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SÄLLSKAPET PAR BRICOLE 

UNDER 17oo-TALET 

Med Karl XII:s död 1718 jordades den svenska stormaktsdrömmen. Den man, 
som två år därefter blev det nya århundradets och det nya, storpolitiskt blyg
samma tidevarvets konungsliga portalfigur, Fredrik I, var i allt sin höge före
trädares motsats. Den asketiske, stränge och heroiske krigarkonungen fick, 
efter en kortvarig tidsintervall, som efterträdare en levnadslustig lantgreve 
från Hessen, vilken saknade allt sinne för den nya tidens nyttomoral men 
desto mer odlade nöjet i alla dess former. Fredrik l:s politiska inflytande var 
obetydligt. En främling för sitt folk, vars språk han aldrig lärde sig tala, 
var han, vad vi skulle kalla, en operettkung. Som sådan utgör han en mycket 
lämplig portalfigur till det Bellmanska, lättsinniga rococotidevarvet. 

Under de senare levnadsåren brukade Fredrik I ej ens infinna sig i rådet. En 
namnstämpel fick här ersätta hans egenhändiga underskrift. Denna kungamak
tens förnedring sågs med likgiltighet eller välbehag av de maktägande, ständerna. 
Makten hade gått över från konung till riksdag: ständerväldet efterträdde det 
förhatliga enväldet. Den nya tiden, »frihetstiden», kännetecknas framför allt av 
hatet mot suveräniteten och av kärleken till friheten. 

Inte blott politiskt framvisar det nya tidsskedet en förändrad samhälls
struktur. Både den materiella och den andliga kulturen gingo en ny blomstrings
tid till mötes med bl. a. många vetenskapligt lysande namn. Från utlandet 
kommo nya kulturströmningar med de av »upplysningstiden» präglade ban
brytande ideerna, som nådde sin fulla blomstring under det efterföljande 
skedet, det gustavianska tidevarvet. Här blev den 1778 grundlagda Stockholms 
Posten ett forum för de moderna åsikterna. 

Stockholm synes ganska snabbt ha hämtat sig från följderna av 1710 års 
hemska pesthärjningar och nödåren under det karolinska väldets nedgångstid. 
Stadens förträffliga handelsläge betydde här en god del, även om Stockholm 
detroniserats som stormaktshuvudstad och hänvisats till den blygsammare rollen 
av residensstad i en andra rangens makt. Å andra sidan blev Stockholm inom 
det svenska riket ett centrum av stor betydelse. 

Ett ledmotiv för frihetstidens maktägande i deras politik var nyttan, och 
stora ansträngningar gjordes att främja landets och inte minst huvudstadens 
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industri, hantverk och handel. Tyvärr var det en ganska konstlad uppblomst
ring som man på detta sätt med dyrbara medel fick till stånd. I huvudstaden 
och där särskilt i Söders utkanter växte det upp en hel del industrier, som upp
ammade ett ofta helt förkommet och försupet arbetarproletariat, vars figurer 
skymta även i Bellmans diktning. Brännvinet var i skrämmande grad tröste
källan i detta elände. 

Men även i andra samhällsklasser spelade alkoholen en stor roll. Nöjes- och 
njutningslivet blomstrade som aldrig förr. Bakgrunden härtill var framför allt 
det obehärskadepartilivet och den disharmoni det medförde i den allmänna 
samlevnaden. En äventyrlig finanspolitik, stark .korruption i vida kretsar, ett 
utvecklat intrigsystem och hätsk partiförföljelse i övrigt. hade skapat en känsla 
av allmän olust. Som motvikt häremot kastade man sig in i ett hektiskt nöjes
liv med ofta fullständig ringaktning för ekonomiska och andra följder. Kulmen 
nåddes under .frihetstidens sista år - en för Bellman och hans diktning ytterst 
viktig period; 

Karl Warburg framhåller, att den prägel av »nytta», som betecknade frihets
tidens första skede, »hade alltmer givit vika för en benägenhet att 'njuta' livet 
- ej minst i avseende å Bacchi håvor - och för denna benägenhet. blev den 
unge Bellman snart en tolk. Faktiskt utgjorde detta regellösa, otyglade ungdoms
liv en av betingelserna för Bellmans genombrott som skald, förutsättningarna 
.för att han kunde bliva den inspirerade skildlaren av Stockholms glada uteliv 
under I760~ och rno-talen». 

Men; om Bellman var ett barn av sin tid, frihetstiden, accepterade han dock 
med glädje och· reservationsfritt det skede,s0l11 nu bröt in - den gustavianska 
aeran. Inom vida kretsar hade man hunnit bli hjärtligt trött på den dekadans 
och allmänna olust i landet, som det en gång så firade ständerväldet sedan med
fört med partiväsendets alla avigsidor. Man kände det därför i viss mån som 
ett reningens bad, när den unge Gustav III som nybliven konung en strålande 
augustidag 1772 gjorde sin statsvälvning i en för riket allvarlig politisk situation 
och avskaffade det femtioåriga ständerväldet samt ånyo införde ett envälde, 
som avsåg att bli en på fosterländsk grundval byggd kunglig regim enligt 
moderna upplysningsideal och likväl med en viss befogenhet för ständerna. 

Bellman hyllade hänfört den oblodiga revolutionen och dess upphovsman. 
Det skedde i en dikt, Gustafs skål, som blev det gustavianska skedets kungssång. 
Som Olof Byström visat var dikten författad något tidigare på året r772 men 
slog igenom vid revolutions tillfället och den därpå följande tiden: 

»Gustafs skål! 

Den bästa Kung, som Norden äger» etc. 
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Ur Par Bricoles samling av äldre glas och pokaler 
Till stor del hopbragt av Fredrik af Wannqvist. 

Dikten vann en oerhörd popularitet och gav anledning till att skalden kom 
i direkt personlig beröring med konungen. Han blev t. o. m. anmodad att vid 
vissa tillfällen infinna sig på slottet. Men någon hovskald blev aldrig Bellman. 
Därtill var han för litet »hoffähig», ty trots Gustav III:s i åtskilliga fall enligt 
dåtida begrepp rätt avancerade inställning var det ännu rent socialt sett ett 
betydande steg mellan den bohemiske skalden av ofrälse härkomst och hov
skalder som adels- och ämbetsmännen greve Johan Gabriel Oxenstierna och fri
herre Gudmund Göran Adlerbeth. 

Detta hindrade emellertid inte att Bellman i privata kretsar och slutna säll
skap umgicks även med personer i hög samhällsställning - bl. a. just med nyss
nämnde greve Oxenstierna, som lämnat en intressant, ofta citerad skildring 
av Bellman i hans s. k. ordensupptåg, till vilken vi återkomma. 
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SÄLLSKAPET PAR BRICOLES FÖRHISTORIA 

Bellmans ungdomsliv 
" 

Carl Michael Bellman föddes 1740 i Maria församling på Söder i Stockholm. 
Söderbo var han också under en stor och viktig del av sitt liv. Han såg dagens 
ljus i det s. k. stora Daurerska stenhuset i hörnet av Hornsgatan och Björngårds
brunnsgränden (nu Bellmansgatan). Det för länge sedan rivna huset låg på 
tomten för det nuvarande huset Hornsgatan 29 A men sköt då betydligt in 
på denna gata, som i senare tid blivit sänkt och breddad. 

Huset med ett mindre annex, det s. k. lilla Daurerska huset, åbyggnader och 
en stor trädgård tillhörde skaldens farmorsmor, den förmögna änkefru Catha
rina Daurer, född von Santen, hela släktens »oldmamma», som vid skaldens 
födelse var 75 år gammal. Hon dog 1743, och familjen Bellman flyttade där
efter ned till det lilla huset vid Björngårdsbrunnsgränden. Huset, som ända till 
1763 var skaldens barndoms- och ungdomshem, revs strax efter 1773. Å den 
byggnad, som sedan uppfördes, uppsatte Par Bricole 1871 en av slipad granit 
utförd minnestavla, vilken 1882 överflyttades till det nybyggda hus, som då 
efterträdde det gamla huset och som bär numret 24 Bellmansgatan. Minnes
tavlan har alltför länge falskeligen angivit detta hus som skaldens födelsehus. 

Carl Michael växte upp i ett gott hem, där en kristlig men därför inte världs
fientlig anda var rådande. Fadern val' sekreteraren i slottskansliet, titulärlagman
nen Johan Arendt Bellman och modern Catharina Hermonia, dotter till kyrko
herde Hermonius i skaldens födelseförsamling. 

Året 1763 blev ödesdigert i familjens liv. Fadern nödgades, djupt skuldsatt, 
sälja fastigheten, och Carl Michael, som redan kommit in i det glada stockholms
livet och råkat i vidlyftigheter, måste för att undgå sina efterhängsna borge
närer tillgripa en då för tiden vanlig . utväg att rymma till Norge. Föräldrarna 
överflyttade under tiden tilUandet, där de avledo 1765 med boet i konkurs. '\ 
Carl Michael, som fråri Norge återvänt till föräldrabostaden, vantrivdes emel
lertid på landet och mottog med glädje den befattning, som en av familjens 
vänner, kommissarien i manufakturkontoret Anders Lissander, i november 
1764 skaffade honom i detta verk. Redan förut en eftersökt sällskapsmänniska, 
ägnade skalden efter föräldrarnas bortgång i än högre grad sin talang och dikt
ning åt det glada stockholmska nöjeslivet. Men under 1760-talet mognar han 
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Carl Michael Bellman 
Oljemålning av P. Krafft d. ä., 1779. Gripsholm. 

Foto Svenska Porträttarkivet. 
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också samtidigt som skald, och redan mot slutet av årtiondet lägger han grunden 
till sitt mästerverk »F redmans epistlar». 

Här ovan har redan framhållits den roll, som alkoholen spelade i tidens hetsiga 
nöjesliv. En skrift mot superiet från 1754 meddelar som exempel på hur mycket 
brännvin dagligen utan överdrift kunde förtäras: »en god sup efter uppstigandet 
för den slemfulla magens rensande, en på frukosten eller panacea på morgon
kaffet eller teet, en god slunt före middagsmåltiden att uppväcka matlusten, 
en för aftonmåltiden och en efter måltiden som nödvändig insövningssup». 

Hur man på officiellt håll ställde sig till alkoholbruket - missbruket 
skulle vi säga - visar exempelvis en kungörelse från I 770. Som resekost anges 
där två kannor brännvin - något över fem liter - för den som haver sju 
mils väg eller längre från sitt hemvist, och en kanna allenast, när han på när_ 
mare väg färdas. Superiet florerade också i skrämmande grad. Missförhållandena 
voro så i ögonen fallande, att man givetvis måste reagera. Bekymmer framför
des också från olika delar av landet. Vid riksdagen 1761 klagades det sålunda 
över att i Bergslagen endast undantagsvis en nykter bonde kunde påträffas. 

Voro förhållandena bedrövliga på landsbygden, voro de inte ett dugg bättre 
i städerna - framför allt inte i Stockholm, landets enda storstad efter dåtida 
förhållanden. Redan mängden utskänkningsställen i huvudstaden talar här ett 
vältaligt språk. Antalet av myndigheterna fastställda krognummer hade under 
17oo-talets senare hälft utökats till 700. Även om somliga tidvis vara vakanta, 
var antalet häpnadsväckande stort på en befolkningsnumerär av blott något 
över 70.000 invånare. Lägger man härtill ett 40-tal vinskänkar eller källar
mästare, över lao-talet traktörer, vissa »spiskvarter» med vinrättigheter samt 
åtskilliga bryggare med tillstånd att försälja brännvin, måste man tillstå, att 
det var mer än väl sörjt för »Bacchi håvor». Då ha här likväl inte medräknats 
av myndigheterna otillåtna men givetvis ofta svårkontrollerade utskänknings
ställen: - lönnkrogar med ett ord. I detta sammanhang torde det vara befogat 
att redan nu göra en gensaga mot den allmänt brukade - eller missbrukade -
benämningen »bellmanskrog». Vi återkomma strax härtill i det följande. 

Alkoholkonsumtionen var kraftig inom alla samhällsklasser, och även i höga 
kretsar betraktades inte ruset som någon skam. Självfallet gavs det här åtskilliga 

gradationer. Bland de bättre situerade var det folk ur alla klasser, ämbets- och 
tjänstemän, militärer, borgare, ja, t. o, m. magistratspersoner och präster, som 
inte aktade för rov att även rätt offentligt berusa sig. Åtminstone beträffande 
prästerna ansågs dock givetvis fortfarande ett dylikt uppträdande som särskilt 
förargelseväckande. Med anledning aven insändare i Dagligt Allehanda anmäl
des på nyåret 1771 i Stockholms stads konsistorium en prästman, som gjort sig 
skyldig till skandalöst uppträdande: 
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Bellmans oittra 

Signerad: Matth. Pet. Kraft Kgl. Hof Instr. mak. N:r 49. I78!. 

Cittran, som har 5 enkla och 3 dubbla strängar, är utförd av den kände hovinstrumentmakaren M. P. 
Kraft. På baksidan av halsen äro initialerna C. M. B. ingraverade. 

Cittran såldes av ReUmans änka, soni i 52 .år överlevde sin make (hon dog 1847. nära 90 :1r gammal), 
till handlanden A. W. de Fresc, efter villeens död, år 1865, den övergick till handlanden C. M. Lcmke. 
Dennes dotter, Maria Lemke, sålde 1879 instrumentet till doktor Julius Bagge, som gick i författning om 
att av såväl änkefru de Frese som fröken Lcmke skaffa under edlig förpliktelse undertecknade dokument 
angående instrumentets äkthet. Kort därefter köptes cittran med tillhörande fodral och handlingar av gross
handlaren i Stockholm C. C. Söderström, som 1897 skänkte den dyrbara reliken till Sällskapet Par Bricole. 
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»Han säges täflat med supbröder i konsten att dobbla, svära och sjunga sup
visor. Han säges lustigt hafva dansat under glasens ljufliga klang med galonerad 
hatt på huvudet, medan prästhatten hvilat under bordet. Rent sagt: han har 
visat all möjelig böjelse till Bacchi ära.» 

Man kommer här ofrivilligt att tänka på den ökände komministern i Ladu
gårdslands församling, Carl Johan Pratenius, en begåvad men tämligen spefull 
och nonchalant person, som 1762 fullständigt okänd gjorde sitt intåg i Hed
vig Eleonora kyrka under av honom själv arrangerad musik av pukor och trum
peter för att förhöja gudstjänsten. Han blev alltmer förkommen och försupen 
och anträffades en aprilmorgon I776 död i rännstenen. 

Pratenius förefaller som klippt och skuren till ordenskaplan bland perso
nagerna i Bellmans fingerade Bacchi orden. Som sådan förekommer han också 
mycket riktigt i dikten »Ceremoniel på Bacchi Ordens dag», kanske redan från 

1766 : 

(Pukor) 

»Riddare-predikan Mllas skall. 
Se Ordens-prästen 
Knäpper up västen 

Och går modigt i sit kall. 
Hör på Prdtenius, hjelten i sin tropp! 
Klockaren Trundman bär hans kappa opp. 

Bär hans kappa opp». 

Bland de flitigaste deltagarna i tidens åt Bacchus och Venus inte minst 
Bacchus - ägnade nöjesliv voro de unga obefordrade och klent avlönade tjänste
männen i verken, »sekreterarna», med andra ord den unge Carl MichaeIs kolle
ger. De ansågo sig ha ingenting att förlora, och i tidens finansiella kaos samt allt 
hetsigare livstempo grepos de aven stämning av apres nous le diluge. Finansie
randet av deras nöjesliv bekymrade dem därför föga, vilket åtminstone för de 
mindre bemedlade utan förmögen släkt betydde en mer eller mindre avsevärd 
skuldsättning. Å andra sidan ansågo de 'sin sociala ställning fordra ett deltagande 
även i nöjeslivets förnämligare former, vilket ytterligare fördyrade livsföringen. 

Vi se sålunda Bellman deltaga i baler av olika slag, på Bollhusets maske
rader eller i tillställningar på förnämliga utvärdshus som Lorensberg etc. Hans 
umgänge hade ofta ett förnämligt inslag. Sålunda förekom där bl. a. den unge 
greve Carl Bonde, son till riksrådet Gustaf Bonde och sedermera själv riksråd. 
Carl Michael var familjen Bondes gäst både på familjegodset Hesselby och i 
riksrådets vinterbostad i Stockholm. 

Här nämndes nyss Lorensberg. Beläget ungefär, i nordöstra hörnet av nu
varande Karlbergsvägen och Upplandsgatan, var l.orensberg, i rang motsvarande 
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vårt Hasselbacken, ett av tidens mest populära utvärdshus, ett eftertraktat ställe 
för picknicker och baler. Det besöktes av gäster även från de högsta samhälls
kretsar, ibland även av representanter för kungligheten. Andra av Bellman 
besökta förnämliga värdshus voro Carlbergs värdshus vid Carlbergs slott och 
Claes på hörnet vid Roslagstullsgatan. Efter ett glatt och luxuöst leverne gjorde 
Carl Michael sin första konkurs 1764. Bland fordringsägarna var även den mag
nifike traktören Hagel på Lorensberg, som dock generöst efterskänkte sin ford
ran. Då Bellman avled 1795 som en sjuk, bruten man i ekonomisk misär, befann 
han sig ånyo i konkurstillstånd, och bland hans fordringsägare var en traktör, 
men inte en krögare. 

Det kan i detta sammanhang vara befogat att göra en bestämd reservation 
mot det missbrukade uttrycket »bellmanskrog». Det kan ofta vara svårt 
att avgöra, vad som egentligen menas med detta uttryck. Ofta menar man 
väl en krog, som omnämnes i Bellmans diktning och där av honom skildrade 
personer äro staffagefigurer. Men synnerligen ofta förefaller det som om man 
menade att Bellman själv var en av dessa krogars flitigaste besökare. Det är 
emellertid ett misstag. Som redan av ovanstående framgår frekventerade Bell
man under sina tidigare dagar näringsställen av helt an'nan rang än de tarv
liga krypin, som under namn av krogar blott serverade brännvin och öl. Sedan 
är det en annan sak, att Bellman och hans umgänge, liksom eleganter vid denna 
tid, ibland vid sina debaucher kunde roa sig med att besöka någon krog och 
betrakta typerna där. I senare år och med alltmer försämrade affärer måste 
Bellman givetvis uppsöka enklare näringsställen, men såsom genuin krogkund 
kan han inte betecknas. 

Uttrycket »bellmanskrog» vilar väl också till sist på okunnigheten om de 
olika näringsställenas karaktär på Bellmans tid, d. v. s. den stora skillnaden 
mellan värdshus och källare samt traktörsställen å ena sidan samt krogar å den 
andra. Till förvirringen har väl bidragit den i våra dagars tidningspress trött
samt upprepade beteckningen »krog» på vilken restaurant det vara må och 
»krögare» på innehavaren. 

Som förut nämnts blev Carl Michael redan tidigt en omtyckt och efter
sökt sällskapsmänniska. Han ägde en kvick, spelande begåvning, var full av 
roliga infall och improvisationer och hade ett angenämt och behagligt sätt. Han 
trakterade mästerligt cittra och även klaver. Enligt samtida uppgifter hade 
han »en behaglig sångröst, mycken kännedom af tonernas konst, och en säll
synt skådespelar-förmåga». Även intygas hans färdighet att härma människor, 
djur och instrument. Bergsvetenskapsmannen och heraldikern Daniel Tilas, fal' 
till skalden Samuel OloE Tilas, säger, att han kan »imitera all slags musique 
med munnen, ända till Orgor [orgell , och är eljest qvick af infall». 
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Bellmans ordensupptåg 

Bellmans storartade imitationsförmåga kom särskilt till sin rätt vid de 
ordensupptåg och ordensparodier, som han framförde i glada vänners lag. Ur
sprungligen voro väl dessa fria improvisationer men kommo snart att knytas 
till en diktning, varmed han sysslade vid sidan av sitt storverk »Fredmans 
epistlar» . 

Långt tidigare hade dock Carl Michael börjat sin litterära alstring. Redan 
vid I 5 års ålder översatte han psalmer från tyskan, och han producerade sig 
sedan i religiösa och moraliskt satiriska dikter. Just vid myndighetsålderns inträ
de, år I 76 I, upphör emellertid Carl Michael med sin religiösa och moraliserande 
diktning. Han började nu dikta bords- och dryckesvisor. Redan före Bellmans 
tid åtnjöt dryckesvisan eller på tidens språk »supvisan» en storartad popu
laritet. 

Ä ven i stormaktstidens diktning förekomma visserligen bacchanaliska 
inslag, men först med övergången mellan frihetstiden och gustavianska tiden 
och i fortsättningen blir denna bacchanaliska sällskapspoesi verkligt populär. 
De mest omtyckta dryckesvisorna gå land och rike runt, och även den föga 
musikaliske tyckS känna till melodierna. Det framgår på ett karakteristiskt 
sätt av ett brev 1778 från den musikaliske vitterhetsidkaren och rådmannen 
Johan Wellander tilllärdomshistorikern Johan Hinric Liden. Med anledning av 
kronprins Gustav Adolfs födelse nyssnämnda år hade den hederlige Wellander 
författat två bordsvisor, den ena kallad »Bästa propositionen», som vid en 
middag föredrogos vid en skål »bland flere personer af Borgare ståndet». 
Wellander tillägger rörande dikterna: 

»Du känner tonen, kan hända, såsom non-musicus, lättare, om jag nämner, 
at den förre sjunges som: Om Bacchus Du är Gud, så vet, at min herdinna etc. 

Och den senare som: Käre bröder! godt och ljuvligt vin, nöjen föder etc, begge 
två, såsom glädtiga sup-visor, länge och nog allmänt l<;ända.» 

Nu när dessa gamla bords- och dryckesvisor tystnat och för länge sedan 
sjunkit ned i glömskans hav, finns det dock en visa av dem alla som lever kvar »på 
folkets läppar». Ja nästan varje litet svenskt barn känner åtminstone till melo
dien eller »tonen», för att tala med Wellander, i visan om - gubben Noak. Där
emot veta nog inte barnen, att vinodlaren Noak sedan långt tillbaka i littera
turen figurerat som bacchusdyrkarnas och drinkarnas skyddspatron. 

Bellmans i »Fredmans sånger» ingående dikt Gubben Noach blev den mest 
populära av skaldens bibelparodiska dikter. Den liksom flera andra av Bellmans 
likartade visor kom i flera upplagor ut i enkelt skillingstryck - såsom f. ö. 
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De äldsta dryckeskärlen 
Uppsättning av sex pokaler, s. k. bolkar, och fem miniatyrkanoner på fot. Träarbete med 
dekor av benknoppar från I6oo-talet, omnämnt som »en antiquc)) redan i inventarium av 1784. 

Sällskapet Par Bricole. 
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även andra författares alster i denna genre. Ja, den blev så populär, att redan 
I766 en då utgiven visa anges gå på denna melodi. Givetvis åstadkom den på 
sina håll stor förargelse. Sålunda utsände Lunds domkapitel 1768 ett cirkulär 
till prästerskapet i stiftet, där det bl. a. heter: 

»Gubben Noah må bedröva och oroa alla rättsinnade, i det att den helige 
gudsmannen uti denna visa, vilken såsom pränt en stor del av gemene man tror 
vara infallible [ ofelbar l, framställes såsom en extrem drinkare, som dagligen 
sovit ut det ena ruset efter andra ... Ty har konsistorium till att förekomma 
slik oro och förargelse funnit nödigt, att härmedelst anmoda och erinra Tit., 
at det genom tjänliga föreställningar söka Tit. att förmå sina åhörare att god
villigt lämna ifrån sig dessa visor med flere förargerlige skrifter, om några 
skulle finnas, och samma sedan genom prosten i häradet konsistorio tillsända, 
samt därjämte flitigt åtvarna dem att taga sig noga till vara för sådant, som 
till ingen uppbyggelse tjänar, men väl till mycken förvirring.» 

Bellman var varken den förste eller siste av dryckesvisornas diktare, men, 
såsom en Bellmanskännare, Nils Afzelius, säger, »Bellman hann snart sätta 
sin prägel på diktarten. Den som ville sjunga till vingudens ära föll lätt in i 
hans tongå!'gar. Av efterföljarna kan knappt en enda nämnas, som inte är en 
eftersägare. Mest begåvad är väl Carl Israel Hallman, som i varje fall var en 
skicklig stilvrängare» . 

Tidens bacchanaliska diktning utmynnar till sist i en medveten Bacchuskul t 

med tillställningar av olika slag, även parodiska bacchanaliska gudstjänster -
detta givetvis i slutna kretsar. Men även i offentligheten uppträder fader Bac
chus. Sålunda förekom han i ett stort festtåg vid firandet av kronprinsens fö

delse 1778, där han åkte i en char med åtta hästar och utdelade vin bland 
folket. 

Här nämndes nyss om parodiska Bacchusgudstjänster. Men den form av 
Bacchuskult, som verkligen kom att slå igenom i det glada sällskapslivet, var 
den bacchanaliska ordensparodien, där dels bacchanalisk visdiktning och dels 
den form av dramatisk framställningskonst, som ordensparodierandet represen
terade, ingingo en intim förening. Den som först av alla på ett mästerligt sätt 
smälte samman båda dessa element var just Bellman. 

Under 17oo-talet upplevde ordensväsendet en blomstringstid som varken förr 
eller senare. Ordenssamfunden voro av de mest skiftande slag och räknade 
sina medlemmar från skilda samhällsklasser. Där funnos ordnar, som odlade 
allmänt kulturella intressen, litterära och musikaliska. Andra åter lade ton
vikten på det kvasifilosofiska eller filantropiska, medan åtskilliga sammanslut
ningar voro enbart sälIskapsordnar till de egna medlemmarnas nöje och för-
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ströelse. De senare blevo med tiden väl de förhärskande, även om ofta, jäm
sides med tidens Bacchusdyrkan, i deras program förekommo allmänt humani
tära och ideologiska inslag - mången gång som täckmantel. 

Redan under frihetstiden instiftades åtskilliga ordenssällskap. Ett av dem var 
exempelvis den av ämbetsmannen Carl Fredrik Eckleff I753 grundade Tal1ke·
byggarordel1, en litterär sammanslutning, som ägde bestånd ett årtionde. 

Då hade redan ett annat slags ordensväsen införts: de statliga ordnarna. Det 
var de I7 48 av konung Fredrik I instiftade Serafimer-, Svärds- och N ord
stjärneordl1arua, till vilka anslöts den 1772 instiftade Vasaorden, som bl. a. 
hade gemensamt ordenskapitel med de tre förutnämnda riddarordnarna. 

Slutligen tillkom en orden av alldeles särskilt slag: Frimurareorden. Av inter
nationellt ursprung med tidigare förgreningar till Sverige, fick denna orden 
sin definitiva svenska utformning med sludret I759 av nyssnämnde Eckleff. 

Det svenska ordensväsendet, särskilt då det gällde den tongivande huvud
staden, befordrade säkerligen i mångt och mycket det vittra och musikaliska 
sällskapslivet. Ordenslivet blev dock till sist så populärt, att man kan tala om 
en ren modenyck, en ordensmani, en ordensvurm. Orde11Svurme1t lydde också 
titeln på en verskomedi från något senare tid, I78 5, av friherren och vitterhets
idkaren Gustaf von Paijkull, som dock hade att utstå en hel del obehag för 
denna sin satiriska tidsskildring. Onekligen hade dock ordenslivet redan tidi
gare på många håll företett vissa urartningsfenomen i sin bombastiska och för
ljugna idealism, vilket givetvis stimulerade oppositionslustan hos kritiska be
traktare. 

Ordensväsendet gynnades även på högsta ort, och särskilt var Gustaf III:s 
broder, hertig Carl, det svenska frimureriets stormästare, i hög grad intresserad 
av och invecklad i tidens ordensmysterier. Sålunda var han »Solen» i en orden 
som L'ordre du firmament», där han samtidigt figurerar som »polstjärna» under 
titeln »Grand astre du monde de l'etoile polaire», medan han omstrålas av åt
skilliga andra »planeter», »chevaliers du soleil», av vilka åtskilliga voro kända 
adelsmän. Ceremonielet var alltså ytterst högtravande. Sällskapet upphörde på 
I77o-talet, emedan änkedrottningen »lade sig emot det» som Gjörwell skriver. 

Som vi förut sett hade det ofta alltför överbetonade och artificiella ordens
livet framkallat en mer eller mindre kraftig reaktion. Denna började så smått 
i mera enkelt improviserade parodier i enskilda bacchanaliska lag. 

Men den som på ett verkligt genialiskt vis genomförde bacchanalisk sång med 
mästerligt utformad parodi på ordensväsendet i dess utartning var såsom förut 
nämnts Carl Michael Bellman. 
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Hans spelande fantasi och underbara dramatiska begåvning firade här trium
fer. Det skedde först i rent privata kretsar. I regel var det då Bellmans förut
nämnde beskyddare, kommissarien Anders Lissander, som upplät sitt hem för 
de s. k. ordenskapitel, som skalden höll. Bellman agerade själv ensam och paro
dierade och travesterade i nära anslutning till de tämligen nyligen instiftade 
kungliga riddarordnarnas ceremoniel. 

Det hela ingick i en av Bellman fingerad Bacchi orden. Som förut nämnts 
voro skaldens uppträdanden tidigast kanske rent improviserade. Snart samman
knötos dessa tillfälliga dramatiska föreställningar med skaldens målmedvetna 
bacchanaliska diktning, som avsåg den ovannämnda diktcykeln med namnet 
»Bacchi orden», å vilken han arbetade under en lång tid men som han aldrig 
fick tillfälle att fullborda och ge ut. 

Bacchi orden var alltså inte ett verkligt ordenssamfund - det var skaldens 
dråpliga namn på det brokiga människogalleri, som han framförde vid sina 
sällskapsmuntrationer. De fingerade deltagarna voro till övervägande dei stock
holmska fyllerister från I76o-talets slut, deklasserade borgare och lägre ämbets
män samt andra, merendels ökända figurer - skalden nämner dem t. o. m. 
vid deras borgerliga namn. I de dikter, som kretsa kring »Bacchi orden», möta 
vi helt andra personager än i skaldens »Fredmans epistlar». 

Bellman har i motsats till de elegant skisserade människoödena i den sist
nämnda diktsamlingen här, i Bacchi orden, i drastisk parodi och travesti ställt 
mot varandra det högtravande ordenslivets falska idealism och den djuriska 
brännvinstörsten. 

En livfull skildring, hur det gick till vid dessa privata »Bacchi ordenskapitel», 
ger en ofta citerad berättelse av den här förut nämnde skalden, greve Johan 
Gabriel Oxenstierna. Han skriver i sina dagboksanteckningar den 4 december 

1769: 
»Bergklint och Kexel komma till mig och förmådde mig at med dem gå till 

Commissarien Anders Lissander för at där se på Bellmans uptåger. Jag följde 
med dem, och har ännu i all min lifstid ej skrattat så mycket som i qväll. Bell
man har inrättat en Orden till Bacchi ära, hvaruti ingen får bli intagen, som 
ej till det minsta två gånger för allas åsyn legat i rännstenen. Han håller detta 
Capitel ibland, dubbar Riddare, alt efter som förtjänte ämnen framkomma, 
och i kväll hölt han en Parentation öfver en död Riddare; alt på vers efter 
Operastycken. ,Han sjunger sjelf ock spelar på Cittra. Hans gester, hans röst, 
hans. spelning, som äro oförlikneliga, föröka ännu mera det nöje man har af 
sjelfva versen, som är altid vacker, och som innehåller tankar, ömsom löjliga, 
ömsom sublime, men a!tid nye, a!tid starke, altid oväntade, öfver hvilka man 
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ej kan undgå at häpna, ock antingen komma utom sig af förundran eller af 
skratt.» 

Nästa dag efter denna upplevelse antecknar Oxenstierna vidare: 
»Jag kunde ej väl sofva hela natten, så upfylt var mitt hufvud af de löjliga 

saker, som ja,g såg i går. Stundom under det jag låg, brast jag ut i ett öfverljudt 
skratt». 

Dagen därpå skriver Oxenstierna: 
»Sedan jag hade arbetat hela dagen uti Deputationen, gick jag bort med 

Casseur Stjernhof att åter höra Bellman, och fant mig där äfven så väl road 
som den första gången. Han är et värkeligt snille, ett original i Poesi, som äger 
sit eget värde olikt med alla andras. En pension gifven till dennas uppmuntran 
vore kanske äfvenså väl använd som visse andre summor gifne till en hop 
onyttige ... » 

Bellmans första privata ordenskapitel torde ha börjat omkring 1766. Med den 
växande popularitet, som dessa skaldens dramatiska framföranden rönte, ut
vidgades också den »teatermiljö», där Carl Michael agerade. Medan de förut 
rätt kortfattade bacchanaliska »ordensvisorna» utökades till mera samman
fattande dramatiska verk med genomgående handling, komiska episoder och 
upptåg, blev tydligen själva framförandet också i viss mån förändrat. Den 
större apparaten fordrade synbarligen ibland även biträdande krafter till skal
dens hjälp. Här blev det nu alltså inte en fråga om en enbart av Bellman själv 
handhavd »enmansteater». 

Det framgår bl. a. av skaldens anvisning rörande ett parti av parentationen 
över bryggaren och brännvinsbrännaren Lundholm, där det heter: »Läses af 
twenne, under Musiquen af marchen, då den tredie siunger». 

Även om dessa ordenskapitel av skalden vid tillfälle fortfarande föredrogos 
i familjekretsarna, förefaller det som om de numera - kanske just på grund 
av den ökade populariteten och den större »sceniska» apparaten - mestadels 
förlades till olika stadens värdshus och källare. Skriftställaren Johan Gabriel 
CarIen, den förtjänstfulle utgivaren och kommentatorn av Bellmans skrifter, 
nämner särskilt ett glatt sällskap, som brukade träffa samman »i norra flygeln 
af stadshuset vid Södermalmstorg» eller på värdshuset Claes på hörnet. 

En kort sammanfattning av Bellmans ordensparodiska diktnings betydelse 
skulle kunna formuleras ungefär som så: skalden uppträder först i enskilda 
kretsar som improvisatör, medan sedermera hans diktning medvetet anknytes till 
dessa dramatiska framföranden för att slutligen kulminera i en mera utarbetad 
dramatisk form med hjälp av medagerande och inför ett större auditorium. 

Men härmed äro vi också framme vid det första framträdandet av vårt säll
skap Par Bricole. En betydelsefull roll här spelade Carl Israel Hallman. 
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Hallman och Bellman 

Skalden Oxenstierna, som så njutit av och beundrat Bellmans dramatiska och 
musikaliska konst, råkade I770 även en »notarius Hallman», som läste upp »en 
hop verser fulla af eld och kvickhet». Oxenstierna tillägger, att även Hallman 
»är ett snille af det slag, som föga äro kända och som mest förtjäna att vara 
det». Längre fram i tiden kallar Thorild honom »en glad anakreontisk gubbe, 
en patriark för det lustiga, hvars hufvud nu är så skönt som en antik». Skalden 
J. M. Stjernstolpe, som I820 utgav första upplagan av Hallmans skrifter, säger: 
»Ännu lefva flera af hans anhöriga och vänner, hvilka alla intyga, att han under 
sin sena ålderdom varit mycket liflig och glad, samt att han i hvarje sällskaps
krets, där han visade sig, gifvit ton åt ett okonstlat nöje». 

Carl Israel Hallma1Z, liksom Bellman infödd stockholmare, var prästson -. 
fadern var dåvarande komministern, sedermera kyrkoherden i Hedvig Eleonora 
eller Ladugårdslands församling i Stockholm, Johan Gustaf Hallman. Skalden 
Hallman, som föddes nyårsaftonen I732, gjorde en mycket blygsam borgerlig 
karriär. Bergskollegiet, där han först inskrevs som auskultant och som han 
inte synes ha uppvaktat särdeles flitigt, befordrade honom endast till kanslist. 
Slutligen erhöll han sitt avsked. »Notarien Hallman», som han alltjämt i fortsätt
ningen kom att kallas, ägnade sig nu helt åt vitterheten och det glada sällskaps
livet. 

Här blev han desto mera uppskattad. Hallman producerade sig särskilt i den 
burleskt-bacchanaliska genren och i den parodiska diktningen. Thorild, som 
var en av hans beundrare, säger bl. a.: »Hallman har skapat den vilda bacchiska 
glädjens poesi, som hos oss har en alldeles egen och original ton och hvars Pindarus 
Bellman är. Han har gifvit oss icke parodier, som släpa sig lågt och ömkeligen 
i spåren af de stora snillen, utan mästerstycken i det burleska och i poesien, 
en lefvande dramatisk värld, Hogarths ta flor. Den låga världen är också en 
värld.» 

Dåtidens höga uppskattning av Hallmans skaldiska alstring förefaller en se
nare värld något överdriven, men onekligen kunde han ofta framträda med rika 
inslag av fyndigt skämt och gott lynne. De inlagda drastiska upptågen bidrogo 
givetvis till Hallmans popularitet inom vida kretsar. 

Den gustavianska operans snabba uppväxt och blomstring på 1770-talet inspi
rerade Hallman till en ny parodisk genre: operaparodien. Särskilt riktade han 
Stenborgs repertoar i dennes Humlegårdsteater med sina alster av detta slag. 
Andra, självständiga burlesker äro »Finkel eller det underjordiska brännvins
bränneriet» (I776) med efterspelet »Finkels parentationsakt» (1778). Över 
huvud taget har Hallman i sin diktning lämnat en drastisk skildring av dåtidens 
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Carl Israel Hallman 
Samtida teckning, enligt uppgift självporträtt. 
Nationalmuseum. 

stockholmska krogliv i förgrovad Bellmansstil. Dessutom skrev han en del 
parentationer i Bellmansk sällskapsstil. 

Det är utan vidare klart att två personer, med så många beröringspunkter 
som Bellman och Hallman inte gärna kunde undgå att träffa samman i tidens 
glada sällskapsliv. Ett särskilt tacksamt område för sin talang fann Hallman 
givetvis i tidens ordenssällskap, där han särskilt omhuldades. Ett sådant var 
exempelvis »Augusti samhälle» eller »Augustibröderne», som stiftades till minne 
av Gustaf III:s den 19 augusti 1772 utförda statsvälvning, och där både Hall
man och Bellman vora medlemmar. Den förre höll sålunda 1777 ett tal i denna 
sammanslutning. 

Troligen har någon gång ett visst, kanske i förväg snabbt skisserat samarbete 
ägt rum mellan de båda bacchanaliska diktarna särskilt i ordensparodierna. Så
som förut påpekats har Bellman själv i en anvisning rörande ett parti av paren
tationen över bryggaren och brännvinsbrännaren Lundholm omtalat inte färre 
än tre deltagande. Vi böra dock hålla i minnet att Bellman här givetvis är den 
dominerande personligheten och de båda biträdande endast statister. 

I varje fall är det inte uteslutet, att Bellmans »Ceremonielle vid parentationen 
i Riddare-capit1~t af De två förgylta svinen, hållen öfver Bränvinsbränaren 
och Riddaren Ltmdholm, den 15 October 1769» kanske spelat en viss roll 
i Par Bricoles förhistoria. Lundholm dog av slag i Maria församling i Stockholm 
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den 17 augusti 1769, och parentationen över den deklinerade gamle bryggaren 
ägde sålunda rum blott två månader efter hans död. 

Vi minnas nog körens suggestiva ingress i parentationen (»med accompagne
ment af klåckorna» ) : 

»Hör klockorna med ängsligt d!l.n 

de klämta för en Bacchi son, 
för riddarn Lundholm där i vr!l.n. 

Se svepningsduken, 

se ordens-peruquen, 

se stjärnan på'n! 

Hör klockorna vid mörksens tull! 

Sov gamle Lundholm, save lull, 

Cupido sjunger vid din mull. 

Om nånsin en maka 

skull kysst på din haka 
hon blivit ful!.» 

Riddarekapitlet vid parentationen över Lundholm betitlades som ovan anförts 
»De två förgyllda svinen», vilken benämning förekommer redan 1767, då von 
Berco recipierade viden av Bellmans fingerade ordensdubbningar och erhöll 
»Bacchi stora stjärna, två förgyllda svin». 

Det har framställts en förmodan, att det var just parentationen över Lund
holm, som J. G. Oxenstierna hörde Bellman föredraga den 4 december 1769 och 
som väckte hans hänförelse. Tydligen har denna parentation blivit mycket be
römd, och i hela sin ton anslöt den sig förträffligt till det framväxande bricolle
riet. Bröderna buro sålunda vid en av hertig Carls maskerader kraschaner med två 
förgyllda svin,»en anspelning på Bellmans riddarekapitel». 

