på Kansliet för 150 kronor.
Kontakta gärna per e-post: sthlm@parbricole.se
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PBs Vänner och PB-pubarna

PBs Pubverksamhet blir alltmer populär. Under
2019 har PBs Vänner arrangerat sex pubaftnar.
Då samtliga pubaftnar varit fullbokade och full
satta har även två stycken ”Lördagskaféer” ar
rangerats med i princip samma upplägg som
pubarna. Skillnaden kan sägas vara att caféerna
äger rum på lördageftermiddag samt att förutom
öl, vin, smörgås och charktallrik även kaffe och
kaffebröd serveras.
Det sista kaféet arrangerades söndagen första
advent och genomfördes under temat ”Glögg
café”. Noteras kan att på lördagstillställningarna
kommer förutom den ”trogna pubpubliken”
även en annan publik som kanske inte har sam
ma möjlighet att deltaga på pubaftnarna under
veckan.
Nytt för 2019 har varit att varannan pub ge
nomförts i temaform. Marspuben som regisse
rades av Micke Andersén gick under benäm

temasatta medan andra mer exakt. Kjell Lööw
håller i septemberpuben som då har Ruben
Nilsson som tema och i november så håller
Bengt Jonshult i spakarna och regisserar en
pubafton med Povel Ramel-tema.
Datumen för höstens pubar är 17 september,
14 oktober och 17 november.
Staffan Wikström PBs Vänner
Foto: Anders Elerud

Höstens PB Pubar i regi av PBs Vänner
på Bellmanhusets Vind 2020
torsdag 17 sep • onsdag 14 okt • tisdag 17 nov kl 17–21
Dikt & ton förmedlas som vanligt av De Bacchanaliska Lekarne. Tillika erbjuds en kort spännande
Bellmanhusvisning av våra Ciceroner och PBs Traktörer svarar för en inspirerande PUB-meny.
Då våra pubar är mycket populära och alla intresserade Bröder och medföljande inte kan garanteras plats på varje Pub – huset kan bara ta emot 50 besökande samtidigt – så gör vi så att de tjugo
först inkomna anmälningarna, efter att inbjudan skickats ut, garanteras plats på puben. Övriga
platser lottas ut när anmälningstiden till respektive Pubafton har gått ut (anges i inbjudan).
Du som inte hade tur i lottningen eller du som befinner dig ”på stan” vid tillfället. Kom till vårt
eftersläpp klockan 19.30. Då har Bröderna börjat ”droppa av” hemåt och plats finns. Det återstår
då fortfarande 1,5 timme trevlig underhållning och umgänge i Brödernas krets.
FOTO: Janne Skårstedt

ningen ”Irländsk Pub – S:t Patricks day”. Sep
temberpuben hade temat ”Evert Taube” och
hanterades av Puch Magnus Olsson. Årets sista
pubafton i november hade Country-tema vilken
är vår hittills mest överbokade pubafton. Kjell
Hammarström höll i trådarna.
Våra eminenta traktörer med Fredrik Bäck i
spetsen anpassar då menyn i baren till aktuellt
tema. Bl a så serverades ”Black Pudding” och
Guiness på den Irländska puben. På Evert
Taube-puben serverades bl a vin från Argentina,
öl från Roslagen och Västkustmacka. Slutligen
på Country-puben serverades bl a Hot Dogs
som kunde sköljas ned med såväl öl som vin
från USA.
Såväl temapubarna som lördagscaféerna har
varit mycket uppskattade och har kommit för att
stanna. På varje pubafton har Cicerongruppen
givetvis ställt upp och genomfört en kortare vis
ning av stamhuset för framför allt potentiella
Bacchi riddersmän och övriga medföljande. PB
pubarna i PBs Vänners regi är en viktig rekryte
ringsbas för nya PB Bröder.
Varje pub kommer att temasättas. En del
pubar kommer att vara lite mer övergripande

