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Barbara,
PB-Seniorerna
vem var hon? Nu är vårens program laddat med spännande utflyk- Del II
ter. Schefflerska gården,
Ett inlägg i diskussionen
från Br Martin Stugart på
sidan 7.

DAX FÖR SPEX!

Årets spex - SAMURAJEN, EN
RIKTIG NIPPONSOPPA eller
HEJSAN GEISHAN - ges traditionsenligt i samband med Grad II.
Se sista sidan.

Göteborgsresa med museibesök, Tjajkovskijbalett på
Göteborgsoperan, Nobelbiblioteket mm. Se sid 6

Ny CD-skiva,
“Stämmor och
stämningar”

DBK har nu utkommit med en ny
CD-skiva. Se Sid 6

Nästa EVOE: Manusstopp
6 April 2005, utsändes v. 16

Kallelser till
Grad II och
Grad IV
sid 4-5

(Inbetalningskort finner
Bror i mittuppslaget.)

ANMÄLAN TILL MÅLTIDSKALAS! AUKTION
Hur göra om man missat sista betalnings-/anmälningsdag till en gradmåltid men ändå vill gå...?
Eftersom vi är angelägna att de Bröder som är med på
våra måltidskalas blir väl och gott trakterade är det av
vikt att den som efter sista anmälnings-/betalningsdag
ändå vill deltaga i måltidskalaset endast kan göra detta
genom ett telefonsamtal eller ett personligt besök på
Kansliet för att få ett ”OK” härom därifrån. Mail, brev
eller fax kan alltså inte användas för efteranmälan!

PB bjuder in
till kvalitetsauktion

13 mars ska klubban
gå varm. Ännu
finns det plats
för fler objekt.
Se sid 6
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STORMÄSTAREN HAR ORDET

Stor Konselj

Sedan följer en uppläsning av SM, en uppläsning av valda delar ur
Stormästarens berättelse. Uppläsningen brukar ta 35-40 minuter
och även om SM anstränger sig att korta ned innehållet så händer
det så mycket av vikt i Par Bricole att det tar så lång tid. Efter
uppläsningen kommer SI Bengt Andersson, likaledes på vers, att
berätta om vad som händer under resten av dagen och kvällen.
Det första som händer efter hans instruktion är att vi tar en 15
minuters paus för bensträckning och andra övningar.
Efter pausen börjar så punkten Rapporter. Där lämnar Storkanslern rapport om det som diskuterats under Kanslärsträffen och
sedan kommer Dotterlogernas Styrande att berätta om vad som
sig i resp. loge förevarit under året.

Till Stor Konselj som skall avhållas i Bellmanhuset årligen i
januari månad kallas De Högste Styresmännen, Moderlogens
Storofficianter och Svarta Kors samt Dotterlogernas Styrande.

Stora Konseljen är det högsta beslutande organet i Par Bricole.
Frågor som skall avhandlas är sådana som rör hela det samlade Bricoleriet medan frågor som enbart rör resp. loge avhandlas i logernas Stora Råd och vid Årsmöten.

Vid Stor Konselj presenteras de i Stora Rådet vartannat år valda Riddare av Svarta Korset och de i Moderlogen årligen valda
Riddarna av Gyllene Korset. Presentation sker även
av valda RGK i de Dotterloger som inte själva ger
denna grad utan sänder rec. till Moderlogen.

Nästa programpunkt är frågor som skriftligen inlämnats och som skall diskuteras och ev. beslutas om.
Efter övriga frågor är det dags för SM att avsluta och
låta Bröderna vandra upp till mellanvåningen där läckra
sandwich och pärlande dryck serveras av elegant vitrockade Providörer. Nästa anhalt är vinden där den famösa
stuvade laken med rom och övriga tillbehör serveras.
Vid efterrätten brukar det bjudas på underhållning av
”The Attic Brothers” d.v.s. Stig Mellkvist, Bengt Andersson och Pino Pilotti gitarr. Repertoaren medger allsång och
sådan utbryter också spontant. Efter ”tack för maten tal” som det
här året hölls av StM i Göta Par Bricole, Ralph Green, samlas vi
i Riddarsalen för kaffe och avec. Där hålls också parentation över
bortgångna Svarta Kors under året. För de i Moderlogen avlidna
tas sköldarna ner och vi tänder ljus till dessa Bröders minne. Så
är den officiella delen av Konseljen slut och vi fortsätter kvällen
under angenäma och kamratliga former, allt under måtteligt inmundigande av ljuvligt, synligt fluidum. Stora Konseljen är inte
bara viktig som beslutsorgan utan också som ett forum där vi lär
känna varandra och skapar de relationer som är förutsättningen
för att maskineriet i Par Bricole skall fungera utan gnissel.