Parentationen över Lundholm infördes av ordensbrodern och författaren 
Olof Kexel i dennes 1785 utgivna tredje del av »Bacchi Hand-Bibliotheque», 
där Kexel meddelar, att aktstycket »särdeles bevågit blifvit meddelat af vår 
Svenske Anacreon Herr Håf-Secreteraren Bellman, hvars ypperliga egenskaper 
både på snillets och hjertats vägnar äro vida öfver mitt beröm». I en recension 
av nyssnämnda del i Stockholms Posten samma år uppehöll sig anmälaren så gott 
som uteslutande vid parentationen över Lundholm, detta ett »det mäst originala 
och til äfwentyrs, i sitt· slag, ypperligaste skaldestycke af wår Swenske 
Anacreon» . 
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Här har förut framhållits ett visst sammanhang mellan Bellmans fingerade 
ordenskapitel, särskilt parentationen över Lundholm i »Riddare-capitlet af De 
två förgylta svinen», och Par Bricoles ordensceremonier. Det heter också i Bell
manssällskapets kommentar till dess utgåva av Bacchi Orden: 

»Att Bacchi-ordens-fiktionen länge bibehölls, även sedan Par Bricole synes ha 
övertagit den bellmanska ordensdagen m. m., visas av ett skämtbrev av den 
2I november I79I från Bellman till hans gode vän, lagmannen Johan Fredrik 
Granschoug på Odensviholm». Brevet lyder: 

»Fribref· 
Min käraste Broder. 

Sedan Konungen i går den 2I N[olvember hafft ordens Capittel, och wid 
denne högtidlighet nämt Sine Riddare, ärnar jag i mitt Capittel wanlig barbara 
dag eller den 4 December gjöra min årliga Promotio11. 

Täcktes min Bror insända till Capittlet sin merit lista, bestående i huru många 
bålar och rus, det framfarne året lämnat, skal han ärnå stora korsset. 

På Capittlets af de twå förgylte Swinens wägnar. 

Stockholm och ordensgillet d. 2I novemb. I791. 
Bellman 

/Elfman.» 

Vi ha redan sett huru som trådarna börja sammanknytas från Bellmans 
privata ordensparodier och Hallmans muntrationer till något som alltmer synes 
antaga formen av ett verkligt ordenssällskap med Bacchus som ledmotiv till Brö
dernas gemensamma glädje och förnöjelse men samtidigt också som en skämtsam 
drift med tidens mestadels uppstyltade ordensväsen. Detta ordenssällskap är 
givetvis ingenting annat än Sällskapet Par Bricole. 

När uppstod Sällskapet Par Bricole? 

Rörande tiden för uppkomsten och stiftandet av Sällskapet ha förekommit 
och förefinnas ännu i viss mån olika meningar. Som begynnelseår har angivits 
årtalet 1774 - väl det i allmänhet inom Sällskapet i senare tid officiellt god
tagna. Men även andra årtal ha nämnts, exempelvis 1777 och 1778. Om ett 
datum är man dock överens: den 15 maj 1779, då genom Kexels reformering 
Par Bricole på »kommendörskalaset» i Södra stadshuset blir ett verkligt, i stora 
former organiserat ordenssällskap. 
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Man kan först och främst utan vidare sålunda slå fast, att Bellmans tidigare 
framträdanden bilda bakgrunden till Sällskapet. Här är sålunda utan tvivel 
själva grunden lagd. Samarbetet med Hallman betecknar en ytterligare ut
byggnad. Så kommer till sist den organisatoriskt skicklige Kexels definitiva 
insats, som sätter kronan på verket - det egentliga instiftandet. 

Men så inskjutes här mitt i det historiska händelseförloppet meddelandet, att 
Bellman senast 1774 skulle ha inrättat ett bricalleri i tre riddaregrader, som skulle 
firat »ordenskapitel» på obestämda dagar och på olika ställen. Aug. Kinberg 
i sitt arbete »Par Bricoles gustavianska period» (Stockholm 1903, sid. 16) säger 
att detta »från flera håll uppgifves samstämmigt». Kinberg var en intresserad 
bricollist men ingen historiker av facket och därför obevandrad i historisk käll
kritik. Ett påstående blir ju inte sannare därför att många efter varandra upp
repa det, och så torde det förhålla sig med Kinbergs åberopande »från flera 
håll uppgifves samstämmigt». 

Orsaken till - man kan tryggt skriva skulden till - att årtalet I774 i sen 
tid kom att av Sällskapet officiellt godtagas som dess instiftelseår är att tillskriva 
notarien O. F. af Wannqvist (född 26 februari 1805, död 18 oktober 1876), 

enligt Kinberg »den grundlige brikolforskaren», som »i flera tryckta afhand
lingar påvisat hvad arkivhandlingarne i den saken innehålla» (Kinberg, anf.arb., 
sid. 17)' Det är just vad Wannqvist icke gjort. Hans forskningar i Sällskapets 
arkiv ha tydligen varit dilettantiska och mången gång slarviga. Verkligt upp
lysande arkivhandlingar har han förbigått. Andra har han felläst eller feltolkat. 

Wannqvist synes framför allt bygga på några av honom missförstådda eller 
feltolkade uttalanden av de gamla bricollisterna Carl E. Oldenburg och Johan 
Medling. 

Av mindre vikt här är ett ofta citerat brev från bricollisten, kommerserådet 
Johan Medling av den I juni 1829, där han tackar för inbjudning att mottaga 
Jubelkommendörsvärdigheten. Medling säger sig ha ingått 1775 i Frimurare
orden. Då han i brevet säger, att »det första så kallade Ordenssällskap», där han 
tågit sitt inträde, »var P. B.», har man därav dragit slutsatsen, att detta inträde 
alltså skulle ha skett före 1775. Medling nämner inget årtal, men inom Sällskapet 
har man tydligen senare anknutit till det ominösa årtalet 1774. När nyssnämnda 
uppgift lämnades av Medling, hade emellertid över ett halvt århundrade eller 
närmare bestämt 55 år förflutit efter hans påstådda inträde i Par Bricole. Han 
var vid upp giftens lämnande 78 år gammal, och det är förlåtligt, om han kan 
ha misstagit sig. Betecknande för hans bristande minne är att han påstår sig ha 
ingått i Frimurareorden år 1775. Frimureriets ännu bevarade ordenshandlingar 
uppge emellertid klart och tydligt, att Medling först den 2 maj 1776 recipierade 
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i S:t Johanneslogen S:t Jean Auxiliaire. Han uppgav sig emellertid då icke vara 
medlem av något annat ordenssällskap. 

Även Bellman var frimurare. Han recipierade samma år som Medling, den 
3 juli 1776, i Sjunde Svenska Logen. I logeprotokollet för denna dag heter det 
härom: »secreteraren wid kong!. Nummerlotterie contoiret Carl Michael Bell-
man ....... recipierades, född d. 4 Februarii 1740 i Stockholm; bekänner den 
Luth. Religion, förut ledamot af Sällskapet Pro Patria; fadren Joh. Arndt 
Bellman, lagman.» Lika litet som Medling uppgav sig Bellman tillhöra Par 
Bricole. 

I varje fall kan Medlings uppgift inte anföras som bevis för just året 1774 
som Sällskapets instiftelseår, då detta årtal icke - i motsats mot Kinbergs påstå
ende - nämnes i Medlings brev lika litet som något annat årtal! 

Däremot är det inte uteslutet, att Medling i yngre år kan vid några tillfällen 
ha närvarit vid Hallmans och möjligen Bellmans ordensupptåg och sedan på 
äldre dagar i minnet blandat ihop dessa med Par Bricoles ordenssammankomster. 
Betecknande är här Medlings svävande uttryckssätt »så kallade Ordenssällskap», 
vilket inte tyder på ett strängt organiserat ordenssamfund. 

Medan en tradition inom Sällskapet velat göra gällande, att Bellman år 1774 
inrättat ett »sällskap af Bricoler under Riddersmanna namn» och därmed lagt 
grunden till Sällskapet, har Medling inte ett ord härom. Tvärtom är det i hans 
brev Hallman som är Sällskapets egentlige initiativtagare, medan Bellman 
senare »inkallades» och då även gav Sällskapet namnet Par Bricole. 

Medlings brev, i berörda delar avtryckt i Sällskapets matrikel 1867/r868, är 
så intressant och för Sällskapets historia viktigt, att det förtjänar att ännu en 
gång anföras: 

»Det första så kallade Ordenssällskap, der jag inträdde, var P. B.; det uppkom 
sålunda, att på en källare, Kejsarkronan kallad, i hörnet af Freds- och Drottning
gatorna, infann sig om qvällarne Notarien Hallman, som på någre samlade 
åhörares bekostnad drack ett eller annat glas punch, hvarunder af honom upp
lästes några Bacchanaliska sånger; flere samma källare freqventerande personer 
ville i de slutna rummen intränga, men sådant kunde icke ske utan den vanliga 
aftonsocietetens tillstånd. Sällskapet ökades och Hallman var' kanske lika [stor? l 
Ordensvurm som någon ännu lefvande. Nu inkallades Bellman, en af oss god
känd Bacchanalisk poet, som med sina arbeten gaf Sällskapet en sorts consistance, 
under namn af Par Bricole, som det visst kunde kallas, då det verkligen par 
bricole tillkom. Någon slags ceremoni erfordrades för att göra det ordensmessigt 
och då inkallades Secreteraren vid Kong!. Theaterdirectionen, Kexell att ej alle
nast iordningssätta vissa formaliteter, utan ock, i öfverensstämmelse med dessa 
förrätta Introduktions- och Secreteraregöromål». 
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Medling anser sålunda, att Sällskapet först genom Kexels omorganisation blev 
fullt orde1ZSmässigt. Vi veta, att detta skedde 1779. Då i Medlings brev användes 
uttrycket »så kallade Ordenssällskap», kan detta blott tolkas, så att Medling 
tillhört Sällskapet sedan något år före nyssnämnda årtal 1779 - alltså innan 
reformen skett. Längre kunna vi inte komma. Som stöd för en datering av Par 
Bricoles tillkomst 1774 är Medlings brevrneddelande om hans inträde i Sällskapet 
sålunda tämligen värdelöst. 

Indirekt är det dock även i detta fall av den största vikt och betydelse. Minnet 
kan ju svika - isynnerhet på äldre dagar - beträffande tid och datum. Kon
kreta detaljer fastna däremot lättare i minnet. Synnerligen intressant är i detta 
avseende Medlings uppgift om källaren Kejsarkronan, från vilket Sällskapet 
skulle leda sitt upphov. Vi återkomma till denna lokalitet i samband med Hall
mans parentation över Sackenhjelm. 

Så komma vi till de uttalanden av bricollisten, handelsborgmästaren Carl E. 
Oldenburg, Dep. Stormästare 1799, på vilka alldeles särskilt anhängare av instif
telseåret 1774 bygga. Kinberg säger härom (sid. 7): »Det är nämligen hufvud
sakligen Oldenburg som klargjort, att Par Bricoles instiftelse bör förläggas till 
året 1774», varpå Kinberg ytterligare hänvisar till ett uttalande längre fram i 
sitt verk (sid. 17). Här förklarar han: 

»Att Bellman icke heller är utan sin stora andel i bricolleriets utveckling år 
1779 till ordenssällskap, bevisas genom Oldenburgs tal vid prins Carls besök i 
Andra arbetsgraden den 29 dec. 1801. O. talade först om Bellmans 1774 inrättade 
'sällskap af Bricoler i tre grader under Riddersmanna namn' och betonade sedan 
att, 'föriståndsättande' af det i stora former organiserade Par Bricole, som bör
jade med kommendörskalaset på Stadshuset den 15 ma j 1779, man hade att 
tacka 'bland andra hofsecreteraren Bellman'». 

Härtill kan genast anmärkas, att nyssnämnda årtal 1801 är felaktigt: det 
bör vara 1800. Det kursiverade »citatet» är dessutom fritt återgivet. Orden 
»bland andra» återfinnas icke i originalet, som däremot uppräknar även andra 
personer omedelbart före och efter Bellman. 

Betänkligast är dock den genomgående feltolkningen av vad Oldenburg över 
huvud taget yttrat i sitt nyss omnämnda tal. Det finnes intaget i »Protocoll 
tillhörande Arbets-Graderne 1779-1812». Hertig Car! av Södermanland hade 
till den 29 december 1800 antagit inbjudan till bevistande av »till denne dag 
utsatte öfver Commendeurs Gradens sammankomst». 

Ioriginalprotokollet vid överkommendörsgraden den 29 december, då 
Hertig Carl av Södermanland var närvarande, heter det: 

»Generalordföranden och Dep. Stormästaren Car! Ernst Oldenburgs tal till 
Hertigen. 
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'Högborne Furste, Nådigste Herre! 
Den höga Protection Eders Kong!. Höghet nådigast behagat lämna detta Säll

skap alt från dess första stadgande, har varit orsaken till dess tillväxt och bestånd. 
Under en tidrymd av snart 1/4 Seculo har Bricolleriet med denna nåd varit 
hugnad, men wi hafva ock under denna tid, aldrig slutat wåra sammankomster, 
utan att påminna oss wår underdåniga och undersåtliga Vördnad för vårt dyra 
Konunga hus, men i synnerhet wår underdåniga wördnad för Eders Kong!. 
Höghet detta Sällskaps höga Beskyddare. 

Högborne Furste, Nådigste Herre! 
Den Nåd hvarmed E. Kg!. Höghet i dag nådigast behagat behedra detta Säll

skap, som med hjerta och Själ är Eder Kong!. Höghet tillgifvit, skall altid uti 
Bricollers ömma och tacksamma hjertan till sista andedrägten med vördnad för
varas, och uti wåra häfder, som den märkeligaste händelse, för framtiden anteck
nas, det vi på vår sista samlings dag af detta århundrade första gången, och i en 
lägre Grad, under hvilken dock en förborgad grund ligger till wåra hemligheter, 
hafu den Nåden af Eders Kong!. Höghet wår nådiga Beskyddares närvaro. 

Såsom detta Sällskaps General Ordförande åligger det mig, at i underdånighet 
lämna Ed. Kong!. Höghet en kort berättelse om detsamma. 

Är 1774 har väl et Sällskapets af Bricoller blifvit af af!. Hof Secreter Bellman 
inrättat i 3ne Grader under Riddare namn, hvars Yrken BricoIIister nu icke 
bruka, utan år 1779 den 15 Maij börjades nu varande Bricolleriets första Sam
mankomst under Commendeurs namn, hvarefter sedermera flere Grader till
kommit, såsom Öfver Commendeurs, Skinande och Seende, vice Gouverneurer, 
Gouverneurer, samt Riddare och Gouverneurer, för hvilka graders iståndsättande 
Sällskapet i synnerhet har at tacka Bergsrådet Cederstedt, Öfver !nspektoren 
Nescher, och de afledne Bröder, Lieutnanten Arvid Stjernecrantz, Hof Secre
teraren Bellman, och Secreteraren Kexe!. Under loppet af 22 år har 1317 Bröder 
blifvit antagne, hvaraf de nu lefvande utgjöra 3ne Styrande Riddare, 8 Riddare 
och Gouverneurer, 22 Gouverneurer, 56 vice Gouverneurer, 52 Seende, 220 Ski
nande, 262 Öfver Commendeurer, 499 Commendeurer, eller tillsammans I 121. 

En BricoiIists förnämsta Pligter äro oskrymtad vördnad för det högsta väsen
det, Trohet och lydnad emot sin öfverhet, Kärlek till Fäderneslandet, hjelpsam
het mot nödlidande, Öfverseende med andras Svagheter, inbördes Agtning och 
förtroende, Lydnad för Lagar och förmänn, Måttelighet, och anständig munter
het under nöjen, Ordning och Styrka under Arbetet, trohet i löften, förtegenhet 
af hemligheter, och ständig åtanke på sin lefnads tid. Sådana dygder blifver man 
påmint om, hvarje steg man inom denna Orden tager. En rätt BricoIlist är såleds 
en renlärig Christen, en trogen undersåte, en god, dygdig och nyttig medborgare, 
en redelig, munter och pålitelig umgängesmann. 
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Desse yrken har Eders Kg!. Höghet vetat wara detta Sällskapets föremål, hvar
före det ock fådt röna en så stor Furstes Nåd och Beskydd, om hwars fortfarande, 
.Bricolleriet nu genom mig vågar underdånigst anhålla; samt tillika inför Eders 
Kg!. Höghet i underdånighet få betyga sin oföränderliga trohet och vördnad 
medelst vårt allmänna Ordens tecken och under utrop af 

Gud bevare Hertigen! 
Hans Kungl. Höghet täcktes häruppå i nådigste Ordalag yttra, at Han med 

fägnad och tillfredsställelse ansåge sig såsom Beskyddare för detta Sällskap, hvars 
Ledamöter till en del förut icke woro honom okände, och hvars yrken Han alltid 
trodt och varit försäkrad, icke voro stridande emot Religion, Wördnad för 
·Öfverhet och Lagar, samt öfrige Samhällspligter, och då Hans Kg!. Höghet på 
.sådan grund med vänskap och bevågenhet omfattade detta Sällskap, bad Hans 
Kg!. Höghet detsamma wara försäkrat om den del han tager för dess bestånd 
och välgång, samt det nöje Hans Kg!. Höghet skall finna deruti, at såsom 
Sällskapets Beskyddare vara detsammas stöd, och i all möje!ig måtto söka be
fordra dess bästa. 

Hans Kung!. Höghet behagade häruppå emottaga och låta sig påsättas 
Riddare och Gouverneurs banden - - - -.» 

Protokollet är undertecknat av: 
Dan. G. Nescher. Måns Stenbock. 

Abr. Robsahm. 

I sitt tal säger alltså Oldenburg klart och tydligt, att visserligen hade Bellman 
1774 inrättat ett »Sällskap af Bricoller ... hvars Yrken Bricollister nu icke 
bruka». Oldenburg gör alltså här en bestämd skillnad mellan »bricoller» och 
»bricollister» och avser med förra benämningen deltagare i de improviserade 
samkväm, som synas ha föregått stiftandet av ordenssällskapet Par Bricole. 
» Yrken» betyder i detta sammanhang förehavanden, upptåg o. d. Först den 15 
maj 1779 hade det nuvarande bricolleriet sin första sammankomst. Vid referat 
av Oldenburgs anförande ha senare tiders bricollistiska historieskrivare försåtligt 
eller av slarv utelämnat det viktiga ordet väl i Oldenburgs ord: »År 1774 har 
väl ... ». 

Skulle ytterligare någon tvekan råda om Par Bricoles instiftelsedatum dm 15 
.maj 1779, försvinner denna tvekan fullständigt, om man tager del aven sådan 
högofficiell källa som Sällskapets egna äldre årsberättelser, av vilka ett band, 
»Års Relationer d. 15 Maij 1791-1822», förvaras i Sällskapets arkiv. 

De tre första årsberättelserna, som omfatta tiden 15 maj 1790-15 maj 1794, 
utgöras av icke undertecknade koncept. Å samtliga har dock med blyerts på
tecknats »0. Kexe!», och det är tydligtvis. Kexe!, som föredragit dessa årsberät-
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telser. I den relation, som daterats den 15 maj 1793, erinras om »denna dagen, då 
för 14 år sedan den rätta grundvalen lades till vår Orden». 

De följande årsrelationerna äro alla original, undertecknade med original
namnteckningar, åtskilliga av Oldenburg. 

Vid majhögtiden 1796 framhåller Oldenburg »denna dagen, då för 17 år 
sedan första grundvalen lades till vårt glada BricoIl». Den I 5 maj 1799 åter fram
häver han »denna dagen, då för 20 år sedan första grundvalen lades till det 
muntra och lysande Bricolleriet», alltså den I 5 maj 1779. 

Den 15 maj 1800 - alltså samma år som Oldenburg höll det förutnämnda 
talet till hertig Carl- börjar Oldenburg sin årsberättelse så: »Ett och tjtlgl1 år 
äro nl,! förflutna sedan på denna dag första grunden lades till detta Lysande, för 
munt~a och anständiga nöjen stiftade sällskap». 

Nästkommande år, den 15 maj 1801, erinrar Oldenburg om »den tjugonde 
andra årsdagen av Sällskapets stiftelse». Sålunda numreras årsdagarna alltjämt 
efter varandra i majhögtidligheternas årsrelationer. 

I exempelvis årsberättelsen de;' 15 maj 1808 påpekar Oldenburg, att »Säll
skapet Par Bricol firar nu i dag den Tjugtl 1donde högtidsdagen från sin första 
ordenteliga stiftelse», och i liknande ordalag säger han vid nästkommande maj
högtiden, att Sällskapet firar »i dag sin Trettionde högtidsdag, att räkna från 
dess första ordenteliga stiftelse». 

Det råder alltså icke någon tvekan om att Oldenburg och hans bricollistiska 
medbröder räknat den 15 maj 1779 som Par Bricoles verkliga, »första ordente
liga», instiftelsedag! 

Härmed bortfaller allt tal om att .Oldenburg skulle ha ansett året 1774 som 
Par Bricoles instiftelseår. Detta bör i stället, enligt Sällskapets officiella, absolut 
utslagsgivande aktstycken vara 1779. 

Härmed torde också årtalet 1774 för alltid böra avföras ur Sällskapets annaler 
i dess förmenta egenskap av Sällskapets instiftelseår. 

Den 15 maj 1819 firade Sällskapet'sitt 4o-årsjubileum, och i den av Dan. G. 
Nescher och S. Hjerton undertecknade årsberättelsen heter det, att· »Fyratio 
år äro förflutna sedan detta samfund, stiftadt af några få, för glädjen och 
Sällskapslifvet danade vänner, första gången firade denna ordens allmärtna 
högtid». 

Tio år senare, den 15 maj 1829, kunde Sällskapet fira sitt 50-årsjubileum, då 
högtidstalet hölls av författaren och ämbetsmannen Clas Livijn. Han erinrade 
i sitt tal, att »femtio år äro i dag förflutna, sedan kommendörsgraden inom 
denna Orden firade sitt första ordentliga ·sammanträde på Stadshuset. Femtio år 
äro således förflutna sedan man omflyttade till fostran och tukt en telning, som 
intill dess växte vild, utan att därföre fö~lora i styrka och lefnadslust.» 
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Livijn framhöll vidare, att »de muntra tillfälligheternes glade sångare, den 
milde Hallllum, satte fröet till den ranka, i hvars skugga Bricolleriet nu fröjdar 
sig .. ; En av Hallman hållen parentation samlade en afton några muntra vänner; 
den glade aftonen följdes af flera dylika, och på detta sätt bildade sig ett sällskap, 
hvars samkväm snart blefvo bekanta för sin sprittande munterhet.» Ytterligare 
påpekar Livijn, att Kexel, »begåfvad med en orubblig glättighet, gaf form och 
hållning åt det samkväm, Hallman lockat tillhopa men ej mäktat sammanhålla. 
Kexel är således den egentliga stiftaren af detta sällskap.»") 

Men även Bellmanstraditionen inom Par Bricole framhölls med varm er
känsla av Livijn i hans tal. Han nämnde där, att många av skaldens mästerverk 
»hava denna Orden att tacka för sin upprinnelse». Skaldens egenart, hans obe
roende av traditionella ordensformer, kommer väl till uttryck i Livijns yttrande 
i en passus: »Men alltför mäktig att kunna hejdas, även av egna lagar, svävade 
hans ande snarare som en genius i offerröken», d. v. s. vid Bacchi altare. Och 
på ett annat ställe heter det: »Syfta än Kexels eller Cederstedts eller Stierncrantz' 
lustiga upptåg på numera förgätna händelser, så lefva däremot Bellmans hög
tidliga riddareslag i verkligheten. Och hvem är vår borgen att något bättre kan 
åstadkommas?» 

Vi hava i det ovanstående lämnat vittnesbörd om att som Sällskapets verkliga 
instiftelsedatum tidigt allmänt ansetts den I5 maj I779. Men vi ha också an
tecknat uttalanden om att före sagda datum funnits en så att säga »förhistorisk» 
period i bricolleriets hävder, som kännetecknats aven helt oreglementerad, löslig 
och bohemisk, »våt» samvaro av glada Bacchusdyrkare inom en trängre krets. 

Vi kunna här hänvisa till det mest omdömesgilla vittnesbörd av ingen mindre 
än - Hallman själv! Han har i en i Sällskapets arkiv (vol. nr 95) förvarad 
dikt »på Drottningens dag 178 [9l», d. v. s. den 15 maj 1789, i versifierad form 
framlagt en synnerligen intressant och ganska åskådlig framställning av Sällska
pets. förhistoria och äldre skede. Poemet utgör kanske också en hyllning på 
Sällskapets tioårsdag. I de partier av dikten, som här särskilt intressera oss, 
heter det: 

»Du vackra par Bricole, jag minns liksom i går, 
med munter själ och gråa hår, 

när du begynte till att skimra, 
hur mången idog hand, hur mången glädjens son 
h~r ansett för sin lärospån 

att på din stolta resning timra 
och varit om din prydnad ·mån. 

1) Kursiverat av författaren, 
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Du först ditt regemente byggde 
på captain Puff Puffs reglement, 

på dina kar du flitigt bryggde, 
ej för pokalens fullhet skyggde 

och Icfde som en tysk student. 

Se'n växte du från villervalla 
blef litterat och småförnäm, 

du lärde lyda och befalla, 
fick ordning, grannlåt och systeme. 

Så sjöng du om din hjältes minne, 
om Gottfrieds torstiga person. 

Se'n fick du ett förvandlat sinne 
och röjde högre ambition. 

Det är de ädla själars ära 
att dyrka store män och sjunga deras lof, 

att deras namn till eftervärlden bära, 
ur Bacchi som ur kungars hof. 

Från detta ärelof, 01 par Bricole din styrka 
har vuxit dag från dag. 

Du genom snillets ljus har lärt de seder yrka, 
har lärt att Bacchus visligt dyrka 
och stadgat dig en höfvisk lag. 

Rvad hände: smaken dig så långt till ändring för, 
att du strök kors på trenne riddargrader; . 
med permission av Bacchus, som var Fader, 

du stiftar genast Commendeur. 
Så ädelt högmod bör för eftervärlden lysa, 

farväl med Capten Puff, farväl med T [?]: O: S:, 
en stor revolution, hvaröfver många rysa 

och vojå sig ännu, i denna tvångets press. 
Men det är gjort - var är vår Adrian? 

Du har försvunnit, vittra anda, 
du borde vara här att dina toner blanda 
och gå vårt glada folk till handa 

och sjunga liksom du var van 
och sprida löjen ut, kring denna nöjets ban.» 
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Föreliggande dikt är icke en originalhandskrift utan utgör enligt anteckning 
en avskrift av den flitige Völschow. Med »Adrian» avses den beundrade 
bricollisten Arvid Adrian Stierncrantz, till vilken vi återkomma. Andra anspel
ningar i dikten kunna förefalla dunkla. Huvudtankegången i Hallmans dikt 
är dock Idar. 

Hallman syftar först på ett »förhistoriskt» skede i bricolleriets historia. Det 
har tydligen utspelats i en trängre, privat krets - under »Captain Puff Puffs 
reglement». Sålunda i en krets kring Kexel, som 1789 utgivit sitt populära lust
spel »Captain Puff eller Storprataren». Benämningen Kapten Puff Puff är 
sålunda endast att betraktas som en eponym för Kexel. Den kan givetvis också 
syfta på förhållanden långt före 1789. 

Perioden tycks ha kännetecknats av ett tämligen ohöljt Bacchusfirande: 
»pokalers fullhet», liv »som en tysk student», »villervalla» etc. 

Sedan kom, enligt Hallman, en tid då denna ystra krets »blev litterat och 
småförnäm», »lärde lyda och befalla, fick ordning, grannlåt och system». Då 
sjöng man även om »Gottfrieds torstiga person». Sistnämnda yttrande anspelar 
självfallet på Hallmans egen ryktbara parentation över Gottfried Sacl?enhiel11t 
i november 1777. 

Vi få här av Hallmans egen mun en viktig bekräftelse på att något nytt inträf
fat i bricolleriets historia vid tiden för nyssnämnda parentation. Det förut lösliga 
sällskapet hade tydligen börjat förena sig om mera fasta former. Det hade blivit 
»litterat» och »småförnämt», varmed Hallman säkerligen åsyftar, att samman
slutningen nu stöddes även av socialt mera framstående personer. 

Sedan berör Hallman tydligtvis ytterligare ett utvecklingsstadium i bricolle
riets historia eller tiden fram till I779, då man »lärt att Bacchus visligt dyrka» 
och stadgat sig »en hövisk lag». Nu, 1779, strök man kors på de gamla »trenne 
riddargrader» och »stiftar genast Commendeur». Hallman antyder, att många, 
åtminstone en tid framåt, ställde sig rätt ovilliga till denna »revolution» av 

år 1779. 
Som nyss nämnts anspelar Hallman på sina egen parentation över Gottfried 

Sackel1hiel11t. Att denna parentation spelat en viktig roll i bricolleriets historia 
betygas tidigt från olika håll. Ännu långt fram i tiden, i Par Bricoles tryckta 
matrikel 1867/1868, heter det under rubriken »Ur P. B:s häfder»: »Det är 
den parentation till minne af öfverdirektören Sackenhjelm, som notarien Hall
man höll på källaren Kejsarkronan (1774 eller 1778, så mycket afvika de Säll
skapet P. B. tillhöriga handlingar om tidpunkten för denna tilldragelse), som 
ansetts hafva varit orsaken till Sällskapets stiftande». Till nyssnämnda årtal, 
1774 och 1778, kunde författaren även ha lagt årtalet 1777, som förekommer i 
åtskilliga samtida avskrifter av Hallmans parentation. 
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KÄLLAREN KEJSARKRONAN, SACKENHJELM 

OCH HALLMANS PARENTATION 

Over huvud taget intager den parentation, som Hallman höll på källaren Kej
sarkronan över överdirektören Gottfried Sackenhjelm, en så framträdande plats i 
Par Bricoles förhistoria och är så ofta omvittnad. i äldre bricoIIisters framställ
ningar, att en särskild uppmärksamhet måste ägnas såväl åt själva lokalen, 
;källaren Kejsarkroq.an, där parentationsakten ägde rum, som åt föremålet för 
parentationen, Sackenhjelm, och åt parentatorn själv, Hallman. Det blir också 
.nödvändigt att i detalj genomfö,a en granskning här, desto mer motiverad som 
<Iet är första gången en dylik kritisk undersökning äger rum. 

Källaren Kejsarkronan 

Tomten i hörnet av Freds- och Drottninggatorna, där nu Guldsmedsaktie
bolaget C. J. Hallbergs hus är beläget, blev på grund av sitt centrala läge tidigt 
bebyggd. Mot I60o-talets slut tillhörde fastigheten den berömde fältmarskalken 
friherre Simon Grundel-Helmfelt (död 1677). Säkerligen var det han som där 
lät uppföra ett ganska imponerande stenhus i tidens aristokratiska smak. Ett 
värderingsinstrument från år 1752, då fastigheten försäkrades i Stockholms stads 
brandförsäkringskontor, upptar fortfarande åtskilliga typiska detaljer av inred
ningen från I60o-talet. Ännu i dag finnas under huset stora källare, delvis i sitt 
ursprungliga skick med ståtliga valv och tegelstensgolv. 

För tillförande av medel till den genom testamente grundade ännu i dag till 
Uppsala universitet knutna Helmfeltska stipendiefonden nödgades emellertid 
det Helmfeldtska stärbhuset att 1710 avyttra fastigheten, som genom fastebrev 
den 19 juni 17II tillerkändes handelsmannen Johan Paul Heublein. 

Från honom övergick fastigheten 1719 till riksrådet greve Clas Ekeblad (död 
1737), som den 15 februari 1720 erhöll fastebrev å förvärvet. Det benämndes 
därefter en tid framåt, så å Tilheus' karta 1733, det Ekebladska huset. 

Fru Inga Eckleff, född von Stenhagen, änka efter etatsrådet G. H. Eckleff, 
förvärvade sedan enligt köpebrev den 29 augusti 1740 av det Ekebladska stärb
huset fastigheten ifråga, som hon ägde till sin död 1764. 
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Efter änkefru Inga Eckleffs död övertog hennes son, den här förut omnämnde 
ämbetsmannen och frimurareorganisatören Carl Fredrik Eckleff (död 1786), 
fastigheten, som han framgent bebodde, när han inte under sommarmånaderna 
utflyttade till sin 1765 inköpta och 1783 avyttrade stora malmgård öster om 
Humlegården i Stockholm. 

Bland fastighetens· hyresgäster förekom ofta någon vinskänk, som bedrev sin 
källarrörelse i huset. Med hänsyn till Sällskapet Par Bricoles historia intresserar 
oss här mest vinskänken Elias Rym#ng, innehavaren av källaren Kejsarkrona1t. 

Vid det sammanträde, som Vinskänkssocieteten höll den 9 maj 1774 infann 
sig Rynning och ansökte om att bli »förenad» med Societeten. Han hoppades på 
desto bättre gehör, »som han redan försett sig med tjenliga rum, för hvilka han 
kommer att betala dryg hyra, och hvilka i annat fall skulle blifva honom både 
onyttige och öfvermåttan kostsamma». Som kompetensbevis framlade Rynning 
ett intyg från en Vinskänkssocietetens föreståndare, Carl Roland, hos vilken 
han genomgått en väl vitsordad, nioårig lärotid. Nämnde vinskänk Roland inne
hade från åtminstone 1760 till 1770-talets mitt en källare benämnd Gripen eller 
Förgyllte Gripen vid Drottninggatan med nuvarande numret 66 mitt för myn
ningen av Bryggaregatan. 

Vinskänl,ssocieteten anmärkte dock, onekligen med en viss rätt, på det oför
siktiga i Rynnings åtgärd att hyra dyra källarlokaler, innan han försäkrat sig 
om Societetens rättigheter härvidlag. Härefter fi~k Rynning avträda från sam
manträdet, medan diskussionen fortsatte. Somliga av ledamöterna togo hans 
parti, framhållande bl. a., att Rynning i förlitande på en lycklig utgång av ären
det även nyligen trolovat sig. Med ett avslag skulle hans »timeliga välfärd blifva 
ruinerad» . 

Andra ledamöter däremot framhävde - med all aktning för humanitära syn
punkter - det betänkliga i att rubba på en av Societeten själv fastställd ordning. 
Enligt en kungl. resolution 1741 skulle nämligen Vinskänkssocieteten få bestå 
av endast 40 medlemmar, och Societeten själv hade nyligen hos Kungl. maj:t 
anhållit om stadfästelse å.denna resolution. Det skulle därför se illa ut, om antalet 
överskredes. Efter överläggningen inkallades R ynning och erhöll Societetens av
slag. Det meddelades honom dock, att han kunde hos vederbörande söka ändring 
i detta beslut. 

»Vederbörande» - det var i detta fall Kommerskollegium - medgåvo dock 
Rynning i utslag den 27 september 1774 rättighet att utöva vinskänksyrket, 
och tydligen den I oktober I774 borjade Rynning sin rörelse som självständig 
källarmästare i Eckleffs fastighet. Att han ägde Eckleffs bevågenhet visas 
därav, att Rynning 1774 intogs i Frimureriets sjunde loge. Namnet på Rynnings 
näringsställe var Kejsarkronan. 
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Hörnet av Drottninggatan och Fredsgatan 
Hörnhuset i mitten inrymde på I77o-talet källaren Kejsarkronan, 

Träsnitt i Ny Illustrerad Tidning, r867. 

Under äldre tid förekomma praktiskt taget så gott som aldrig i officiella hand
lingar - exempelvis i form av yrkeslängder - några namn å värdshus, källare, 
traktörsställen, krogar etc. T. o. m. i Vinskänks- och Traktörssocietetens egna 
handlingar är det sällsynt att påträffa namnen å respektive näringsställen. Möter 
man i officiella handlingar, el<empelvis under 160o-talet, ett dylikt namn är 
det oftast i ett - kriminalprotokoll. Längre fram, på I7oo-talet, ge i strödda 
fall tidningsannonserna värdefulla upplysningar. 

Det bör också påpekas, att man under äldre tid hade föga respekt för ägande
rätten till ett visst namn å något näringsställe. En benämning, som slagit igenom 
och blivit populär, kunde ibland samtidigt bäras av åtminstone ett par olika 
företag. Skriftställaren Claes Lundin har påpekat i en intressant uppsats om 
»Källare och kaffehus i Stockholm under senare hälften af I7oo-talet» (Samf. 

S:t Eriks årsbok 1903), att »ej blott Kronan utan äfven Kejsarkronan tyckes ha 
varit namn som begagnats af olika källare». 

Hallmans parentation över Sackenhjelm skulle ju enligt växlande uppgifter 

ha ägt rum 1774, I777 eller 1778 å källaren »Kejsarkronan» i hörnhuset 
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Drottninggatan-Fredsgatan, där Eckleffska frimurarlogen, »den sjunde», 
hade sina sammanträden och där Bellman I776 recipierade som frimurare. 

Det verkar då till en början något förvillande, att vid samma tid, exempelvis 
i Dagligt Allehanda den 4 mars I774, påträffa en annons om »källaren Kejsar
kronan vid Surbrunn» och i samma tidning den 25 oktober I777 en annan annons 
om »källaren Kejsarkronan vid Luntmakaregatan». Sistnämnda gata utmynnade 
vid denna tid i den nuvarande Suriirunnsgatan, och sagda källare befann sig 
tydligen i omedelbar närhet av den på sin tid berömda »surbrunnen», d. v. s. 
hälsokällan, som även kallades »Norra brunn» till skillnad från sin motsvarighet 
på Söder. 

Här ha vi emellertid ett slående exempel på ett ovan berört faktum, att det 
i Stockholm i äldre tid kunde förekomma olika näringsställen med samma namn. 

All tveksamhet ifråga om den för denna utredning viktiga källaren Kejsar
kronans läge i hörnet av Drottning- och Fredsgatorna skingras emellertid av 
följande annons i Dagligt Allehanda den 7 oktober I779 (nr 229, Bihang): 

»Wimkänken Elias Rymling, som förr bodt på Norr uti hörnet af Drotfninge
och Fredsgatorna, har nu flyttat til Staden ltfi Trädgårdsgränden där skyltelI 
J(äjser-J(ronan sitter, eller midt emot J(ong/. Police-J(a11tmarem ingång, uti huset 
N:o 161, som iii den respective Allmänhetem underrättelse meddelas, och at 
spiming hålles middag och afton». 

Rynning hade tydligen flyttat över till sitt nya ställe vid den ännu i dag gängse 
hyresterminens början, d. v. s. den I oktober - annonsen är ju införd i tidningen 
den 7 oktober. Fastigheten bär i våra dagar adressnumret Trädgårdsgatan I och 
gränsar till Skeppar Olofs gränd i Staden inom broarna nära Slottsbacken. 

Överdirektören Gottfrid Sackenhjelm 

Här ovan har redan påpekats den stora betydelse för uppkomsten av Sällskapet 
Par Bricole, som Hallmans parentation över Sackenhjelm spelat. Vem var då 
denne Sackenhjelm? 

Gottfrid Sack, son till borgmästaren i Ystad Johan Casper Sack, föddes I728 

och blev efter avslutade studier auskultant i Svea hvvrätt 1749. Året därpå 
blev han vice registrator och kanslist i Förkortningskommissionen, där han 
ofta förrättade sekreteraresysslan. Sack blev 1756 sekreterare hos kronprinsen. 
Han fick direktörsfullmakt med rang lika med assessorerna i kungl. kollegierna 
I757 och skulle inrätta fraktvagnar i riket, vilket företag dock aldrig kom 
att utvecklas. Inte desto mindre erhöll Sack 1760 överdirektörs fullmakt och 
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rang lika med överdirektören vid Stora Sjötullen. Han adlades 1770 med 
namnet Sackenh jelm men tog aldrig inträde i Riddarhuset. Död ogift den 
13 oktober 1777, begrovs han i Riddarholmskyrkan, vars då ännu existerande 
församling han tillhörde. 

Det är i grova drag hans »curriculum vita:». Originell är onekligen hans 
funktion som överdirektör för ett verk, fraktvagnsinrättningen, som blott kom 
att existera på papperet. Allvarligare var dock den omständigheten, att ständerna 
hade beviljat ett rätt ansenligt belopp till sagda inrättning och längre fram 
krävde redovisning för beloppets handhavande. 