Föranmälan och medlemskap i föreningen PBs Vänner!
Inför varje PB Pub sänds inbjudan via e-post
till Bröderna i Par Bricoles Moderloge samt till
medlemmarna i föreningen PBs Vänner.
PB-Broder blir vid sin första Pub-anmälan
automatiskt och utan avgift medlem i PB:s
Vänner.
För att vara säker på att du får plats på PUBkvällen skickar vi en bekräftelse på din anmä-

lan efter att lottningen skett enligt ovan.
Viktigt är att du avanmäler dig om du fått förhinder så att andra gäster kan få din plats.
Skicka mail till pbsvanner@parbricole.se.
Du PB Broder som tar med gäster anger gästens namn, mail-adress, tel nr samt relationen
till dig. Medlemsavgiften för icke PB Bröder är
20:- per påbörjat PB år, 1 juli-30 juni.

Varmt Välkomna! Föreningen PBs Vänner
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”Underbart att äntligen få tid till det som jag vela

Sune Bohlin är en av våra flitigare
Lekare med många och uppskattade framträdanden på bland
annat PB-pubar, Bellmanhusvisningar och Bellmandagar. 67 år
efter debuten i folkparkerna i
Västmanland och Dalarna är musik
fortfarande det roligaste han vet.
I juli 2019 gick Br Sune Bohlin i mål med sitt
unika projekt: att varje dag under ett års tid
spela in en ny visa hemma i bostaden i Uppsa
la och sedan lägga ut denna på sin egen kanal
på Youtube. Totalt 365 dagar med lika många
sånger ur den svenska visskatten.
– När jag fyllde 70 år spelade jag in 10 cdskivor hemma, med 20 låtar på varje skiva,
säger Sune Bohlin. Inför min 80-årsdag kom
jag på tanken att spela in visor för Youtube i
stället.
Projektet pågick oavbrutet från den 22 juli
2018 till 21 juli 2019 och omfattade välkända
och älskade visor av bland andra Evert Taube,
Carl Michael Bellman och Olle Adolphson
men också egna tonsättningar av Karin Boyes
dikter. Mot slutet hade 163 lyssnare valt att
prenumerera på kanalen, som i snitt hade 10–
20 visningar per inlägg och som mest 75 vis
ningar.

Debuterade som 14-åring

Orken är det inget fel på. I fjol hann Sune
Bohlin med 200 spelningar totalt, och 2018

blev det hela 500 framträdanden. Många av
dessa på äldreboenden runt om i Uppsalatrak
ten. 81-årige Sune Bohlin cyklar med gitarren
på ryggen mellan hemmet i Uppsala och pen
deln till Stockholm året runt. Några fler mara
ton eller Vasalopp blir det inte. Knäna säger
ifrån. Men han springer fortfarande, och vin
tertid åker han gärna skridskor varje dag på
Studenternas IP i Uppsala. Bra för artrosen,
säger han själv.
Inte ens en handoperation i mars 2018 fick
Sune Bohlin att slå av på takten. Kanske är
lusten att musicera och uppträda helt enkelt
för stor. Sune Bohlins kärlek till musiken är
nämligen livslång. Redan som 14-åring börja
de Sune Bohlin uppträda på folkparker och
dansbanor runt om i Västmanland och Dalar
na tillsammans med ett gäng kompisar från
Norberg.
Repertoaren bestod av standardjazz och an
nan dansmusik. Året var 1953. Elvis Presley
hade ännu inte slagit igenom, och i folkpar
kerna var tidigare bandyspelaren Snoddas
Nordgren en av de största stjärnorna.
Efter militärtjänsten gick flytten till Stock
holm, där Sune Bohlin började hänga på jazz
krogar för att lyssna till legendariska musiker
som John Coltrane och Dizzie Gillespie. I
samma veva började han själv uppträda som
trubadur, bland annat på den legendariska Vi
språmen Storken och GullTuppen.
Under studierna på Thorildsplans gymnasi
um kunde han försörja sig som musiker. Men
sedan kom familjelivet med hustru och fyra
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barn emellan. I samma veva minskade också
efterfrågan på vissångare i Stockholm, minns
han.
– Men så här i efterhand var det nog bäst
det som skedde. Mina kamrater från 60-talet
som blev kvar i branschen har knappt någon
pension i dag, säger han.