I övrigt vad gäller konseljer, General-, Stor- samt
Styrande Konselj hänvisas till våra Statuter.

Lördagen den 22 januari.
Flitens lampa lyser tidigt i vårt kära gamla Stamhus. Det
är våra duktiga Traktörer som är igång för att förbereda
lunchen vid den Kanslärsträff som alltid föregår Stora Konseljen.
Vid denna träff samlas logernas Kanslärer kl. 12.00 för att ta
upp frågor som är av gemensam art i logerna och som skall
förberedas till Stora Konseljen för beslut. Man har även ett liknande möte på hösten. Strax före klockan 15.00 samlas övriga
deltagare i Riddarsalen och är placerade enligt en av SI Bengt
Andersson uppgjord och elegant utförd placeringslista.

Precis klockan 15.00 slår SM klubban försiktigt i bordet och
hälsar alla, varmt välkomna och överlåter så ord och ”scen” till
Ordensskalden Martin Stugart för en välkomsthälsning på vers.
Efter namnupprop kunde det konstateras att de närvarandes
antal väl uppfyllde de kriterier som stadgades och att Konseljen sålunda var både fullsutten och beslutsmässig. Den i förväg
utsända dagordning skall godkännas och så gjordes också.

Sven Olof Forselius

Käre Bröder

utan en möjlighet att komma till sammankomster och få träffa er!
Jag vill tacka för alla druvor, vackra blomster, choklad, DVD-skivor, trevliga böcker och INTE MINST alla tröstande och stödjande ord som hjälpt mig igenom de mörkaste stunderna, TACK !!!

Den 24 november 2004 förändrades mitt liv, kanske för alltid.
Jag fick då en ganska stor hjärnblödning, följd av ytterligare en.
Lyckliga omständigheter gjorde att jag snabbt kom under vård
och kunde räddas till livet. Mitt minne, sinne, kynne och tal
synes ha återkommit men förlamningen i den vänstra kroppshalvan förbättras ännu långsamt. Jag vårdas på rehabklinik på
Danderyds sjukhus och får en helt fantastisk omvårdnad så
det går ingen nöd på mig. Det känns tryggt att den långsamma
läkningen i hjärnan övervakas. Läkningen måste få ta sin tid,
sägs det mig. Tyvärr dröjer det därför ännu en tid, kanske flera
månader innan vi ses - men ses kommer vi att göra!!

Tack också för att ni så generöst bjudit på er tid vid min
sjuksäng och genom telefonsamtal. Jag kan inte nog betona
hur det har glatt mig att se alla välkända, vänliga ansikten
och att få prata och lindra min oro. Några har sagt:”jag kan
bara stanna en kvart” eller ”en stund”. Detta är sannerligen
inte ”bara”. Alla dessa kvartar och stunder har ju kortat
mina ensamma långa dagar i samma mån! TACK igen!!
Vad gäller alla mina tack känns dom taffliga med tanke på
allt ni ställt upp med, så jag får återkomma i lämplig form när
jag är tillbaka bland er. Gud signe er alla och tack för att ni
finns, och - inte minst - fanns där när jag bäst behövde er.

Brödragemenskapen i PB och den broderliga värmen betyder så
mycket för mig och är mina bästa skäl att ge 110% på rehabträningarna. Jag längtar ju efter er alla.! Den muskeldystrofi med tillhörande gångproblem, inflammationer och värk som plågat mig i
över tjugo år kan komma att ställa till det i min process att få fart
på mitt gamla vrak till kropp, så jag har fått besked om att jag kan
komma att behöva rullstol. Jag har bearbetat detta och bestämt mig
för att om detta skulle bli fallet skall rullstolen inte vara ett hinder

Broderliga hälsningar
Anders Thureson
PS. Jag har tel 0709-555578 & 08-622 88 62. Ring gärna !
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Redaktörens ruta

Käre Broder i Par Bricole!

Sammanträdesdagar 2005

Så tog ett viktigt skede i livet slut.