Om detta var ett egendomligt fall, var Sackenhjelm i sig själv en synnerligen 
originell person. Utrustad med en viss begåvning, sällskapstalanger och en god 
ekonomi, hade Sackenhjelm förmågan att förvärva inflytelserika gynnare. Detta 
torde vara förklaringen till hans adlande. I övrigt var han tydligen en mycket 
skrupelfri personlighet, en frodig typ, som deltog intimsivt i tidens nöjesliv och 
själv framträdde som »fröjdpappa» och arrangör. Han ägde utskänkningsrättig
heter, kaffehus, biljarder, danssalonger. Ja, han inrättade t. o. m. en sorts natt
klubb i sin fastighet, vilken ingick i tomten för det Bergstrahlska huset mellan 
Riddarhustorget och Munkbron. Framför allt var han en stor Bacchusdyrkare, 
som sådan tydligen ganska ökänd i stockholmskretsarna. Hans groteska liv och 
leverne kom givetvis ganska snart att bli föremål för den Bellmansk-Hallmanska 
kretsens uppmärksamhet: Sackenhjelm var ju i sig själv en storartad bacchana
lisk »Bellmansfigur», som dock socialt sett stod skyhögt över de förkomna 
stackare ur den enklare medelklassen, som utgjorde den geniale skaldens vanliga 
figurer. 

En av Sackenhjelms gynnare var riksrådet Carl Fredrik Scheffer, genom 
gifte ägare till Tyresö stora slottsegendom utanför Stockholm. Sackenh)e1m 
bebodde en gård, Kumla, under denna domän. Han var mantalsskriven där 
och uppehöll förbindelsen med huvudstaden genom täta åkturer, vilket nöd
vändiggjorde för honom att hålla ett stall utrymme till sitt kvarter i det ovan
nämnda Bergstrahlska komplexet vid Riddarhustorget och Munkbron. Även 
denna detalj är uppmärksammad i den beryktade Hallmanska parentationen 
över Sackenhjelm. 

Bland dennes mångsidiga företag var även startandet aven danssalong eller 
»vaux-hall», som det med ett engelskt låneord hette i tidens modespråk. 

Vi erinras om detta genom den flitige brevskrivaren Gjörwell, som uppbyggde 
sina många vänner i landsorten genom allehanda nyheter, såväl allvarliga och 
lärda som mera lättfärdiga, de senare hämtade från dagens skvallerkrönika. 

I ett brev till kommerserådet Patrik Alströmer den 23 december 1773 skriver 
sålunda Gjörwell: 
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»Emellertid roas vi här i Stockholm med masquerader, opera, assemblee på 
stadshuset och klubb hos Hr Sackenhielm. Denne favorit av min Don Carlos 
[Schefferl har nu förvandlat sin misslyckade Vaux-hall till en.så kallad Klubb, 
där man för 100 daler om året får den äran att råkas i hans rum Dch talas vid. 
Ingen går dit; men assembIeen har varit ganska talrik.» 

Detta var alltså vid jultiden 1773. Redan fram på nyåret skedde dock ett bak
slag i det stockholmska nöjeslivet. Gjörwell skriver till samma brevmottagare 
härom: 

»Masqueraderna på Bollhuset hafva alldeles misslyckats för den smälllcalla 
vintern och de magra taskböckerna. Baron Ehrensvärd skänkte bort i fredags 
omkring I50 billetter, och ändå var där tomt. Hr Sackenhielms Klubb har ock 
lidit skeppsbrott. StagnatiDnen tager dagelig till.» 

Påtagligen började det nu gå utför med Sackenhjelm. Gjörwell säger i ett 
brev till Alströmer den 3I december 1776: 

»Hr Sackenhielm sjunger på sista versen: fötterne vela redan Dm förmiddagen 
ej mera bära hufvudet. Hr Bergstral, som nu ock köpt af hDnom andre flygeln 
eller den åt torget af Hamiltonska huset för I08000 daler, har råkat för denne 
handel i klammer med Hr Öfverdirecteuren [Sackenhjelml och i brefväxling 
med Gr. Carl [Scheffer l.» 

Och så kom till sist det obevekliga slutet. Gjörwell skriver härom i en drama
tisk redogörelse till AIströmer den 23 februari 1778: 

»Jag hoppas att parentationen öfver Brodern Gottfried [Sackenhjelml smakat 
efter allt det åtlöje, som både hans person, hans vundna gunst och hans be
drifter förtjente. Parentationsacten i orden Par Bricole var hjälten värdig. Den 
skall en annan gång beskrifvas. Sista lefvnadskvällen tillbragtes efter vanlig
heten uti fylleri och således att han kl. 5 slogs med sin caffehusmadame, köran
des henne utur huset; därpå sökte han upp henne i sitt [hennes l logis vid JD
hannis för att ligga när henne, hvilket hDn dock ej ville tillåta, utan förebar hon 
att hDn skulle blifva öfver natten hos sin svärmoder, som bodde ett stycke där
ifrån; han ville ock följa med dit, hon tänder ljus i lyktan, de gå å stad, komma 
på Malmskilnadsgatan, ljuset vill slockna, hon stadnar för att laga det, han stap
lar, faller i en rännsten och dör kl. efter 10. Hon lyser på honom, ger anskri, 
brandvakten kommer, hon säger för en syns skull: Herre ligg intet och so! där; 
brandvakten svarade: Det är onödigt be den intet soiva, som redan är död. 
Han var klädd i nattröja under kapprocken och nattmössa under hatten. Så 
fördes han hem i huset, då Assessor Bergstrabl fant honom totaliter död af brän
vinsslag. Sackenhjelms dräng rapporterade dödsfallet genast till G. Carl [Schef
fer], Gr. Carl uppdrog Kgl. secreteraren af Ugglas att begrafva honDm, denne, 
hindrad från den stora äran, uppdrog commissionen åt den ingen commission 

44 



försmående Commissionären Schewe, som med en knapphändig anständighet 
lät jorda honom i Riddarholmen, dock utan någon det förvärvade vapnets bräc
kande. I IikprocessionellJ gingo Hovrättsrådet Linderstedt och Assessor Holmer 
i Commercen, hvilka begge i Iifstiden varit vid hans täta rättegångar hans patro
ner, förmodeligen för hans patrons skull, hvilken hade, kort före den sal. dödes 
bortgång, betalt Assessor Bergstrahl en dess skuld ii 18000 dal kop:mt; hvilken 
ock nu äger hela Hamiltonska huset okvalt. Parentationsacten i par Bricol var 
hjälten värdig. Den skall en annan gång beskrifvas. 

I ovanstående relation av Sackenhje1ms sorgliga ändalykt omtalas även stads
vaktens ingripande. En officiell bekräftelse härpå finner man i »Journal wid 
NorrMalms Brandtvagts Corps de Garde Pro Anno 1777». 

Det heter här under rubrik »Raport för d. 13 october»: 
»Klåkan II hörde det 3: die Paret 9) Lars N orelius och siukvaktare Anders 

Norenberg et skril, på Malmsins [! l gattan då de dit komo der de ropade befants 
Baron Sakenhielm död ligandes - des hushålerska wille upwaka honom men 
förgäfwes Paret hielpe att bära honom til Fabriqvaren [! l Petter Lidberg -
geveren och kap råkarne äro Riktigt lefweret. Corpte garde d. 14 october 

Petter Åkerberg». 

Såsom vanligt vid denna och långt senare tid ha de stackars underhuggarna 
vid stadsvakten avfattat sin rapport på en bedrövlig svenska. Sista meningen, 
om »gevären och kapprockarna», vilka skulle ha avlevererats efter vederbörlig 
fullgjord nattjänstgöring, är en i alla rapporter rutinmässigt återkommande 
tjänsteanteckning. 

Härmed får vi sålunda en samtidig officiell bekräftelse på Sackenhjelms döds
datum: den r 3 oktober 1777. Detta datum meddelas också i det av Schlegel och 
Klingspor 187) utgivna verket om Sveriges ointroducerade adel. Senare har man 
dock trott sig böra ändra sagda datum till den 16 oktober, enär Riddarholms
församlingens dödbok då uppfört Sackenhjelm som avliden. Emellertid äro inte 
ens kyrkböckerna alltid tillförlitliga. I detta fall har klockaren eller någon präst
man tydligen förväxlat dödsdatum och begravningsdatum. Det framgår desto 
klarare av kyrkans räkenskaper, som uppge att avgift den 16 oktober erlagts 
för gravöppning och för kläde etc., som begagnades vid Sackenhjelms be
gravnmg. 

Hallmans parentation over Sackenhjelm 

Det har tvistats om huruvida denna parentation ägt rum 1774, 1777 eller 
eventuellt 1778. Dateringen är av vikt, då Hallmans parentation är ytterst be
tydelsefull för bestämmandet av tidpunkten för bricolleriets uppkomst. 
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Uppgiften om året 1774 torde härleda sig från ett meddelande av bergsrådet 
Jonas Cederstedt (född 1756, död 1811), efter vilken uppgiften sedan kritiklöst 
upprepats. Troligen föreligger här en felläsning 1774 i stället för 1777, då i 
17ooctalsskrifte~na siffrorna 4.och 7 ofta äro mycket lika varandra. 

I varje fall är det fullkomligt uteslutet, att parentationen över Sackenhjelm 
hållits tre år före hans död - åtminstone i den form, som de bevarade hand
skrifterna av parentationen utvisa, och några andra äro inte kända. Naturligtvis 
kan man alltid tänka sig det burleska för att inte säga makabra infallet att hålla 
en parentation över en ännu levande medmänniska. Men i detta fall innehåller 
payentationen så många intima detaljer, att de omöjligen kunnat förutses tre år 
före Sackenhjelms död. 

Det gäller mindre Sackenhjelms bråddöd än andra omständigheter därvidlag, 
såsom lokaliseringen av hans dödsplats till Norrmalm. Ännu viktigare för date
ringen är dock Sackenhjelms affär med »sin caffehus-madame» - GjörwelIs 
uttryck - eller »hushållerska» som brandvaktsjournalen titulerar henne. Den 
återklingar ju i diktens rader om Sackenhjelms äventyr med sin »Du!cine». 
Sådana detaljer kunna ju omöjligen ha fabulerats tre år före Sackenhjelms död. 

»Caffehus-madamen», som givetvis är identisk med Sackenhjelms »hushåller
ska», förestod tydligen hans eget kaffehus i den av honom innehavda fastig
heten. Serveringsstället bar hans eget namn enligt en liten notis bland »Diverse 
Kungörelser» i Dagligt Allehanda den 21 oktober 1777 -. åtta dagar efter 
Sackenhjelms död! _. där »Sackenhjelmska Caffehuset wid Riddarhustorget» 
annonserar sin tillvaro. 

För övrigt daterar sig den Hallmanska parentationen på sätt och vis själv 
i några rader i början av dikten, där det i en invokation till sånggudinnan ur
säl~tande heter: 

»Du har dock förr en gång, så nöjd och redobogen, 
gått ned från Helicon med Finkel in på krogen; 
så mycket mer du ·bör föreviga en karl, 
som hundra gånger mer än sjelfva Finkel var». 

Dessa rader kunna inte syfta på annat än de av Hallman själv författade paro
diska arbetena »Finkel eller det underjordiska brännvinsbränneriet» och »Fin
kels parentationsakt», publicerade respektive 1776 och 1777. Givetvis behöver 
dock inte hänsyftningen avse dessa dikter i deras tryckta form - de kunna ju 
muntligen ha framförts efter manuskript redan tidigare. Hallmans från början 
tydligen mycket populära parentation över Sackenhjelm utgavs sålunda i tryck 
först 1853 av Per HanselIi och två år senare, 1855, i »Handlingar ur Sällskapet 
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Palmstedtska kannan 

Dryckeskanna av masur, norskt arbete, vilande på fyra liggande lejon; på locket norska vapnet och på 
botten årtalet 1772 samt P. H. S., troligen begynnelsebokstäverna av tillverkarens namn. Inuti är kannan 
på ena sidan försedd med »pälar», eller små pinnar, till utmärkande av hur långt varje klunk borde gå. 
Denna kanna har fordom tillhört Bellmans skolkamrat och förtrogne vän, stadsarkitekten Eric Palmstedt 
och har enligt familjetradit:anen begagnats vid skaldens besök hos Palmstedts, ofta i lusthuset å Kocks
gatan nr 3. till att dricka» Westmans öh), Från Eric Palmstcdt övergick kannan till sonen, den år 1870 
avlidne professorn Carl Palmstcdt, från vilkens sterbhus den förvärvades av Par Bricole. 
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P. B:s arkiv. Första häftet» - sistnämnda utgåva efter en annan förlaga. Till 
den intressanta handskriftsfrågan återkomma vi strax i det följande. 

I det av August Kinberg författade verket »Par Bricoles gustavianska period», 
här förut citerat, uppges vid Hallmans biografi, att hans parentation över 
Sackenhjelm skulle ha ägt rum den 17 november 1777, således något mer än 
en månad efter Sackenhjelms död. Kinberg uppger som sin sagesman skrift
ställaren Birger Schöldström, som »ur GjörwelIs korrespondens med Alströmer 
påvisat» nyssnämnda datum. 

Tyvärr anger inte Kinberg på vad sätt Schöldström påvisat nämnda faktum 
- muntligen, brevledes eller på tryck. Schöldströms publicerade arbeten synas 
inte ge någon upplysning i detta fall. Ej heller har det lyckats att i GjörwelIs 
korrespondens med Alströmer - till största delen i Kungl. biblioteket men delvis 
även i Uppsala universitetsbibliotek - återfinna något brev med nyssnämnda 
exakta datum. Vid efterforskningen av detta sålunda hittills oanträHbara brev, 
ha däremot andra, hittills obeaktade brev av GjörwelIs hand påträHats, vilka ge 
ytterst intressanta upplysningar rörande den Sackenhjelmska parentationsakten. 
Breven finnas samtliga i den stora samlingen »Gjörwell. Bref-vexling» i Kungl. 
biblioteket. 

Gjörwell skriver den l l december Il77 till sin gynnare och vän kommerse
rådet Alströmer: 

»Jag [härefter svårläst ord] nog efter Parentationen öf. brodren Gottfried, 
så kallades han ständigt under hela Acten. Brodren Carl Fredr. har betygat en 
grufvelig förtörnelse öfver detta Apespel, hvadan Parentator, som [svårläst l 
efter någon [svårlästl från Olympen, måste vara discret med sit papper; men 

jag har dock hopp, at komma åt detta original». 
Till detta brev är närmast att anmärka, att med »Brodren Carl Fredr.» 

sannolikt åsyftas Carl Fredrik EckleH, ägare av den fastighet, där källaren 
Kejsarkronan var inrymd. 

Ett par veckor senare eller den 29 december I777 skriver Gjörwell till samma 
adressat: 

»Apart har jag väl fogat anstalt om en behagelig Ny-års-skörd, som jag hop
pas skal intaga No I uti det Lustiga Archivum, jag menar Gottfriediaden in 
originali, M. af Auctorens egen hand både skrifven och completterad. Hans 
solenne löfte har jag til Nyårsdagen. [svårläst l, om han håller ord. Fautiva [otill
förlitliga] copior finnas väl hos en och annan, men jag vii hafva min försedd 
med full Authenticitet; Den är och lofvad med CeremonieIlet och alle Ariorne». 

Nära en månad senare eller den 26 januari I77B återkommer Gjörwell till 
parentationen i ett brev, som endast är daterat »Söndags afton» men i övrigt 
är lätt daterbart tack vare alla de många nyheter, som Gjörwell meddelar i sin 
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epistel. Brevethar uppmärksammats av J. Rudbeck i hans biografi »Kanslirådet 
Karl Fredrik Eckleff», ehuru han endast kunnat datera det till »i januari 1778». 

Gjörwell har tydligen glömt, att han redan två gånger i decembe~ 1777 berört 
parentationen i brev till Alströmer, vilket kan vara förlåtligt, då Gjörwell var 
en oerhört flitig brevskrivare. Han återkommer nu bland en mängd andra ny
heter i förbigående till samma ämne, varvid han dock nu meddelar Alströmer 
namnet på parentatorn liksom benämningen på det ordenssällskap, där parenta
tionen ägt rum: 

»Hallman har parenterat i orden la Bricole öf. Sackenhielm. Det skal bli en 
kostelig articel». 

Denna »articel», d. v. s: beskrivningen av parentationsakten med den utlovade 
avskriften av parentationsdikten, har Gjörwell tydligtvis avsett att avsända i ett 
senare brev. 

Sist i raden av de GjörwelIs bevarade brev till Alströmer, där detta ämne be
röres, är det tidigare anförda av den 23 februari 1778. GjörWiOll har nu tyd
ligen sänt över till sin gynnare en avskrift av parentationsdikten men ännu inte 
hunnit med' en beskrivning av själva akten med dess accessoarer. Mellan breven 
från Gjörwell till Alströmerden 26 januari 1778 och den 23 februari samma år 
måste av ovanstående att döma tydligen ha funnits ytterligare ett' brev, med 
vilket Gjörwell till sin gynnare översänt texten till parentationen. 

Skulle detta brev möjligen kunna åsyftas med det ovan omtalade av SchöId
ström anförda mystiska brev, som meddelat inte endast året utan även dagen, 
den I7 nove1nber, för själva parentationen? 

Ur brevet den 23 februari 1778 anföra vi följande: 

»Jag hoppas att parentationen öfver Brodern Gottfrjed smakat efter allt det 
åtlöje, som både hans person, hans vundna gunst och hans bedrifter förtjente ... 
Parentationsacten i orden par Bricol var hjälten värdig. Den skall en annan 
gång beskrifvas. - Parentatorn är tilIil~a auctot till den försmädeliga sagan, 
som stod förl. år i Götheborgs Allehanda .•. ». 

Med »den försmädeliga sagan» åsyftas Hallmans elaka satir över vitterhets
idkaren och äventyraren Johan Simmingskölds fulhet, vilken satir infördes i 
Göteborgs Allehanda den IO oktober 1777. Simmingsköld, vilken liksom Sacken
hjelm protegerades aven så hög gynnare som 'Carl Fredrik Scheffer, fick även 
han ett olyckligt slut och hamnade till sist genom svenskt ingripande som livs
tidsfånge på den sachsiska fästningen Königstein. 

Som ovan omnämnts hade GjörweU sålunda tillsänt AIströmer en avskrift 
av parentationsdikten. Den utlovade beskrivningen av själva parentationsakten 
hade han dock ännu inte hunnit med. Om den över huvud taget blivit avfattad, 
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skulle den ha varit av oskattbart värde för kännedomen om bricolleriets upp
komst, då den säkerligen kommit att innehålla en målande skildring av den 
afton på Kejsarkronan, då Hallman höll sin berömda parentation. 

Jämnt en månad efter nu senast anförda brey eller den 23 mars 1778 avsände 
Gjörwell ett brev till okänd mottagare, titulerad kansliråd, där det bl. a. heter: 

»Skal icke förgäta Ceremonielet vid Parentationen öf. Sackenhielm. Se här 
följer den höga skriften i sjeIfva språket, el. som den aflemnades til Rådet». 

Vad som åsyftas med de sista orden är dunkelt. ' 

Om man strängt håller fast vid den meningen, som ju ofta framkommit, att 
Hallmans parentation över Sackenhjelm i det kotteri där han uppträdde givit 
den egentliga stöten till uppkomsten av Sällskapet Par Bricole, måste årtalet så
lunda vara I777, inte 1774-

För det förra årtalet talar också en viktig, hittills ob,eaktad officiell källa. 
Det är ett uttalande i ingenting mindre än Stockholms stads högvördiga kon
sistorium, d. v. s. föregångaren till vårt nuvarande domkapitel, vars medlemmar 
utgjordes av kyrkoherdarna i huvudstadens församlingar med Nikolai församlings 
kyrkoherde, »pastor primarius», som preses, när inte stifts chefen själv, ärke
biskopen, vid sina besök i huvudstaden var närvarande, då han givetvis var 
självskriven ordförande. 

Vid ett sammanträde i konsistoriet den 3 februari r 77 8 yppades de största 
bekymmer för det förakt för religion och goda seder, som börjat visa sig i alla 
stånd, även bland den studerande ungdomen. Det var nu visserligen inte första 
- och inte heller sista - gången dylika klagomål framfördes i konsistoriet. 

Men nu hade tillkommit ytterligare en omständighet. Beträffande drycken
skapen bland ungdomen ansåg nämligen konsistoriet, att den »i synnerhet skal 
understödjas genom et nyligen här i staden inrättadt så kalladt Bacchi sällskap». 

Man torde inte kunna betvivla, att det är Sällskapet Par Bricole som här åsyf
tas. Sällskapet anges klart som »nyligen» instiftat, vilket stämmer ypperligt med 
tidpunkten för Hallmans parentation över Sackenhjelm, d. v. s. 1777 års slut 
eller enligt uppgift den I7 november detta år. Stadskonsistoriets benämning 
»Bacchi sällskap» är visserligen litet svävande, men det visar just hur ny och 
rätt obekant denna sammanslutning var. 

Även själva parentationsdikten saknar en bestämd benämning på Sällskapet. 
Uttrycket »par bricole» användes dock vid ett par tillfällen i dikten om Sacken
hjelm: »som stupat par bricole i sina tidsfördrif» och »som dog på gatan par 
bricole». I detta sammanhang torde det vara lämpligt att söka ge en förklaring 
till SalIskapets origin:ella namn. 
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Vad betyder namnet Par Bricole? 

Sällskapets statuter 1799 har i första kapitlet, § 2, följande uttalande: 
»Namnet Par Bricole gifver tilkänna, at oförmodade tilfälligheter ofta kunna 

mera, både gagna och förnöija än de konstigaste och dyrbaraste inrättningar». 
I själva verket innehåller denna deklaration en ganska god förklaring av det 

franska uttrycket »par bricole», vilket onekligen anger något oförmodat eller 
tillfälligt. I enbart denna betydelse förekommer emellertid uttrycket icke i fran
ska språket utan blott såsom ingående i vissa så att säga tekniska termer, så 
exempelvis i ballistilren (rikoschetterande projektiler). Uttrycket »par bricole» 
existerar ännu i dag i biljardspelet. 

Enligt Larousse's stora franska lexikon betecknas här med detta uttryck en 
stöt, då den spelade bollen vidrör en annan boll efter att först ha stött emot en 
av vallarna. Nordisk familjebok (2. uppl.) säger: »Träffar man första bollen 
indirekt, d. v. s. efter att först ha låtit spelbollen ta vallen, kallas detta brikoll
stöt». Ytterligare meddelar samma källa: »En mera borgerlig art af carambolage 
är kägelpartiet, hvari (vanligen) fem tunna käglor uppställas midt på biljarden 
och skola träffas af påspelad boll, dock endast 'par bl'icole'». 

Det torde inte råda någon tvekan om att det är från en biljardspelsterm som 
Sällskapet hämtat sitt namn. Det internationella biljardspelet blev även i Sverige 
mycket populärt, så pass t. o. m. att det genom en kungl. förordning 173 I för
bjöds på källare och hffehus. Förbudet kunde emellertid icke upprätthållas, 
och i Kungl. maj:ts förbud 1792 mot spel och dobbel måste biljardspelet tolereras 
såsom »särskilt tillåtet». 

»Par Bricole» blev sålunda en förträfflig benämning på ett sällskap glada um
gängesbröder, som tillfälligtvis stötte på varandra och fritt och otvunget um
gmgos. 

Om uttrycket »par bricole» säger Kinberg i sitt arbete (sid. 17-18), att 
Bellman och Hallman »använde uttrycket som ett lustigt tillrop i kretsen av 
den skämtande och pokulerande brödraskaran». 

Uttrycket »par bricole» förefaller verkligen också att samtidigt ha varit ett 
slags »hejarop» - om så får sägas - när en skål höjdes bland ordensbröderna, 
ett slags lösenord för de invigda alltså. Härför talar en passus i parentationsdikten, 
där det om Sackenhjelm heter: 

»Så ädelt tänkesätt förtjenar ärestoder, 

sitt loford par bricole, af hvarje Båcchi broder, 

drick Commendeurens pris, som bittid' flaskan tog 
och blott i dessa ord ej dödde när han dog». 
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Den version av parentationsdikten, som här anförts, tillägger: »Alla pottorna 
tömmas». 

Själva sammanslutningen benämnes.på ett par ställen i dikten endast »1 Bröder 
par bricole». 1 en passus heter det »1 Bröder par bricole, ta'n edre pottor först» 
och på ett annat ställe »1 bröder par bricole, l faren liksom jag» . 

. Säkerligen har man dock i den glada kretsen på Källaren Kejsarkronan omedel
bart efter den Sackenhjelmska parentationsakten kommit överens om att söka 
bilda en verklig orden med namnet ~ar Bricole, vilken benämning helt naturligt 
först efter någon tid kommit till en allmännare kännedom. Ännu i december 
1777 känner Gjörwell tydligen inte till någon benämning på den bacchanaliska 
sammanslutningen eller någon sammanslutning över huvud taget. 1 januari 1778 
däremot omnämner han »Orden la Bricole» - observera »la Bricole». Uttrycks
sättet är sålunda ännu svävande. Först den 23 februari 1778 - alltså ungefär 
tre veckor efter stadskonsistoriets ovannämnda sammanträde - har han den 
mera korrekta benämningen »orden Par Bricol». 

Att konsistoriet inte brukar detta namn är därför mindre underligt. Man 
ville väl inte heller i detta högvördiga samfund nedlåta sig till att visa kännedom 
om en så konkret detalj som namnet på ett »supsällskap». Det vore att göra 
sällska pet för stor ära. Konsistoriet betecknade därför sammanslutningen helt 
enkelt som ett »Bacchi sällskap». 

Av konsistoriets framställning må vi inte förleda oss att tro, att Sällskapet 
Par Bricole skulle varit ett mera bacchanaIiskt utpräglat sällskap än många andra. 
Sällskapet avvek ju i detta fall inte på något sätt från den allmänna, världsliga 
tidsandan. Snarast torde det vara förekomsten av vissa förgrundsfigurer i säll
skapet - Bellman och Hallman exempelvis - vilkas popularitet' ansågs oro
väckande. Att det nygrundade bacchanaliska sällskapet från början omfattats 
med stort intresse även av utomstående kretsar visar GjörwelIs uttalanden, av 
vilka framgår att redan på ett tidigt stadium åtskilliga mer eller mindre tro
värdiga avskrifter av parentationsdikten funnos kringspridda. 

På tal om dessa avskrifter av parentationsdikten må frågan om handskrifterna 
till denna dikt också beröras, en fråga, som egendomligt nog hittills inte synes 
ha upptagits till granskning, ehuru den är ytterst viktig för det centrala pro
blemet ibricolleriets uppkomst. 

Handskrifterna till den Sackenhjelmska parentationsdikten 

I de »Samlade skrifter» av Hallman, som Per HanseIli utgav 1853, förekommer 
parentationen under titel »Parentation öfver Gottfrid SackenhjeIm, hållen på 
Kejsarkronan i November 1774». Däremot avtrycka år 1855 publicerade 
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»Handlingar ur Sällskapet P. B:s arkiv. Första häftet» samma diktalster under 
rubriken »Parentation öfver Brodren Commendeuren och Herr Öfver-Direc
teuren Gottfried Sackenhjelm, hållen af Notarien Hallman mot hösten 1778 uti 
Eklöfska huset, i hörnet af Drottning- och Fredsgatorna». 

I själva verket återgå de nu bevarade handskrifterna till två. olika versioner 
av parentationsdikten, båda säkerligen emanerande från Hallman, även om i 
konceptstadiet något tillägg - genom gemensam överenskommelse? - kan ha 
gjorts förslagsvis från annat håll. 

Emellertid synas inga originalhandskrifter av Hallmans. handha bevarats -
vare sig i koncept eller utskrift. Som förut nämnts ha dock redan tidigt av
skrifter spritts av parentationsdikten, som med sina biomständigheter tycks ha 
väckt ett visst uppseende. En sådan avskrift är otvivelaktigt den på sin tid som 
original angivna handskrift, som förvaras i Sällskapets arkiv. 

Första versionen. Äldst är säkerligen den version av dikten, som är publicerad 
i Hansellis utgåva av Hallmans »Samlade skrifter», 2. delen, Uppsala 1853. Den 
bär till överskrift »Parentation öfver Gottfrid Sackenhjelm, hållen på källaren 
Kejsarkronan i November 1774». Tyvärr meddelas inte, varifrån förlagan till 
detta avtryck hämtats. Som ofta i Hansellis publikationer av svenska författare 
är avtrycket ofta slarvigt gjort med fel, som inte gärna kan skyllas på förlagan 
- exempelvis ett meningsstörande »han» i stället för »hon» o. dyl. 

Dikten är avfattad på alexandriner, tidens förhärskande versmått, och utgör 
en versifierad skildring av Sackenhjelms liv och leverne. Endast på ett ställe, 
i diktens början, brytes den fortlöpande framställningen aven inlagd »aria», 
som börjar: 

»Gottfrid, som supit, hvars ögon drupit, 
har äudlig krupit ned i sin mull» etc. 

Bland avskrifter av denna version av dikten finns även en tydligen samtidig 
i Kungl. bibliotekets samling av »Verser över enskilda personer». Den överens
stämmer nästan ordagrant med texten i nyssnämnda avtryck men har endast 
överskriften »Parentation öfver G. Sm». En senare hand har tillfogat »öfver 
Sackenhielm 1777 af C. I. Hallman». En annan handskrift i Kungl. biblioteket 
(»Vers och prosa», Vs 121) anger, att parentationen blivit »hållen för Sälskapet 
par Bricol af dess Ordens mästar Hallman Anno 1777». I detta sammanhang 
må erinras om att dateringen 1774 i Hansellis edition givetvis är felaktig: årtalet 
bör ju vara 1777. Sistnämnda siffra 7 tyckes f. ö. inte bara en gång ha råkat ut 
för olyckan att bli felläst. En handskrift av dikten i De la Gardieska arkivet i 
Lunds universitetsbibliotek har sålunda årtalet - I77I! 
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Som ovan nämnts anser sig Kinberg enligt en okontrollerbar uppgift av skrift
ställaren Birger Schöldströmkunna fastställa, att Hallmans parentation ägde 
rum den I7 november I777. I den mån befintliga handskrifter av sagda dikt 
äro noggrant daterade, synes dock parentationen ha hållits den 22 november 
samma år. Så är exempelvis förhållandet med en i Sällskapets arkiv (i en bunt 
handlingar rörande Sällskapets historia) förvarad »Parentation öfwer Gottfried 
Safkenhielm som dog den I3 October I777, i des 49. Ålders Är, hållen af des 
Ordens Mästare Anno I777». Med annat bläck, dock tidig skrift, är här tillagt 
»den 22 November». Texten är i enlighet med den i Hallmans samlade skrifter 
avtryckta versionen. 

Dikten i den nu anförda, första versionen omfattar 274 versrader, den senare 
versionen däremot 426 - oavsett regianvisningar o. d. Redan denna proportion 
är ju talande. 

Andra versionen. I den form vari den sistnämnda versionen publicerats i 
»Handlingar ur Sällskapet P. B:s arkiv. Första häftet», Stockholm I855, bär 
den överskriften: 

»Parenfati01t öfver Brodren Commendeuren och Herr öfver-Directeuren 
Gottfried Sackenbjelm, hållen af Notarien Hallman mot hösten I778 uti Ek
löfska huset, i hörnet af Drottning- och Fredsgatorne». »EkIöfska» är en för
vrängning av »Eckleffska» som man någon gång möter t. o. m. i officiella 
handlingar. 

Parentationsdiktens senare version avviker rätt betydligt från den första. Den 
på alexandriner avfattade stommen är på det hela taget densamma, dock med 
rätt nyckfullt omkastade versrader och utbyten av ord och uttryck. Nya be
rättande partier ur Sackenhjelms levnad ha också tillagts. Men framför allt är 
det hela nu mera dramatiskt tillrättalagt med inlagda »arior» och »cantater» 
i form av ett växelspel mellan Ordenscantorn och Parentatorn? där till slut även 
»Chorus» eller menigheten bekräftande instämmer. Regianvisningar ges även 
beträffande själva ceremonielet: sången, talet och skålandet. Ännu utförligare 
scen- och regianvisningar ges i ett odaterat exemplar av parentationsdikten, 
som tillhört den store bricoIIisten och samlaren Daniel Georg N escher, vilken 
handskrift nu förvaras i Kungl. biblioteket (Handskrifter. Vs 69.) Med sina 
konceptartade tillägg förefaller manuskriptet att vara ett inom Par Bricole 
begagnat »arbetsexemplar». Parentationen anges hållen »för Sällskapet Par 
Bricole i allmänt Commendeurs Capittel». 

Det är säkerligen just på den senare versionen av parentationsdikten som 
Gjörwell syftar i sitt brev till Alströmer den 29 december 1777, där han säger 
sig hoppas kunna skaffa ett originalexemplar av dikten »med ceremoniellet och 
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alla ariorne». Man lägger märke till uttrycket »alla» ariorna! I den första 
versionen fanns ju bara e1t »aria», och härav framgår rätt tydligt, att denna 
version måste vara den äldsta, ännu inte dramatiskt utformade. Det är också 
möjligt, att Gjörwell sökt komma över något exemplar av parentationsdikten 
i den nu avhandlade senare versionen med av författaren - Hallman alltså -
egenhändigt gjorda tillägg i form av utförligare scen- och regianvisningar i stil 
med den nyss anförda handskriften i Nescherska samlingen. 

Då en och annan handskrift av parentationsdikten bär årtalet 1778 - ej 
1777 - skulle man kunna tänka sig, att parentationsakten, som hölls i november 
1777, upprepats ett år senare. Fördetta skulle då tala, att ett ovan omnämnt, 
tyvärr odaterat exemplar av dikten, vilket troligen tillhört Par Bricole, anger 
parentationen som hållen »för Sällskapet Par BricolIe i allmänt Commendeurs 
Capittel». Enligt uppgift av den förut nämnde bricollisten Cederstedt skulle 
han 1778 ha blivit intagen i sällskapet »genom ordentlig reception i gamla 
Commendeursgraden». Det har framkastats som en möjlighet, att denna gamla 
kommendörsgrad kan ha varit en av de tre riddargrader, som Bellman skulle ha 
instifta t och vilka Oldenburg åsyftar i ett ovan berört tal. 

I den med »arior» och ceremoniel utökade version av parentationsdikten, som 
är tryckt i »Handlingar ur Sällskapet P. B:s arkiv», första häftet, och som 
uppger parentationen hållen »mot hösten 1778», förekomma kommendörer så
som medverkande. Sackenhjelm kallas också - liksom i diktens äldsta version 
från 1777 - för kommendör. Här kan dock påpekas, att Bellman i sin fingerade 
»Bacchi Orden» redan vid 176o-talets slut använder beteckningen »kommen
dör», så i ceremonielet på Barbaradagen d. 4 dec. 1769 uti »Riddar-Capitlet af 
De två Förgylta svinen. »Samteliga Commendeurer» voro då närvarande. I en 
not vid ordet Commendeurer heter det: »Altid vid ny Bacchi Ordens-utnämning 
blifva i och med det samma det förra åhrets Riddare Commendeurer». 

Som nyss anförts kallas Sackenhjelm kommendör i parentationsdiktens såväl 
äldre som senare version. På ett ställe heter det: »Bror commendeuren», på ett 
annat: »Sjung commendeurens pris». Slutligen säges mot slutet av den äldre 
versionen: »Så länge minnas vi vår öfver-commendeur». I den senare versionen 
har detta blivit »vår öfver-directeur». 

Ändringen är intressant. Att Sackenhjelm i båda versionerna kallades »kom
mendör» var inte uppseendeväckande. Så betitlades ju som sagt åtskilliga av 
Bellmans mer eller mindre förfallna Bacchusdyrkare i hans Bacchi Orden. När 
det emellertid gällde att utöka den första diktversionen med ceremoniel etc. för 
det definitiva uppförandet, stötte man sig tydligen på uttrycket »öfver-com
mendeur» om Sackenhjelm. Antagligen hade man redan nu vissa planer på att 
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förändra det mera tillfälliga bacchanaliska sällskapet till ett mera fast organiserat 
ordenssamfund, varför Sackenhjelms benämning som »öfver-commendeur» an
sågs olämplig. Snart nog fick man också till stånd en överkommendörsgrad, var
till Jonas Cederstedt särskilt medverkade. Men då hade den förut rätt lösliga 
sammanslutningen redan fått mera ordnade former. Förtjänsten härav tillkom
mer Olof KexeI. 

Silverbägare 
Tillverkad 1798 av guldsmeden Nils Limnclills. Höjd 23 cm. 

Har tillhört det 1862 upplösta samfundet Stefani-Brödcrna. 
Sällskapet Par Bdeole. 
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SÄLLSKAPET PAR BRICOLE ORGANISERAS 

KEXEL OCH CEDERSTEDT 

Olof Kexet (född 28 november 1748 i Kalmar, död 5 mars 1796), var 
son till domkyrkoadjunkten, sedermera kyrkoherden på öland Petrus Kexhelius. 
Efter swdier i Uppsala inskrevs Kexel 1768 som auskultant i Kommerskollegium. 
Redan som 2o-åring utgav han den politiska tidningen »Hatten» (1768-69) 
och anlitades i övrigt för politiska skrifter i hattpartiets anda, där han dock 
hade mindre personlig författarandel men ådrog sig åtal och böter. Kexel hade 
en kvick men även bitande penna. Gjörwell säger om en av hans tidskrifts
artiklar: »Satyren grinar här med hela käften». Ekonomiska svårigheter, vari 
han oförsiktigt invecklades i förbindelser med boktryckaren Momma d. y., bi
droga också till att Kexel för en tid ansåg sig nödsakad lämna landet. 

Vid återkomsten till fäderneslandet fick Kexel genom Patrik Alströmer en 
befattning först som ordannatör vid Kungl. teatern sedan som sekreterare vid 
samma institution. Efter Bellmans död efterträdde han 1795 skalden som sek
reterare vid Kungl. nummerlotteriet men avled redan påföljande året. Kexels 
litterära verksamhet var utöver hans skämtsamma prosastycken till stor del 
ägnad lustspelsdramatiken. Här märkes särskilt hans »Capitain Puff eller Stor
prataren.» 

Kexel levde ett glatt liv men hade alltid att dragas med stora penning
bekymmer: 

»Jag flere björnar har, än himlahvalFvet stjernar, 
än Södertälje svin och Starsultanen tärnor.» 

Finansbekymmerna gjorde också, att Kexel då och då måste gästa gäldstugan, 
från vilken miljö han även hämtade motiv till sina skrifter »Mina tidsfördrif 
på gäldstufvan» och »Bacchi hand-bibliotheque eller nya tidsfördrif på gäld
stufvan», vilka utkommo i nya upplagor. Karl Warburg säger om Kexel: 

»Han var en lätt, fyndig och kvick skribent på vers och prosa, utmärkt 
ordenstalare, men saknade konstnärskapets ihärdighet för att kunna skapa något 
betydande. Hans lustspel äro så gott som alla bearbetningar, men karaktärer och 
situationer visste han att lämpa till våra förhållanden, och ett par hans stycken 
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lämna, trots det utländska ursprunget, förträffliga bilder från 178o-talets Stock
holmsliv, särskilt dess societetsliv.» 

Enligt samtida vittnesbörd ägde Kexel ovanliga sällskapstalanger, var en glad 
och angenäm umgängesbroder och medelpunkten i en krets glada vänner. KexeIs 
ordensbroder Jonas Cederstedt gör följande uttalande om honom: 

»Kexel hade ett lekande snille, föga fallet för djupa betraktelser, men en stor 
lätthet att på stället applicera andras produkter som sina egna och därmed 
dels roa, dels förundra sina åhörare och läsare. Han började först vid sin hem
komst utifrån efterapa Bellman och vände till slut, genom konst, naturen och 
minnet, att de vackraste af hans Bacchanaliska sånger flöto ur honom med 
den mest förundransvärda lätthet. En mycket vacker röst halp honom äfven 
i början.» 

Som synes är Cederstedts omdöme om Kexel delvis en smula syrligt. Karak
teristiken ingår i Cederstedts minnestal över Kexel, som handlar nästan mera om 
Cederstedts och andras insatser vid stiftandet av Par Bricole än om Kexels. För
Idaringen härtill torde kanske vara en viss rivalitet, 'som med tiden förefaller 
att ha uppstått rörande äran som egentlig stiftare av Par Bricole. I bricoIIisten 
Ad. Bomans minnestal I8I3 över Cederstedt heter det t. o. m. : »Det är således 
Cederstedt vi hafva att tacka för denna Ordens tillvarelse». Det må lämnas 
därhän hur mycket sanning detta påstående inrymmer. Med tiden kom Ceder
stedt emellertid att spela en viktig roll i sällskapet, och några ord om hans lev
nadsomständigheter torde därför vara på sin plats. Uppgifter till hans biografi 
lämnas bl. a. i Ad. Bomans nyssnämnda minnestal, varav en handskrift, som till
hört den N escherska samlingen, förvaras i Kungl. biblioteket. Den högst upp
skattande värdesättning, som Bomans levnadsteckning över Cederstedt ger, står 
i en egendomlig motsättning till en med nämnda manuskript sammanhäftad 
biografi över Cederstedt av icke namngiven författare, som dock anger sig vara 
släkting till Cederstedt. Denna anonyma biografi är kortfattad och för Ceder
stedt mycket ofördelaktig. 