Pensioneringen b
 lev en
nytändning

Pensioneringen år 2000 blev något av en ny
tändning, säger han själv. Sune Bohlin anmäl
de sig till en nybörjarkurs i gitarr och en sång
kurs och började uppträda på äldreboenden.
En fantastisk miljö där han fick ett varmt mot
tagande och mycket uppskattning.
– Det var underbart att äntligen få tid till det
som jag hade velat göra hela livet.
År 2012 blev han medlem i PB, där han
omedelbart engagerade sig i De Bacchanalis
ka Lekarne (DBL).
– Det är ett väldigt generöst och stöttande
sammanhang, som hjälper mig att växa och
utvecklas. Bröderna är en underbar publik.
Det finns en sådan trygghet. Det är tillåtet att
råka spela lite fel live. Dessutom är Par Brico
le så levande. Andra föreningar och sällskap
har inte alls samma återväxt.

at göra hela livet” Moderlogens orgel
väl omhändertagen

Inför 2020 tänker Sune Bohlin fortsätta
med sina många engagemang inom och ut
anför Sällskapet. Han ser också fram emot
fler spelningar med den nya konstellationen
Dubbel-Trubadurerna tillsammans med ung
domsvännen Björn Karlsson, som sedan de
buten i november 2019 har uppträtt flera
gånger på bland annat Engelen och Nordens
ljus. Sune Bohlin fortsätter gärna att tonsätta
dikter, berättar han.
– Jag fick blodad tand efter att ha släppt
en cd i april 2019 med egen tonsättning av
Karin Boye, säger han. Vi får se hur det blir
med det, men framför allt är jag väldigt
tacksam över att kunna uppträda och över
att det har gått så bra.
Text: Michael Masoliver
Foton: Privata

Fakta:
Sune Bohlin: Född 1939
Artistnamn: Knivsta-Sune.
Aktuell som: Flitig Lekare inom PB. Sedan 2019
medlem i Dubbel-Trubadurerna, tillsammans
med tidigare klasskamraten Björn Karlsson.
Bor: Uppsala
Grad i PB: Grad VII
På Youtube: Sök efter Sune Bohlin.
Diskografi: Se knivstasune.se

Vi är ännu några kvar som minns att vår Rid
darsal en gång var försedd med en mindre
piporgel. Orgeln stod gömd bakom en trävägg
med konstfulla ursågningar föreställande or
gelpipor, en cister och några noter (början på
”Gubben Noak”) under läktaren baktill i sa
len. Spelbordet fanns på läktaren. Överföring
av impulser från tangenter och manubrier
(vippkontakter för olika stämmor) skedde
pneumatiskt via en mängd blyrör mellan vå
ningarna. I boken ”Sällskapet Par Bricole”
från 1946 finns den sparsamma uppgiften att
det var en “Ceciliaorgel med 266 pipor” som
blev installerad. Men vart tog den vägen?
När jag för en del år sedan skulle skriva
CD-häftet till DBK:s “Stämmor och stäm
ningar” besökte jag dåvarande Musikbibliote
ket på Torsgatan. Av en tillfällighet stötte jag
där samman med en person, som, när han hör
de att mitt besök i biblioteket gällde ett upp
drag för Par Bricole, berättade att vår orgel
numera fanns uppställd i museet hos Stiftelsen
Musikkulturens Främjande (SMF) på Riddar
gatan 35-37 på Östermalm. Där står den fort
farande som jag kunde konstatera vid ett be
sök tillsammans med vår Ordensorganist Olof
Andersson nu i februari.
Orgeln byggdes av den välkända firman
Åkerman & Lund i vår Riddarsal som stod
färdig 1941. När den nedmonterades och
övertogs av SMF under 1979-80 var den i då
ligt skick minns stiftelsens chef Göran Grahn,
som då deltog. Den hade varit granne med
pannrum och element vilket bl. a. bidragit till
att luftbälgarna torkat.
Det är en s.k. Cecilia- eller transmissionsor
gel, där samma pipor används i flera stämmor,
en typ av mindre orgel som installerades t.ex.
i kapell och frikyrkor. Ceciliaorglar tillverkas
inte sedan många år varför ett bevarat exem
plar är av intresse för framtiden. Varför Ceci
lia? Sankta Cecilia är kyrkomusikens skydds
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1 Göran Grahn och Olof Andersson vid spelbordet för PB:s tidigare orgel i Stiftelsen Musikkulturens Främjandes museum.
2 Dörren till förrådet under läktaren i Riddar
salen minner om orgelns forna placering.
3 Tittar man in i orgelns pipverk syns ett virrvarr av blyrör, som förmedlar impulserna från
spelbordet till piporna.