Lördag 12 mars

Grad II, Bååtska Palatset
Blasieholmsgatan 6

Lördag 2 april

Grad IV, Bååtska Palatset
Blasieholmsgatan 6

På Barbaradagen installerades
två nya Styrande och De gamle
hade gjort sitt. Det har för SvenÅke Cason och mig varit en fantastisk tid, jobbig ibland, men
alltid spännande och rolig. Inte
minst angenämt har det varit att
”i tjänsten” få samarbeta med och lära känna så många härliga Bröder. Jag har aldrig tidigare verkat i någon organisation,
där alla ställer upp så villigt och helhjärtat. Möjligen är det
hemligheten bakom Par Bricoles lyckosamma framfart genom århundradena. Alla jobbar oförtrutet med Par Bricoles
bästa för ögonen. Det känns tryggt att veta att alla kommer
att stötta Pino och Gunnar på samma förnämliga sätt.

Torsdag 14 april

Stora Rådet,
Stamhuset

Lördag 21 maj

Grad I, Grad VII,
Årsmöte, Vårhögtidsdag,
Liljeholmen

Tisdag 26 juli

Slutet gott, allting gott. Ja det blev ett hejdlöst gott slut denna
Barbaradag 2004. Vi kommer aldrig att kunna glömma den
vänlighet och uppskattning som strömmade mot oss. De
närvarande Brödernas stora gåva till Stamhuset i våra namn
gjorde oss rörda av tacksamhet. Brödernas generositet mot
Sällskapet är i sanning värd en egen mässa. Insamlingen till
renoveringen av Stamhuset har ju givit mer än en trekvartsmiljon!! Det Du! Tack Käre Bröder för detta, för fint samarbete
genom åren och för den uppskattning ni visade oss på Barbaradagen!! Vi fortsätter naturligtvis att verka i och för PB, men
inte längre i rollerna som Styrande. Sven-Åke kommer vad
jag har förstått att ha fortsatt överinseende över våra klenoder
och övriga inventarier i Stamhuset och undertecknad kommer
under ytterligare en tid att vara er Redaktör för EVOE.

Bellmandagen,
Djurgården

Onsdag 14 september

Ämbetsmannaträff,
Stamhuset

Lördag 24 september

Grad IX,
Stamhuset och Sällskapet

Lördag 8 oktober

Grad III, Bååtska Palatset
Blasieholmsgatan 6

Lördag 22 oktober

Grad I, Bååtska Palatset
Blasieholmsgatan 6

Söndag 6 november
Onsdag 30 november

Nu är vi snart mitt inne i en som vanligt mycket innehållsrik
vårtermin i vårt kära PB. I detta nummer finns kallelser till
vårens båda arbetsgrader II. och IV. Kolla noga så att rätt inbetalningskort utnyttjas när Du anmäler Dig och glöm inte att beställa biljetter till spexet för familj, släkt och vänkrets. I nästa
nummer av EVOE med sista manusdag den 6 april kommer
så kallelsen till Vårhögtidsdagen med årsmöte och graderna
I. och VII. Notera gärna redan nu att tidpunkten är ändrad till
lördagen den 21 maj och att Sällskapet i år prövar rymligare
lokaler på Lustikulla konferens och krog, Liljeholmsvägen 18.
Generalintendenten meddelar att det blir en hel del guldregn
över förtjänta Bröder. Vilka det blir den här våren kommer som
vanligt att framgå av utsända brev. GI:s arbete underlättas om
alla bekräftar att breven kommit fram genom att svara, oavsett
om det gäller förhinder eller möjlighet att närvara.

Lördag 3 december

Grad VI,
Storkyrkan och Grand Hôtel
Grad VIII,
Stamhuset

Grad V och Barbaradagen,
Vinterträdgården, Spegelsalen
och Vapensalen

P.B.-KONTAKTEN

Glöm inte heller att njuta av det levande Par Bricole, som

Önskar du kontakt med någon PB-broder för att
samtala, ta en kopp kaffe eller få hjälp med
något praktiskt ärende eller för att ta dig till
eller från en PB-aktivitet?

finns vid sidan av våra Grader och måltidskalas. Jag tänker
bl.a. på PB-seniorens spännande vårprogram som framgår i
detta nummer och naturligtvis på våra kulturaftnar, som ju
blivit en efterfrågad institution inom PB. Och må icke allt
detta underbara hindra Dig från att också njuta av de allt
längre dagarna och vårens återkomst. Din bästa tid är nu