Jonas Cederstedt, född 17 mars 1756, gick en tid i privatskola i Stockholm 
och blev I770 student i Uppsala. Kanslist i Bergskollegium, fick han blott 
27 år gammal avsked med bergsråds titel. Gift samma år, vistades han 
sedan mest på sina lantegendomar men reste även då och då upp till Stock
holm. Cederstedt var känd som en stor ordensvurm och räknades liI,som friherre 
Barnekow och Oldenburg bland Frimurarna innan han I778 intogs i Par Bricole 
»genom ordentlig reception i gamla Commendeursgraden». Han blev en av säll
skapets äldsta »gouverneurer» och utnämndes till Riddare af Bricolleriet efter 
de båda förutnämnda. Efter KexeIs död 1796, då sällskapet skulle ytterligare 
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Olof Kexel 
Gipsmedaljong av J. T. Sergel. Nationalmuseum. 

Foto Svenska Porträttarkivet. 

utvidgas med en högre avdelning, ledde Cederstedt organisationsarbetet och till
trädde r799 det nyinrättade Stormästareämbetet, som han innehade till sin död 
den 9 decemberI8rI. Boman ger i sitt minnestal följande karakteristik: 

»Cederstedt hade lyckliga naturgåvor, var fintlig att se Dårskapen, dristig 
att röja henne, skicklig att framställa henne i hela sin caricaturiska vidunderlig
het, var mäktigt verksam att sprida detta löje, i synnerhet som hans meddelande 
lynne öppnade för honom alla kretsar, dit han i de höga medförde en otvungen 
öppenhjärtighet, i de lägre ett språk, alltid lämpat efter dem, som omgåfvo 
honom.» 

I sin minnesskrift över Kexel säger Cederstedt, att han omkr. r776 blivit 
bekant med honom »genom båda Stjerncrantzarne», d. v. s. Gustaf Stierncrantz 
(r751-r800) och Arvid Stierncrantz (1755-r785), båda framstående med-

59 



lemmar av bricolleriet, av vilka den yngre var särskilt begåvad. Om den sist
nämnde fäller han det omdömet, att han var »ett af våra störste genier, som den 
tiden visade sig, hvarom äfven de mångfaldiga efterlämnade akter och handling
ar, som finnas bland papperen i Bricole nogsamt bära vittne». Cederstedt tillläg
ger: »Emellan honom och Kexel var dock aldrig någon synnerlig vänskap, utan 
betade han ofta sin pegasus på KexeIs mario>, d. v. s. samma förebråelse som 
Cederstedt gjorde mot Kexel i dennes förhållande till Bellman. 

Cederstedt säger vidare: 
»När Kexel komponerade första början till Bricole, som bestod i diverse 

charaderingar etc. etc., som alldeles icke liknade en orden utan gick förnämligast 
ut på att dricka, blefvo dock båda Stiernecrantzarne genast däruti intagne. 

Första anledningen till denna orden var Hallmans parentation öfver Sacken
hjelm i november 1774, men ej förr än 1776 hade man ännu hunnit att antaga 
en riktig ordensform. Men då på ett kalas hos hertigen [Carl) och en därpå 
följande maskerad infunno sig Kexel, Stiernecrantzer, bokhandlaren Schildt, herr 
Lönbom med flere med crachat, som föreställde två förgyllda svin. 

Detta sällskapet flyttade sedan till Huner på Börsen och yrkade de baccha
naliska vetenskaperna med all nit. Vid den tiden kom sekret. Gripenmarek äfven 
däribland, hvilken fylldes flitigt med Ijufvligt fludium men uttömdes dess mera 
på. kontanter. 

Är 1778 den I november var sällskapet samlat och firade konungens födelse; 
hade då redan börjat med riktiga receptioner men utan något skrifteligit och 
som varierade efter Kexels mer eller mindre goda humör. 

I december 1778 trädde jag in i detta samfund och recipierades af Biörckstedt. 
Äret därpå öfverlade jag med Arved Stjernecrantz att gifva Orden en riktig 
form. Han påtog sig då Commendeurs Graden» etc. 

Härmed ha vi nått fram till det viktiga årtalet 1779 i Par Bricoles historia. 

Sällskapet Par Bricoles instiftelse 1779 

Cederstedtsnu anförda relation angående Par Bricoles uppkomst är intressant 
men måste underkastas en verkligt kritisk granskning. Därför tala inte minst de 
rena felaktigheter, som utan vidare kunna påvisas i Cederstedts framställning. 
I vissa fall kunna de bero på rena minnesfel, i andra kanske på felläsning eller 
felskrivning. 

Av största vikt såsom avgiven aven av de äldsta bricoIIisterna är Cederstedts 
förklaring, att första anledningen till denna orden var Hallmans parentation över 
Sackenhjelm. Sedan är det också ganska uppenbart, att Ceders ted t på äldre da'r 
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i sitt minne blandat. ihop olika bacchanaliska sällskap, som haft en mera löslig 
karaktär utan bestämda ordens former. Det fanns ju en sådan krets kring Bell
man, en annan kring Hallman. Då Cederstedt något otydligt påstår, att »man» 
först 1776 »hunnit att antaga en riktig ordensform» och ·som ett slags bevis 
härför anför, att Kexel och några andra infunnit sig hos hertig Carl med crachat, 
föreställande två förgyllda svin, kan detta omöjligen tagas som bevis för att 
Sällskapet Par Bricole då redan skulle existerat. 

Däremot hänvisar den av Cederstedt anförda ordensdekorationen direkt till 
ceremonielet i »Bacchi Ordenskapitel» såsom förut framhållits. Hallmans krets 
nämnes inte heller särskilt av Cederstedt, som däremot framhåller, att Hallmans 
parentation över Sackenhjelm var »första anledningen till denna orden» (Par 
Bricole) . 

Strax innan säger han, att »Kexel komponerade första början till Bricole ... 
som alldeles icke liknade ·e;' orden» men med »båda Stiernecrantzarne genast 
däruti intagne». Ä ven detta talar för att vi här icke ha att göra med det senare 
instiftade, verkliga ordenssällskapet. Par Bricole. 

Men intressant nog få vi här av Cederstedt omedvetet den viktiga upplys
ningen, att Kexel redan före grundandet av Par Bricole instiftat en sorts egen 
orden av bacchanalisk karaktär. Tydligen har denna »orden», som Cederstedt 
sammanblandat med Par Bricole, uppgått i detta sällskap. Har så varit fallet, 
torde man lättare kunna skönja de »tillflöden», som tillsammans skapat vårt 
Sällskap: 

Den ideella bakgrunden och - om man så vill - första upphovet är Bellmans 
ordensupptåg, och från den geniale skalden övertogs i det nygrundade sällskapet 
Par Bricole bl. a. både en delordensformer och sällskapets stora högtidsdag, 
Barbaradagen den 4 december, vilken skalden långt tidigare börjat fira, enligt 
en osäker uppgift till minne av faderns farmor. Bellman personligen gick givet
vis lätit in i den miljö, som skapades av det nybildade ordenssällskapet Par 
Bricole, vars första ordensskald han blev. 

Så ha vi kretsen kring Hallman på. källaren Kejsarkronan. Vid samman
komsterna där inbjöds, som ovan nämnts, även Bellman att deltaga. Den festliga 
stämningen kulminerade tydligen vid den av Hallman på nämnda källare i 
november 1777 hållna parentationen över Sackenhjelm. Man har säkerligen nu 
kommit överens om att söka bilda en verklig sällskapsorden. Det är betecknande, 
att nu först också ordensnamnet Par Bricole dyker upp. Naturligtvis var Hall
man liksom Bellman en självskriven förgrundspersonlighet i det sällskap, som 
från att ha varit ett kotteri nu blir en verklig orden. 

Men ännu en tid saknade denna en fast organisation. Man samlades »par 
bricole» - d. v. s. tillfälligtvis, improviserat - i enlighet med den nygrundade 
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bacchanaliska ordens namn (om detta se ovan). Den som största förtjänsten 
tillkommer att ha verkligen organiserat Sällskapet Par Bricole är utan tvivel 
Kexel. 

Som vi framhållit har Cederstedt i sitt försök att redogöra för Par Bricoles 
förhistoria tydligen sammanblandat en del bacchanaliska sällskap. Det förhåller 
sig säkerligen inte så som Cederstedt säger, att »när Kexel komponerade första 

. början till Bricole, som bestod i diverse charaderingar etc. - som alldeles icke 
liknade en orden - blefvo dock båda Stiernecrantzarne genast däruti iptagne.» 

Dessa,båda bröder spelade visserligen en viktig roll som medhjälpare när Kexel 
1779 genom sitt organisationsarbete lade den verkliga, fasta grunden till det 
mera improviserat tillkomna ordenssällskapet Par Bricole. Men vad Ceder
stedt tydligen inte riktigt har fattat är att den av »Kexel komponerade första 
början till Bricole» helt enkelt är det privata kotteri, som tidigare samlats kring 
Kexel. Denna Kexels krets, med bl. a. tydligen de båda bröderna Stierncrantz 
som medlemmar, är sålunda att efter Bellman och Hallman räkna som det tredje 
tillflödet till Sällskapet Par Bricole. Det är väl säkerligen också denna Kexels 
krets, som åsyftas i Hallmans förut citerade dikt av år 1789. 

Av allt att döma har Sällskapet sålunda först så småningom vuxit fram till 
det fast organiserade bricolleri, som alltjämt existerar. 

Av detta samfunds tre förgrundsgestalter, Bellman, Hallman och Kexel, var 
den sistnämnde den ende, som ägde någon organisatorisk talang. Bellman och 
Hallman hade båda utan framgång tidigare gjort gästbesök i ämbetsverkens 
värld, men ett ordnat, regelbundet arbete låg icke för dessa fria bohemnaturer. 
Med Kexel förhöll det sig något annorlunda. Han var visserligen också en glad 
sällskapsbroder, som levde livet lekande. Men han hade turen att, själv sångare 
och dramatisk författare, komma in i ett offentligt verk av mera ovanligt slag, 
som passade honom utmärkt. Vi syfta givetvis på hans sekreterarebefattning vid 
den nygrundade Kungl. teatern. Det var ett verk utan mera utpräglad hierarkisk 
byråkrati, där en viktig del av personalen utgjordes av scenens lättrörda men ofta 
svårhanterliga konstnärsgarde. 

Säkerligen har Kexel här fått en god praktisk övning i rena organisationsfrågor 
och ett visst handlag vid umgänget med dessa individuellt synnerligen skif
tande och för visso mången gång rätt prövande konst,:,ärstyper. Det var en psy
kologiskt sett nyttig praktisk skolning, som nog kom Kexel väl till pass, när det 
gällde att i ett nygrundat musikaliskt-dramatiskt ordenssällskap samstämma de 
individuellt ytterst skiftande ledamöterna samt deras olika subjektiva inställning 
och krav. 

Utan tvivel har Kexel under denna sin »lärotid» vid Kungl. teatern haft ett 
gott stöd och en god uppmunt7an av institutionens »Förste direktör vid Kongl. 
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Vapensköldar 
Till vänster för O. Kexel, till höger för J. H. Peterson. 

Sällskapet Par Bricole. 

Maj:ts spektakler» friherre Adolf Barnekow (född 6/61744, död 4/9 1787), 
kammarherre hos hertiginnan Hedvig Elisabet Charlotta av Södermanland. 

Barnekow tillträdde direktörsskapet 1777 (ej 1776 som ofta uppges) men avgick 
redan 1780 från befattningen. Som synes infalla under denna hans regim de två 

viktiga åren i Par Bricoles historia, nämligen 1777 och 1779. Barnekow hade 
uppträtt som en ivrig amatör på hovscenen och var enligt samtida utsago »glad
lynt, kvick och behaglig». Gustav III var emellertid inte nöjd med hans chefs
egenskaper, och 1780 erhöll Barnekow i stället en ledig plats bland statens full

mäktige i Överstyrelsen för tullverket. 

Redan som 19-årig student hade Kexel i Uppsala deltagit i stiftandet 1767 
av det vittra samfundet »Apollini sacra», på sätt och vis en avläggare av det 
1766 i Stockholm stiftade vittra och musikaliska ordenssällskapet »Utile dulci», 
som upphörde 1795. Genom sin befattning vid Kungl. teatern fick ju Kexel 
f. ö. den bästa kontakt med de musikaliska och dramatiska konstnärer, som där 

voro anställda, med författare och litteratörer. Han blev också förtrogen med 
regikonst och sceniska uttrycksmöjligheter. 

63 



Säkerligen var det dessa KexeIs förvärvade erfarenheter som förutom hans 
sällskapstalanger gjorde honom särskilt lämplig för det uppbyggnadsarbete inom 
ordenssällskapet Par Bricole, som han nu 1779 igångsatte. Det var också helt 
naturligt, att han i den hösten 1779 upplagda stora ordensmatrikeln, den första, 
införde sin höge chef, »Förste direktören vid Kong!. 'Maj:ts spektakler», fri
herre Barnekow som primus samt äldste Guvernör och Riddare af Bricolleriet. 

Ordensmatrikeln anger som Gouverneurer och Riddare af Bricolleriet: lo (ord
ningsföljd i matrikeln) Som äldste G. o. R. Friherre Adolf Fredrik Barnekow. 
2. Olof Kexel - Secreterare vid Konungens Spectakler. 3. Jon Cederstedt till 
Sundsör - Bärgs-Råd. 4. Gustaf Fab. Stiernecrantz - Capitain. 5. Johan 
Jacob de Geer till Finspång - Friherre, Cammarherre. I lo Schildt, Johan Jacob 
- Bokhandlare. Dessutom antecknades i matrikeln närvarande utsedde ämbets
män och talanger, som ej blivit här förut omnämnda, Adolph Kirstein, slotts
byggmästare, Diedrik Tellerstedt, tenorsångare vid Kung!. Theatern, och Carl 
Gabriel Schylander, aktör. 

Riddarne av bricolleriet hade vapensköldar. Barnekows, Kexels och Stjern
crantzs sköldar omringas av ett blodrött band med vidhängande svart emaljerat 
kors, i vars medelpunkt är en vit glob, på vilken med svarta bokstäver står L. P. 
Samma dekorationer bäras ännu i dag av medlemmarna i R. S. IL-graden. 

Sammankomsterna 15 maj och I I november 1779 

Det är ganska sannolikt att den framgång, Hallmans parentationsakt vann, 
givit anledning till ett återupprepande ett år senare, hösten 1778, och då kanske 
i utvidgad form. 

Då hade Kexel redan, enligt Cederstedts anförda relation, »börjat med riktiga 
receptioner men utan något skriftligt och som varierade efter KexeIs mer och 
mindre goda humör». Cederstedt själv trädde i december 1778 in i »detta sam
fund» - Par Bricole tydligtvis - där han recipierades av Biörkstedt. 

Man hade då, alltså börjat med verkliga receptioner - sålunda inte bara fort
satt Bellmans fingerade. Ännu hade dock ordenssällskapet inte fått sådan stadga, 
att man ansett sig kunna skriftligt fixera ordenslivets olika former. Någon 
sällskapets arkivbildning hade sålunda ännu inte ägt rum: matriklar och pro
tokoll etc. existerade icke. Här gjorde nu Kexel en verklig insats. Cederstedt 
exempelvis, erfaren ordensbroder i andra sammanslutningar, nedlade ett bety
delsefullt arbete på utarbetandet av speciella ceremoniel etc. Som rutinerad 
teatersekreterare insåg Kexel däremot att för samanhållandet av den brokiga 
ordensskaran fordrades en fast, även skriftligt avfattad organisation. Denna 
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Vapensköldar 
Till vänster för C. E. Oldenburg, till höger för D. G. Ncscher. 

Sällskapet Par Bricole. 

borde givetvis anknytas till vissa bestämda, samfällt firade årsdagar för 
traditionens vidmakthållande, interfolierade av festliga sammankomster för 
de olika ordens graderna. 

Man hade från Bellman och den honom omgivande kretsen övertagit den 
4 december, Barbaradagen, som bricolleriets stora vinterhögtidsdag. Kexel har 
tydligen ansett, att denna vinterns stora festdag borde kompletteras med en 
vårens högtidsdag som en av de fasta punkterna i bricolleriets festkalender . Som 
datum för denna vårfest fastslog Kexel den I5 maj, vars namn är Sofia. 

Enligt en dock icke närmare bestyrkt uppgift skulle Kexel ha valt detta datum 
för att därmed fira den av honom uppvaktade operadansösen Sofie Holmstedt, 
gift Bleumortier. 

I alla händelser förefaller det som om Kexel från hösten I778 till våren I779 

bedrivit ett energiskt förarbete för att definitivt förläna Sällskapet Par Bricole 
karaktären av ett verkligt organiserat ordenssällskap. 

KexeIs från den I januari I78I speciellt förda matrikel har en förteckning 
över »Commendeurer närvarande, tillkallade och erkände vid denna Gradens 
första ordenteliga sammanträde på Stads-huset d. I5 Maji I779». Med stads-
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huset menas Södra stadshuset vid Södermalmstorg, nu inrymmande Stockholms 
stadsmuseum. 

Även denna Kexels matrikel är alltså ett talande bevis för att den I5 maj I779 
är att betrakta som sällskapet Par Bricoles verkliga stiftelsedag. 

Rubrikens formulering i nyssnämnda förteckning tyder på att redan före den 
15 maj 1779 åtskilliga ledamöter ansetts vara kommendörer. Det stämmer också 
med Cederstedts nyssnämnda uttalande, att Kexel åtminstone hösten 1778 »bör
jat med riktiga receptioner men utan något skriftligt». Huvudparten av de 12 

»gamla» kommendörer, som matrikeln omnämner, utgjordes av officerare och 
ämbetsmän. I övrigt märktes som representanter för operakonsten de stora nam
nen Uttini och Karsten. 

Enligt ytterligare anteckning av Kexel förekom »ett kort derpå på Börsen 
hållit Commenxleurs Calas». Denna sainmankomst måste alltså ha ägt rum vid 
någon tidpunkt rätt nära efter den 15 maj 1779 och före det stora hösts amman
trädet samma år. Det var ett mycket förnämligt sällskap av grevar och baroner, 
vilket vid detta tillfälle tog sitt inträde som guvernörer och där ett par handels
bokhållare verka som flugor i kålen. Där märktes bl. a. greve G. von Rosen, 
kavaljer hos hertig Carl, greve Nils Cronstedt, friherre C. von Höpken och greve 
Sten Lewenhaupt - även dessa kavaljerer hos hertigen. Det är väl förekomsten 
av dessa höga herrar, som styrkt den meningen, att hertig Carl ungefärligen 
vid denna tid nådigt ställt sig som Sällskapets beskyddare. 

KexeIs matrikel innehåller vidare (sid. 63) följande anteckning: 

»Sedan Sällskapet i October månad I779 fådt ordentelig Styrelse och skrifte
liga consfitldio1Zer äro följande antagne och lagligelt recipierade.» 

Detta skedde vid en sammankomst på Börsen den I I november 1779. Man 
har ibland framställt den meningen, att detta skulle ha varit den första samman
komsten med reception i kommendörsgraden. Denna mening kan emellertid 
knappast vara riktig. Såsom ovan framhållits ägde en kommendörssammankomst 
rum redan den 15 maj 1779, varvid Kexel antecknat kommendörernas namn. 
Tydligt är dock att nu, i oktober 1779, hade organisationen av Par Bricole blivit 
slutgiltigt fastställd med fasta funktionärer och »skrifteliga constitutioner». 

Cederstedts minnesskrift över Kexel ger i detta sammanhang åtskilliga intres
santa upplysningar. Cederstedt omtalar, att han i december 1778 trädde in i 
Par Bricole, där han »recipierades af Björkstedt». Därefter fortsätter Cederstedt: 

»Äret därpå [alltså 1779] öfverlade jag med Arved Stjernecrantz att gifva 
Orden en ricktig form. Han påtog sig då Commendeurs Graden, som han satte 
i det skick den nu sig befinner, men de då flere år brukeliga visorne gjordes 
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Utsikt mot östra Mariatrakten från Saltsjön 
I mitten Brunnsbacken. Till vänster Södra Stadshuset med Stadskällaren. 

Akvarell 1833. Tillhör arkitekt Hakon Ahlberg. 

af justitiarien Johan Daniel Falkman. Öfver Commendeurs och Skinande Graden 
feck jag färdiga till den II november I779, då jag första gången holt reception 
i den förra, hvilket datum och synes på den riddarstjernan Björkstedt bär. 

Denna grad är nästan hel och hållen oförändrad sådan den på Börsen bortgafs 

den dagen. De som fingo den utan reception voro l) Kexel, 2) Stjerncrantz, 
3) Björkstedt, 4) Stjerncrantz den yngre, 5) Schildt, 6) Adolph Kirstein, 

7) Völschow, 8) Nescher, 9) Gripenmarck, 10) Tellerstedt, II) Schylander. 

Reception undergeck den dagen 12) Meijer. 

Sedan arbetades i denna graden med den framgång at deruti vora, då jag år 

1780 om sommaren utflyttade på landet öfver 80 ledamöter, hvilket alt af den 
gamla Öfvercommendeurs matrikeln är att inhämta. 

Jag aflemnade då Orden sådan den var åt Gustaf Stjerncrantz. Den af mig 

gjorde Skinande Graden casserades helt och hållen, och den nya, sådan den nu 

är, utarbetades af Arved Stjerncrantz. 

I den förra följdes den samma historien något närmare än nu är skedt, hvadan 
och Orden hade någon ledsamhet i början för desse 2 :ne Grader. 
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Seende, Vice Gouvernörs- och Gouvernörs Banden kändes ej i början utom 
Gouvernörs med hvilka några straxt förseddes. Desse hafva KexelI tillika med 
Brodr. Oldenburg sedan tillskapat. 

År 1788 den II november förenades - - _1) med Orden Par Brikoll och 
sedan den tiden har ej den minsta förändring i någon grads reception blifvit 
hvarken gjordt, påtänckt eller kan mera med rätta påtänkas.» 

Såsom redan förut här ovan påpekats är Cederstedts värdering av Kexels 
insats vid Par Bricoles definitiva organisation rätt egendomlig eller rättare sagt 
så negativ, att Kexehkjutes åt sidan till förmån för Cederstedt i främsta rummet 
och ett par av dennes medhjälpare i andra. Värdesättningen är desto märkligare 
som den tydligen sker i ett minnestal vid Kexeis bortgång. Kanske har man att 
bakom Cederstedts uttalande se vissa motsättningar, när det gällde att definitivt 
utforma den fasta organisationen för det nygrundade ordenssällskapet Par Bri
cole. 

En helt annan uppfattning om Kexel i detta avseende har författaren och 
ämbetsmannen Clas Livijn (född 1781, död 1844). Han framlägger denna upp
fattning i ett högtidstal den 15 maj 1829 till firandet av kommendörsgradens 
50-årsjubileum. Betecknande nog inskränker sig Livijn i sitt tal enbart till detta 
datum - från 1779 sålunda - utan att ge sig in på någon datering för ordens
sällskapets »förhistoriska existens». År 1829 fanns det dock två veteraner med, 
som tillhört sällskapet från första början: grosshandlaren Medling och greven, 
kaptenen Cronstedt. Av dem båda har den förre visserligen genom minnesfel 
lanserat det olyckliga årtalet 1774 i sällskapets historia utan att dock tydligen 
ha lyckats övertyga Livijn. 

Livijn säger om Kexel på talarn den sanna bacchanaliska glädjen: 

»Denna lära var Olof Kexels, hvilken, begåfvad med en orubblig glättighet, 
gaf form och hållning åt det samkväm Hallman lockat tillhopa, men ej mäktat 
sammanhålla. K e x e 1 ä r s å 1 e d e s d e n e g e n t1 i g a s t i f t a r e n 
a v d e t t a s ä 11 s k a p. En man, som, sedan han försökt sig i de politiska 
strider, hvilka föregingo Gustaf III:s tidevarf och sysselsatte alla tänkande huf
vuden i vårt fädernesland, helgade slutligen sitt lif åt sånggudinnornas tjänst, 
hvilka, med vanlig frikostighet, betalte offret. Dock, på själva högvakten förstod 
han att skaffa sig 'tidsfördrif'. Kring honom samlades därföre dessa glada bröder, 
som först träffades Par Bricole, men sedermera växte till ett så stort antal, att 
deras samfund, för att kunna bestå, måste antaga vissa reglor och till och med 
försöka former för nöjet, för det formlösaste af allt.» 

1) Så i originalet. Vilket det i luckan utelämnade ordet kan ha varit torde vara svårt att fastställa. 
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Börshuset 
Fotografi 1900. Stockholms Stadsmuseum. 

Livijn säger vidare i sitt tal, att till det nu definitivt grundade ordenssällskapet 

»infann sig snart allt hvad huvudstaden hade utmärkt bland det yngre släktet. 

Från hofvets salar skyndade sig en Carl von Fersen, en Johan Christopher Toll, 
en Barnekow, en Leijonhufvud, en De Geer, en Lagerbring, en Lars von Enge

ström, en Cronstedt med flere - då kände för den hyllning, de gåfvo de sköna 
konsterna, och den öppenhet, hvarmed de emottogo glädjen. 'Skördarnas' för

tjusande skald, Johan Gabriel Oxenstierna, emottog genast guvernörsbandet; 

och bland de kommendörer, som nitiskt arbetade i vingården, finna vi Kellgren, 
Lidner, EdeIcrantz, Tengström, Lannerstierna, Nils von Rosenstein m. fl., på 

sin tid, ooh i alla tider, lysande namn; äfvensom en Schinckel, Nescher, Lund
ström, Medling, Morsing m. fl., lämnade sina viktiga angelägenheter för att offra 

åt nöjet. 

Men Bellman - tycker jag mig höra någon fråga - deltog han ej i denna 

nöjets skapelse? Frambar han ej en sten till altaret? Jo. Han reste många, odödliga 

som hans snille. Men alltför mäktig att kunna hejdas, även af egna lagar, sväfvade 
han snarare som en genius i offerröken. Många av hans mästerverk hafva denna 

Orden att tacka för sin upprinnelse, och våra äldre handlingar vittna att han 

här tillbragt mången lycklig stund, låtande sitt snille spela i hela dess skimrande 

färgprakt, men han tog Orden, han gaf den aldrig.» 
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Bellman och Sällskapet Par Bricole 

Här torde det vara lämpligt att göra ett inpass rörande Bellmans ställning till 
Par Bricole. Vi ha redan tidigare framhållit den betydelse som skalden alldeles 
givet haft för sällskapets förhistoria, förutom att - som Livijn uttryckte det 
- skaldens genius alltjämt i fortsättningen svävade över det hela. Han var också 
Sällskapets förste ordensskald. Det är ju också ännu alltjämt Bellmanssången, 
som utgör det starka oförvanskliga bandet mellan det arbetande Par Bricole 
och dess andlige fader. 

Skalden inskrevs i I:a graden den II november I779, i 2:a Barbaradagen 
samma år, i l:e Sofiadagen q8I, i 4:e i april q85 samt i 5:e eller vice guvernörs
graden Sofiadagen I786. Som vi i det följande skola se uppträdde skalden just på 
q80-talet även »officiellt» - såsom minnestalare etc. i Sällskapet. 

Fredrik af Wannqvist, Sällskapets på sin tid nitiske men inte alltid kritiske 
forskare, yttrar bl. a. följande: 

»Såsom inkast emot Bellmans uppförande bland Sällskapets stiftare skulle 
kunna framställas frågan, hvarföre han i sådant fall icke ansetts värdig högre 
utmärkelse därinom än den af vice Guvernör. Carlen har besvarat denna fråga 
i afseende såväl å Bellman som Hallman med: 'förmodligen brydde de sig icke 
om utmärkelsen i detta fall'. P. B:s protokoll utvisa beslut, att Hallman skulle 
erhålla den högre grad, vartill han blifvit utnämnd, 'så snart han betalt sin skuld 
till Orden'. Om Bellman finnes i sådant afseende icke något antecknat. Han 
var likväl ledamot af den grad, som på hans tid var näst den högsta och hvars 
medlemmar från q79 till q86, då Bellman därtill utnämndes, icke uppgått till 
högre antal än 23 - han innehade därjämte till sin död utmärkelsen av Ordens
skald, i hvilken befattning han efterträddes av Hallman.» 

Säkerligen har Carlen, den bekante Bellmansuogivaren, rätt i sin nyss anförda 
mening om Bellman och Hallman, att »förmodligen brydde de sig icke om ut
märkelsen i detta fall», d. v. s. att komma ifråga om Sällskapets högsta värdig
heter. 

Bägge vora de mycket bohemiska i sin livsföring och kunde exempelvis icke 
inpassas i ett ämbetsverks ordnade former. Med sin nya strikt genomförda orga
nisation, många »ämbetsmän», bestämda högtidsd:vgar och gradavancemang 
kunde Par Bricole nästan sägas ha utbildats till ett »nöjets ämbetsverk». Åt
minstone för Bellman, som helst trivdes med att utöva sin konst i en intimare 
krets, hade troligen förhållandena och Sällskapets omfattning antagit väl stora 
proportioner. Då han dessutom inte var organisatoriskt begåvad, är det naturligt, 
att han icke kom att spela någon ledande roll vid Sällskapets utveckling. Säker-
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ligen hade han heller inte något varmare intresse för ett föreningslivs många och 
skiftande praktiska detaljer. 

I sitt minnestal över Kexel säger Cederstedt på tal om Kexels medfödda »glät
tighet» : »Den gjorde att han i sällskaper var mycket behageligar-e än själfva 
Bellman, hvilken ofta, innan han af druvornas saft blef uppvärmd, sa~t ganska 
dyster och mulen». Kexel åter, fortsätter Cederstedt, var »alltid munter, alltid 
den förste så väl i de bacchanaliska lekarne som sången; lät aldrig bedja sig». 

Kanske syftar Cederstedt här på ett eller annat tillfälle då han sett Belhnan 
på besök i Par Bricole och skalden kanske varit besvärad aven alltför stor publik
tillströmning av bekanta och obekanta men till slut låtit »bedja sig». Den gode 
Cederstedt har tydligen inte tänkt sig möjligheten, att en konstnär som Carl 
Michael Bellman själv kunde vilja, utan påtryckning, välja det ögonblick av 
inspiration och improvisation, som passade honom. 

Sällskapets stora sigill 
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SÄLLSKAPET PAR BRICOLES UTVECKLING 

UNDER PERIODEN 1779-1799 

"\{d behandlingen av ämnet Par Bricoles utveckling bortse vi till en början 
från själva organisationsformernas, enkannerligen ämbetsbefattningarnas ut
veckling, som kommer att bli föremål för en särskild framställning i det följande. 

Här omnämndes nyss på tal om Bellmans besök i Par Bricole den stora publik
tillströmningen till Sällskapet. I själva verket förhåller det sig också så, att an
talet ny tillträdande Bröder år 1779, det definitivt organiserade Sällskapets be
gynnelseår, utgjorde ej mindre än 192 mot ett medeltal av icke fullt 20 för 
vart och ett av de följande fem åren. Åtskilliga av de år 1779 ny tillträdande 
Bröderna tillhörde säkerligen det »gamla gardet» från Par Bricoles förperiod. 
Flertalet utgjordes dock utan tvivel av nytillkomna Bröder, som förväntansfullt 
lockats av berättelser om det nyorganiserade ordenssällskapets lysande och dråp
liga ceremonier samt det glada, musikaliskt betonade livet inom Sällskapet. 

Par Bricole var efter dåtida förhållanden ett demokratiskt sällskap, där männi
skor från allehanda samhällsklasser fritt umgingos med varandra i den bacchana
liska glädjens och sångens tecken. Ett icke obetydligt inslag från adelsståndet 
var dock tydligt och gjorde sig givetvis i dåtidens ståndssamhälle särskilt märk
bart. Säkerligen var det också icke utan skäl som i. ordensstatuterna förekom 
stadgandet, att bland Ordens Styrande Mästare en skulle vara frälseman och 
två ofrälse. Stadgandet upphävdes 1865 inför ståndsrepresentationens upp
hävande. 

En folkgrupp däremot, som till en början av konfessionella skäl var helt 
utesluten från Par Bricoles gemenskap, utgjordes av judarna. Detta faktum är 
dock inte särskilt anmärkningsvärt. Först 1778 - året före Par Bricoles genom
brott - erhöllo nämligen »mosaiska trosbekännare» en viss religionsfrihet. 

Oldenburg omnämner i sitt tal den 29 december I 800, att till en bricollists 
förnämsta plikter bl. a. hör att vara en »renlärig Christen». Denna fordran var 
tydligen gällande, innan 1799 års statuter tillämpades, ty efter den tiden intogos 
judiska trosbekännare i Arbets- och Guvernörsgraderna, men i de bägge första 
Riddargradernaej förrän 1857. 

Åtskilligt tidigare hade dock Sällskapets religiösa tolerans sträckt sig till -
muhammedanerna! Enligt kommendör.gradens protokoll för den 13 juni 1793 
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hölls då nämligen kommendörskalas, varvid »Skepps Capitainen Aly Joseph till 
Nation Turck och Mahomedan till Commendeur emottogs såsom Franc Ma\:on. 
Född i Smirna». Beteckningen »franc ma\:on», d. v. s. frimurare, anger att han 
intogs enligt det förenklade ceremoniel, som gällde vid frimurares intagande i 
Par Bricole. 

överkommendörsgraden gavs den 29 november I779. De två följande gra
derna gåvos resp. den 23 mars och den 28 maj I780. Högsta Riddaregraden in
rättades och fastställdes 1784. Vid 1792 års slut voro 702 bricollister inskrivna 
i matriklarna. Man kan beräkna, att omkring 550 medlemmar då ännu voro i 
livet. År I800 utgjorde enligt Oldenburgs tal det totala antalet i ordensmatrikeln 
inskrivna bricoIIister I 3 67, varav II 2 I levande. 

Den sista av KexeIs egenhändigt förda speciella matriklar upplades I792. Ett 
utdrag ur denna matrikel lämnas här: 

»Hans Kong!. Höghet Hertig CARL till Södermanland 

Ordens Protector och Stormästare 

Riddare: 

r. Olof Kexel, Secreterare vid Konungens Spectacler 
2. Jon Cederstedt till Sundsör, Bärgs Råd 
3. Gustaf Fab. Stjernecrantz, Capitain 
4. Johan Jacob Degeer till Finspong, Cammarherre 
5. Carl E. Oldenburg, Rådman i Stockholm 
6. Anders Liidbergh, Borgmästare i Stockholm 

[Barnekow hade avlidit 1787 och Schildt I78 r.l 

Ordens Tolf Gouverneurer: 

r. Grefve Johan GabrielOxenstjärna, Svea Rikes Riks' Marschalk, Ridd. och 
Commend. af Kong!. Majests Orden. En af de I8 i Svenska Acad. 

2. Grefve Adam Louis Levenhaupt, General Major, Capitain Lieut. vid Lif 
Drabanterne, R. S. O. 

3. Abraham DaLgren, Rådman i Stockholm. 
4. Daniel G. Nescher, öfver Inspektor. 
5. Joh. David Skinckel, Commerce Råd, Ridd. af Wasa Orden. 
6. Mathias Wölschow, Lieutenant vid Lif Grenadiererne. 
7. Nils Björkstedt, Lieutenant. 
8. Gerhard Mejer, Kong!. Sty~kgjutare och Direkteur. 
9. Olof Smedberg, Krono Upbörds Cammererare. 
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ro. Casten Lycou, Grosshandlare. 
l r. Carl Jacob Lundström, Assessor i Bärgs Collegium. 
12. Sven Hjerton, Grosshandlare. 

Ordens Tjugo fyra Vice Gouverucurer: 

r. Axel Eric Gyllenstjärna, Friherre, Landshöfding i Halland. 
2. Johan Schagerström, Banco-Commissarius. 
3. Ulric Gripenmark, Actuarius i Banquen. 
4. Franccis Uttini, Kong!. CapelImästare. 
5. Carl E. Arnqvist, Cammererare vid Frimurarebarnhuset. 
6. Nils Wallerius, Banco Casseur. 
7. Fredric Morssing, Grosshandlare och Direkteur. 
8. [Gustaf] v. Heidenstam, Capitain och Öfverjägmästare. 
9. [Johan Medling] Meidling, Commerce-Råd, Grosshandlare. 

10. Carl Mich. Bellman, Håf Secreterare. 
l r. Johan Schef, Direkteur af Mechanique. 
12. [Pär Gustaf] Bernegau, Cammererare i Cammar Colleg. 

13. Carl Acrell, Inspector vid Confiscations Magasinet. 
14. Eggert Naucler, Skepps Clarerare. 
15. Clas Gartz, Kong!. Secreterare. 
16. [Carl] Agardh Pettersson [adlad af Agardh], Kong!. Secreterare. 
17. Abraham Faxe, Commerce Råd. 
18. [Johan Lorentz] Ruthensparre, Öfverste, Commendant på Carstens Fäst-

ning, R. S. O. 
19. Nils Schylander, Controlleur vid Stora Sjö Tullen. 
20. [Johan Gustav] Bonn, Chormästare vid Operan. 
2r. [Johan Gottlob] Baehrentz, Cammererare. 
22. [Christian] Karsten, Håf Secreterare. 
23. Carl Israel Hallman, Notarius. 
24. Nils Gust. Sanderschöid, Kong!. Secreterare.» 

Vi ha redan återgivit Cederstedts relation av de närmare omständigheterna 
vid Par Bricoles nyorganisation 1779. Det har där också framhållits, att 
denna relation torde ha något »fäl'glagts» av Cederstedt. Vad detta kan bero på, 
är svårt att säga - möjligen hans på äldre dagar skärpta sym- och antipatier 
gent emot vissa personer. 

Säkerligen var det i samarbete med och troligen på uppdrag av Kexet -
ehuru Cederstedt icke nämner något härom - som Cederstedt och Arvid Stiern
crantz 1779 deltoga i Sällskapets nyorganisationsarbete. Stierncrantz biträdde 
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Kexel vid författandet av ritualen till kommendörsgraden, som sattes »i det 
skick den nu sig befinner» enligt Cederstedt (d. v. s. före 1799)' Dessutom 
medverkade Stierncrantz vid Cederstedts arbete med organiserandet av Över
komme1l:dörsgraden och Skinande graden, vilket arbete slutförts till november 

1779· 
Överkommendörsgraden säger Cederstedt, »är nästan hel och hållen oför

ändrad sådan den bortgafs den dagen» - den I I november 1779 enligt samme 
sagesman. Ifråga om detta datum misstager sig dock säkerligen Cederstedt, 
ty i det protokoll som sedermera överjägmästaren Gustaf von Heidenstam, 
Sällskapets Förste Notarius, avfattat, troligen det äldsta i Sällskapet bevarade, 
heter det, att detta protokoll hållits på Börsen »i van[i,ga Capitelrum, då öfver 
Commendeurs graden par Bricole för första gången öppnades med all tillbörlig 
gravite och lustre d. 29 nov. 1779». 

Cederstedt fortsätter såsom förut citerats: »Sedan arbetades i denna graden 
med den framgång, at deruti voro, då jag år 1780 om sommaren utflyttade på 
landet, öfver 80 ledamöter, vilket alt af den gamla Överkommendeursmatrikeln 
är att inhämta. Jag aflemnade då Orden sådan den var åt Gustaf Stjernecrantz. 
Den af mig gjorda Skinande Graden casserades hel och hållen, och den nya, sådan 
den nu är, utarbetades af Arvid Stjernecrantz». 

Bröderna Stierncrantz 

Bröderna Stierncrantz (namnet så normaliserat stavat i adelns ättartavlor), 
Gnstaf Fabian och Arvid Adrian, voro inte bara bricollbröder utan även köttsliga 
bröder, söner till kommissarien i riksens ständers bank, Christer Adrian Stiern
crantz, (född 1700, död 1776). I den efterföljande bricollisttraditionen kommo 
de snart att leva i ett nästan legendariskt skimmer som typiska bellmanianer. 
I alla händelser kommo de att spela en viktig roll under Par Bricoles första tid. 