helgon, som i bild ofta framställs spelande på
en orgel.
SMF:s museum hyser en imponerande sam
ling av musikinstrument, inte minst olika kla
verinstrument ända från 1500-talet. Museet
omfattar också möbler, brev och manuskript.
Vad sägs om Franz Berwalds soffa eller Geor
ge Bizets skrivbord eller originalmanuskript
av Beethoven, Mozart och Chopin m.fl. SMF
bildades 1920 av kaptenen Rudolf Nydahl
(1882-1973) för att äga och förvalta de sam
lingar som han byggt upp under sin levnad.
Sedan PB:s orgel skänktes till SMF har den
genomgått omfattande reparationer. Den är
sedan många år i fullt spelbart skick och an
vänds vid musikaliska framföranden. Någon
fasad finns inte nu. Den utgjordes i vår Rid
darsal av den konstfullt ursågade träväggen
som nu till stor del finns kvar som utsida av
dörren till förrådet under läktaren. Orgeln var
dessutom placerad bakom brädor som kunde
vinklas för att fungera som svällare. De senare
finns kvar i det särskilda rum i SMF:s muse
um där orgeln nu är placerad.
I vår Riddarsal ersattes piporgeln med olika
elektroniska substitut, senast keyboard och
bandspelare, placerade på läktaren.
Vid vårt besök hos SMF framhöll Göran
Grahn att, om intresse finns, en grupp PB-brö
der skulle vara välkommen på visning av Stif
telsens samlingar och inte minst PB:s ”gamla”
orgel, som Göran då lovade att traktera.
Torbjörn Kronestedt text & foto

Brödraspalten – Bland Kommendörer och Korsare
I denna spalt möter vi en nybliven Broder, samt
en något mer erfaren Broder i Sällskapet. Har
du en Broder, Fadder eller ett Fadderbarn du
skulle vilja komma närmare här nästa
gång? Tipsa gärna paulabrigo1@gmail.com.
Vem är du?

Kjell Lööw, pensionerad
museiman. De sista tio
åren var jag chef för
Gustavsbergs porslins
museum. Grad III, hop-	
pas på att få grad IV nu
här i maj. Jag är både 	
Lekare och Ciceron och
blev nyligen vald till ord
förande för Ciceronerna,
det känner jag mig
mycket hedrad av och det är ju nära besläktat med
det jag gjort i egenskap av museiman.
När gick du med i PB och varför?

2016, det var Broder Bengt Jonshult som jag lär
de känna via styrelsen i Gustavsbergs porslins
museum när det var ett kommunalt bolag. Han
nämnde PB och jag tyckte att det lät intressant,
jag har alltid varit intresserad av Bellman och
Stockholmshistoria och har ju sjungit Bellman
sedan barnsben.
Finns det något som Bröderna inte känner
till om dig men gärna skulle vilja veta?