Ring då gärna Br GUNNAR REHNBERG
på telefon 08-751 89 89 eller till PB-kontaktens
telefonsvarare med nummer 08-643 25 30.

tycker och hälsar
Din tillgivne Redaktör
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KALLELSE till P.B. II
ÖVERKOMMENDÖRSKAPITLET
gives i Frimurarordens Stamhus, Blasieholmsgatan 6, Stockholm,
lördagen den 12 mars 2005, klockan 15.00.
Platserna i Ordenssalen torde godhetsfullt vara intagna kl. 14.55 (precis).
Tjänstgörande ämbetsmän samlas klockan 12.30.
Recipiender samlas klockan 13.30.
Klädsel (samtliga); Högtidsdräkt med svart väst

M Å LT I DSKALASET
Efter det högtidliga Överkommendörskapitlet avhålls klockan 17.00 måltidskalas. För måltidsavgiften som är 440 kronor får min Bror förrätt med mellanöl, varmrätt med 1/4 butelj vin, kaffe
och kaka. Snaps- och avec-kuponger ﬁnns att köpa på plats för 40 kronor stycket. Detaljerad
meny föreligger i skrivande stund ännu inte, men kommer så snart som möjligt att ﬁnnas på vår
hemsida www.parbricole.se.
ANMÄLAN sker genom inbetalning av måltidsavgiften (440 kronor) till P.B.:s postgiro 151405-8
på så sätt att betalningen blir bokförd på P.B.:s konto senast den 28 februari.
OBSERVERA! Begränsat antal platser vid måltidskalaset. Därför gäller således, rentav
emfatiskt, den gamla devisen, ”först till kvarn...”
OBSERVERA! Anmälan kan alltså endast ske genom erläggande av måltidsavgiften via P.B.:s
postgiro. I denna tidnings mittuppslag hittar min Bror postgirotalonger.
Efter måltidskalaset blir det gemensam avfärd till GrönaLunds-Teatern
där Den Bacchanaliska Theatern utsätter oss för årets spex.

“ S A M U R A J E N ”

eller “En Riktig Nipponsoppa” eller “Hejsan Geishan” i regi av Br. Pino Pilotti.
Välkomna!
Sven-Åke Bergkvist, 0.

Faddrar ombedes kontakta
och ledsaga sine adepter.

Ämbetsmännen anmäle sig snarast
till tjg. CM Mårten Levin
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KALLELSE till P.B. IV
SEENDE

GRADEN

gives i Frimurarordens Stamhus, Blasieholmsgatan 6, Stockholm,
lördagen den 2 april 2005, klockan 16.00.
Platserna i Ordenssalen torde godhetsfullt vara intagna kl. 15.55 (precis).
Tjänstgörande ämbetsmän samlas klockan 13.30.
Recipiender samlas klockan 14.30.
Klädsel (samtliga); Högtidsdräkt med svart väst

M Å LT I DSKALASET
Efter den Seende gradens högtidliga kapitel avhålls klockan 18.00 måltidskalas. För måltidsavgiften som är 420 kronor får min Bror förrätt med mellanöl, varmrätt med 1/4 butelj vin, kaffe och
kaka. Snaps- och avec-kuponger ﬁnns att köpa på plats för 40 kronor stycket. Detaljerad meny
föreligger i skrivande stund ännu inte, men kommer så fort som möjligt att ﬁnnas på vår hemsida
www.parbricole.se
ANMÄLAN sker genom inbetalning av måltidsavgiften (420 kronor) till P.B.:s postgiro 151405-8
på så sätt att betalningen blir bokförd på P.B.:s konto senast den 21 mars.
OBSERVERA! Begränsat antal platser vid måltidskalaset. Därför gäller således, rentav
emfatiskt, den gamla devisen, ”först till kvarn...”
OBSERVERA! Anmälan kan alltså endast ske genom erläggande av måltidsavgiften via P.B.:s
postgiro. I denna tidnings mittuppslag hittar min Bror postgirotalonger.

Vid gradens förtätade stämning framförs av D.B.T.

“ T AV L O R N E ”
i regi av Br Mårten Levin
Välkomna!
Roland Berg, O.

Faddrar ombedes kontakta
och ledsaga sine adepter.

Ämbetsmännen anmäle sig snarast
till tjg. CM Sven-Åke Bergkvist
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NU SKRIDER VI TILL AUKTION!