Deras levnadsöden äro märkligt likartade. Båda började en militär bana som 
livdrabanter utan några mera energiska föresatser att söka stiga i graderna. Båda 
togo också tidigt avsked ur den militära tjänsten - t. o. m. samma år, 1777, då 
visserligen den äldre av bröderna, Gustaf Fabian, ett par år tidigare lyckats 
avancera till kapten i armen. Båda bröderna hade också att dragas med ohälsa 
och dåliga affärer. De tvenne bellmanianska bröderna exemplifierade sålunda 
på ett talande sätt sin store lärofader Bellmans »sorg i rosenrött». Samtidigt, 
hösten 1779, inskrevos bröderna i Par Bricole, varvid dock säkerligen den äldre, 
Gustaf Fabian, redan tidigare tillhört bricolleriet. Det framgår även av hans 
avancemang inom ordenssällskapet. 
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Gustaf Fabian Stierncrantz (född 5 februari 1751 i Stockholm, död 20 juli 
1800 därsammastädes) inskrevs nämligen den II november 1779 som »Gouver
neur och Riddare af Bricoleriet» samt utsågs några veckor senare till det ny
organiserade Sällskapets G. Ordförande. Han har i Par Bricoles annaler kallats 
»det glada, kvicka skämtets banerförare». Kanske blev skämtet något mera 
tvunget med åren. I alla händelser lämnade han vid tilltagande sjuklighet och 
fattigdom 1784 chefskapet till ,gulddragaren Oldenburg, och efter den yngre 
broderns död 1785 drog han sig helt tillbaka från Sällskapet, vartill väl ytter
ligare bidrog hans gifte 1788 (efter Kungl. Maj:ts tillstånd 1787) med kusinen, 
bruksägaredottern Ulrika Eleonora Luthman. 

Arvid Adrian Stierncrantz (född 20 maj 1755 i Stockholm, död 14 mars 1785 
därsammastädes) var av bröderna åtminstone den poetiskt mest begåvade. Med 
ohälsa alltifrån tidigaste år och i så gott som ständig ekonomisk misär forcerade 
han i ett nästan hektiskt tempo i sina ibland högstämt dityrambiska, oftast syn
nerligen kraftigt realistiskt livsbejakande diktalster liksom även i sin egen livs
föring kampen mot tråkighet, sorg och död. 

Svenska adelns ättartavlor ger honom vitsordet: »Han har gjort sig känd 
som lyckad skald i Bellmans stil· (ledamot av sällskapet Utile dulei)>>. Någon 
mera framstående skald var aldrig Arvid Stierncrantz, men den store Atterbom 
ägnade honom dock ett par nedlåtande rader i sitt verk »Svenska siare och 
skalder», där han kallas »en ledigt versgörande, föga poesi-haltig, men ingalunda 
okvick Bellmanian». En annan litteraturforskare säger i en levnadsteckning över 
Arvid Stierncrantz i »Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män» 
(band I 5, Uppsala 1848) : 

»Han hade insupit dödens gift af en brottshg amma och hans patriotiska nit 
för Kronobränneriernas flor ökade visserligen ej de svaga krafterna. Han var 
bland dem, som besökte Kexel i gildstugan 178 I och parenterade öfver den borg
ligen döde i supsällskapet Par Bricole». 

Sistnämnda vanvördiga yttrande blir mera förklarligt vid konstaterandet av 
att ifrågavarande levnadstecknare var ingen mindre än - Peter WieseLgren, 
Sveriges främste nykterhetsförkämpe och utgivaren av sagda lexikon. Fredrik 
af Wannqvist inlägger dock i sin biografi över Arvid Stierncrantz (Par Bricoles 
matrikel 1866/67) en viss gensaga mot Wieselgrens hårda dom och påpekar 
med stöd av verifikationer i Par Bricoles arkiv, att bröderna Stierncrantz dock 
älskade ett ädlare fluidum än det som »kronobrännerierna» levererade. 

Bricollisten Clas Garti höll 1788 i det vittra samfundet Utile dulci ett minnes
tal· över Arvid Stierncrantz, tryckt sagda år i Stockholm. Ännu märkligare 
är att skalden även blivit föremål för en akademisk avhandling - väl den enda, 
vilken ägnats en bricollist, som ej är att räkna bland Sällskapets »stora», glän-
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Värdshuset Clas p& Hörnet 
Teckning av C. S. Hallbeck, I850-talet. 

Sällskapet Par Brkole. 

sande namn. Den lilla avhandlingen, enligt dåtida fordringar av blygsamt for
mat, är tryckt i Uppsala r842 och bär den högakademiska titeln: 

»A r v i d A d r i a n S t j e r n e c r a n t z. En Bellmanian. - Skaldepor
trätt som med Vidtberömda Filos. Fac. tillstånd af Mag. Doc. Carl Julius Len
sfröm och Johan Samuel Lö/berg, V. D. M. af Vestm. o. Dala Nation, offentligen 
försvaras på Gustav. Audit. den 9 Mars r842». 

Det dubbla författarskapet förklaras av att det ännu vid denna tid förekom 
ett slags kompanjonskap mellan en akademisk lärare och en yngre akademiker, 
varvid den sistnämnde hade att vid disputationen ta ställning till avhandlingens 
»teser». 

I avhandlingen heter det om det tal, som Clas Gartz i U tile dulci höll över 
bricollisten och skalden Stierncrantz: »Minnestalaren strör mycket rosor öfver 
Stierncrantz' minne, om med skäl kan numera icke afgöras. Att skrifva historien 
efter minnestal hafver sig icke så lätt.» Omdömet i den akademiska avhandlingen 
är desto strävare. Sedan åtskilliga av Stierncrantz' vitterhetsalster i Par Bricole 
uppräknats, heter det: 
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»Dessa alla dikter utgöra idel tillfällighetsstycken, roligheter på vers och 
prosa af en militär i dryckesgillet Par Bricole, hvarföre de hvarken sakna burleska 
kvickheter eller råa bacchanaliska och veneriska utgjutelser. De äro verkligen 
likasom författaren obotligen inficierade, hvarföre ganska få profbitar kunna 
här meddelas. I dem finnes väl hvarken Bellmans djupa lyriska inspiration, hans 
djupa grund af allvar under den dithyrambiska leken på lifvets utansidor eller den 
finhet, som adlar dryckenskapspoesien till en apollinisk högtid af humor, men 
denna kasernpoesi är dock ledigt versifierad, och prosan har en synnerligen ren
het och smak i periodbyggnad. Stierncrantz är äfven här och där ganska kvick 
och fantastisk. Hans dikter äga utom annat värde äfven det att vara bitande 
skildringar af den gustavianska sångartidens vagabondlif.» 

Även detta är ju onekligen ett betydande värde. 
Vid överkommendörslogen den ro december 1779, då de Bröder recipierade, 

som Barbaradagen upphöjts till denna grad, infördes först Adrian Stierncrantz 
och installerades som Ordens Förste Notarius efter den här ovan nämnde von 
Heidenstam, som skulle lämna Stockholm. Vid ordenssamkvämet den 17 i nyss
nämnda månad uppläste Stierncrantz en rolig på alexandriner avfattad »suppli
que om General Proto Notarie caracters erhållande», vilket gav Logen anledning 
att omedelbart samma afton besluta inrättandet aven sådan tjänst åt suppli
kanten. 

I sin versifierade supplik hade skalden utmålat vilken »'gamman» han skulle 
ha av sagda titel, som skulle komma varje liten »secter» att vördsamt bocka 
sig var gång han hörde ett »hvaba»! 
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» En hvit allongeperuk min ungdom skall cachera, 
en värja utan plåt för akteru paradera. 
Jag strumpan kaflar opp och uti tvära skor 
med gravitetisk gång min lärda corpus ror. 
Min krycka blir af guld och iskarlakanskappa 
jag pustar vid hvart steg, jag tager i en trappa. 
Havanna blir mitt snus, som man på kråset ser. 
På torget jag en slant åt någon usling ger. 
Jag glömmer ej min rund, när middan är förleden, 
emellan Castenhoff, Tre remmare och Freden. 
på börsen går jag sist, där någon farbror lik 
jag redan för min hatt betingat egen spik. 
Här dricks ett kvarter franskt, jag tyska posten iäser, 
glasögon icke glöms, jag puttrar och jag hväser. 
Till slut jag ser mig om och börjar en diskurs 
om Hollands monarki och Lapplands växelkurs.» 



Barbaradagen den 4 december 1784 framträdde Arvid Stierncrantz sista 
gången i Sällskapet med sitt dråpliga Barbaratal på värdshuset Glas på Hörnet. 
Talet gjorde stor lycka och upplästes ånyo Barbaradagen 1799 å Stora Börs
salen. Det var skaldens »svanesång». Ännu blott 29-årig gick »bellmanianen» 
Arvid Stierncrantz hädan den 13 mars 1785. Medel saknades till hans begrav
ning, men Sällskapet anslog dock 40 riksdaler specie härtill. »Par Bricole hade 
hjärtesorg och följde mangrant sin unge bard till hans sista vilorum» heter det 
i Kinbergs skildring av Par Bricoles gustavianska period. 

Såsom förut nämnts blev skalden Arvid Stierncrantz' broder Gustaf Fabian 
år 1779 Sällskapets förste General Ordförande. Såsom sådan var han även Ord
förande i Arbetsgraderna enligt ända till år 1798 gällande bestämmelser. Vi ha 
förut omnämnt, att han, sjuklig och fattig, till sist såg sig nödsakad att år 
1784 överlämna chefskapet till gulddragaren Oldenburg, varpå han efter bro
derns död 1785 helt drog sig tillbaka från Sällskapet. 

Carl Ernst Oldenburg 

Vi ha redan i det föregående haft anledning att nämna gulddragaren Olden
burgs namn. Carl Ernst Oldenburg (född i Stockholm den 15 oktober 1744, 
död därsammastädes den 2 I december 1812) var son till guld dragaren i Stock
holm Frans Ernst Oldenburg. Han innehade ganska tidigt framstående befatt
ningar inom Stockholms borgerskap och var gulddragareämbetets ålderman, då 
han blev rådman 1790. Slutligen utnämndes han 1802 till handelsborgmästare. 
Oldenburg var en äkta gustavian, känd för sin varma rojalism. Han inträdde 
tidigt i borgerskapets militärkår, där han slutligen, 1808, avancerade till brigad
chef vid borgerskapets kavallerikår. 

Oldenburg var i huvudstaden även känd genom sitt deltagande i dåtidens 
glada sällskapskretsar, framför allt i Par Bricole. Med liv och lust ä'gnade han 
sig åt Sällskapet. Clas Livijn säger om honom: 

»Bland dem, som snart med Kexel delade omsorgen för Ordens bestånd, var 
Oldenburg, hvars minne ännu lefver hos alla dem, som sågo det nit och den rast
lösa iver, hvarmed han angrep allt hvad honom anförtroddes. Man skulle om 
honom kunna säga, att han bedref bricolleriet på ämbetets vägnar, så allvarligt 
tog han Ordens vidmakthållande.» 

Kinberg framhåller om honom även: »Vackra minnen äro också många tal, 
hållna inom Sällskapet och viktiga för bedömande af dess uppkomst, organisa. 
tion och första utveckling. Det är nämligen hufvudsakligen Oldenburg som klar
gjort, att P. B:s instiftelse bör förläggas till året 1774.» 
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Som redan ovan framhållits bygger denna Kinbergs uppgift dock på en miss
uppfattning av den verkliga meningen i Oldenburgs tal. Såsom här förut an
förda »relationer» utvisa, framgår det med all tydlighet, att Oldenburg själv 
räknade året '1779 såsom Sällskapets verkliga instiftelseår. 

Tyvärr äro vi ifråga om Sällskapets arkivmaterial nu mera ganska ogynnsamt 
ställda. Par Bricoles arkiv förefaller att rätt tidigt ha råkat en smula i lägervall, 
och om nå'gon verklig arkivvård kan man då för övrigt knappast tala. Betänk
ligare är dock att sedermera ganska avsevärda delar av arkivet gått förlorade -
dels genom vårdslöshet, dels genom avsiktlig gallring av partier, som ur olika 
synpunkter ansetts förkastliga. I vissa fall kan det ju ha varit försvarligt, exem
pelvis beträffande 'diktalster av det grövsta, oanständigaste slag, vilka inte adlats 
av det minsta spår av kvickhet eller talang - diktalster som i varje fall bort för
varas i handskriftsavdelningens »giftskåp». 

Mest måste man dock beklaga luckorna i Sällskapets eget ämbetsarkiv, kanske 
i vissa fall förorsakade aven i äldre tid och inte bara i Sällskapet förekommande 
alltför stor välvilja och brist på kontroll ifråga om utlåning till enskilda för
eningsmedlemmar av viktiga handlingar. 

Sällskapets äldsta bevarade protokoll är det som förts av överjägmästaren von 
Heidenstam i hans egenskap av Förste Notarius. Vi ha redan i annat samman
hang berört detta protokoll, som är förtjänt av att här publiceras i sin helhet: 

»Protocoll, hållet på Beursen i vanliga Capitelrum, dlå öfver 
Commendeurs graden par Bricole för första gingen öppna
des med all tillbörlig gravite och lustre d. 29 nov. 1779. 

Närvarande: 

Ordens Gouverneuren, öfver Commendeuren och Ordföranden, Brodren 
Jonas Cederstedt. 

Ordens Gouverneuren, öfver Commendeuren och Ceremonie Mästaren, Brod
ren Olof Kexel. 

Ordens Gouverneuren och öfver Commendeuren, Brodren Gustaf Fabian 
Stjernecrantz. 

öfver Commendeuren och Skattmästaren, Brodren Gripenmarck. 
öfver Commendeurerne Biörkstedt, Völschow och Kirstein, Schildt och 

Danckwardt; Så att bland de Stammen af denne Grad utgörande Bröder öfver 
Commendeurer saknades endast Brodren Uttini. 

Logen öppnades på sätt ceremonieIlet utstakar, hvarefter följande Bröder 
Commendeurer blefvo anmälte, omröstade, med allmänt bifall befordrade 

80 



. Carl Ernst Oldenburg 
Gipsmedaljong av E. G. Göthe, 1800. 

Stockholms Rådhus. 

och på vanligt sätt intagne nemiigen Brodren Commendeuren Meijer, Brodren 
Commendeuren Le Bell och Brodren Commendeuren Tellerstedt. 

S. D. Befordrades till Öfver-Commendeursgraden följande Bröder Commen
deurer, hvilka således efter lägenhet ega låta recipiera sig: nemiigen Bröder 
Commendeurer Leijonhufvud, Björnberg, Heidenstam, Hjerton och Schylander 
samt Clas Wirell. 

S. D. Behagade samtelige Bröder af de Högre Grader anse mig undertecknad 
värdig att hedras med Stormästare Myndigheten uti Småland och Öster Göth
land, alldenstund mit vistande härefter kommer att blifva i dessa provinsier. 
Mig lemnades således tilstånd at derstädes öpna loge, hvartil Patent skal utfärdas, 
och hvarföre jag til Protocollet afIade min ödmjuka tacksägelse. Logen slöts.» 
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Heidenstams frånvaro från Stockholm tycks dock inte ha blivit långvarig, 
och några loger i landsorten blevo icke öppnade. Han utsågs 1786 till Sällskapets 
Förste Ordningsman. 

Av de i von Heidenstams protokoll nämnda överkommendörerna ha vi redan 
gjort bekantskap med flera. Bland övriga uppräknade kunna särskilt nämnas 
Völschow och Uttini, om vilken senare det i protokollet heter, att han var den 
enda frånvarande överkommendören. 

Kornetten Carl Matteus Völschow (född 1736 i Stockholm, död därstädes 
den l) januari 1801) saknade boklig underbyggnad men kom som samlare in 
på ett litterärt område, där han åstadkommit ett förtjänstfullt arbete. Det har 
om honom sagts, att han var »svenska visans handsekter med pennan oftare i 
hand än stopet». Han gjorde nämligen till sin uppgift att samla vitterhetsalster 
i original eller i avskrifter, de senare mestadels ombesörjda av honom själv. 

Liksom många andra bricollister var Völschow medlem av åtskilliga ordens
sällskap men slöt sig alldeles särskilt till Par Bricole. Kungl. sekreteraren Jan 
Daniel von Engeström höll den 3I mars 1802 i Par Bricole ett åminnelsetal över 
Völschow. Han säger där bl. a.: . 

»Bellman hade stämt sin lyra. Bellman intog och förnöjde, men han tycktes 
själf vårdslösa sin ryktbarhet, då han endast helgade sin samtid, hvad eftervärlden 
äfven borde njuta. Det var en dubbel orättvisa, och vår Völscho·w var den, som 
- utan att smycka sig med Bellmans lagrar - gick att bevara dem åt kom
mande tidevarf. Lynnet och vänskapen hade förenat honom med skalden.» 

lordensarkivet förvarar Sällskapet av hans hand ett halvt hundratal avskrifter 
efter Bellman, Hallman och Kexel men även efter andra, mindre kända för
fattare. Kungl. biblioteket äger förutom andra, av Völschow hopbragta dikt
samlingar även en Völschows samling av Bellmaniana. Allt där är dock icke 
av Bellmans hand. Docenten Olof Byström varnar: »Völschow är visserligen 
en mycket initierad samlare, men beträffande det äldre diktbestånd, som det 
här gäller, är han ingalunda ofelbar, och hans bellmanssamling inrymmer åt
skilliga felattribueringar, dikter av Dalin, Brandel, Tilas o. a.». 

Völschows rörande hängivenhet för Carl Michael och hans diktning besvarades 
av den store skalden med varm tillgivenhet, varom till Völschow ägnade dikter 
vittna, bl. a. den älskliga »Bacchi vaggvisa». 

Var Völschow en man av uteslutande receptiv läggning, som visserligen upp
skattade det dikteriska skapandet, finna vi däremot i Francesco Antonio U ttini 
den konstnärligt skapande personligheten. En son av Södern, född i Bologna 
1723, kom han 17)4 med. ett italienskt operasällskap till Sverige, där han kvar
stannade till sin död, som inträffade den 2) oktober 179) i Stockholm. Uttini 

82 



Utsikt fån Rödbodtorget mot Riddarholmen 
Rosenhaneska palatset på .höjden till höger. Oljemålning av J. Sefvcnbom. 1768. 

Stockholms Rådhus. 

komponerade operor och symfonier m. m., blev 1767 hovkapellmästare och en 
värdefull kraft vid grundandet av Gustav III:s opera, invigd 1773 med Uttinis 
»Thetis och Pe!ee». Genom sin anställning kom han givetvis i daglig beröring 
med Kexel. Helt naturligt knöts han härmed till Sällskapet, och våren 1779 

uppdrogs åt honom direktörsskapet över »den Bacchanaliska Musiquen». Sam
tidigt fick han värdighet och dekorationen som »Seende Broder av VII hemliga 
graden» samt befordrades 1784 till vice Guvernör. Även tvenne söner till Uttini 
tillhörde Sällskapet: Adolfo Lodovico, kontrabasist i Hovkapellet, och Carlo 
Gaspare Simone, aktör vid Kungl. teatrarna. Den sistnämnde var även känd 
som vissångare och ypperlig mimiker. 

Framstående tonkonstnärer ha f. ö. allt sedan Sällskapets uppkomst varit en 
prydnad och utmärkelse för Sällskapet, som icke minst i detta avseende alltjämt 
behållit sin ställning som ett av de ledande ordenssällskapen. Ett av de största 
namnen här - under den period vi nu behandla - är Christoffer Christian 
Karsten (född den 9 september 1756 i Ystad, död den 7 augusti 1827 vid Drott
ningholm), en av Sveriges ypperligaste operasångare. Han deltog som vissångare 
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livligt i Sällskapets samkväm och blev 1781 ordenskantor; Vissången och instru
mentalmusiken behärskade redan från äldre tid den i Sällskapet utövade 
tonkonsten ännu fram till sekelskiftet 1800 och en ganska lång tid därefter. 
Sedan favoriserades den flerstämmiga sällskapssången. Det skedde dock inte utan 
en viss opposition. Bernhard von Beskow säger härom: 

»Många föredrogo då ännu den enkla visan, särdeles vid bordet, och det kan 
ej nekas, att då den sjöngs af Karsten, Collin, du Puy, Hoving eller Valerius, 
lämnade den intet öfrigt att önska. Den lät tydligare höra orden, som i den 
tidens visa voro hufvudsak, och äfven den enkla melodien fattades lättare af 
mängden än de kromatiska gångar och harmonier, som pryda den flerstämmiga 
sången.» 

Ifråga om sång- och musiklivet under denna period av Par Bricoles tillvaro 
hänvisas till ett efterföljande kapitel rorande denna sida av ordenslivet. 

Vi ha nu sysslat något med Par Bricoles äldsta bevarade protokoll från den 
29 november 1779. Då hade Sällskapet just månaden förut fått »ordentlig sty
relse och skrifteliga konstruktioner», varefter den första sammankomsten med 
reception i kommendörsgraden ägde rum på Börsen den 29 november 1779. 

Ämbetena voro redan då i huvudsak desamma som i 1799 års statuter. 
Till General-Ordförande, den förnämste av Sällskapets ämbetsmän, hade 

utsetts kaptenen Gustaf Fabian Stierncrantz. General-Ordföranden var ständ1gt 
tjänstgörande som preses i Arbetsgraderna med biträde av »Deputerade Ord
förande» i alla grader. Bland övriga ämbetsmän märktes: General Ceremonie 
Mästare och Högste Ombudsman Olof Kexel, Förste Ordningsman Carl Mattreus 
Völschow, General Proto Notarius och Predikant Arvid Adrian Stierncrantz, 
General Provideur Daniel Nescher, Directeur över den Bac·chanaliska musiken 
Francesco Uttini och Choral Intendent Daniel Wasenholtz. 

A v här uppräknade högre ämbetsmän ha vi förut haft anledning att syssla 
med Kexel, Völschow, Arvid Stierncrantz och Uttini. De återstående äro alltså 
Sällskapets »General Provideur» Daniel Nescher och »Choral Intendent» Daniel 
Wasenholtz. Den sistnämnde (född i Stockholm den 3 december 1731, död där
städes i september 1782) var andre korrnästare vid Operan, hade tydligen tidigt 
varit med i bricolleriet samt blev vid omorganisationen 1779 koralintendent eller 
- som ämbetet även i början kallades - »Styresman för vocalmusiken». 

Av större vikt och betydelse var dock Daniel Georg Nescher (född den 17 

juli 1753 i Stockholm, död därstädes den 7 januari 1827). Son till en från West
falen inflyttad vinhandlare, öppnade Nescher 1776 sin egen källare, kallad Gri
pen, vid Drottninggatan. Han blev 178 I inspektor vid vinproberingen samt 
erhöll 1792 överinspektorstitel. Som ovan nämnts blev han Sällskapets »provi
dör» samt erhöll 1784 uppdraget som skattmästare. Han blev 1786 General~ 
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skattmästare, fick allt större inflytande och steg i graderna till dess han år 18 I 3 

blev Stormästare. 
Beträffande Neschers verksamhet i Par Bricole säger en minnestecknare, att 

han »ådagalagt ett nit och en arbetsamhet som af ingen blifvit överträffad». 
Det hänvisas i detta sammanhang icke endast till hans ämbetsbefattningar inom 
Sällskapet utan även till den mängd aktstycken av hans hand som fortfarande 
förvaras i Sällskapets arkiv. 

Utöver sin verksamhet i Par Bricole är Nescher känd som en nitisk och in
siktsfull samlare av böcker, handskrifter, mynt och 'graverade porträtt. Viktiga 
delar av N eschers samlingar förvärvades efter hans död av Kungl. biblioteket. 

Livet inom Sällskapet Par Bricole 

Enligt KexeIs egenhändigt skrivna matriklar räknade man i flera år med sju 
grader utom Riddare-, Gouverneurs- och vice Gouverneurs-graderna. De tre 
första graderna anses ha utgjorts av Bellmans »riddaregrader», som utarbetats 
på grundval av skaldens Bacchi ordenskapitel. Därefter kommo Commendeurs
graden, Öfver-Commendeursgraden, Skinande Bröder afVI:e Hemliga Graden 
och Seende B;öder af VII:e Hemliga Graden. De tre första graderna överkorsades 
sedermera, och de fyra sistnämnda graderna motsvara nu Par Bricoles fyra 
Arbetsgrader. 

Ritualerna till dessa grader skrevos av Kexel, Jonas Cederstedt och Arvid 
Adrian Stierncrantz. Oldenburg i sitt förut anförda tal den 29 december 1800 

nämner dessa grader, »för hvilka graders iståndsättande Sällskapet isynnerhet 
har att tacka» dessa tre nyss uppräknade bricollister jämte inspektoren Nescher 
och hovsekreteraren Bellman. 

Livet gick så sin gilla gång inom Sällskapet under glädje och gamman, tal och 
kväden, sång och musik. De speciella ordenshögtiderna höllos naturHgtvis i ära, 
men stor uppmärksamhet ägnade det rojalistiskt sinnade Sällskapet även de kung
liga högtidsdagarna. Det gällde alldeles särskilt hertig Carl, Sällskapet Par Bri
coles höge beskyddare. 

Den 22 januari 1784 »öpnades wanligt Commendeurs Calas», varvid Ord
föranden tillkännagav, att sammankomsten denna- dag ägde rum blott för att 
komma överens om fixerandet av hertig Carls, »denne ordens Protectors», höga 
namnsdag den 28 :e, varjämte Ordföranden hemställde, att detta måtte ske »till 
middagen emedan åtskilliga andra lustbarheter om aftonen kunde hindra Bröd
rens enhälliga sammankomst», vilket bifölls, »och kommer vaktmästarne att om
kringgå med billetter il I Rdr. stycket för mat, brännvin, caffe och musique». 
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Andra punkten på föredragningslistan utgjordes av ett meddelande, att Säll
skapet instundande påsk måste flytta från sina nuvarande samlingsrum i Södra 
stadshuset, då de skulle apteras till katolsk kyrka. 

Tredje och sista punkten var dock den viktigaste. Ordföranden tillkännagav 
nämligen, »att som våra lagar och ceremonieller äro i nog uselt tillstånd», hade 
guvernörsgraden begärt att två ledamöter av varje grad måtte utnämnas, »som 
tillika med dem öfverser och förbättrar samt i ordning sätter alltsammans». Då 
för få av varje grad voro närvarande, uppsköts emellertid ärendet. Till kommen
dörskalaset den 13 februari 1784 var emellertid detta redigeringsarbete färdigt, 
och ordensstatuterna upplästes av Oldenburg. Vid nästkommande kommendörs
kalas den 27 februari hade Oldenburg glädjen att av till Sällskapet överlämnade 
gåvor anmäla tvenne gåvor av brodern och v. guvernören Nescher: den ena en 
tunna framför ceremonimästaren, den andra en av Nescher själv verkställd ren
skrift av ordensstatuterua, som Nescher låtit inbinda i sidenband. Slutligen upp
lästes statuterna vid den sedvanliga vårsammankomsten den 15 maj. 

Ordensstatuterna hade således »översetts», »förbättrats» och »iordningsatts». 
Vad dessa uttryck egentligen avse är icke utan vidare klart. Protokollen ha näm
ligen intet att förmäla härom i fortsättningen. Tyvärr synas också dei siden
band fint inbundna, »översedda» och renskrivna statuterna ha gått förlorade. 
I varje fall återfinnas de icke i Sällskapets arkiv. De handskrivna statuterna 
hade givetvis under årens lopp blivit flitigt tummade och något skamfilade. 
Redan detta fordrade en förbättring. Kanske förelågo också från början vissa 
språkliga ofullkomligheter och otydliga formuleringar i texten. Möjligen har 
dock samtidigt även en eller annan organisatorisk nyhet blivit införd. Riddare
kapitlets protokoll den 30 september 1799 upplyser nämligen om att år 1784 
den H ö g s t e R i d d a r e - G r a d e n då blivit inrättad och fastställd. 

Då Gustaf Fabian Stierncrantz på grund av hälsoskäl 1784 lämnade sin 
befattning som Generalordförande, blev Styresmannen nu under en lång följd 
av ål' Oldenburg. Under dennes tid och enkannerligen på 178o-talet kunna vi 
notera några mer offentliga framträdanden av Bellman i Sällskapet. 

Den 15 maj 1786 »öpnades wanligt Commendeurs högtids calas» av brodern, 
riddaren och guvernören Oldenburg, då bl. a. stadgeenligt val av ämbetsmän 
förrättades. I förbigående kan häl' nämnas, att vid ordförandevalet Oldenburg 
erhöll 42 röster, majoren, friherre Biörnberg 16 och Cederstedt 4 röster. 

Efter högtidskalaset höllos orationer i tur och ordning av Falkman, von Heiden
stam, Hallman, Bellman, Gartz och Haffenberg. Härom heter det i kommendörs
gradens protokoll: »Desse orationer woro alla i anledning af Ordens insticktelse 
som på denna dagen firas». Samtliga orerande Bröder blevo av alla närvarande 
ordensledamöter »med wanligt tacksamhets tecken bemötta». 
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Eriksberg 
Fotografi från början av 189o-talet. 

Stockholms Stadsmuseum. 

Nästa år, 1787, hölls det vanliga kommendörshögtidskalaset den 26 maj. 
Efter förhandlingar slöts måltiden, varvid »Broderen Bellman ut basunade sine 
löckeliga musicaliska tankar på verss til denna dagens firande». Ytterligare med
verkade brodern, »Provincial Chirurgus» J. Th. Nathorst med verser »för denna 
dagens insticktelse», varefter »tacksäijelse för desse Bröders hafda möda wart 
afgifwen» . 

Samma år, 1787, hölls den 28 november kommendörskalas. Det heter härom 
bl. a. i protokollet: 

»Skinande och Seende Broderen Bellman tolkade, efter anmodan, til Sälskapets 
allmänna nöije et hedrande äreminne efter aflidne Brodern och öfwer Commen
deusen Zetterman. Broderen Bellman blef för detta ypperliga arbete tackad med 
Logens wanliga tecken». 

Stadsaktuarien Magnus Zettherman, född 1716, död den I maj 1787, var en 
stor beundrare av och faderlig vän till Carl Michael, som var en ofta sedd gäst 
i Zetthermans trevna hem såväl i staden som på lantgården Fållan vid den vackra 
insjön Magelungen på Södertörn, vilken miljö inspirerade skalden till en ymnig 
diktning. 

I nyssnämnda minnestal över Zettherman kväder Bellman: 
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»Han var förträfflig ibland vänner; 
han log så gott - och sjöng så glad. 

Man näpplig' mer hans like känner 
I vår nu mer så trumpna stad; 

Hans bord. var, i sin rundel dukat, 
i staden alltid vänners ro; 

så har den hedersmannen brukat 
allt sedan först han satte bo. 

En middag i hans glada hydda, 
tillredd med måttlighetens krydda, 

var magen just en kostlig ting. 
Men att sitt fria val utstaka 
satt i högsätet främst dess maka 

och barn och vänner runt omkring. 

Där dracks en skål, där sjöngs en visa 
till vinets lov, till skönhets pris, 

en ädel vänskap att beprisa 
och mänskokärlek på allt vis, 

en skål för kung och rikets männer, 
sist med en suck för gamla vänner, 

som längse'n vandrat från hans bord. 

Så stego alla upp begjutna 
med händren uti bönen slutna, 

och därmed var hans måltid gjord.» 

Det nu anförda är· blott ett brottstycke av äreminnet, som omfattar hela 
30 tioradiga strofer. Dikten återfinnes i ett i Sällskapets arkiv förvarat band 
»Parentationer och orationer, etc:a, håldne uti Sälskapet Par Bricole», omfat
tande tiden 1778-1787. 

Efter sagda äreminne och sist i bandet förekommer en »Elegi öfver Actu

arien Zetterman, på Claes på hörnet afsiungen vid bordet den 15 maij 1787». 
Medan äreminnet i sin titel anger Bellman som författare, innehåller elegien, 
vilken omfattar 4 sextonrad>ga strofer, ingen uppgift om författaren. I bandets 
register åter heter det: »Elegie över Actuarien Zetterman af H: S: Bellman d. 

15 maij 1787». Initialerna H och S äro tydligen förkortningar för titulatur 
(»Hof Secreterare»?) Något framträdande av Bellman under sistnämnda datum 
synes emellertid icke vara protokollfört. 
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Den 17 maj 1788 hölls ånyo det vanliga kommendörshögtidskalaset. Efter 
slutade förhandlingar förmäler protokollet: 

»Högst upsatte Broderen Oldenburg anmodade därefter Broderen och Vice 
Gouverneuren Bellman at tolka Brödernes agtning för denne dagen, som han 
ock genast åtlydde uti upläsande af honom författade snilles fulla och intagande 
verssar. På Högst upsatte Broderens utrop blef Broderen Bellman med samfält 
fröijderop tackade [! l för hafda mödan af Sälskapets utsagda nit för höga da
gens firande i en lyckelig poesie.» 

Den dikt, som skalden sålunda föredrog, är givetvis identisk med den även 
i tryck publicerade som bär titeln: »På Hennes Majestät Drottningens höga 
namnsdag den 15 maj 1788». 

Den I 5 maj firade ju Sällskapet den sedvanliga vårhögtidsfesten, Sofiadagen, 
men liksom fallet var med Barbaradagen, hände det icke så sällan, att man av 
olika anledningar nödgades rubba på festligheternas datum. Det kan förklara 
skiljaktigheten i dateringarna här ovan: den 15, resp. den 17 maj. 

Vi finna sålunda, att Bellman vid flera tillfällen på 1780-talet uppträdde 
i Sällskapet. Om detta skedde så att säga å ämbetets vägnar, hindrar det ju icke 
att han ibland givit prov på sin konst inom en mera sluten krets i Sällskapet. 
Cederstedt låter visserligen påskina i sin ovan refererade minnesteckning över 
Kexel, att Bellman var mera nödbedd än Kexel, när det gällde att deltaga i »de 
bacchanaliska lekarne», varjämte Cederstedt påstår, att Bellman »ofta innan 
han af druvornas saft blef uppvärmd satt ganska dyster och mulen». 

Just under I780-talet, samtidigt som Carl Michaels berömmelse stiger, börjar 
emellertid en nedgångsperiod för skalden beträffande såväl hälsa som ekonomi. 
Han blir utsatt för ständiga lagsökningar och är nära konkursens brant. På 
våren 1794 insattes han så slutligen på gäldstugan i högvakten. Bricollisterna 
ömmade emellertid för sin ordensskald, och på vårhögtidsfestens föredragnings
lista den 15 maj förekom som sista punkt: »9) Gjordes sammanskott för Brodren 
vice Gouverneuren Bellman, hwarefter högtidligheterna slötos på wanligt wis». 

Då hade emellertid skalden icke långt kvar, och den II februari 1795 kom 
döden väl närmast som en befriare. Den 30 mars - några veckor efteråt -
»öpnades ett sorgeligt högtids calas» av Sällskapets Ordförande Oldenburg »til 
sista agtnings och wänskaps betygande efter trenne aflidne Bröder», nämligen 
Biörnberg, Dahlgren och Bellman. Därvid uppläste till sist Brodren Rooth »dess 
öfwer för detta vice Gouverneurellj Bellman författade äreminne», varefter 
protokollet tillfogar: 

»Slutligen insamlades en särskilt collect för den aflidne Brodren Bellmans 
enka och barn, hwarefter detta högtideliga sorge calas slutades på wanligt sätt». 
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I och med Carl MichaeIs bortgång förlorade Sällskapet en av sina mest be
märkta medlemmar. Men 1790-talet medförde ytterligare förluster bland Par 
Bricoles framstående ledamöter. Som symbolisk kanske man kan betrakta tjusar
konungen Gustav III:s tragiska död den 29 mars 1792. Bland dem som sörjde 
icke minst var Bellman, som besjöng sin beundrade konung: 

»GUST AV, GUSTAV är ej mer, 
Bröstet all sin sveda röjer 
och till den som hjärtat ser 
fromt sin bittra klagan röjer», 

Den gustavianska periodens diktare liksom dess konstnärer kallades hädan den 
ene efter den andre. Gustav III:s sommarglada och lättsinniga regim efterträddes 
aven allt strävare, trumpnare och ofördragsammare. De styrandes glädjefattiga 
regemente lade sordin på mera offentliga glädjeyttringar. I stället koncentrerades 
det glada och gemytliga umgänget till mera slutna kretsar, till familjelivet och 
tillsällskapsordnarna. Det blev nu sällskapsvisans gyllene tid. 

Av de gamla bricollistiska veteranerna hade redan 1790 majoren, friherre 
Carl Biörnberg samlats till sina fäder. Han följdes av andra såsom exempelvis 
livdrabanten Biörkstedt, död 1793, rådmannen Dahlgren, död 1794, bankokom
missarien Schagerström, död 1795 och rådmannen Lijdberg, död 1799. 

Lysande förmågor på olika områden rycktes också bort från Sällskapet. Skal
den Lidner avled 1793. Den mindre betydande men begåvade skalden Lanner
stierna övergav 1794 Stockholm för Strömstad, i vilken ;enare stad han avled 
1797. Året 1795 blev ett verkligt sorgeår för Sällskapet. Förutom Bellman 
hade Par Bricole då att anteckna den smärtsamma förlusten av namn som skalden 
Kellgren, hovkapellmästaren Francesco Uttini. och statssekreteraren Elis Schräder
heim. Året därpå, 1796, avled Kexel, åtföljd 1800 av Hallman. På hösten sist
nämnda'år gick Carl Jacob Lundström hädan, och den 15 januari 1801 avled 
den. hängivne bricoIIisten och Bellmansbeundraren C. M. V ölscho1U. Det var ett 
betydande manfall i SällskapetS kader. Vid år 1800 hade bricolleriets tre främ
sta, lysande förgrundsgestalter gått hädan: Bellman, Hallman och Kexel. 

Det kunde alltså se hotande ut för Sällskapets fortsatta orubbade bestånd och 
utveckling. Emellertid ägde Sällskapet i de gamla bricollisterna N escher, Ceder
stedt och Oldenburg en 'pålitlig och erfarenhen stamtrupp, som var redo att 
med iver bedriva nyorganisationen och återuppbyggnadsarbetet inom Sällskapet. 

Ty ett sådant arbete var det nu som förestod. Kexel hade nämligen avlidit 
den 5 mars I796. Hans död framkallade sorg och bestörtning hos Bröderna, ty 
Kexelhade varit Sällskapets sammanhållande och livande kraft. Den rådvillhet, 
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som till en början rådde, skingrades snart vad den sällskapliga samvaron be
träffade av vice Ceremonimästaren Carl Jacob Lundström. Wannqvist säger 
härom i Par Bricoles tryckta matrikel 1860: 

»Vid Kexels död, då litet hvar fruktade en splittring af det samfund, som dit
tills nästan helt och hållet hvilat på denne sin General-Ceremonimästares person
liga egenskaper, var det Lundström, som, redan länge känd och högeligen vär
derad inom och utom samfundet, där uppträdde i mera utvidgad verkningskrets 
och genom sitt glättiga lynne, sin utmärkta musikaliska talang, sin sällskaplig
het, sin värma som vän och sitt anseende i det offentliga lifvet gaf sammanhåll
ning och höjning åt det lysande bricolleriet samt fortsatt trefnad åt dess muntra 
samkväm». 

Till minnet av Kexel avtäcktes 1798 en gipsbyst av honom i stora salen i Fri
murareordens hus, där Sällskapet då avhöll sina sammankomster. Det var första 
gången ett minnesmärke av detta slag ägnades en bricollist. Nescher hade till 
denna minneshögtid författat ett versifierat lovtal, som enligt en samtida an
teckning å en handskrift av talet dock ej synes ha kommit till användning. 
Vid samma tillfälle föredrogs däremot en minnesdikt över »brodren Olof Kexel» 
av Clas Gartz. 

Carl Jacob Lundström 

Här är det lämpligt att ge några biografiska data om Lundström, som levde 
under en viktig övergångsperiod i Sällskapets tillvaro. Lundström, bergmästare
son, föddes 15 januari 1756 på Lönnmossa gård nära Falun och Kopparbergs 
gruva. Kanske var det miljön, som kom honom att ägna sig åt bergsvetenskapen. 
I varje fall blev han antagen i Kungl. Bergskollegium, där han 1790 avancerade 
till assessor. Hans förtjänster gjorde att han dessutom anlitades i åtskilliga andra 
verk och institutioner. Lundström var en glad sällskapsbroder och medlem av 
åtskilliga muntra sammanslutningar. Enligt en anteckning av Wannqvist till 
Carl Magnus Robsahms minnestal över Lundström den 31 mars 1802, tryckt i 
Sällskapets matrikel 1860/61, var Lundström »själen i den så kallade S ö d r a 
B a t a l j o n e n, ett lefnadsglatt sällskap, ursprungligen härledande sig från det 
lilla, valda kotteri, som bestämda dagar sammanträdde, oftast på värdshuset Claes 
på Hörnet, vid hvars sammanträden Bellman föredrog styckevis sina 'Handlingar 
rörande Bacchi konkurs', och hvilket, serdeles i början, ägnades lika mycken dyr
kan åt skaldekonstens gud, som åt vinets». 