Bob Dylan har varit viktig för mig sedan tonåren,
han har följt mig och jag honom genom livet. Vi
är fyra gubbar som kör våra tolkningar och lite
annat, vi har åtminstone tjugo gig per år på olika
ställen. Jag är frontmannen, står för sången och
kompar med gitarr och spelar munspel. Sång och

musik är viktigt för mig, och det får jag också ut
lopp för inom Lekarne.
Vad är det bästa med PB?

En så fin gemenskap, tycker jag. Är så glad över
att ha kommit med i det här sammanhanget. Jag
får samtidigt möjlighet att odla mina intressen och
har lärt känna många likasinnade bröder, som jag
är mycket glad över att ha fått lära känna. Det är
ett privilegium att få vara med i Par Bricole!
Vad skulle du vilja hälsa Ännu i Mörkret
Vandrande Bacchi Riddersmän?

För mig blev valet inte så svårt, kände mig lockad
redan från början, utan att egentligen veta så
mycket om PB. Det är ju den goda samvaron,
kamratskapet och broderskapet som är det grund
läggande. Sen underlättar det om man har ett his
toriskt intresse. Det gör det hela ännu bättre. Är
redan fadder åt en gammal god likasinnad vän!
Vem är du?

Bengt Jonshult, littera
turvetare och författare,
men arbetar även med
grafisk produktion. Inom
Par Bricole är jag Vice
Ordensskald och samar
betar en hel del med de
olika talanggrupperna, i
första hand med Lekarne
och Ciceronerna. När
denna tidning går i tryck
har jag förhoppningsvis
Foto: Lisa Lanning
passerat svårigheterna
och prövningarna i grad XI, det s.k. ”Svarta kor
set”. Vi får se…

När gick du med i PB och varför?

Ganska tidigt, 21 år gammal… 1982. Jag arrange
rade en hel del Bellmanskonserter på den tiden och
stötte ihop med dåvarande Stormästaren Hans
Kjellgren, som tyckte att det skulle vara passande
att jag var med i PB. Särskilt när jag ändå sysslade
med de sköna konsterna och med Bellman i fokus.
Sedan har det bara rullat på.
Finns det något som Bröderna inte känner
till om dig men gärna skulle vilja veta?

Nja, det enda jag brukar skryta med, är att jag på
80-talet jobbade två säsonger som entertainer på
Rhodos med Club 33/Vingresor. Fjärran från det
sirliga 1700-talet. Under 10 år var jag även doma
re i Vi i 5an.
Vad är det bästa med PB?

Att vi är så kulturproducerande. Om man tänker ef
ter finns det inget sällskap eller förening som pro
ducerar så många olika typer av arrangemang i
form av körkonserter, vissång, vinprovningar, spex,
kulturaftnar och så vidare. Ställ det i relation till hur
få vi egentligen är i Moderlogen, cirka 1 100 med
lemmar. Och allt sker ideellt! Det är remarkabelt!
Vad skulle du vilja hälsa Ännu i Mörkret
Vandrande Bacchi Riddersmän?

Att tänka på Vi-känslan. Att inte behöva känna sig
främmande på något sätt! Snarare tvärs om. Direkt
tillhör man vår illustra skara. Vi alla tillsammans
utgör Par Bricole. Tveka inte heller att direkt gå
med i någon av Sällskapets olika grupper, jag lo
var – min Bror kommer att känna sig välkommen
på alla sätt och vis!
Paul Philip Abrigo, grad V,
Vice Ordens Pressekreterare

Missa inte Bellmandagen, söndag 26 juli

Just då sommarens grönska står som frodigast infaller Bellmandagen.
Firandet mjukstartar under eftermiddagen med sång och musik. Upplev
sedan kortegen förbi Skansen till Bellmansro och det traditionsrika
programmet vid bysten av vår förste Ordensskald, tillkommen på initiativ
av Par Bricole, avtäckt 26 juli 1829.
Om coronapandemin inte blåst över till dess kommer det traditionella
firandet att ersättas med underhållning och picknick vid bysten!
Reservera dagen! Närmare information lämnas i juni.
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