PB-SENIOREN

Nedräkningen har börjat. PB:s Kvalitetsauktion närmar sig med stormsteg. Och
här lämnas nu all den detaljinformation
som behövs för dig som vill delta. Vi
tror att det här blir ett unikt tillfälle för
Dig som söker något extra att komplettera Dina samlingar med. Det
har kommit in verkligt intressanta
objekt och många Bröder har bidragit på ett fantastiskt sätt.

Under hösten 2004 fick vi en initierad skildring av Erik
Höglunds konstnärskap, vi såg Tändstickspalatset med alla
dess klassiska interiörer och vi fick en livfull skildring av
sprittillverkningens - den lagenligas - problem. I december
avnjöt vi ett ovanligt gott julbord på Vaxholms kastell och
en härlig luciakonsert i Skeppsholmskyrkan. Terminen har
startat med en visning av KTHs stilfulla bibliotek.

Här är vårens program! Alla Bröder är
inbjudna, med eller utan medföljande!

Plats för ﬂer objekt!
Det finns fortfarande utrymme för Dig som ännu inte hunnit
lämna Ditt bidrag. Vi kan ta emot ytterligare några attraktiva saker, då gärna med historisk-, Bellmaniansk – och/eller
Stockholmsanknytning. Kontakta kansliet snarast så får Du
all information kring hanteringen.

“Spökslottet”, Schefflerska gården, Drottninggatan 116, onsdagen den 2 mars 2005 kl 14.00.
Vi får en intressant visning av svenskt och europeiskt måleri från 1300-1800-talen. Även så
kommer det att berättas om undangömda skatter
och spökerier på slottet. Agnes Hellers samling av konstglas från Orrefors får vi också ta del av. - Som avslutning
serveras landgång, öl, kaffe och kaka i källarvalven.
Pris 190 kr per person.

Visning 5 mars
För att Du i lugn och ro ska kunna titta på de aktuella auktionsobjekten har vi delat upp auktionen på en visningsdag
och en auktionsdag. Visningen sker lördagen den 5 mars
mellan kl 13-15 i stamhuset, Urvädersgränd 3 på Söder i
Stockholm. Under visningen bjuder vi på kaffe med kaka och
trevlig underhållning i form av musik och sång. Ta med hela
familjen och passa samtidigt på att visa upp vårt kära Stamhus
för de Dina. Under visningen kan Du, om Du så vill, lägga
ett skriftligt förhandsbud på det som Du är intresserad av. Det
budet bevakar Du själv under auktionen genom Din personliga närvaro. Eller så hjälper vi till med den bevakningen.

Göteborg den 18-19 mars 2005.
Tåget (X 2000) går fredagen den 18 mars kl 09.10.
På em bl a museibesök. På kvällen går Bröderna
till Valand för Göta PBs grad III medan medföljande äter middag och ser en Tjajkovskijbalett på Göteborgsoperan. - Lördagen den 19 mars blir det sightseeing
och lunch innan tåget går kl 16.42. I Sthlm kl 19.50.
Pris för hela härligheten 1690 kr plus Graden och middag/
opera. Ev tillägg för enkelrum tillkommer.

Auktion 13 mars
Själva auktionen sker den söndagen 13 mars 2005 kl
13.00 i samma lokal som visningen, nämligen: Stamhuset,
Urvädersgränd 3, Stockholm. Vi hoppas på mangrann uppslutning och många bud. Det här är ett unikt evenemang i Par
Bricoles historia som vi hoppas kan leda till en mångårig tradition. Till glädje för många Bröder och för hela Sällskapet!

Svenska Akademien, Börshuset, Källgränd
4, måndagen den 18 april 2005, kl 17.00.
Hur och med vad arbetar Akademien? Hur
går valet av nobelpristagare i litteratur till?
Vi ser på Nobelbiblioteket, Sekreterarrummet och Stora
Salen. Efteråt en gemensam, frivillig middag.
Pris 50 kr per person.

SP Kommittén

DEN BACCHANALISKA KÖREN
har nu utkommit med en ny CD-skiva:

”Stämmor och stämningar”

Ytterligare information, inte minst om Göteborgsresan,
finns på PBs hemsida och i en inbjudan som på begäran
skickas ut från kansliet.