»Södra bataljonen» är ett namn, som förekommer i en rätt senbricollistisk 
tradition då och då. Om man bortser från mer eller mindre kategoriska påståen
den, okritiska upprepanden av okontrollerade eller okontrollerbara uppgifter, 
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tämligen allmänt hållna, måste man säga, att sagda sällskap tydligen är mera 
omtalat än bekant. Från äldre tid, exempelvis från I7oo-talet, vilken period ju 
här är viktigast, har det hittills icke varit möjligt att erhålla verkligt säkra 
belägg för denna något mystiska eller mytiska »bataljons» existens, än mindre 
detaljer om dess' förehavanden etc. 

Att »Södra bataljonen» skulle ha spelat en viss roll för uppkomsten av Säll
skapet, såsom det någon gång lär ha påståtts, kan helt enkelt icke bevisas. Exi
stensen av »Södra bataljonc:n» kan ändock inte betvivlas, men en efter
forskning i primärkällor rörande denna sammanslutnings uppkomst erfordrar ett 
uppbåd av tid och arbetskraft, som det för närvarande icke varit möjligt att 
åstadkomma. 

Hallmanhade efter Bellman utsetts till Sällskapets Ordensskald, men dess in
officielle »ordenssångare» var den musikaliske Lundström, som förnöjde bröder
na med sina gladasällskapsvisor. Hans röst prisades mycket av samtiden. Han 
hedrades 1795 med inval till ledamot av Musikaliska akademien. När ettslaganfall 
den 18 oktober 1800 plötsligt ändade Lundströms liv, var sorgen allmän och 
uppriktig bland ordensbröderna. Sällskapet lät I80! efter en porträttmedaljong 
av Lundström slå en minnesmedalj över honom, Lundströmska. Medaljen, ett 
av' Sällska pets hederstecken. 

* 
Det var Lundström, som vid Kexels frånfälle »intog den käre aflidnes plats 

s~ . SälIskapets spiritus rector» och Generalceremonimästare. Som här ovan 
framhållits vidtog. efter. Gustav III:s död en glädjefattig och ganska ofördrag
sam.regim, handhavd aven överhet, som ställdebestämda men ofta småaktiga 
krav på. en strängare livsföring. Det andliga klimatet blev kyligt och föga upp
muntrande för glättiga och burleska eskapader. Den officiella regimen kunde 
givetvis inte undgå att sätta sin prägel även på det enskilda livet; och i icke 
filiströsa kretsar .började man själv reagera mot alltför grova överdrifter i det 
glada sällskapslivet. 

Det är säkerligen mot denna bakgrund som vi ha att se det reformarbete, 
som nu igångsattes inom Sällskapet. Detta arbete hade ett dubbelt syfte: dels 
att »sanera» de sällskapliga' formerna i Par Bricole och ge dem en fortfarande 
glad men värdigare prägel, dels att förbättra och utbygga Sällskapets statuter. 

I förra fallet, där det alltså gällde ett moraliserande syfte, fick Sällskapet en 
nitisk reformator i den förut nämnde källarmästaren och vinhandlaren Daniel 
Georg Nescher. Han hade som förut omtalats 1786 avancerat till General
skattrnästare och förvärvade sig ett ständigt växande inflytande inom Sällskapet. 
Tidigare författade Nescher själv glada, rimmade skålar och visor men hängav 
sig med åren åt en allt allvarligare riktning. Detta i förening med det mäktiga 
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Carl Jacob Lundström 
Oljem:11ning av L. Pasch d. y., 1786. 

Foto Svenska Porträttarkivet. 
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inflytande, som han utövade inom Sällskapet, ledde fram på 1800-talet till en 
allvarlig schism, om villten vi få närmare underrättelser i ett följande kapitel. 

I flera fall var nog Neschers »moraliserande» rensnings arbete ganska befogat. 
Från äldre tid levde kvar en grovhet och plumphet i ordensceremonier och or
densdikter, som utan saknad kunde utmönstras. Ett exempel på Neschers verk
samhet här kan anföras. Den av Hallman författade, grovt lasciva äldsta kom
mendörsvisan »När Moses ur Egypten drog» etc. utbyttes mot en av Nescher 
själv författad kommendörsvisa på en melodi av Mozart. Då denna visa sam
tidigt kan sägas vara en de styrandes programsång, må den här återges: 

»Dygden vi dyrka, 
måttlighet yrka, 
ordning och styrka 
fästa vårt band! 
Vänner vi pröva! 
Munterhet öva! 
Dem, som behöva, 
räckes vår hand! 

Främling! Oss gläder, 
Bacchus tillstäder, 
att Du inträder 
uti hans hus! 
Vill du nu svära 
följa dess lära, 
lagom förtära? 
Skall Du få ljus.» 

Häri låg ju ett måttlighetsprogram, och i sin kamp både mot den mindre 
städade sången och mot omåttligt njutande av Bacchi ädla safter fick Nescher 
en god bundsförvant i Oldenburg. 

Men även i fråga om nyorganisationsarbetets andra syfte, att förbättra och 
utbygga Sällskapets statuter, spelade Nescher en viktig roll. Till det protokoll, 
som avfattades vid en till sitt syfte betydelsefull sammankomst i Riddare- och 
Guvernörsgraderna den 12 september 1798, är fogad en anteckning, enligt vilken 
Daniel Nescher är de nya statuternas författare. Detta är också ganska sanno
lmt, då Neschers nyss anförda ordensvisa, »Bacchi Lofsång», i sin tankegång 
praktiskt taget sammanfaller med det i de nya statuternas första kapitel angivna 
programmet. 

Kinberg har i sitt arbete (sid. 13) felaktigt angivit, att Riddaregradernas sta
tuter antogos vid nämnda sammanträde. Protokollet anger dock klart och tyd
ligt, att då endast projektet till 1799 års statuter diskuterades och, med vissa 
förändringar, bifölls. Riddaregradernas återupptagande skedde efter ett ·den 30 

september 1799 bekräftat beslut, vilket i det följande närmare omnämnes. 

De nya statuternas första kapitel lyder: 

»Ordens ändamål, Namn och Ridderlige Egenskaper. 

§ J. Inbördes Wänskap, Aktning och förtroende äro detta Sällskaps hufvudsa
kelige föremål. At under muntra och anständiga tidsfördrif lindra Iifvets 
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»Lundströmska snäckan» 
Av förgyllt silver och porfyr, utförd 1797 av gul'dsmeden Pehr Zethelius. Med denna dryckes
kanna välkomnades varje ny gäst hos Carl Jacob Lundström; vid hans jordfästning voro 
gästerna enligt förordnande iförda röda västar, medan »snäckan» var behängd' med sorgflor. 

Sällskapet Par Bdeole. 

besvärligheter och torftiga medmenniskors nöd: Dess gladaste skyldigheter, 
samt nedrige och lastfulle nöijens hämmande: Dess ifvrigaste bedömande. 

§ 2. Namnet Par Bricole gifver tillkänna, at oförmodade tilfälligheter ofta 
kunna mera, både gagna och förnöija än de konstigaste och dyrbaraste in
rä ttningar. 

§ 3. För at vara en värdig Bricolier fordras: Myndige år, allmänt väl känd 
frägd, anständig Qvickhet och munterhet, ett ömt, medlidande och vän
fast hjerta, samt stadga och måttelighet i alla nöijen. 
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§ 4. Alle, som äga desse egenskaper, kallas Bacchi Riddersmän. Dem skola hvar 
och en af oss upsöka samt anmoda, at deltaga uti våra oskyldiga nöijen. 
Men lastfulle, obändige och trumpne kalle Wi Calmucker, dem skole vi 
alltid från oss utestänga.» 

Man kan fråga sig varför folkslagsnamnet kalmucker dyker upp här i § 4-
Kalmuckerna är ett mongoliskt folk, vars urhem är i Centralasien. En del av 
denna stam är sedan länge också bosatt i sydöstra Ryssland. Kalmuckerna ha 
ända till våra dagar bibehållit sitt uråldriga levnadssätt och sin egendomliga 
klädedräkt. Den svenske styckjunkaren Johan Gustaf Renat råkade IlI6 i 
fångenskap hos denna vilda stam, där han vistades i 17 år och avancerade till -
överste fältherre i kalmuckernas krig mot kineserna. Han återvände 1733 till 
hemlandet med en stor förmögenhet och lär då ha medfört två kalmucker, 
som väckte stor uppmärksamhet i stockholmslivet genom sina långa, grova 
dräkter, sina ovanliga maner och sitt hårda, kalla lynne. 

En av J. Christ. Schnitscher författad skildring av kalmuckerna, deras 
land och leverne, utgavs 1744 i svensk översättning i Stockholm av Lars Sal
vius, som i sitt företal tackar Renat för de värdefulla noter, varmed han försett 
arbetet. Bokens långa titel börjar: »Berättelse om Ajuckiriiska Calmuckiet Eller 
om Detta Folkets ursprung». 

Det heter i sagda arbete: »Näppeligen kan något swinaktigare folk wara i werl
den än detta». Liksom kirgiserna brygga de genom jäsning av stomjölk en rus
dryck, »kumise» (d. v. s. kumyss). »När de druckit ut 6 eller 7 sådana skålar, 
skönjes redan at de äro druckne, nästan som swin. Et folk, som är myckit begif
wit til dryckenskap». Hela deras leverne var tydligen enligt författaren över 
huvud taget primitivt, grovt, råbarkat. 

Svenska akademiens stora ordbok upptager under ordet »kalmuck» den nu 
utdöda betydelsen i överförd bemärkelse av »barbarisk eller ohyfsad person, 
barbar, vilde». Ordboken citerar i detta sammanhang ett yttrande av Thorild 
från år 1791, där skalden säger: »För några år sedan var vår fattiga Vitterhet 
- - tyranniserad af en liten liflig Calmuck». Yttrandet fälldes om den Tho
rild förhatlige Kellgren, »möjligen med hänsyftning på hans tidigare vistelse i 
Finland», anmärker ordboken. Ännu I 847 begagnar Blanche i sitt arbete 
»Flickan i Stadsgården» ordet »kalmuck» i nu anförda betydelse. 

Tidigare har öknamnet kalmuck sedan Iloo-talet varit lokalt begränsat till 
Stockholm och där varit allmärit bekant. Att de nya ordensstatuternas 4:e para
graf ställer »kalmucker» i motsättning mot »Bacchi riddersmän», beror väl 
knappast på en tillfällighet. Säkerligen ligger här en gliring mot de tråkiga 
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Sällskapet Par Bricole. 
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element inom Sällskapet, som man nu med pågående »saneringsarbete» sökte 
göra sig av med. 

De nya statuterna, förnämligt utskrivna och inbundna i praktband, före
lågo färdiga till vårhögticlsdagen den 15 maj 1799, då de upplästes för hela Säll
skapet. De voro angivna att gälla »till oförändrad evärdlig efterlefvnad» och 
underskrevos, »Som skedde, i Stockholm i Ordens Salen, den 15 Maij År Ett 
Tusende Sju Hundrade Nittio Nie; på Ordens Tjugonde Första År», av två 
Riddare, tretton Guver1Zörer och tjugutre Vice Guvernörer. Ytterligare två Rid
dare funnos kvar i livet, men av dessa hade, som förut nämnts, Gustaf Fabian 
Stierncrantz redan 1785 dragit sig tillbaka. 

De Guvernörer, som underskrevo statuterna, hade en medelålder av 50 år 
och hade varit bricollister i medeltal i 17 1/2 år. Vice Guvernörerna hade en 
medelålder av 49 år och hade varit medlemmar i Sällskapet i medeltal 12 år. 

Vid vårhögtidsdagen den 15 maj 1799 valdes Nescher till Riddare, och då be
slöts »att återupptaga arbetet i denna Ordens Riddare-Grader», vilket be
kräftades av det protokoll, som hölls i riddarekapitlet den JO september 1799. 
Vid sistnämnda tillfälle framhöll Deputerade Storrriästaren Oldenburg, att som 
den 1784 inrättade och fastställda Högste Riddare-Graden förnummit, att bri
colleriets »tillväxt och Lustre» de senare åren genom tillkomna värdiga med
lemmar så ansenligt tilltagit, att den redan 1779 inrättade Riddaregraden, 
varav endast några få därefter varit ledamöter, nu »med möjligaste anseende 
och nytta för Bricolleriet kunde upplifvas och fullbordas», så hade Cederstedt, 
Oldenburg och Nescher utarbetat och inrättat den 2:a Riddaregraden. 

Under sommaren 1799 hade Stormästareämbetet inrättats. Stormästaren fick 
till biträdande Styrande Mästare Deputerade Stormästaren och Storkansleren. 
Den förste Stormästaren blev Cederstedt, Deputerad Stormästare Oldenburg och 
Storkansler Nescher. 

I november 1799 gåvos för första gången 2:a Riddaregraden (nuvarande ro:e 
graden) och l:a Riddaregraden (nuvarande 6:e graden). I dessa riddaregrader 
recipierade praktiskt taget alla, som undertecknat 1799 års statuter. Året 1799 
var även ett märkesår med hänsyn till det stora antalet nya Bacchi Riddersmän, 
som antecknades i ordensmatrikeln. Det var icke mindre än 127 kommendörer, 
som då recipierade mot i medeltal 70 under de fem föregående och efterföljande 
o aren. 

Med året 1799 vidtager ett nytt skede i Sällskapets historia, vars första period 
sammanfaller med 17oo-talets utgång. Vid gränspelaren till det nya århundradet, 
året 1800, företedde Par Bricole skenbart bilden av ett blomstrande, nyreforme
rat samfund med stora utvecklingsmöjligheter. 

GUNNAR BOLIN. 
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SÄLLSKAPET PAR BRICOLE 

UNDER r8oo-TALET 

r800- r8 57 

D en nyårsnatt, då »klockorna med ängsligt dån» ringde in det nittonde 
seklet i vårt betryckta land, hade ännu icke tio år förflutit sedan Gustaf III:s 
död. Men vilka omvälvningar hade icke här ägt rum under denna korta period! 
»Allt är förändradt», skrev Gustaf Mauritz Armfelt, »det är tidehvarf, mellan 
hvilka det ej är tillåtet att uppställa jämförelser». Fjärran låg redan den 
tid, då upplysning här var lösenordet. Ljusets fiender sutto vid makten. Och 
om tjusarkonungens son sade man, att »han var skuggrädd för litteraturen, 
död för konsten, fiende av glädjen». De arkadska fälten frostbrändes och trev
naden följde behagen i landsflykt under dessa kulturens järnår. 

Även inom bricolleriet liknades r8oo-talets första årtionden vid en »jern
ålder» aven dåtida Broder, Carl Magnus af Robson, i en klagoskrift till de 
styrande. 

Hur oberört även av de största tidshändelser, de mest genomgripande yttre 
omvälvningar vårt Ordenssällskap än hållit sig - och detta har ju varit en av 
grundförutsättningarna för dess fortbestånd - kunde det sålunda icke undgå 
att påverkas av den allmänna anda av olust och förstämning, som framträdde 
redan under förmyndartiden och som, efter en period av snabbt grusade för
hoppningar under den unge konungens första regeringsår, vid det nya århundra
dets begynnelse grep allt vidare omkring sig. 

Icke ens i de glesnade leden av gustavianer kunde man längre känna någon 
tillfredsställelse och trygghet. I alla läger, där man med allvar blickade mot fram
tiden, var oron och förvirringen stor. Många levde som om syndafloden stode 
för dörren. Man resignerade och vände så gott sig göra lät kappan efter vinden. 
Opportunism hörde till ordningen för dagen och väckte föga uppmärksamhet, 
än mindre klander. Det gällde ju för alla att bevara sina »relationer». Av dem 
var man vid denna tid på alla områden beroende på ett sätt, varom vi ha svårt 
att göra oss en föreställning. Utan inflytelserika förbindelser och gynnare var 
man helt slagen till slant. Myndigheterna kunde, om så passade dem, se mellan 
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fingrarna med mångt och mycket. Men man måste stå väl till boks. Det beställ
samma ryktet visste förmäla, att ämbetsmännen själva hade svårt att skilja på 
statens sedlar och sina egna. Upplösningen var allmän. Många, även inom vårt 
Sällskap, hängåvo sig av olika bevekelsegrunder åt fromleri och det slags ockul
tism med andebesvärjelser och dylikt, som var på modet inom de kretsar, som 
stodo hertig Carl, sedermera konung Carl XIII, nära. De yngre, som i allt 
tätare skaror påverkades av de »farliga», nya ideströmningarna från kulturens 
föregångsländer, hade svårare än någonsin att finna sig tillrätta, kringrända, 
som de voro, av censur och förbud på alla håll. Öppet tala ut kunde de inte. 
Det fria ordet var undertryckt, intellektuell verksamhet misstänkt som »jakobi
nism». Inte ens från Danmark fingo böcker och tidningar införas utan särskilt 
och njuggt utskiftat tillstånd, än mindre från de stora brandhärdarna. 

Om dryckesseder och umgängeston inter pocula möjligen rönt någon mildring 
under inflytande av kulturens allmänna uppsving och det unga gustavianska 
hovets förfining, så förföllo de snart åter, när exemplet upphörde att verka. 
Man kan, som vi redan hört, avläsa tillbakagången i Par Bricoles arkiv, särskilt 
i de poetiska alstren och handlingar rörande de lägre graderna. Den av humor 
burna, friskt klingande dryckesvisan blir simpel supvisa, den kvicka parodien 
plump travesti, den bitande satiren uddlös smädedikt. Arbetsgradernas äldsta 
ritualförfattare yoro ju därtill icke helt obesmittade av den smak för kruditeter, 
man så ofta spårar bland minnena i skrift och bild från det senare 17oo-talet. 

Sannolikt stammar från dessa dagar den bland utomstående ännu icke utrotade 
föreställningen, att hela bricolleriet simmar i synligt ljuvligt fluidum och endast 
vid sällsynta högtidliga tillfällen, såsom sedermera vid den årliga Bellmanshyll
ningenpå Djurgården, beger sig upp på det torra. 

Ett vittnesmål, som i någon mån motsäger denna uppfattning, avlägger 
skalden och bricollisten Kellgren om vår Broder »salig Dumbom», med vilken 
han, men visserligen inte matriklarna, begåvat oss. I dikten Dumboms leverne 
heter det som bekant: 

»1 par-Bricoll han aldrig hunnit 
bli nagot särdeles stort ljus; 
ty mestadels man honom funnit 
plakat, utaf ett enda rus.» 

Men allmänheten var naturligtvis okunnig om, att Sällskapets stränga statuter 
hindrade en så klen Bacchihjälte att nå tinnarna. Och om någon överdriven 
offentlig aktning för medlemskapet i vår Orden. vittnar ju inte heller Anna 
Maria Lenngrens framställning aven bricollist i dikten En biografi: 
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»1 tysthet sen mitt lif förflöt 
Och nästan ingenting mig tröt 
Förutom skor och permissioner. 
Jag strök kring staden som ett noll, 
För björnar smög på alla håll, 
Kr nu en lem i Par Brieole 
Oeh nyttjas vid parentationer.» 

Det är ganska tydligt, att den kvicka författarinnan här medvetet bevisat 
våra Bröder den äran att jämställa dem med de odödliga Riddarne af de Två 
Förgyllda Svinen i Bacchi Ordenskapitel. Men därmed blev hon också en av 

våra första legendbildare. Ingen bland de många bricollbröder, som hörde till 

hennes och hennes svåger Olof Åhlströms umgänge, kunde misstänkas för att 
fraternisera med barfotalassar och sanseu/otter. Visst var deras ekonomiska stråt 

mången gång besvärlig och vinglig. Men nog hade de, möjligen med undantag 

för den ofta totalt utblottade Bengt Lidner, både skor och byxor, åtminstone 
så länge de visade sig i brödrakretsen. 

Som väl är överensstämde dessa föreställningar om Bröderna icke ens omkring 

år I Soo helt med sanningen. Likväl var det under ovan antydda förhållanden 

ingen lätt uppgift för våra Styresmän och med dem samarbetande nitiske Bröder 
att hålla bricolleriet samman och på ett plan, som inför dem själva åtminstone 

någorlunda rättfärdigade det förpliktande epitetet »lysande». 

Därtill fordrades icke blott vilja och krafter - de saknades aldrig - men 
även smidig förmåga att samla och ena, medryckande talang och med den stora, 

glädjesökande massan av Bröd~r förenliga, personliga intressen och smak, varöver 

tyvärr ingen av de högsta ledande inom bricolleriet under ISoo-talets tvenne 
första årtionden i tillräcklig grad förfogade. 

Förborgad var för dem den livgivande innebörden i Kexels kända m.otto: 

»Att vara tokig för rolighetens skull, 
Det är att vara klok.» 

Detta var väl också den innersta orsaken till, att den sanering och uppryckning 

av ordenslivet, de så energiskt eftersträvade och som verkligen till en tid var så 

trängande av nöden, icke helt vann åsyftad framgång, vilket i sin tur på många 

sätt medverkade till uppkomsten av den kris inom vått Sällskap, varom senare 
skall berättas. 
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Sällskapsvisans tid. 

Likväl vilar för oss sentima Bröder även över denna» järnålder» ett betagande 
skimmer. Visan, under vars begynnande glansperiod Par Bricole kom till, behöll 
sin makt över sinnena. Och så rikt och skönt, som den då klingade vid samman
komsterna, har sannolikt ingen utanför brödrakretsen någonsin hört den sjungas. 
Ty i P. B. samlades alla de förnämsta vissångarna i tiden. Och själva den 
utomordentliga framställningskonst, som uppbar denna diktart, synes ha dött 
ut med de generationer, som skapade den, och då den icke längre fick allena 
råda inom sångarvärlden. 

Många av de skalder och vitterlekare, som diktade de mest omtyckta visorna, 
bland vilka några ännu i dag sjungas, tillhörde Par Bricoles mest verksamma 
kretsar, framför allt våra Ordensskalder Bellman, Hallman, Valerius, Stjern
stolpe och Dahlgren, men även andra såsom Kexel, Stjerncrantz, Agardh, Linde
gren och Berger m. fl. Och naturligtvis sjöngos och hördes vid samkvämen gärna 
även de täcka skapelserna av t. ex. en Wallin, en Franzen, ehuru dessa skalder 
ej voro bricollister. 

Många tillfällighetspoeter bidrogo även med lyckade improvisationer och 
glada impromptun, ofta tillkomna till kända melodier direkt vid måltidsborden, 
vilket höjde deras värde för stunden. Par Bricoles arkiv förvarar över 200 

handskrivna visor från denna tid i original eller avskrift, signerade eller, i de 
flesta fall, anonyma. Likväl har mycket förkommit eller aldrig blivit bevarat av 
vad som skapades eller föredrogs inom Sällskapet. 

Även många av visans tonsättare hörde till vår brödrakrets, främst den fli
tigaste av dem alla, Olof Åhlström, som upptecknade och åtminstone delvis 
harmoniserade även Bellmans melodier och i övrigt som nottryckare bevarade 
mycket av tidens tonskatt åt eftervärlden. Men även andra såsom H~ffner, 
Valerius, Palm, Collin och Crusell m. fl. 

Raden av sångare, som vid våra samkväm framförde dessa tjusande, än hög
stämda eller dityrambiska, än lyriska, idylliska eller lustiga alster av dikt och 
tonkonst, är alltför lång för att här i sin helhet antecknas. Den . omnämnes ju 
även i annat sammanhang. Valerius föredrog oftast själv sina visor »ur minnet 
liksom för att undandraga dem offentligheten, till dess han försäkrat sig om 
deras intryck på åhöraren». Med honom tävlade Karsten, Hjortsberg, Raab, Du 
Puy, Schylander, Brooman, Stieler, Stenborg, Uttini, Bruhn, Collin, Hoving, 
Peterson m. fl. 

Helt allenarådande hade ju visan aldrig varit inom Par Bricoles sångarliv. 
Man sjöng både arior, recitativ och körer till instrumentalackompanjemang vid 
många högtidliga tillfällen. När Edouard Du Puy 18 12 efter tretton års lands-
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flykt återvände till Stockholm, började han, oberoende avH::eHners studentsång 
i Uppsala och liknande företeelser på andra håll i landet, införa flerstämmig sång 
11 capella i vårt ordensliv. Denna nya konstart vann redan från början mycken 
anklang. En tid levde den i all sköns endräkt sida vid sida med vissången. Men 
så småningom började den alltmera ta överhand. Den glada sällskapsvisans tid 
var oåterkalleligen förbi. Skalderna började deklamera sin alster. Och när dessa 
framgent någon gång sjöngos, hade de mera antagit formen av, vad vi i våra 
dagar kalla kuplett, än den äkta visan någonsin tillät sig. 

Bernard von Beskow skriver I S 5 7 i sina »Lefnadsminnen» med tanke på 
visan under dess glansperiod i slutet av 1700- och början av ISoo-talet: »Man 
kan säga, att denna vitterhetsart är, både i fråga om sammansättning och utfö
rande, utdöd. På de senare trettio eller fyrtio åren är väl knappt någon visa 
skrifven, som hvad man kallar tagit fart, och på tjugu har jag ej hört någon 
sjungas, såsom den fordom föredrogs, i synnerhet då fråga är om dryckesvisor.» 

Den stora massan, även inom Par Bricole, under I700-talets slut och 1800-
talets början älskade emellertid Valerius långt högre än Bellman. Det är som 
om det» gudomliga» blivit den övermäktigt i samma stund den bräckliga gestalt, 
som frambesvurit det, skuddat jordens stoft av sina skimrande vingar. Men 
Carl Michael Bellman skulle återkomma i förklarad glans och, slösande givmild 
som fordom, dela med sig därav även åt Par Bricole till vårt Sällskaps fromma, 
förkovran och oförytterliga heder. 

Sälhkapets mindre riddarsigill 
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PAR BRICOLES JÄRNÅLDER 

1800-1820 

•• 

Over den alltför korta period i vårt Sällskaps historia, som med all rätt bär 
Jacob Lundströms namn, vilade ännu aftonglansen av Par Bricoles sorgfria 
gustavianska skede, för vars bästa sidor han var en i allo ypperlig borgerlig 
representant. Blott 44 år gammal drabbades han den 18 oktober 1800 av ett 
slaganfall, som ändade hans liv. 

Ett offentligt erkännande av sin talang erhöll Lundström, då han 1795 blev 
ledamot av Musikaliska Akademien. Men det finns ett ännu vackrare vittnes
börd om, vad han betydde som människa och vän. Det var till honom Bellman 
dedicerade sin tjusande pastoral »Ulla, min Ulla, säj, får jag dig bjuda». Denna 
tillägnan utgör en borgen för att Lundströms parentator, Carl Magnus af Rob
son, icke &kattar åt äreminnets sedvanliga överdrifter, då han säger: 

»Sverige räknar ej många röster, som kunna täfla med hans, och få som 
öfverträffat den - han egde mera af naturen än af konsten de vexlande grader 
af röstens höjning, af dess olika böjelser, hvarmed Sångaren kan uttrycka tanke, 
känsla· och passioner. Han sökte icke någon stor ära med sin talang, än den 
han förvärfvade bland utvalde vänner, j hvilkas krets hans röst icke vägrade att 
högtidligt beprisa den fria, rena och oskyldiga glädjen - han njöt sjelf, stundom 
äfven med yra, den Anakreontiska minuten, men afbröt den värdigt, då plikter 
för det allmänna eller omsorger för det enskilda kallade honom derifrån.» 

Och minnestalarens starka, levande intryck av den bortgångnes stämma· 
tolkar han sålunda: »Naturen hade lämnat honom en af de lyckligaste organ 
- han sjöng; och om Amphion ensam i Thraciens skogar med ljudet af sin 
sång bevekte de döda massorna, så gaf Lundströms röst äfven åt de okunnigaste, 
de för musikens talang mest döda öron en tjusningsfull lyftning, och äfven åt 
granskarens spetsade öron en tillfredsställelse, ett ljuft behag, som ej kunde 
motstås.» 

Vilken tillgång för Par Bricole - och vilken förlust! Sorgen över hans bort
gång var djup och allmän. Sannolikt hade han själv anat, att den var nära före
stående, ty han hade förordnat om sin begravning. Inga sorgdräkter skulle få 
bäras. Gästerna hade att infinna sig i röda västar. Endast »Snäckan», den flitigt 
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brukade »pokalen, hvarur välkomnades den, som första gången var Lundströms 
gäst, var behängd med sorgflor». 

Till och med den eljest så känslosvallande och lidnerskt stortalige Lindegren 
fann ett enkelt och äkta uttryck för saknaden i sin av Åhlström tonsatta sång 

»Öfver LundstJ'öm, 

Lugn var dagen 
molnfri, klar och ren, 
Vänskap, Nöjet och Behagen . 
lekte i dess sken, 

Hastigt sänkte 
svarta moln sig ner; 

dundret röt, och blixten blänkte ... 
Lundström - var ej mer. 

L jufva minne 
af en saknad vän! 
Skänk åt bilden i vårt sin,!e 
lif på nytt igen! 

Goda anda, 
nalkas än en gång 
och din ton harmoniskt blanda 
i vår afskedssång! 

Lik en susning 
af en aftonvind, 
kyss med vänskapsfull förtjusning 
tåren från vår kind. 

Osedd sväfvar 
skuggan redan där! 
Hjärtat ljuft och heligt bäfvar -
vänner! Han är här!» 

En medaljong av Lundström formades av Samuel Hoffmeister, en av Sergels 
elever och medarbetare. En gipsavgjutning därav pryder det rum, som i Bell
manshuset uppkallats efter Lundström. Efter denna slogs 1801 den tidigare 
omtalade Lundströmska medaljen. Även den ovan nämnda »Snäckan» befinner 
sig bland våra klenoder. 

J onas Cederstedt-Carl Oldenburg 1799 - I 8 Il 

När Lundström gick bort, hade Par Bricole redan, 1799, fått sitt första 
triumvirat av styrande i Jonas Cederstedt, Stormästare, Carl Oldenburg, Depu
terad Stormästare, och Daniel N escher, Storkansler. Ingen av dessa tre hedervärda 
män och högst förfarna bricollister ägde en Olof Kexels eller en Jacob Lund
ströms flödande talang och oemotståndliga charm. De gingo i en vederhäftig 
men tyngre och högtidligare stil, samtliga i den ockulta riktningen. Det sist
nämnda må synas oväsentligt, men det bidrog till att hos dem alstra en med 
åren tilltagande och föga lycklig benägenhet att isolera sig och sitt kotteri från 
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profanum vulgus. Och kotteriets kärna var eller blev efter hand liktydig med 
de styrande i Par Bricole. Hur långt de dreva sitt hocus pocus framgår bl. a. av 
den roande detaljen, att de till sist begagnade sig av chiffer i sin inbördes 
korrespondens om vår ordens angelägenheter. Till andra, fullt tidstypiska 
nyheter, som de införde och vartill mönster tillhandahölls såväl av andra ordens
.ällskap som de högsta myndigheterna, hör föreskrivandet (r 8 04) av uniform, 
mörkblå frack med ståndkrage och blanka, förgyllda, av ordensemblem prydda 
knappar, ursprungligen endast för den högsta, sedermera för samtliga riddar
graderna. Räkenskaperna utvisa, att sällskapet hade någon inkomst av handeln 
med knapparna. Denna uniform var i bruk ännu i början av r 820-talet, vilket 
synes av Lars Hjortsbergs stormästareporträtt, det enda materiella minne vi 
nu äga av reformen. Men våra styrande hade också viktigare ärenden att 
begrunda och handlägga än dylika pittoreska bagateller. 

Stormästaren Jonas Cederstedt hade jämte Kexel och Adrian Stierncrantz 
utarbetat de äldsta ritualerna till Arbetsgraderna. I vad mån dessa rönt infly
tande av frimureriet må här lämnas därhän. Självständigt författade han ritua
lerna till de tre på hans tid högsta Riddaregraderna, nuvarande högsta, ro:de och 
7: de graderna. Han förblev Stormästare till sin död i december r 8 II, men då 
han så gott som ständigt vistades på sina lantegendomar, uppbar Oldenburg hans 
åligganden under större delen av hans tjänstetid. 

Carl Ernst Oldenbltrg hade, då han efterträdde Cederstedt som Stormästare, 
varit Deputerad Stormästare i r 3 år och Generalordförande i sammanlagt 26 år. 
Han avled redan den r december r8r2 och efterträddes av Daniel Nescher, 
vilken under det sistförflutna året varit Deputerad Stormästare och General
ordförande. Den bland Par Bricoles klenoder förvarade s. k. Wittenbergska 
Bibeln är en gåva av Oldenburg. 

De Styrandes huvudintresse under den Cederstedt-Oldenburgska stormästare
perioden var inriktat på ett fortsatt dämpande av den bacchanaliska yran och 
återförandet av ordenslivet till lugna och värdiga former, vilket väl också i 
någon mån lyckades. Ett led i dessa strävanden var den r804 företagna omarbet
ningen av Arbetsgradernas äldsta ritualer. 

Hur behövlig en sådan omarbetning var, framgår av vad arkivarien Ulrik 
Gripenmarck berättat för Carl Magnus af Robson och av denne återberättats 
i ett bevarat brev till Clas Livijn. Första graden börjades på Mosebacke, varifrån 
recipienderna med förbundna ögon fördes nedför alla trapporna till Stadshus
källaren, där bl. a. »Ordenstumstocken» kom till närgången användning. Allt 
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skriftligt om de äldsta arbetsgraderna i ritual- och protokollsväg är försvunnet 
ur vårt arkiv, sannolikt förintat av Nescher vid dennes avgång från stormästare
ämbetet. 

De tre första Arbetsgradernas ritualer omarbetades av grosshandlaren Mårten 
Magnus Caloander, fjärde gradens av skådespelaren Carl Gabriel Schylander, 
som även författade första gradens Ordensvisa. 

Ur krönikan r800-1812 

Ur decenniets krönika må några händelser och data anföras. Riddarepredi
kant, såsom den nuvarande Storprelatens ämbete intill 1814 benämndes, var 
kyrkoherden i Tyska församlingen, hovpredikanten, teol. dr Herman Wilhelm 
Hackenburg. Generalceremonimästare voro expeditionschefen Clas Gartz 
(1798-1804) och nyssnämnde M. M. Caloander (1805-16). Som Ordförande 
i Arbetsgraderna fungerade Daniel N escher (1798-1800), Clas Gartz (1801-

02), advokatfiskalen Christoffer RiselI (1803), kommerserådet Johan Medling 
(1804), M. M. Caloander (1805), borgmästaren Abraham Robsahm (1806), 

fabrikören Johan Henrik Bergman (1807), skalden Johan David Valerizts (1808 

-09), rådmannen Johan Georg Rehn (1810) och greve Måns Stenbock (I8II-

12). De täta ombytena av ordförande kunde icke vara till ordenslivets fromma 
och vittna redan om den oro inom Arbetsgraderna, som sedermera skulle ta sig 
så markanta uttryck. 

Ur den långa raden av bröder, som under denna period med sin konstnärliga 
talang skänkte liv och färg åt ordenslivet, ha vi redan på tal om visan nämnt 
många lysande namn så väl på sångare som författare och kompositörer. Till 
dem må fogas några av instrumentalmusikens och sångens ledare, främst då 
hovkapellmästaren Johan Christian Friedrich Hmffner, »Directeur af den Bac
chanaliska Musiquen» från 1798 till 1808, då han avflyttade till Uppsala som 
nyutnämnd Director Musices. Vid hans sida stod hovsekreteraren Johan Jacob 
Platin, vilken även tjänstgjorde som Ordensorganist (död 18 I 8). Hreffner efter
träddes av hovkapellisten Carl Fredrik Reddevigh, vilken avled 1827. Som Koral
intendenter från 1798 nämnas informationsmästaren vid Kungl. Teatern Johan 
Fredrik Elfström och hovsekreteraren Carl Fredrik Berg, även han tjänstgörande 
som Ordensorganist. 

Året 1800 medförde, utöver Jacob Lundströms redan omnämnda frånfälle, 
ännu en kännbar förlust för Sällskapet. Den 23 april avled Ordensskalden Carl 
Israel Hal/man vid 67 års ålder. Om dennes betydelse för Par Bricoles tillkomst 
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och utveckling är tidigare talat. Trots det stora intresse Hallman ådagalade för 
Sällskapet, befordrades han, på grund av sina ofta brydsamma ekonomiska för
hållanden, aldrig till dess högre grader. En kompensation härför fann han kanske 
i det av honom själv för vittraoch bacchanaliska lekar stiftade samfundet »Gre
kerne», där han under senare åren av sitt liv synes ha spelat en mycket fram
trädande roll. Hallman efterträddes till gagnet om än icke till· namnet som 
Ordensskald av Valeritts, vilken under trettio år med glans uppehöll ämbetet. 

Johan David Valeritts var född i Göteborg r776 och inträdde, efter avslutade 
studier i Lund och Uppsala, på ämbetsmannabanan i Stockholm '793. Han 
inskrevs i Par Bricole r797, blev samma årsekreterare och ombudsman vid Kungl. 
teatern och kvarstod på denna post till r 806, från r 802 med titel hovsekreterare. 
På grund av hans ståtliga utseende och klangsköna stämma lockade man honom 
att debutera, men, ehuru han kvarstod som skådespelare till r 804, lyckades han 
aldrig göra sin stora och i sällskapslivet rikt flödande talang gällande från scenen. 
Han återgick r806 tillämbetsmannabanan och blev r809 förste expeditions
sekreterare i Handelsc och finansexpeditionen samt tjänstgjorde under riksdagen 
r809-ro jämte och efter Hans Järta som sekreterare i det 'viktiga utskott, som 
hade att utarbeta vår nya konstitution. Han var tillika sekreterare i expeditions
utskottet och r 8 ro även i· borgarståndet. Den mångbetrodde och ständigt verk
samme mannen, som en tid varit Ceremonimästare i våra Arbetsgrader, hade 
intresse och tid över att r 808-09 ställa sig till förfogande som Ordförande i 
dessa. Som sådan var han på länge den siste, som ägde kraft och förmåga att åt 
deras sammankomster förläna tillbörlig glans och värdighet. Till hans senare 
verksamhet 'inom bricdlleriet skola vi återkomma. 

För det sammanträde i överkommendörsgraden den 29 december r800, vid 
vilket Hertig Carl av Södermanland för andra och sista gången besökte Par 
Bricole, och för det märkliga tal Deputerade Stormästaren Oldenburg då höll, 
har i det föregående redogjorts. Samma år inrättades sju vice Ordensämbeten 
till lindring av de sju ordinarie ämbetsmännens arbete. 

Göta Par Bricole. 

År r80r utfärdades stiftelsebrev för inrättandet aven »Par Bricoll-Ordens 
loge i Göteborg» kallad »Götha Bricolleriloge», varom beslut redan r793 lär 
ha fattats. Dess historia framlägges i ett särskilt kapitel. Här skola blott 
några få drag ur Moderlogens omsorger om sin numera så blomstrande Dotter
loge sammanföras. Under de tvenne första åren· gåvos, med krigsrådet friherre 
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Johan Da,vid Valerius 
OljcmMning av J. G. Sandberg, 1848. Gripsholm. 

Foto Nationalmuseum. 

Gustaf Fredrik Koskull som Ordförande, endast de tre första Arbetsgraderna, 
I803 även fjärde graden och I806 Guvernörsgraderna, allt mot en avgift till 
Moderlogen av I Rdr specie för varje recipiend. 

I ett protokoll från I8I3 läsa vi följande: »Emedan Göta Bricol fått en an
senlig tillväxt af ledamöter, och att de äldre samt allvarsamme af dem ej vore 
fullkomligt nöjda med de inskränkta kunskaper de, om Bricolleriets högre före
mål ägde, hvarföre anhålles att till befrämjande af Götha Bricolleriets framtida 
bestånd och Ulster, Gouvernementet måtte lämna rättighet att få åt värdige 
ledamöter utdela de 2 :ne första Riddargraderne [SSR och KSRI; beslöts att 
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tilldela Götha Bricoles Gouvernement denna rättighet emot en afgift af 3 Rdr 
B:co till Moderlogen för hvarje Recipient.» Först år 1888 erhöll Göta Bricole 
rättighet att utdela tredje Riddargraden (RGK). 