Skivan innehåller bland annat Bellman-sånger, folkvisor, traditionella nationalromantiska nordiska manskörssånger samt ceremonisånger.
Lyssna till Aldrig en Iris, Vem är som ej,
Domaredansen, Kristallen den fina, Sangerhilsen,
Finlandiahymnen, Sveriges flagga, Thomas Jennefelts
snapsvisa, Kung Liljekonvalje m.fl.

ANMÄLAN till samtliga evenemang sker genom inbetalning till PBs postgirokonto 15 14 05-8. Ange även avsändarkonto om vi nödgas skicka tillbaka pengarna! Anmälan/betalning skall vara oss tillhanda den 22 februari för
Spökslottet och Göteborg samt den 5 april för Akademien.
Principen “först till kvarn ...” gäller.

CD-skivan, som kostar 140 kronor, finns att köpa på
PB:s kansli och genom körens medlemmar. Telefon till
PB:s kansli 08-640 22 29.
Du kan även beställa skivan per telefon hos körens
sekreterare Terje Rydén per telefon 08- 711 78 46
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VEM VAR BARBARA? - DEL II

åt den treåriga Barbara. Detta flickebarn växte upp till en
ung kvinna med flera talanger. I handarbete var hon så framstående att Stockholms mest aktade fruar vågade anförtro
henne sina döttrars undervisning i ämnet. Dessutom påstås
Barbara Klein ha ägt en hög bildning.

Med intresse läste jag Br Bo Forssells artikel ”Vem var Barbara?” i senaste numret av EVOE. Jag tar mig friheten att
komplettera den på några viktiga punker.

Traditionen att Par Bricole ska fira Barbaradagen härstam- I

slutet av 1650-talet emigerade Bellmans farfarsfar till
Stockholm från norra Tyskland. Han hette Martin Bellman,
var även han skräddare och bördig från den svenska provinsen Bremen-Verden.

mar från bricoleriets urålder. Enligt vår mytologi är hon
inte bara vårt skyddshelgon; hon var även gift med gubben
Noak.

Enligt Bellman gav denna kvinna sin make gott att dricka Den 20 januari 1663 blev han utnämnd till borgare i sin nya

hemstad Stockholm. Den 10 februari samma år gifte han sig
med Barbara Klein i Tyska kyrkan.

utan att drömma om att säga ”nå, nå”. Därmed är hon givetvis en förebild för varje hustru.

Det är sannolikt att Martin Bellman gjorde be-

Par Bricole lånade mostersgestalten av Bellmans

kantskap med Johan Klein i skräddarskrået, där
han efter sedvanlig prövotid blivit invald. Lika
sannolikt är det att han blev hembjuden till sin
nye ämbetsbroder på middag och fäst sig vid husets unga dotter.

egen skapelse Bacchi Orden. I den fanns endast
en medlem, Bellman själv, som firade ordenskapitel med Stockholms fyllbusar och gatunymfer.
Publiken fick använda sin fantasi medan Bellman skrek och gick an, imiterade sina berusade
ordensbröder och -systar, läste alexandrinska
verser och sjöng med sin ”föga starktoniga” tenorstämma till ackompanjemang på cister.

Vid äktenskapets ingående var Barbara Bellman
18 år gammal. Med tiden skulle rektorsparet få
nio barn, äldst var Bellmans farfar Johan Arndt.
Familjen bodde på Kindstugatan 11 i Gamla stan.
Efter drygt elva års äktenskap hände något otäckt
på den gatan.

Enligt

samtida vittnen var upplevelsen att se
Bellman fira ordenskapitel oförglömlig. Det tror
man gärna! I Bacchi Orden firades Barbaras dag
första gången 1766 och sista gången 1777. Därefter tog Par Bricole över traditionerna från Bellmans ordenspåfund.

Den 13 augusti 1674 blev skalden Lasse Lucidor
ihjälstucken på källaren Fimmelstången, snett
emot det Bellmanska hemmet. Samma morgon
bars Lucidor död genom stadens gränder. Kanske
Barbara och Martin Bellman såg processionen
dra förbi, omöjligt är det inte.

Barbarahögtiden hade redan från början en stark
ställning i Par Bricole. Man var noga med att fira
dagen den 4 december, precis som vi i fjol - det
bruket hölls levande långt in på 1900-talet. Sedan
gick vi över till att förlägga festerna till fredagsoch lördagskvällar, på senare tid även på söndagkvällar. Tidigare ansågs det inte lika viktigt att komma utvilad till arbetet. Eller komma alls, för den delen.