År 1841 förärade Moderlogen sin då fyrtioåriga dotterloge »ett Ordens baner, 
i hufvudsaklig likhet med det, som af Moder logen vid dess Allmänna Högtids
dagar begagnas». Och när Göta Par Bricole den 29 september 1901 firade 
hundraårsdagen av Göteborgslogens stiftande med en fest i Circus, var Moder
logen representerad av Stormästaren P. Ch. L. Loven, Deputerade Stormästaren 
H. E. Weylandt, Ordensskalden S. Kionmanson samt Bröderna G. A. H. d'Ailly 
och F. O. G. Dahl. 

K. biblioteket förvarar ett antal matriklar över »Bestämde Sammankomster 
- - - jämte Förteckniog pil Deras Ämbetsmän» utgivna av Göta Par Bricole 
tillsammans med »Frimurare Samhället» (1808), »Frimurare Samhället» och 
»Amaranther Orden» (18lO), de nyss nämnda jämte »Coldinu Sällskapet» 
(1814), och samtliga utom Amarantherorden (1815-1820). Dessa små matrik
lar, samtliga tryckta hos Lars Wahlström, Götheborg, äro sannolikt de äldsta, 
som utgivits inom Par Bricole. Fotostatkopior av dem ägas numera av vårt arkiv. 

Den 8 maj' 1803 instiftades en ny Riddaregrad, som från och med nämnda 
datum alltså var den 2:dra Riddargraden, d. v. s. den nuvarande sjunde graden 
eller KSR. Innehavare av Sällskapets högsta grad, som tidigare kallats Riddare 
av Bricolleriet eller endast Riddare, benämndes efter 1803 års nya gradindelning 
RSK. Från detta år följdes alltså de fyra Arbetsgraderna av 

Vice gouverneurer ..... .......... nuvarande 5 graden 
I :sta Riddaregraden, SSR . . . . . . . . . . » 6» 

2:dra Riddaregraden, KSR . . . . . . . . . . » 7 
Gouverneurer ...... " ........ ... . , 8» 

rdje Riddaregraden, RGK ........ . » 10 " 

4:de och högsta graden, RSK. 

Den I 5 april I 803 fattades beslut att de tre Styrande Mästarnes och Högsta 
Gradens nio Riddares vapen skulle målas. 

Den 5 maj 1804 beslöts att tillsätta en kommitte »för att granska och föreslå, 
hvad committerade til Bricolleriets fördel och framtida bestånd kunde finna 
tjenligt». Det var denna kommitte, som bl. a. föranstaltade den ovan nämnda 
omarbetningen av Arbetsgradernas ritualer. De valda, som började sina samman
träden den 22 augusti 1804, voro: Storkanslern Daniel Nescher, Riddaresekre
teraren, skådespelaren Carl Gabriel Schylander, Skattmästaren, grosshandlaren 
Sven Hjerton, stadskamreraren Olof Smedberg, kamreraren vid Operamagasinet 
Johan Gottlib B~rendz, grosshandlaren Mårten Magnus Caloander, Riddare-
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predikanten, hovpredikanten Herman Hackenburg, grosshandlaren Per Pål Ählin 
och advokatfiskalen Christoffer RiselI. Kommitterade, vilkas arbeten kontrolle
rades av Deputerade Stormästaren Oldenburg, hade då bland annat överläggning 
om sättet att fira »den uti Orden Par Bricoll nästkommande Höst [d. v. s. 
hösten 1804] infallande Jubel Dag». De ansågo, att »en högtidlighet af så 
märkvärdig och sällsynt beskaffenhet för Sällskapet skulle anställas med 
ännu mera kostnad och prakt än som nyttjas vid Sällskapets årliga i Sta
tuterna faststälte högtidsdagar, om tilfällets värdighet till alla delar skulle 
iakttagas och utmärkas». Det visade sig emellertid, att »Cassan icke vore i til
stånd ... att kunna bestrida kostnaden af en Jubeldag, men på det att ett för 
Orden så gladt tillfälle icke måtte obemärkt förbigå, voro Committerade af 
den tanke att til firande deraf såväl uti Riddar Capitlet den ro november,'som 
på den kort derefter infallande Barbara Högtidsdagen, Sällskapet genom ,korte 
och passande tal kunde uppmuntras till fröjdebetygelse öfver födelsen deraf, 
att på ett lysande sätt uti oafbrutne 25 år hafva fått fortsätta sina arbeten.» 

Utom Oldenburg, som »aproberat» kommittens protokoll, hade fyra av dess 
ledamöter, Nescher, Schylander, Hjerton och Smedberg, varit med i Sällskapet 
under de gångna 25 åren, ty samtliga intogos däri 1779. 

Den 5 juni 1804 avled expeditionssekreteraren Clas Gartz. Han var född 1760 

och inträdde i Par Bricole 1785, där han efter Kexel beklädde Generalceremoni
mästareämbetet till sin död. Är 1801-02 var han även Ordförande i Arbets
graderna. Han var begåvad med lyckliga poetiska anlag, hade en angenäm sång
röst och en aldrig felande glättighet, som gjorde honom bemärkt inom bricalle
riet. Hans minnestalare, registratorn Conrad Eckerbom, framhåller särskilt hans 
»impromptu'n under en cantilenas afsjungande», som förhöjde nöjet vid de 
bricollistiska samkvämen. Flera av Gartz' tal och visor finnas bevarade i vårt 
arkiv. Vitterhetsakademien hade prisbelönt hans tävlingsskrift »Äreminne öfver 
Johan Skytte» och i Sällskapet Utile dulci var han liksom i Par Bricole en 
flitig minnestalare. 

Den ro november 1806 »anmältes af Styrande Mästaren General Ordföranden 
Oldenburg Sällskapets behof och länge yttrade önskan at kunna blifva ägare 
af ett egit Hus; och ansågs såsom närmast ledande till ändamålet och värk
ställigheten af ett sådant Husköp nödigt, at välja en Committe som ägde at 
härom ombestyra». Till ledamöter i denna kommitte, den första som sökt hand
lägga vår segslitna och svårlösta byggnadsfråga, valdes Bröderna Oldenburg, 
David Schinkel, Carl Adam Grewesmiihl, Sven Hjerton, Petter Helin och An
ders Justinus Palm. 
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Samma år beviljades Brodern Capitainen vid Amiralitetet Johan Lorentz Reu
tersparre, sedermera överkommendant i Karlskrona och »död som Öfverste vid 
Kong!. flottan», att i Karlskrona öppna Bricolleriloge, vilken enligt berättelse 
av advokatfiskalen Anders Johan Lagerlöf »ännu 1822 skall hafva haft bestånd». 

Den I maj 1808 gick ännu en trotjänare bland Par Bricoles talanger bort, 
skådespelaren och sångaren Carlo Uttini, son till kapellmästaren F. Uttini. »För
träfflig aktör, ehuru han med någon svårighet uttryckte sig på svenska språket; 
hans mimik var ypperlig», vartill bidrog hans sydländska yttre - »brinnande 
svarta ögon i ett blekt, magert ansikte». Han ägde en betydande gestaltskapande 
förmåga och »hans största förtjänst var, att han aldrig var sig lik». 

Vårhögtidsdagen 1808 intogos i Sällskapet de båda anförarna för Ålands be
frielsekamp, pastorsadjunkten Henrik Johan Gummerus, död 1836 som kyrko
herde på Öland, och kronolänsman Eric Aren, död 1859 på Åland. 

Den 13 mars 1809 ägde en statsvälvning rum i vårt land. Nio dagar senare 
höll Sällskapet, som om ingenting hänt, en av sina vanliga sammankomster. Lik
väl hade mer än en bland våra Bröder stått mitt i händelsernas strida ström. 
Så hade t. ex. Borgerskapets kavalleri och infanteri beordrats att k!. 6 på mor
gonen den ödesdigra dagen emottaga alla härvarande garnisons- och tullvakter , 
och generaladjutanten i Stockholm hade order, att vid konungens beramade 
avresa avlämna befälet i staden till brigadchefen, handelsborgmästaren och Depu
terade Stormästaren i Par Bricole Carl Ernst Oldenburg. Härav blev emellertid 
intet. Dess bättre blev förloppet på alla punkter ett annat än den stackars kon
ungen tänkt sig. Naturligtvis är det oriktigt att skildra de avgörande scenerna 
i hans långdragna tragedi som en fars. Men den gamle rikshärolden och över
ceremonimästaren Hausswolff, som, iklädd purpurkåpa med guldkronor, ridit 
runt staden och proklamerat regementsförändringen, skriver: »Här i· staden 
regerade en förundransvärd tranquillite bland innevånarna, som alltid blifver 
respektabelt och i synnerhet vid en revolution». l stället för befarad stenkastning 
från pöbeln, hade han flerstädes mottagits med hurrarop. Och den allmänna 
reaktionen inför det skedda synes ha varit en oändlig, stilla och förväntansfull 
lättnad. 

Den 19 juli gav Par Bricole middag med anledning av sin höge Beskyddares, 
konung Carl XIII:s uppstigande på tronen med undersåtligt hyllningstal och 
rojalistiska verser av Valerius. 

Den 20 november 1810 stiftade ett antal jurister, vilka alla voro eller senare 
blevo medlemmar i Par Bricole, detbacchanaliska sällskapet Quadrillerådet. 
Den egentlige stiftaren var hovrättsrådet Magnus Michael Rosbeck; och bland 
övriga medlemmar märktes den senare inom bricolleriet så framstående, då-
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varande rådmanrien Johan Anders Biörck, Justitierådet H. W. Bredberg, assessor 
A. W. Grewesmiihl, justitierådet G. L. Landin, kanslirådet M. A. Segerheim och 
hovrättsrådet Johan Wretman. Sällskapet upphörde 1822. Man kan såväl av 
instiftelse- som framför allt av upplösrungsåret våga den slutsatsen, att denna 
utbrytning skedde för att åt deltagarna rädda något av värde, som syntes dem 
på väg att försvinna ur bricolleriet, men för vars renässans de ansågo sig ha fått 
garanti genom regimförändringen i början av 1820-talet. 

Inom Bricolemusiken, vari hovkapellet med dess många alltjämt verksamma 
utländska musici sedan stiftelseåret bildat stommen, framträdde mot slutet av 
18lO-talet vissa företeelser, som beredde de styrande bekymmer och förtret. 
Redan i protokollet över Barbaradagen 1809 läsa vi: »Med werklig misstryd
samhet befants Bröder Musici vara frånvarande, hvarigenom Sällskapet hade 
nästan blifvit i förlägenhet om Musique, om icke de Styrande Mästarne uti tid 
blifvit underrättade om deras uteblifvande och hvarför anstalt fogades om Blås 
Instrument Musici, så att högtidligheten fortsattes och slutades utan, uppskof 
af Bröder Musicis frånwaro.» 

Måhända sammanhängde dessa svårigheter inom det av Kungl. teaterns hela 
personal högt uppburna Par Bricole med de sorgliga förhållandena vid Operan. 
Redan I 806 hade konungen dekreterat: »Min vilja är således att alldeles indraga 
stora operan med allt hvad dertill hörer, således äfven det så kallade kapellet, 
hvilket ej derefter blifver af något värde». Verksamheten upphörde och Finska 
gardet kasernerades på scenen. Är 1807 befallde konungen att »det förbannade 
huset» skulle rivas. Gustaf III:s stolta, »åt fosterlandets sånggudinnor» helgade 
skapelse skulle jämnas med marken. Den gyllne devisen »Gustavus III. Patriis 
Musis» borde aldrig ha försvunnit ur stadsbilden. Kriget mot Ryssland och Dan
mark 1808 räddade den dödsdömda byggnaden, som nu blev upplåten till lasarett 
för lantvärnet. Efter statsvälvningen befalldes, att operaverksamheten skulle 
återupptagas och Naumanns »Gustaf Vasa» återuppföras vid Karl XIII:s före
stående kröning. Först under festligheterna vid kronprins Carl Johans hyllning 
den 5 november 1810 ägde reprisen av det ståtliga verket ruin, till vilket dekora
tioner och rekvisita måst uppgrävas ur förråden »som antikviteter ur Herkula
num». 

Det förvånar under ovan skildrade omständigheter icke, att Oldenburg den 
27 november I 8 II måste åta sig att skaffa musik till Barbaradagen och ej heller, 
att därvid blev »öfverenskommit at hälst taga Artilleriets bästa Harmonie 
Musik; emedan våra Bröder Musici de senare åren visat så liten benägenhet at 
vid dessa tillfällen assistera, utom det at deras biträde märkeiigen varit kostsamt 
för Orden». 
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Under loppet av år 18 I I inrättad~s nio Stor Officiant Embeten och beslöts 
att dessas innehavare jämte de Styrande Mästarne skulle utgöra den »Styrande 
Consel jen». 

Den 19 november 18rr avled skådespelaren Carl Gabriel Schylander, 60 år 
gammal. Han finnes antecknad redan i vår äldsta matrikel. I protokollet över 
den betydelsefulla sammankomsten i Riddare- och Gouverneursgraderne den 12 
september 1798, då ett nytt »project til Statuterne» bifölls, finnes antecknat 
att »Ordens Präntaren, Vice Gouvernören C. G. Schylander, åtog sig ... Ren
skrifva Ordens-Statuterne» samt att Brodern Ljung »utfäst sig, uti Statuterne 
med liflige Färgor afrita, alla Graders Band och Tecken». Den praktfulla text
sida ur våra Statuter, som återgives i detta verk, härrör sålunda av Schylanders 
hand. Om hans deltagande i redigeringen av Arbetsgradernas ritualer är ovan 
talat. Schylander var ursprungligen tullinspektör i Finland. Under rättegången 
om en påtalad balans i tullkassan återvände han till sin födelsestad Stockholm 
och uppträdde tillfälligtvis vid Stenborgs teater med ,sådan framgång, att han 
väckte Gustaf III:s uppmärksamhet och av konungen lät sig övertalas att på 
allvar ägna sig åt skådespelaryrket. Efter anställning vid RistelIs dramatiska 
teater engagerades han 1788 vid Kungl. teatern efter erhållet avsked från tull
tjänsten men med bibehållen lön. »Han var rak i ryggen i egenskap av kunglig 
ämbetsman, och höll på sin rättighet att bli eskorterad till finkan i högvakten 
aven underofficer och åtta man», vilket väl någon gång också hände honom 
liksom många andra. Han var en framstående komisk karaktärsskådespelare och 
fann nåd även inför en så sträng kritiker som Clas Livijn. På grund av tradition 
från forna tider utförde han även damroller, och man sade på skämt, att han 
var bäst bland teaterns aktriser. »Schylanders groteska käringar och halvgamla 
koketta, skvallerlystna och giftashågade kvinnfolk vunno rykte som utmärkta 
men visserligen grymt karikerade typer» och han utförde dem »med en natur
lighet i röst, gång, skick och åtbörder, som svårligen kunde överträffas». Sanno
lilet har han mången gång i muntra ögonblick förnöjt Bröderna med glimtar 
av denna originella framställningskonst. 

Ännu några av de, under denna period av döden bortryckta, må här i korthet 
ihågkommas: Bryggaren Abraham Lorenzson Westman, född 1753, död den 24 
mars 1802, »bryggarkungen», Bellmans vän. I »Westmanska huset» vid Adolf 
Fredriks kyrka, som numera inrymmer Fångvårdsstyrelsen, Tandläkarinstitutet 
m. m., residerade länge Vetenskapsakademien och Riksmuseet. - Aktuarien i 
Riksbanken Ulrik Gripemnarck, född den 21 maj 1741, död den 5 februari 1806. 

- Vice slottsbyggmästaren Adolph Ulrie Kirstein, född den 6 april 1746, död 
den 3 augusti 1806. - Grosshandlaren, kommerserådet David Schinkel, född 
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den II januari 1743, död den 12 juni 1807 och genom testamente Sällskapets 
förste donator. - Generallöjtnanten greve Adam L(JUis Lewenhaupt, född den 
II mars 1748, död den 13 mars 1808. - Grosshandlaren Ct/sten Lychou, född 
den 29 januari 1753, död den 13 juli 1808. - Kammarherren, friherre Johan 
Jacob De Geer till Finspång, född den 15 juli 1737, död den 15 januari 1809. -

Excellensen greve Nils Gyldemtol pe, ledamot av Svenska akademien, född den 
19 februari 1734, död den 2~ februari 1810. - Teaterförfattaren Didrik Gabriel 
Björn, född den lO augusti 1757, död den 17 mars I8lO. - Cornetten Gustaf 
Bellman, skaldens äldste son, född den 27 april 1781, död 1812 i franska armen 
under fälttåg i Spanien. 

Daniel Nescher I 8 I 3 - I 820 

Statsvälvningen 1809 åstadkom snart en formlig islossning på kulturens alla 
områden i vårt land. Många hoppades nu på en ny vår även för Par Bricole. 
Men där gick utvecklingen i motsatt riktning. De styrande gjorde visserligen 
energiska ansträngningar för att vidmakthålla rekryteringen av Sällskapet. Vid 
riksdagarna och andra stora sammankomster i huvudstaden värvades många med
lemmar. Men man finner av inskrivningslängderna, att en alldeles oproportioner
lig del av dem, som recipierats i första graden, stannat på denna tröskel till för
gården. Det är tydligt, att inga krafter verkade för att animera dem till ett 
fortsatt inträngande i bricolleriets lockande och hemlighetsfulla värld. Alldeles 
särskilt påtaglig blir denna tendens till upplösning efter Oldenburgs frånfälle. 

Med samma lugn, som Stockholmsbefolkningen ådagalade vid Gustaf IV 
Adolfs avsättning, synes den även ha mottagit underrättelsen om det finska 
krigets tragiska utgång. Men sorgen var stor, och det är troligt, att missmodet åt
minstone till en tid satte sin prägel på de tänkande klassernas livsföring. Frederna 
slötos med Ryssland i Fredrikshamn den 17 september 1809, med Danmark i Jön
köping den 10 december och med Frankrike i Paris den 6 januari 1810. Massans 
uppmärksamhet avleddes från politiken genom en rad märkliga händelser och 
festliga upptåg i huvudstaden. Den 22 januari 18 10 höll tronföljaren Carl August 
sitt intåg i Stockholm. Redan den 28 maj avled han under en manöver å Kvidinge 
hed i Skåne. Detta dödsfall satte på grund av grovt partipolitiskt ränkspel den 
lägre huvudstadsbefolkningens lidelser i våldsam svallning. När tronföljarens 
stoft den 20 juni fördes till Stockholm inträffade det hemska »Fersenska mor
det», varvid riksmarskalken Axel von Fersen barbariskt massakrerades av pöbeln. 
Den 21 augusti valdes Jean Baptiste Bernadotte till svensk tronföljare och höll 
den 2 november sitt högtidliga, bejublade intåg i huvudstaden. Tre dagar där
efter försiggick på rikssalen den akt, varigenom han under namnet Karl Johan 
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adopterades av den gamle konungen, Redan i mars 18 II övertog han regerings
makten. Men de förhoppningar, som allmänt knötos till hans person, grumlades 
för Par Bricoles vidkommande av den misstänksamhet han länge, väl på grund 
av obekantskap med förhållandena,. visade mot de gamla gustavianerna. 

Är 1813 blev Daniel Nescher utnämnd till Stormästare. Under hans styrelse
tid tjänstgjorde följande högre ämbetsmän: Överstekammarjunkaren, greve 
Måns Stenbock såsom Deputerad Stormästare och Generalordförande, grosshand
laren Sven Hjerton såsom Storkansler, den meromnämnde M. M. Caloander så
som Generalceremonimästare 1813-16, efterträdd av hovkamreraren Johan 
Eric Broomalt 1817-20, samt såsom Ordförande i Arbetsgraderna Carl Magnus 
af Robson 1813-14, med dåvarande pronotarien i Kammarrätten Anders Le
win som vice Ordförande, överinspektören Abraham FiniJJnan 1815, läftskram
handlaren Jacob Lindström 1816-18 samt J. D. Valerius 1819. Riddarepredi
kanten Hackenburgs ämbetstitel förändrades 1814 till Storprelat. Han efter
träddes som sådan 18 I 8 av predikanten vid Gäldstugan, pastorn vid Spinnhuset, 
sedermera kyrkoherden i Västerhaninge Johan Gustaf Holmberg, vilken kvar
stod i ämbetet till 1835 .. 

Det dröjde icke länge förrän ett formligt oppositionsparti bildades mot Stor
mästaren och hans kotteri. I spetsen för oppositionen stod den intelligente, strid
bare och av bricolleriet djupt intresserade Carl Mrzgnus af Robson och till honom 
slöto sig snart många redan bemärkta eller blivande talanger, såsom Lars Hjorts
berg, Olof Myhrman, Pehr Westerstrand, Clas Livijn, Edouard du Puy, Bengt 
Hoving, Axel Arvid Raab, Jonas Magnus Stjernstolpe, Abraham Fineman och 
många flera, särskilt bland de yngre. Den skarpa inbördesstrid, som inom kort 
utbröt, berodde väl i främsta rummet på den åldrande stormästarens personliga 
egenskaper och benhårt egocentriska karaktärsdrag. Men den var också en ung 
och länge hämmad generations naturliga kamp mot en gammal och alltför seg
livad, en brytning mellan ideer och tänkesätt, som av tidsförhållandenas makt 
skiljts åt aven alltför djup klyfta. 

I en sansad kritik av Westerstrand som operachef säges det, att »han var 
mera en samlande än en ledande kraft». Om detta var ett fel hos chefen för 
en teater, som alltid måste styras med fast hand, så var det en så mycket mer 
ovärderlig förtjänst hos Styrande Mästaren i Par Bricole. Även den som klart 
inser Neschers stora förtjänster om vårt Sällskap, måste emellertid säga sig, att 
den framgångsrike och nitiske samlaren mera var en ledande än en samlande 
kraft och att detta var hans mest ödesdigra brist. Det uppstår alltid vansklig
heter, när en så funtad människa satsar på fel häst. Hela Neschers liv synes ha 
varit en strävan uppåt, naturligtvis även, men ingalunda enbart i yttre och 
materiellt hänseende. Men hans framgång parades icke med förmåga av andlig 
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Daniel Georg Nescher 
Teckning av J. L. Caton, 1788. Kungliga Biblioteket. 

förnyelse. Han mäktade icke följa med sin tid. Han hade velat reformera sam
varon inom Arbetsgraderna efter sitt sinne, men när detta icke helt lyckades 
honom, förlorade han allt intresse för dem. 

Det har tidigare vitsordats, hur hans nit gav sig tillkänna bl. a. genom hans 
många i Sällskapets arkiv förvarade, prydligt utförda matriklar, protokoll, meC 

morialer, högtidsberättelser, inventarieförteckningar och avskrifter av litterära 
alster, som föredragits av talanger inom bricolleriet. Efter 1814 synes emellertid 
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icke mer någon Neschers avskrift i »P. B:s litterära: förhandlingar», antingen 
beroende på att »sjelfva denna Codex snart derefter försvann ur Sällskapets ego, 
eller att den förut nitiske afskrifvaren redan svalnat i sitt nit för bevarande af 
Ordens minnesmärken af skaldekonst eller vältalighet». 

Nescherska striden. 

Oppositionen tillskrev Nescher skulden till allt omak och alla de motgångar, 
som drabbade bricolleriet, mången gång på ett ganska småaktigt sätt. Man be
aktade icke alla de ständiga svårigheter de styrande hade med lokaler för sam
mankomsterna under hela denna period, icke de ständiga trätorna med oreson
liga och aldrig nöjda traktörer, icke de irriterande ofta återkommande disciplin
målen mot tjänande Bröder, som icke kunde förmås uppträda anständigt. Man 
tilltalades inte av Neschers föreslag till »Choralbok» för Riddargraderna, man 
klankade över »Farbrors sura viner» vid sammankomsterna o. s. v. 

Allt detta var emellertid bisaker. Stridens huvudinnebörd framgår ganska 
klart aven av Robson författad, den 29 september 1822 daterad, promemoria 
med titeln: »A11teckni1~gar rörande åtskilliga P. B. angelägenheter från år r 8 r 3, 
hvarigenom i vissa fall ledning meddelas, att, i sammanhang med handlingar och 
protocoller kmzna uppställa ett bidrag till Ordens och dess styrelses historia, om 
någonsin e1t broder uppstår, som med ett sådant arbete har tid och lyune att taga 
befattning.» I denna skrift, med dess många roande, tidstypiska drag, säger för
fattaren: »En byggnad såsom' P. B., sammansatt af så heterogena elementer som 
detta Sällskaps Arbets- och Riddaregrader, tyckes icke vara funderad t för ett 
varaktigt bestånd. Då man härtill lägger att dess styrelse, som vanligen utgår 
från Riddargraderne och vanligen består af utlefvade män, som hvarken hafva 
helsa eller munterhet nog att sammanhålla Arbetsgradernas tillvext, och någon 
gång sakna tillräcklig upplysning för att aflägsna sig från aristokratiska tänke
sätt; så måste man reflektera öfver grundvalens bräcklighet - och lägger man 
härtill våra svaga financer, så blir det probabelt, att P. B. icke längre uthärdar.» 
Inom bricolleriet hade blivit »grundlagt en ny jernålder, derigenom att de som 
styrde ej hade nog förmåga att inse det ingående generationer dömde helt olika 
om nöjet än utgående generationer skatta denna lifvets engel. Man ställde allt 
på ovilkorlig lydnad och förstod icke att fordra den i ämnen som muntrade 
och sammanhöll.» Allt skulle likväl ha gått väl om icke »de Styrande söndrat 
sig inom sig sjelfve och Nescher, steg för steg allt mera mäktig, icke hade fordrat 
för mycken adoration äfven af dem som vom honom närmast». De styrande 
tillkallade nu »några unga män, som egde arbetsgradernas förtroende och opinion 
för sig», nämligen Robson, Anders Lewin, Valerius, Livijn och Olof Myhrman. 
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»Men då dessa icke kunde så som gubbarne trodde omvända arbetsgradernas 
postulater om deltagande i lagstiftningen inom Orden, så förföll deras anseende 
hos de gamle, och desse Folk-tribuner aflägsnade sig.» 

I Wannqvists skildring av det rådande tillståndet, sedan krisen blivit akut, 
säges det att »Arbetsgraderna mer och mer upphörde att besökas och slutligen 
upplöste sig sjelfva». Barbaradagens supe hade genom formligt beslut blivit av
skaffad och måltidskalaset en vårhögtidsdag hade besökts av blott 15 gäster. 
Måltiderna efter Arbetsgraderna hade serverats för 17, 14, ja ända ned till 8 

deltagare, de tjänstgörande inberäknade. Slutligen inträffade det att samtliga 
valda ämbetsmän i Arbetsgraderna den 15 maj 18 I 6 avsade sig sina befattningar, 
varför ordensarbetet icke kunde börja i vanlig tid på hösten. Helt upphörde 
emellertid aldrig arbetet inom någon grad i Moderlogen vilket däremot under 
åratal var fallet i det av hårt betryck drabbade Göta P. B. Dessa korta glimtar 
ge dock en ganska dyster bild av förhållandena. Den blir rent skrämmande, 
om man samtidigt beaktar de ekonomiska följderna för Sällskapet. Det hade 
gått så långt, att en Barbarahögtidsdag måst firas utan annan musik än »pukor 
och trumpeter till fanfarer», ganska snöpligt på en tid, då ingen körsång ännu 
kunde ersätta instrumentalmusikens livande tongångar. De styrande beslöto nu 
tillsätta en kommitte för granskning av Arbetsgradernas förhållanden, och dessa 
utsågo genast sina deputerade. Men Riddargraderna ställde sig avvaktande och 
ingenting blev gjort. 

»Då samlade sig», fortsätter Robson i sin promemoria, »några män, som icke 
gittade se att pilten skulle dö, rådslogo om återupprättande af Bacchi tempel 
och sade Nescher enskildt hvad hans frid tillhörde. Gubben fann väl att han 
borde capituIera, för att icke sedermera anses hafva förstört hvad han velat be
fordra, men allt hans försök att rå på sig sjelf misslyckades; han kunde ej lida 
att arbetsgraderne, detta folket, skulle intränga på ett gebiet, som han ansåg 
alltför heligt dertill.» 

I sitt här ofta citerade »Försök till Sällskapet P. B:s historia» skildrar Wann
qvist livfullt, huru dessa män, den oppositionella gruppen alltså, bildade »ett 
kotteri, som, sedan de ofta glädjelösa måltidscalasen blifvit upplösta och 'aristo
kraterna' försvunnit, samlade sig i 'gula salen' på Börsen för att under skämt 
och sång förglömma det tråkiga, som man i officiell form öfverstått». En del 
detaljer i skildringen anger visserligen, att den hänför sig till den tid, då opposi
tionen redan segrat, men den visar likväl hur det gick till vid dessa privata sam
kväm, som utgjorde upprinnelsen till våra nuvarande »Nachspiel», vilka allt
jämt utgöra en högt skattad och integrerande del av bricolleriet. »Här, hvarest 
endast utvalde hade tillträde, fick ingen vara overksam - den som icke kunde 
föredraga en sång måste berätta något - här sjöngo Hjortsberg, du Puy, Raab, 
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B. Hoving m. fl., här diktade Stjernstolpe, Dahlgren och Berger samt tobaks
fabrikören Petter Helin, hvilken skref roliga visor, sjöng Bellmans sånger och 
i öfrigt var komisk sångare i Hjortsbergs stil - här utfördes farcer af denne 
senare och öfver Inspectoren T rotzig, hvilken i käringroller var jemngod med, 
om icke öfverträffade sin medspelande; här föredrogos otroliga historier af Rob
son, som icke undandrog sig sällskapsglädjen, ehuru han undvek den ceremoniella 
formen i Sällskapet. Sålunda bildades ett Bricolleri bredvid det gamla, hvaruti 
sedan den öfverklagade medeltids-andan försvunnit, friska eller stärkta krafter 
ingingo, för att gjuta nytt lif i den föråldrade Ordenskroppen.» 

Det är klart, att dessa glada samkväm utgjorde en nagel i ögat på den nu
mera så dystert allvarlige Stormästaren och ökade hans av Robson omtalade 
vankelmod. Detta tog sig även uttryck i det sätt, varpå han behandlade denne 
sin förnämste motståndare, vars oppositionella verksamhet naturligtvis väckte 
hans högsta motvilja och vrede. Genom smicker försökte han vinna Robson 
över på sin sida, och i brev prisade han dennes »stora förmåga och försäkrar, 
att han vore den ende som kunde öfvertaga GeneraIOrdförandeplatsen», var
med vid denna tid följde övervakningen av Arbetsgraderna. Men Robson visste, 
var han hade sin man, och lät sig inte lockas. När Nescher vid Stora Konseljen 
den II februari 1817 av sin blinda iver lät sig förledas till ett ovederhäftigt och 
föga ridderligt angrepp på motståndaren, innan denne, som i egenskap av RSK 
och vice Storsekreterare kallats att närvara, ännu anlänt, fann sig oppositions
ledaren föranlåten att nedlägga alla sina befattningar inom Orden. En formlig 
kallelse att vara ordinarie Storsekreterare och vice Generalordförande avslog 
han med harm och avhöll sig -därefter för en tid officiellt från P. B. 

Nu följde några år av fortsatt upplösning och ytterligare försämring av 
den ekonomiska ställningen för Par Bricole, flerstädes omvittnad i årsberättel
serna. Ett försök till uppryckning var det väl, att man 1819 förmådde den 
alltjämt uppburne Valerius att åtaga sig Ordförandeskapet i Arbetsgraderna. 
Halvmesyrer tjänade dock iCke längre något till. År 1820 såg man sig nödsakad 
att bita i det sura äpplet och ånyo erbjuda Robson Generalordförandeposten. 
Även denna gång undanbad sig denne utmärkelsen. Men samtidigt ingick till 
Stormästaren ett allvarligt, anonymt brev i fyra punkter, vilket otvivelaktigt 
skrivits av Robson och i vilket han avbördade sig allt, vad han själv och opposi
tionen bar på hjärtat. 

I den första och viktigaste punkten föreslås, »att Hof-Secreteraren L. Hjorts
berg blir General Ordförande och att sådant nu genast blir inom Orden allmänt 
känt. Hans tillvarelse bibringar sjelfmant en öfvertygelse om nöie, och det är 
i och för nöjet mängden strömmar till, och det är af mängden Ordens styrka 
beror. Arbetsgraderna äro grundvalen för det öfriga Bricolleriet.» I den andra 
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punkten fordras, att all omsorg nedlägges på ett värdigt firande av Barbara
dagen, och i den tredje punkten »att Arbetsgradernas dekorationer och mobilier 
återsättas i bästa skick, om ock med verklig känning för ordenskassan». I den 
fjärde punkten slutligen framlägges förslag till en arbetsordning vid den om
organisation 'av Arbetsgraderna, som ovillkorligen och omedelbart kräves. 

Robson fortsätter enligt Neschers egenhändiga avskrift av den anonyma 
skrivelsen: »Att förkasta alla medel till Modificationer, och bara hålla hårdt 
uti åberopandet av Gamla Lagar; åldrad Myndighet och wedertagne Bruk, är 
detsamma i närwarande Period, som att rifwa ikull hela Byggnaden; att stå 
qwar'på Ruinerne med en Knippa af gamla Principer, medför ingen sann till
fredsställelse för den, som kunnat hindra förstörelsen och som förr eller sednare 
skall finna misstaget, att ej hafwa lyssnat till Tidens tecken. - Det finnes 
kanske Ultras äfwen i wåra Corporationer, och då wärka de der som annorstädes 
alltid att förleda de Styrande till blindhet för Folkets fordringar. 

Den reglering som år 1817 i P. B., ej af Individuer, utan af allmänna Rösten 
äskades, motarbetades oklokt. - P. B. hade nu warit florerande, om ej hwad 
då begärdes och äfwen då war under organisation, blifwit afbrutit, och blifwit 
afbrutit med Chicaner, som werkade ofördelaktigt på tänkande Bricollister, , 
hwilka drogo sin werksamhet från ett Samfund, hwarest Aristocratismen grep 
för starkt omkring sig. 

Hwad föregår i allmänna Werlden, Tit:o kan ju betrakta det; äro Konung
arna mindre stora eller blifwa de mindre agtade för det, att de tillåta Lydande 
Classerne att rafistulera med Constitutionerne? - Förbättringarna må wara 
mer eller mindre werkliga mot hwad man hade förut, så ingår det dock i Men
niskornas lynne, att sjelfve hafwa öfverlagt om sina rättigheter. 

Då jag nu framställer desse mina tankar... sker det utan pretention om 
ofelbarhet. Men nog tror jag, att om man längre fortfar att blifwa hwad man 
nu är, så äro Bricolleriets Clenodier för alltid förlorade. - Det skall då blifwa 
slutet på en 4o-årig Styrelse, att upplösa ett Samfund, att tillintetgöra ett Sam
fund, som borde lefwa efter Stor Mästarens dagar, förblifwa en lefwande Min
neswård af hans Arbeten. Dixi f5 Salvavi» 

Ur denna liksom ur Robsons tidigare citerade skrivelse talar otvivelaktigt en 
ny tids språk, och det är icke svårt att se, varifrån ideerna och slagorden hämtats. 
Icke heller nyss anförda vältaliga och helt varmhjärtade vädjan gjorde någon 
verkan på Nescher, som avslutar sin avskrift med följande signifikativa an
teckning: »Detta Project war daterat d. 26 Sept. 1820, och ärhöll jag det 
förseglat samma dag; hwarefter det uti Stora Conseillen d. 5 Oct. 1820 upp-
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lästes såsom af en Anonyme författadt; hwarest det som owärkställbart, all
männeligen desaproberades». 

Neschers försök att krypa bakom Stora Konseljens rygg är ganska misslyckat. 
Det var nu som under hela hans Stormästartid han själv, som enväldigt dik
terade dess beslut. Men även om man alltjämt föll undan för hans envetenhet, 
så stod han numera ganska ensam, och påtryckningarna från olika håll blevo 
allt kraftigare. Robson skriver, vidhållande sin revolutionsjargong, att Nescher 
»som till slut ej kunde undgå att inse huru liten och trång den krets af gamla 
aristokrater var som ännu kunde stå på sina murkna ben kring hans vacklande 
tribun, kunde ej längre lida förargelsen att se de bolverk han uppfört emot 
arbetsgradernas frihet allt mer och mer upplösa sig». 

Redan den 14 november 1820 vid Riddaregradernas högtidsdag hade Nescher 
kommit till ett beslut. Enligt protokollet av denna dag upplästes en samman
ställning av de åtgärder, Stora Konseljen vidtagit ifråga om Arbetsgraderna, 
och de beslut den med anledning av alla framställningar fattat, samtliga nega
tiva; »förklarandes Stor Mästaren härefter, att då han altid bemödat sig om 
upprätthållandet af Ordens Lagar, han nu ansåg för en tillfredsställelse kunna 
dem oförändrade till en efterträdare öfverlämna, sedan han vid tilltagande ålder 
och försvagade krafter beslutat, att ifrån denna dag nedlägga sitt uti sju år inne
hafda Stor Mästare Embete; men försäkrade sig vilja bibehålla den tillgifvenhet 
för Ordens förkofran och bestånd, som han ifrån dess Stiftelse beständigt för 
densamma hyst». 

Den långa striden var slut. Den ändades på sätt och vis med en kompromiss. 
Deputerade Stormästaren greve Måns Stenbock blev Stormästare, Lars Hjorts
berg Deputerad Stormästare och Generalordförande, och justitierådet Johan 
Henrik Peterson Storkansler. Först ett år senare, när Stenbock avlidit, Hjorts
berg blivit Stormästare och Peterson Deputerad Stormästare, inträdde Carl 
Magnus af Robson i de Styrande Mästarnes krets som Storkansler. Men opposi
tionsledaren visste, vad han gjorde, när han sköt Hjortsberg framför sig. Det 
var glädjen själv, som åter sattes i Par Bricoles högsäte för att alltsedan dess 
under skiftande aspekter behålla denna självskrivna hedersplats. 

Neschers eftermäle. 

Sitt eftermäle som Stormästare har Nescher till en viss grad själv fördunklat 
genom det egenmäktiga sätt, varpå han vid sin avgång förfogade över viktiga 
delar av Sällskapets arkiv. En försvinnande del av vad han bortfört, hamnade 
med hans samlingar på Kungl. Biblioteket. Den återstående och största delen 
synes han ha förintat. Detta handlingssätt, som ganska bjärt strider mot hans 
varma löfte vid avskedstagandet, stärker intrycket av att Robson hade rätt, då 
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M~ns Stenbock 
Osignerad oljem11ning. 
Foto Svenska Porträttarkivet. 

han Om Nescher sade: »Wisst är, att han under mer än 40 års tjänstetid bidragit 
både till det goda och onda». Men hans stora förtjänster voro av den beskaffen
heten, att misstämningen snart försvann. I minnestalet över honom erkännes 
hans stora egenskaper och uttalas en varm tacksägelse för vad han uträttat inom 
Sällskapet. »Utan orättvisa», skriver Wannqvist, »kan man icke förneka Nescher 
vitsord, att hafva visat ett aldrig sparad t nit för hvad han ansåg för Sällskapet 
P. B:s bästa, om han också misstog sig om medlen att vinna det, och en arbetsam
het, hvaruti han icke blifvit af någon Ordensbroder upphunnen, mindre öfver
träffad.» 

Det hör till historiens små ironiska drag, att när den livet igenom rastlöst 
verksamme Nescher den 7 januari 1827 gick hädan som en god borgare, hade 
den forne barrikadkämpen Carl Magnus af Robson, som med revolutionär bra
vur gick till storms mot det murkna aristokratväldet, redan varit adelsman i 
nära nio år. 

Ur krönikan 1813 - 1820 

Den N escherska stormästareperiodens krönika har i övrigt icke mycket av 
vikt att förmäla. 

I januari 18 I 3 fastställdes statuterna för de år 1799 återupplivade Riddare
graderna. Dessa statuter, »hwilka till det mästa grunda sig på de gamla, hvar-
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utur de egentligen äro ett . Utdrag efter nuvarande Tidehwarf mera lämpligt», 
bära följande underskrift: 

»Till yttermera visso, hafva Wi dem egenhändigt underskrifwit, samt med 
Stora Riddare-Sigillet uti Styrande Mästare-Capitlet, på vår Allernådigste 
Konungs och Skydds-Herres Höga Namnsdag, den 28 januari, År efter Christi 
Börd, det Ett Tusende Åtta hundrade och Trettonde; som efter wåra Riddare
graders återupplifvande, är det Fjortonde. 