Johan

Arndt Bellman växte upp och blev på
grund av sin vackra röst och musikaliska begåvning anställd bland hovets sångare. Eftersom han dessutom
var studiebegåvad blev han med tiden professor i romersk
vältalighet vid Uppsala universitet.

Bricolisten Arvid Adrian Stiernecrantz höll sitt Barbaratal i
Par Bricole 1784. Han berättar där att Barbara föddes den 4
december 489 före syndafloden. Samma dag 380 år senare
trädde hon i brudstol med General-Skeppsbyggmästaren och
Över-Amiralen Välborne Herr af Noak. Av den anledningen
blev den 4 december Barbaras dag i Par Bricole, på en och
samma gång hennes födelse- och fröjdedag. Enligt Arvid
Adrian Stiernecrantz.

Med till Uppsala följde hans föga ålderstigna mor och fort-

Men det finns också en annan Barbara - det katolska helgo-

den nedbrutne maken följde henne i graven samma år. De
tre barnen växte upp hos sin mormor i det Daurerska huset
vid Maria kyrka. Mormodern, Catharina Daurer, fick den 5
februari 1740 bära sitt förstfödda barnbarnsbarn till dopet,
där han fick namnet Carl Michael.

satte att undervisa unga flickor i sömnadens ädla konst.
Återstoden av Johan Arndt Bellmans korta men lagerkrönta
liv är välbekant för ECOE:s läsare. Vid 40 års ålder gifte han
sig med den 16 år gamla Katarina Elisabeth Daurer. Samma
år utnämndes han till universitetets rector magnificus.

Tre barn föddes i det korta äktenskapet - hustrun avled 1709,

net S:ta Barbara ska jag återkomma till i nästa artikel - som
står oss närmare i tiden. Jag tänker på Bellmans farfarsmor.
Hon hette Barbara Klein och föddes 1645 i tyska församlingen i Stockholm. Hennes far var skräddarmästare och hette
Johan Klein, moderns namn var Elisabeth Geyers. Dessa två
gifte sig den 11 oktober 1640.

Som vuxen skulle han hylla sin farfarsmor, släktens mytomspunna urmoder, genom att ge Bacchi Orden skyddshelgonet
S:ta Barbara. Och därmed, mine Bröder, har vi slutit cirkeln.
Br Martin Stugart

Efter makan Elisabeths död gifte Johan Klein om sig den
19 oktober 1648 med Margareta Dehnen. Hon blev styvmor
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Den Bacchanaliska Theatern ger

på grönalundsteatern djurgården
Fredag 11/3 kl. 19.00 Söndag 13/3 kl. 16.00
Onsdag 16/3 kl. 19.00 Fredag 19/3 kl. 19.00
Lördag 19/3 kl. 16.00

Ett nytt spex om makt, kärlek, svek och konflikter förlagd till den japanska hamnstaden Edo i fyra akter allt under Br. Pino Pilottis lysande regi. Ensemblen tränar för fullt med att äta med pinnar, slåss med samurajsvärd, lära
sig sumobrottning, gå genom rispappersväggar, buga och knyta tygstycken till en kimono samt (förstås) lära sig
en och annan replik.
Spexet kan upplevas på Grönalund teatern, Allmänna gränd följande tider:

fredagen den 11 mars 2004 kl. 19.00
Genrep
lördagen den 12 mars 2004 (efter grad II) Premiär
söndagen den 13 mars 2004 kl. 16.00
Matiné
onsdagen den 16mars 2004 kl. 19.00
Kvällsföreställning
fredagen den 18 mars 2004 kl. 19.00
Kvällsföreställning
lördagen den 19 mars 2004 kl. 16.00
Matiné
Efter förra årets succé med utsålda hus till alla spexföreställningar finns det bara ett säkert sätt att inte bli utan biljett: beställ nu!
Biljetter till förställningarna (utom till premiären) beställer min Bror enklast genom att boka via e-mail
(samurajen05@yahoo.se) och därefter sätta in 150 kr per beställd biljett på DBTs postgironummer nr 85 50 33-7. Broder
som inte har tillgång till e-mail kan beställa per telefon direkt hos DBTs biljettör br. Andreas Franzel på 0708-11 66 66.
Mycket välkomna!
DBT

Biljettpris 150:Biljetter bokas via mail,
samurajen05@yahoo.se