Dan. G. Nescher 
Stormästare 

Sigill 

M. M. Caloander 

Måns Stenbock 
Deputerad Stor-Mästare 

Sven Hjerton 
Stor-Cantzler.» 

Den 15 maj 1816 beslöts tillsättandet aven kommitt" för omarbetande av 
Ordens stadgar. Den kom, som ovan nämnts, aldrig till stånd. I stället inrättade 
de Styrande en »Ordens Direction», vars instruktion dock utfärdades först 
den 2 februari 1818. Denna skulle bestå av de sju General- och de sju ordinarie 
ämbetsmännen. Denna »kristidsinstitution» blev icke långlivad. Dess sista 
bevarade protokoll är dagtecknat 1826. 

År 1817 anmodades Sällskapet av överståthållaren att inkomma med förteck
ning över alla sina ledamöter samt därefter varje kvartal med uppgift om ny till
trädande medlemmar. Föreläggandet var ett led i ämbetets allmänna åtgärder 
för ordningens upprätthållande. 

År 1819 bestämdes, att i »Riddare och Gouverneurs Graderne uti Orden 
L:P:S:B:» skulle högsta antalet få vara: Styrande Mästare 3, Stor Officianter 9, 
RSK (fjärde Riddaregraden el. P. B.****) 15, RGK (tredje Riddaregraden el. 
P. B.***) 45, Gouverneurer 54, KSR (andra Riddaregraden el. P. B.**; nuv. 
7:de Gr.) I08, SSR (första Riddaregraden el. P. B.*; nuv. 6:te Gr.) I08 samt 
vice Gouverneurer I08. Maximiantalet för Guvernörer och vice Guvernörer 
hade fastställts redan 1813 och de anförda beteckningarna för graderna (P.B.*, 
P. B.** o. s. v.) skulle enligt beslut år 18IO brukas i tidningarna vid kallelse till 
Riddaregradsammanträde. 

Naturligtvis tog döden sin dryga tribut av vårt Sällskap även under denna 
period. - Den I aug. 1813 avled på Djurgården !i djupt betryck en av den 
gustavianska epokens mest uppburna sångare och skådespelare, Carl Stenborg, 
som under sin glans dagar ofta lä t sig höras vid Par Bricoles samkväm. Han 
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Citronklämmor 
utförda och skänkta till Sällskapet av ornamentsbildhuggaren Pehr Ljung (f. 1743. d. 1819). son 
till ornamentsbildhuggaren Johan Ljung, som i Stockholms slott lämnat många prov på sin 

skicklighet. Pehr Ljung har även utfört och till Par Bricole skänkt spiran, urnorna, 
stora lampan och gradinsignierna, allt skulpturverk i trä. 

var son till den framstående teaterledaren Petter Stenborg och född I752, hade 
fått en ytterst omsorgsfull uppfostran och var begåvad med stor tonsättartalang 
och en hjärtevinnande tenorbaryton, för vars skull Gustaf III band honom vid 
Kungl. teatern, där han I773 kreerade den manliga huvudrollen i invignings
programmet och senare även titelrollen i Gustaf Vasa, i vilken roll han vann 
sin största berömmelse. Han var gift med en dotter till den frejdade sångerskan 
Elisabet Olin och makarnas hem blev en samlingspunkt för allt, vad huvudstaden 
ägde av berömdhet inom snillets och konstens värld. Denna gästfrihet, parad 
med stor hjälpsamhet, bragte honom på obestånd, som han trots all energi aldrig 
lyckades häva. Naturligtvis bl:v han hovsekreterare, senare även hovsångare, 
och invaldes I783 i Musikaliska Akademien. - Efter Carl Stenborg uppkallades 
den söta och kryddstarka spritdryck, som under benämningen »Stenborgare» 
serverades på »Opris» med tilltugg aven »källarskorpa» och ett glas svagdricka. 
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Den 8 januari 18 I 5 avled grosshandlaren och stadsmäklaren Peter Bruhn, 
vars utomordentliga Bellmanstolkning tillvann sig även skaldens livliga gillande. 
- Samma år den I maj drabbades Carl Johan Lindegren på gäldstugan av ett 
slaganfall, som ändade hans äventyrliga liv. Han var född 1770 och blev fil. 
magister i Uppsala 179 r. Han var en obotlig slarver, men en mycket populär 
diktare av frihets-, kärleks- och dryckesvisor och en lika populär översättare 
av Kotzebue och teaterförfattare i dennes på sin tid omåttligt omtyckta stil. 
Är 1796 efterträdde han Kexel som sekreterare vid Kungl. teatern. Inom bricol
leriet var han under sina någorlunda lugna år en mycket omtyckt och flitig 
arbetare i vingården. Vårt arkiv innehåller åtskilliga Barbaratal och andra alster 
av hans penna. Hans dikt »öfver Lundström» har tidigare anförts. Efter ett 
misslyckat äktenskap föll han i allt djupare misär och de sista sex åren av sitt 
liv tillbragte han så gott som helt i bysättningshäktet, varifrån han dock fort
satte sin litterära verksamhet in i det sista. En annan omtyckt och inom bri
colleriet flitigt anlitad visdiktare från äldre tider, revisionssekreteraren Carl af 
Agardh (tidigare C. Agardh Pettersson), avled 1816. Den 21 maj 1817 avled 
fältmarskalken greve Johmt Christoffer Toll, född den I februari 1743. Denne 
ryktbare medhjälpare till Gustaf III var även en av Bellmans gynnare. 

Den 5 februari 18 I 8 gick vårt Sällskaps Beskyddare, konung Carl XIII hädan. 
Den nye konungen, Carl XIV Johan, visade oss, sedan . hans misstro 
mot »gustavianerna» skingrats, mycken bevågenhet, men det skulle dröja nära 
40 år innan någon medlem av konungahuset åter tog inträde i Par 
Bricole. Redan den 8 februari kom nästa dödsbud. Denna dag avled Ordens
organisten, hovnotarien Johan Jacob Pla#n. I protokollet över vårhögtidsdagen 
1801 yttras: »Vid skålen för bröder Musici för deras hafda möda, besvarades 
denna genom deras anförare, tillförordnade Ordens Capell Mästaren Brodern 
Platin medelst en af honom särskildt komponerad sång, som vann högt och 
allmänt bifall». Den 29 juli 18 I 8 avled ledamoten av Svenska Akademien, 
skalden, greve Johalt Gabriel Oxenstierna, och år 1819 hovkapellisten COItrad 
Preumayr, en av bröderna i den trio, som jämte du Puy införde den flerstäm
miga manssången il capella i Par Bricole och huvudstaden i övrigt. Sistnämnda 
år lämnade oss även ledamoten av Konstakademien, ornamentsbildhuggaren Pehr 
Ljung, vilken bl. a. i färg avbildat samtliga graders band och tecken i,I799 års 
statuter. 
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BELLMANSROMANTIKENS BLOMSTRINGSTID 

•• 

Annu en gång återvända vi till de löfte,rika vårdagar, då vår nya författning 
skapades, nu för att iakttaga, huru, sedan de unga tankarna och den nya smaken 
fått fritt spelrum, Bellman pånyttfödes, och ett frö, som snabbt gror och spirar, 
lägges till vad man kallat »Bellmansromantiken», vilken blir av den allra största 
betydelse för Par Bricoles förnyelse och utveckling, sedan den Nescherska krisen 
avvecklats. 

När Olof Åhlström, den outtröttlige viskompositören, 1788 grundat sitt 
berömda nottryckeri, framkastade han tanken att utge Fredmans epistlar för 
Jacob Lundström, som lär ha svarat: »Åh, det var en kostelig ide! Låt oss upp
göra· en prenumerationslista. Jag skriver först på, och du ska snart få flera 
prenumeranter.» Så måste det gå till vid denna tid. Säkerligen ansågo sig de 
båda vännerna kunna påräkna ett kraftigt stöd för sina planer inom bricolle
riet. Första upplagan av Fredmans epistlar utkom 1790, av Fredmans sånger 
179 r. Sedan blev det länge tyst kring skalden, som, efter sin död, i den stora 
massans gunst snabbt utträngdes av Valerius och andra, enklare visdiktare. 

Statsvälvningsåret varslar om en begynnande omsvängning. Detta år utgavs 
ett Bihang till Fredmans epistlar, men först 1810 utkom en andra upplaga av 
dessa. Den »nya skolans» !pän sågo i Bellman en själsfrände, och 1812 publice
rade Atterbom i Uppsalagruppens stora tidskrift »Phosphoros» en länge oöver
träffad, djupgående och kärleksfull analys av hans skaldekonst. Denna märkliga 
uppsats verkade som en fanfar. Nu började man samla Bellmans tyvärr mycket 
spridda manuskript. År 1 8 I 3 utgav P. A. Sonden Fredmans handskrifter, följda 
1835-36 aven samlad Bellmansupplaga i sex band. År 1814 utkommo två 
band Bellmansdikter ~fter Völschows delvis i Par Bricoles arkiv bevarade 
avskrifter. Utgåvorna kulminerade i Johan Gabriel Carlens stora, av C. S. Hall
beck illustrerade edition 1855-61, tillägnad Sällskapet Par Bricole och försedd 
med många bidrag till kännedomen om skalden, hans person, levnadsförhållan
den och omgivning. Originalen till c. S. Hallbecks illustrationer ha i senare tid 
donerats till Par Bricoles arkiv. 

Bellmansfigurerna populariserades i bild, bl. a. genom Elis Chiewitz' bekanta, 
1827-28 utgivna Galleri till Fredmans epistlar och sånger, till största delen gr a-
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verade av Ruckman. Under 1850-talet skapade genremålaren C. A. Dahlström 
sina livfulla Tavlor till Fredmans epistlar och sånger och påbörjade J. W. Wal
lander sin långa serie av omtyckta målningar med Bellmansmotiv. 

Bellmanskd SillIskapet. 

Såsom led i den alltmera blomstrande Bellmansromantiken bör man också 
nämna ett par av de mycket privata bacchanaliska ordenssällskap, som under 
denna tid instiftades av bricoIIister och dem närstående vänner, med mer eller 
mindre tydligt uttalade ändamål att upprätthålla Bellmanskulten. Redan inom 
»Gröna rutan», det av C. F. Dahlgren, Clas Livijn, J. M. Stjernstolpe m. fl. 
18 I 6 stiftade sällskapet, begagnade den förstnämnde den ur Bellmansvärlden 
hämtade signaturen »Magister Gåse», som han medförde till det vida mera rykt
bara Bellmanska Sällskapet, i vilket det förra uppgick. 

Det illustra, ursprungligen »Skrubben numro tjugofyra» benämnda »Bell
manska Sällskapet» må i detta sammanhang något utförligare omnämnas. Det 
stiftades den I 5 november I 824 för »det glada, fria, otvungna och lustiga skäm
tet» av »några glada ölefeser och gutårinter», en elittrupp av livade och livande 
bricollister och Bellmansentusiaster, som ville i en intimare krets återupp
kalla Bellmans humoristiska diktvärld genom antagna namn ur Fredmans 
umgängeskrets och anläggande av motsvarande figurers kostymer och karak
tärer. Det var som synes inga små ömsesidiga anspråk som ställdes på deltagarna, 
men så voro de också utvalda med yttersta omsorg. Antalet medlemmar fick 
ej överstiga 24. »Skulle Sällskapet», säger stadgarna, »önska öfverstiga antalet 
24, må sådant ske endast med förbehåll, att den inträdande förut in natura, 
hoc est in champagne, erlägger till Sällskapet lika med hvad som betalas för 
egen grafplats på Adolph Fredriks kyrkogård, nemiigen 100 Rdr B:co.» 

Bland stiftarna märkas: Constapel Movitz (Pehr Westerstrand), Ulla Win
blad (Axel Arvid Raab) och Magister Gåse (Carl Fredrik Dahlgren). Bland de 
första medlemmarna finna vi bl. a. Corporal Mollberg (Lars Hjortsberg), Ur
makare Fredman (Adolph Bellman), Perukmakare Janke Jensen (Johan Anders 
Biörck), Bergströmskan (Herman Schlytern) och Knape (Nils Wilhelm af 
Zellen). Andra bricoIIister, som också tillhörde sällskapet, voro J. M. Stjern
stolpe, Clas Livijn och Bellmansbystens skapare J. N. Byström. 

»Den gladaste sinnesstämning var», skriver P. o. Bäckström 1878, »rådande 
vid säilskapets sammankomster, och de deri deltagande hade ännu på ålder
domen deraf de angenämaste minnen. Vid genomläsningen af den nyligen [av 
Arvid Ahnfelt 1877l utgifna berättelsen om detta sällskaps förhandlingar, torde 
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Bellmanska Sällskapet i procession, I 

Akvarellerad teckning av C. F. Lauren, omkr. 1830' Fran vänster: expeditionssekreterare 
Borelius, arkitekt Axel Nyström, handelsborgmästare Johan Anders Biörek, Axel Arvid 

Raab. Pehr Westerstrand, Herman Schlytern, Lars Hjortsberg. 
Kungliga Biblioteket. 

visserligen en och annan mycket förståndig känna en viss förundran öfver att 
gammalt folk kunnat hafwa roligt åt dylika tokerier; men för de mycket för
ståndiga är glädjen ej till.» 

Den ledande kraften inom sällskapet synes ha varit C. F. Dahlgren, ty efter 
hans död 1844 höllos blott ett fåtal sammankomster. Bellmanska Sällskapets 
handlingar, sju handskrivna folioband, bl. a. innehållande rikliga prov på vers 
och prosa av Dahlgrens flödande humoristiska ådra, överlämnades 1863 till Par 
Bricoles arkiv. 

Redan något år före Bellmanska Sällskapets stiftelse hade tanken på den 
största och ståtligaste av Bellmansromantikens alla manifestationer, resandet av 
en minnesstod över skalden; tagit fast form inom en liten krets av intresserade, 
som förnummit att bildhuggaren J. N. Byström förklarat sig villig att utan 
kostnad ställa sin konst till förfogande för skapandet av ett monument av mar
mor över Bellman. Byström var en förmögen och mycket frikostig man och hade 
bl. a. eget marmorbrott i Carrara. Naturligtvis insattes Pehr Westerstrand, redan 
nu på god väg att bli »hela Sveriges klockarfar», i den direktion, som skulle hand-
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Bellmanska Sällskapet, 2 

Frin vänster: Adolf Bellman, livmedikus Ekman, Carl Fredrik Dahlgren, okänd, Jonas Magnus 
Stjernstolpc, hovrättsd.det Rosbeck, landssekreterare Rosande!", r~dman J. W. Berger. 

ha insamlingen av medlen till och bestyret med resandet av monumentet. Till en 
skildring av det långa förarbetet och det slutliga avtäckandet av Bellmansbysten 

1829, skola vi återkomma. 

Till dessa korta drag ur Bellmansromantikens historia kan för Par Bricoles vid
kommande fogas, att Bellmanssången där under Hjortsbergs glanstid, ytterligare 

framhävd av hans geniala lärjunge Axel Krvid Raab och många flera, klingade 
och bejublades så som aldrig sedan skaldens egna dagar. 

Till Bellmansromantikens uppkomst och blomstring har Par Bricole i många
handa former på ett hedrande sätt bidragit, men också därav skördat den mest 
ovärderliga vinst. Bellman i dikt och sång blev, vad han icke ens under sin livs

tid varit, en samlande och lockande centralpunkt, en pockande hjärteangelägen

het och en förplilctande hederssak för vårt Sällskap, som hitintills, trots all 
rituell visdom, skönhet och glädje, saknat ett gripbart ideellt innehåll att vörda 
och vårda. Till bricolleriets yttre glans bidrog naturligtvis även att Bellmans

dagen gjordes till en stående institution, som ännu efter mer än ett sekel har 
förmåga att samla allt, som ännu återstår av det gamla Stockholm. 
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Bellmanska Sällskapet, 3 
Från vänster: 2 okända, hovrättsrådet Henrik Mathias Munthe, Nils \Vilhelm af Zelfcll, 
bankokommissarie Ekman, okänd, Frcdin i Civilstatens pensionsinrättning, C. F. Lauren. 

Måns Stenbock- Lars Hjortsberg 

1821- 18 3° 

Stormästaren greve Må11S Stenbock, som 1821 efterträdde Nescher, var en av 
Gustaf III: s sex överstekammarjunkare, generalmajor och serafimerriddare. Han 
var född den 2 april 1763 och en av de första blaad hovets unga män, som tog 

inträde i det 1779 instiftade Par Bricole. »Grev Måsse», den populäre forne 
Ordföranden i Arbetsgraderna (18 II), Deputerade Stormästaren och General
ordföranden (18 l 3-20), »en den angenämaste och gladaste sällskapsmänniska», 
som visserligen visat stor undfallenhet för Nescher, men aldrig försvurit sig åt 
mysteriekulten, frammanade, med verksam hjälp av Deputerade Stormästaren 
och Generalordföranden Hjortsberg och Storkanslern, den elegante vissångaren 
Henrik PeteroDn, hastigt åter de »uppsluppna ungdomslekar», vilka förr ut
gjort bricolleriets käraste tidsfördriv. Den gamle fine hovmannen skattade till 

allmän saknad åt förgängelsen redan den 17 maj 1822, och efterträddes som Stor

mästare av Hjortsberg, med Peterson som Deputerad Stormästare och c. M. 
af Robson som Storkansler. 
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Sveriges största skådespelare, Lars Hjortsberg, har i Par Bricoles handlingar 
i sin egenhändigt undertecknade självbiografi, daterad den 18 februari 18 I 2, 
den dag han blev RSK, lämnat följande korta framställning av sitt offentliga liv: 

»Född i Stockholm d. 22 nov. 1772; blef 1778 elev vid Kong!. Sp!ectaclen 
med en lön av 50 Rdr; åtnjöt undervisning hos konsertmästaren Ch. F. Miiller; 
engagerad vid Kong!. Franska teatertruppen 1786; studerade declamation och 
mimik för den berömde Monvel; efter att 1780 kallats till Högtsalig Konung 
Gustaf III:s Kammar Laquai, var H:s Maj:t följaktlig under fälttåget 1790, 
bevistade bataljen vid Svensksund och erhöll som åminnelse den för detta tillfälle 
slagna medaljen; nämndes samma år till Lecteur och Bibliotekarie på Haga Slott; 
förordnades 1799 jämte två andra ledamöter att vara ordningsman vid Kg!. 
Dramatiska Teatern; utnämndes 18 ro af Karl XIII till Styresman för de Kong!. 
Spectaclerna och hugnades 181 I genom konungens öppna bref med Hofsecrete
rares Namn och Wärdighet.» 

Hjortsberg medverkade redan vid Operahusets invigning 1782. År 1787, vid 
invigningen av den nya vägen till Drottningholm, gjorde han sig bemärkt som 
turkgossen Ali i Bellmans divertissemang» Värdshuset», som gavs såsom frilufts
spektakel på Kersö. Det var efter denna framgång, konungen fäste honom vid 
sin person som »garqon blett», kammarlakejernas gängse benämning på grund 
av kostymfärgen. Och redan 1789, nyss fylld 17 år, kreerade han titelrollen 
i Kexels »Kapten Puff». Den följde honom livet igenom. Han utförde den sista 
gången I 84 I, då sextionio år gamma!. 

Att här söka följa honom från framgång till framgång genom alla hans otaliga 
rollskapelser vore meningslöst. »Inom alla skådespelets grenar, med undantag 
af tragedien,· säges Hjortsberg varit den· yppersta skådespelare, som Sverige 
någonsin haft», skriver en sentida minnestecknare. »Från och med det allvar
liga skådespelet och alla komediens arter ända ned till vådevillen och farsen fanns 
ingen dramatisk konstart, där han ej firade triumfer». Och han upprepade sig 
aldrig. »Han var endast den han för tillfället föreställde, utan att erinra, hvarken 
om sig sjelf eller någon annan af honom gifven roll», vittnar Crusenstolpe. 

När denna »Thalias förklarade gunstling» år 1822, knappt 50-årig, blev Par 
BricolesStormästare, stod han »på höjden af sitt rykte och sin talang», och 
spelade även en bemärkt roll inom Stockholms sällskapsliv. Han är »societetens 
prydnad, liksom han är teaterns själ», bedyrar Marianne Ehrenström, och till
lägger att han var väl bevandrad i litteraturen, talade flera språk och var spiri
tuell och kåserade väl, framför allt med särdeles lyckliga infall. 

Även Hjortsbergs sätt att »säga kupletter» väckte stormande bifall. Hans 
röst var visserligen enligt samstämmiga vittnesbörd varken vacker eller ens 
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behaglig, men han använde den med »största konstnärliga behärskning, röst
läget tillrättalagt efter olika rollers fordringar». Tack vare detta kunde han med 
största framgång uppträda även i lyriska partier. Men det var, som Erik Åker
berg riktigt anmärker, framför allt som Bellmanstolkare han skördade sina 
största lagrar som sångare. Och för denna sida av sin geniala konst, till vilken 
vi på annan plats skola återkomma, fann han inom vårt Sällskap ett tacksamt 
och lyhört auditorium. 

Lägg härtill att Lars Hjortsberg var en hängiven bricollist, som införts i vårt 
Sällskap av dess stiftare, Olof Kexel, såsom ung adept den 30 mars 1795 och· 
att han däri beklätt den ena förtroendeposten efter den andra, blivit RGK den; , 
18 februari 1809 och RSK den 18 februari I8I2. Vad kunde Par Bricole bättre 

I 
begära? All den glans, som omstrålade den frejdade konstnären och av alla upp-
burna mannen, spred nu sitt skimmer över våra sammankomster, där han så 
ofta hans trägna teaterarbete tillät honom, givmilt slösade med sina gåvor. Han 
var magneten. Kring honom fylkades i glädje ung och gammal, allt vad ,huvud
staden ägde av snille och talang, kvickhet, umgängesvett och älskvärdhet. 

När Hjortsberg efter åtta år, den 2 november 1830, nedlade sitt ämbete, 
var en ny, fast grund lagd för bricolleriets framtida utveckling. Ännu några 
år deltog han med liv och lust i Sällskapets förhandlingar, men »var under de 
sista åren icke mera den glade barden, som sjöng muntra qväden till Bacchi lof 
- han höll sig mest till de föremål af rent religiöst innehåll, som uteslutande 
tillhörde den tidens Riddare Grader». 

År 1835 hade han avskedsrecett vid teatern och blev då föremål för ovations
artade hyllningar samt utnämndes till hovintendent. År 1838 återengagerades 
han och spelade ännu 1841 sina gamla roller. Därefter drog han sig helt till
baka från det offentliga livet. Han avled i Nyköping den 8 juli I843,drabbad 
av slaganfall, medan han var sysselsatt med att binda upp rosor. 

J. H. Peterson - C. M. af Robson 183 o - 1832 

Lars Hjortsberg efterträddes 1830 som Stormästare av sin vän Justitierådet 
Johan Henrik Peterson. Till Deputerad Stormästare avancerade C. M. af 
Robson, och Storkansler blev den evige bricollisten J. D. Valerius. Henrik Pet
erson var född den 28 februari 1758 och inträdde 1792 i bricoUeriet, där han 
beklädde en lång rad av befattningar, innan han nådde de högsta tinnarna. Han 
var, som ovan nämnts, en uppburen vissångare, som för sin ovanligt vackra röst 
och jublande sång av sina samtida tilldelades smeknamn.et »Näktergalen». Sina 
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Johan Henrik Peterson 
Osignerad akvarell. 
Kugelbergska släktarkivet, Ekeberg. 

kär~ visor föredrog han ännu åttioårig med utsökt smak fastän med något dar
rande stämma. 

»Han, näktergalen», skriver Wannqvist, »en sångare från visans period, före
drog ännu från högsätet Valerii, Lindegrens och Franzens sånger l?å Åhlströms 
toner med en sirlighet och elegans, som röjde sig [hela hans väsen, hvilket högt 
jäfvade verldens opinion, då och längre, om den råa ton, som man ansåg råda 
inom Bricolleriet.» 

Henrik Peterson ägde bl. a. den för Bellmansminnen kända egendomen 
Hägersten utanför Hornstull, där han sommartid sjöng för gästande Bricole
bröder vid den doftande punschbål, han själv brukade brygga efter' det traditio
nella receptet. Under hans styrelsetid höjdes Ordens Stora Baner för första 
gången. 

Henrik Peterson avled den I september 1845, åttiosju år gammal. Han av
gick från Stormästareämbetet redan den I februari 1832 på grund av de då 
uppnådda sjuttiofyra åren och efterträddes av vice presidenten i Bergskollegium 
C. M. af Robson, med Valerius som Deputerad Stormästare och Pehr Wester
strand som Storkansler. 

Carl Magnus af Robson inskrevs i Par Bricole 1799 under sitt borgerliga namn 
Robsahm och adlades vid Karl XIV Johans kröning 1818. Han hade fungerat 
bl. a. som Ordförande i Arbetsgraderna, Storsekreterare och Storkansler. Genom 
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Carl Magnus af Robson 
Teckning av A. B. Ehrenborg, 1836. 
Foto Svenska Porträttarkivet. 

sitt hurtiga umgängessätt och sitt medryckande föredrag av roliga historier vann 
han de gladlynta brädernas bifall. 

Han var en »utmärkt ämbetsman, icke ovan skriftställare, glad, fryntlig 
sällskapsvän, ofta faunistiskt yr, samlare af det slags litteraturalster, som man 
benämner pecoralia, lycklig berättare, outtömlig på anekdoter, epigrammer, 
prest- och jägarehistorier, hvilka senare han, under långvarig praktik, sjelf in
hämtat i första hand, han var hemmastadd på hvarje plats han beklädde inom 
Sällskapet, der han arbetat med ett nit, hvarom arkivet bär talrika bevis, och 
för hvilket han», såsom vi ovan erfarit, »den tid, då brödrakretsen syntes bruten, 
stridde som oförfärad kämpe». 

Redan innan ett år gått till ända efter Robsons utnämning, avflyttade han 
från huvudstaden och den 6 november 1832 övertog Pehr Westerstrand hans 
ämbete. Med honom börjar en ny period, den kanske lyckligaste och mest lysande 
under bricolleriets hela tillvaro. 

U r krönikan I 82 I - I 829 

Krönikan över perioden 1821-32 innehåller mycket av intresse. Den lysande 
raden av Styrande Mästare känna vi redan. Som Generalordförande fungerade 
Hjortsberg 1821-26 samt 1829, Valerius 1827-28, och Wesfersfrmul fr. o. m. 
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r830. Generalceremonimästare voro hovkamrern Johan Eric Brooman r817-

23, och rådmannen Johan Wilhelm Berger r 824-48, en av denna och följande 
periods förgrundsfigurer inom bricolleriet. Ordförande i Arbetsgraderna var 
Abraham Fineman r82r, Anders Lewin r822, Clas Livij1z, vilken r82r-22 fun
gerat som vice Ordförande, r823, samt Pehr Westerstrand r824-31, det sista 
året med Axel Arvid Raab som vice Ordförande. 

Hjortsberg och Raab som Bellmanstolkare. 

Det sistnämnda namnet återför våra tankar till Bellmanssången i Par Bricole. 
I denna var Axel Arvid Raab lärjunge av Hjortsberg, en genial adept, som blev 
sin läromästares like och ilågon gång överträffade honom, men som denne till 
sin bittra sorg fick överleva. 

Atterbom yttrar om Hjortsbergs Bellmanstolkning: »Han gjorde det ypper
ligt, på visst sätt, nemiigen som en stor skådespelare; men tonernas innersta 
trollmakt låg icke inom hans förmåga; och synbar var benägenheten, om ej att 
gifva ensidig öfverwigt åt det komiska, såsom blott och bart komiskt, åtminstone 
att välja endast sådana stycken, i vilka lustspelarens konst fann för sig största 
utrymmet.» 

Men Bernhard von Beskow, som nog hade en rikare erfarenhet om såväl 
Hjortsbergs som Raabs framställningskonst än Atterbom kunnat förvärva, skri
ver i sina »Lefnadsminnen», att båda voro »icke ens på långt när upphunna» 
och att båda kunde »med en förvånande natursanning uttrycka hjärtats alla 
lidelser af sorg och glädje, ömhet och harm, hopp och fruktan, sällhet och för
tvifIan, hvilkas. ton frambröt på samma gång som rörelserna däraf återspeg
lades i blick och anletsdrag. Man såg vid Movitz' begrafninghela processen 
tåga förbi och hörde personerf\a själfva, som hade de varit i rummet, trumvirf
larna, piporna och triangelns klang.» Men deras föredrag hade olika karaktär. 
Och det förvånar icke att Hjortsberg helst sjöng de glada bellmanssångerna. 
Från annat håll omvittnas, att man, när han utförde »Ack, du min moder», både 
skrattade och ryste, njöt och vämjdes på en gång. 

Beskow skildrar, huru Hjortsberg och Raab utförde den i Par Bricole ofta 
föredragna och mycket omtyckta »Fredmans sång om Magistraten i Telge», 
sålunda: »1 T elgevisan spelade han först melodien såsom inledning på bordet, 
föreställande ett gammalt orgelpositiv, där stämmorna fastnade emellanåt och 
tjöto, som i landskyrkor, när en dålig organist behandlar instrumentet. I sången 
lade han en slags grymtning af den allra löjligaste verkan och vände om bladen 
i lagboken med trynet, varpå han fnös och såg sig omkring med ordentliga svin
ögon, småkloka och fundersamma, till dess det bekanta 'nej!' bröt fram med 
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Axel Arvid Raab 
Litografi av A. Lundquist. 
Kungliga Biblioteket. 

den gällaste, mest uthåIlande galtstämma. Raab däremot sjöng visan, enkelt och 
naturligt till orden: 

Kom en sugga, fram vid bordet titta, . 

satte sig vid pr",ses sans fa~on, 

där han uppförde en hel scet;t, huruledes den nykomna: hälsade på kamraterna, 
hvilka mottogo gästen med ömsom glada eller snäsande miner och uttryck, hvarpå 
alla, unga och gamla, samtalade sinsemellan med fina och grofva läten, om hvar
andra, liksom hörde man en hel hjord. Det var, om man så vill, troppo naturale, 
men man kunde skratta sig till döds däråt.» 

Lilljebjörn berättar, huru Raab ensam utförde hela Envallssons parodi på 
Glucks »Iphigenie» med körer, kupletter, härmande alla de uppträdande, även 
dansen. »Om någon st.ått utanför, skulle han trott, att stugan var full av dan
sande, sjungande· och talande personer.» 

Om Raab säger Beskow i sitt minnestal 1837, att han utan hjälp av den skåde
spelarkonst, som stod Hjortsberg till buds, kunde »så till sägandes fristående 
och endast med hjälp af den stora förmågan af rörlighet i ansiktsuttrycket och 
den förvånande böjligheten i rösten, som icke allenast kunde i sången natur
sant återgifva karaktären af de hos Bellman uppträdande olika typer och perso
nager, utan ock till illusion härma icke blott alla instrumenters klang och djur
läten, men jämväl, då sådant kräfdes, elementernas ljud, såsom vindens sus, eldens 
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sprakande o.s. v.». Stundom begagnade sig emellertid även Raab av ganska 
drastiska yttre medel i sin framställning, såsom när han använde sin på ett bord 
upplagda, ganska voluminösa bror Carl Wilhelm Raab som orgelbälg, varvid 
denne tillika högst naturligt spelade sin egen, icke oviktiga roll. 

Huru än jämförelserna mellan och omdömena om de båda vännerna Raab 
och Hjortsberg må utfalla, så var det en ädel tävlan, som mellan dem pågick. 
De sökte aldrig överglänsa varandra, gingo aldrig i vägen för varandra. Men när 
de lä to höra sig, var det högtid och »sådana högtider hade den tiden Bricollister 
ofta». 

Huru högt uppburen Hjortsberg var som människa, konstnär och Stormästare, 
framgår av att Par Bricole, väl med tanke på hans den 22 november 1822 timade 
femtioårsdag, lät måla hans porträtt. Det avtäcktes högtidligen 1823 under 
sång, författad av Valerius och tonsatt av Johan F. Berwald. Porträttet var 
utfört av den högt uppburne målaren Johan Gustaf Sandberg, som samma år 
inträdde i Sällskapet och på Barbaradagen belönades med vice guvernörsbandet. 
Det framställer Hjortsberg i den då ännu existerande Riddareuniformen och 
Stormästarornat. Sandberg fick samtidigt i uppdrag att måla ett civilporträtt 
av Hjortsberg, vilket Sällskapet överlämnade som gåva åt föremålets maka. 

Drätseldirektionens instiftande. 

År 18rr hade Nescher skänkt Sällskapet ett numera i förrummet till Gilles
källaren i Bellmanshuset uppställt »skrin af jern för att deri förvara Ordens 
Arigelägenheter, Handlingar och Documenter».Detta skrin var försett med 
tre olika lås. Nyckeln till det första förvarades av Storskattmästaren, till det 
andra av Storintendenten och till det tredje av Storsekreteraren. Likväl kunde, 
som vi sett, viktiga handlingar försvinna ur Sällskapets ägo. Och för dess 
penningmedels bevarande hjälpte de tre inseglen inte alls. I början av 1800-

talet placerades dessa i reverser mot borgen i privata, av bricollister ägda före
tag, såsom Handelshuset Pulchau & Co. och Handelshuset J acobsöner. Då den 
sistnämnda firman 1818· gjorde konkurs, fingo borgensmännen träda emellan. 
Det beslöts därefter, att penningmedlen skulle insättas i »Riksens Ständers Riks
gälds Contoir» mot 55"0 ränta, vilken var lägre än den riinta handelshusen 
betalade, men placeringen var säkrare. 

Genom inrättandet av Drätseldirektionen, varom förslag framställdes 1825, 

skapades en fastare ordning för penningmedlens förvaltning. En skrivelse i 
ärendet från de Styrande Mästarne, daterad den 15 december 1825, lyder: 

»Genom den upplysning erfarenheten ofta lämnat, att hwarje Förwaltning 
högre eller lägre, sammansatt af större Personal än behof och säkerhet påkalla, 
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Lars Hjortsberg 
Oljemålning av J. G. Sandberg. 

Sällskapet Par Bricole. 
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ingalunda svarat mot sitt åsyftade ändamål, hafwa de Styrande Mästare af P. B. 
hos sig i öfverwägande komma låtit, om och huruwida den befattning Con
seillen för närvarande äger i afseende på wården af Allmänna Bricolleriets samt 
Riddare och Gouverneurs Gradernas cassor, kan anses lämpelig att än widare 
fortfara. 

De Styrande hafwa därvid funnit, att enhet, ordning och redighet samt mera 
noggrannhet vid utlåningar och förwaltningsomsorgerne föranleda dem till föl
jande beslut: 

Att en Drätsel-Direction af Fem personer bland vice Gouverneurer, Gouver
neurer samt Riddaregraderne, emottaga wården och omsorgen af så wäl All
männa Bricolleriets som Riddaregradernas Cassor.» 

Sedan instruktionen för Drätseldirektionen, som i oförändrat skick fungerar 
ännu idag, utarbetats, valdes den 7 maj 1828 till ledamöter: Storskattmästaren, 
överdirektör Christofer Humble, Storhärolden, statskommissarien Pehr Wester
strand, protokollssekreteraren Nils Wilhelm af ZeIten, sidenkramhandlanden 
Adolf Bellman, och ordinarie skattmästaren, grosshandlaren Gustaf Pulchau. -
Till suppleanter utsågos: Storceremoniemästaren, advokat Olof Myhrman, 
krigshofrättsrådet Clas Livijn, grosshandlaren Thomas Aspelin, kamreraren Joh. 
Gottfrid Guilleaume, och fabrikören Joh. P. Helin. 

Enligt protokoll av den '9 maj 1825 redovisades: Allmänna Cassan .... 
'500 Rdr B:co, Riddare Cassan 2866 Rdr B:co. Till jämförelse må nämnas, att 
Sällskapets tillgångar utgjorde i jämna tusental räknat: 

1844 - 20.000 Rdr Rmt. 
1871 - 40.000 Kr. 
1899 - 80.000 » 

'920 - 173.000 Kr. 
'93' 280.000» 
'945 - 500.000 » 

Sällskapet har under årens lopp mottagit ett antal större eller mindre gåvor 
och donationer, vilka naturligtvis ingå i ovan anförda belopp. 

Är '799 stadgades, att fyra revisorer skulle av och inom 4:de Graden utses till 
granskning av Arbetsgradernas räkenskaper och förvaltning under arbetsåret. 
I motsats mot revisorerna i andra ordenssällskap, som på »cassans» bekostnad 
vanligen lysande undfägnades, blev snart ett hävdvunnet bruk, att P. B:s revi
sorer skulle, oaktat nämnda beslut uttryckligen innehåller, att revisorerna »i och 
för sin befattning icke skola vidkännas någon kostnad», traktera ämbetsmän
nen. Detta skedde då, efter revisionens slut, på Börsen och i början i inskränk
tare stil, så att »kostnaderna för revisorer icke uppgick till kostnaden af Gouver
nörs graden», vilken de något senare erhöllo gratis som erkänsla för sitt kall. 
»Så länge kunde saken vara oskadlig och rolig genom parodien på hvad vanligen 
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i dylikt fall eger rum.» Sedan dessa kalas »anställts med oupphörligen stigande 
lyx och kostnader», beslöt »Stora Conseljen 1858 att ingen Ordens Embetsman 
derefter skulle emottaga bjudning till revisionscalas». 

Par Bricoles femtioårsjubileum. 

Den 15 maj. 1829 vid »Allmänt och Högtidligt Bricolleri Calas i Stora Beurs 
Salen» )ät Generalordföranden utbasuna »det han vore sinnad att helga en 
Pokal till åminnelse af denna Ordens instiftelse i dag för femtio år tillbaka». 

Hela ordenssalen var med anledning av dagens betydelse dekorerad av Ema
nuel Limnell. Fonden föreställde nedgången till Bacchi källarvalv, framför 
vilket stod Kexels byst. Vid sidoväggarna av valvet voro uppställda gyllene 
thyrser, uppbärande ett rött draperi med bl. a. Bellmans och Hallmans namn i 
gyllene bokstäver samt sexton vapensköldar. 

Högtidstalet hölls av Clas Livijn och Generalceremonimästaren J. W. Berger 
uppläste en av honom författad »glättig berättelse om detta Sällskaps födelse 
på Bacchi armar». En sång av C. F. Dahlgren med musik av B. Crusell sjöngs 
av »en välordnad choeur». Av de tal, som därefter följde, må nämnas Styrande 
Mästaren Lars Hjortsbergs »Till minne åt vårt oförgängliga Bacchanaliska 
triumvirat, de odödliga Bröderne Bellman, KexelI och Hallman», och till Säll
skapets förste jubelkommendörer, de .tvenne enda »ännu lefvande af Ordens 
Stiftare och fäder», kommerserådet Johan Medling och generalmajoren greve 
Nils August Cronstedt. Medling var ej närvarande, men den oförbrännelige gam
le gustavianen Cronstedt »emottog af General Ordföranden den gyllene tratten 
och kröntes med en krans af rankor», varefter han framsade ett varmt tacktal 
och bl. a. yttrade: »Alldeles nykter ännu, och med full sanns, känner jag mig 
igenom den heder som mig tilldelas, likasom i rapport magnetiserad till den 
grad, att jag hoppas öfverlefva ännu en sådan hedrande dag för mig, som denna, 
då Orden framdeles kommer att fira sin jubeldag». Så talar den sanne bricollis
ten! Samma dag förordnades Ordföranden i Arbetsgraderna statskommissarien 
Pehr Westerstrand till Generalordförande och återupplivades det sedan länge 
ej tillsatta Storkanslerssekreterareämbetet, vilket tilldelades protokollsekreteraren 
N. W. af Zellen. 

Bellmansmonumentet 

Den 26 juli 1829 avtäcktes Bellmans byst på Djurgården. Dagen blev en 
märkesdag såväl i Par Bricoles som Stockholms historia, icke minst genom det 
beslut Sällskapet senare fattade att årligen fira »Bellmansdagen». 
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Alla räkenskaper och verifikationer, som röra insamlingen, resandet och av
täckningen av Bellmansmonumentet finnas i behåll i Par Bricoles arkiv. En av 
de ursprungliga subskriptionslistorna, som redovisats av vice advokatfiskalen, 
sedermera häradshövdingen P. Hernblom och är daterad den 9 april 1823, .är 
försedd med följande mycket klarläggande ingress; 

»Den Lärjungen af Sveriges Phidias, som blef sin Mästares Rival, har förklarat 
sig benägen att, utan arfvode eller anspråk på kostnadsersättning, förfärdiga 
Bellmans Bust af marmor, med vilkor att medel anskaffas till bestridande af 
kostnaderna för Bustens upställande på tjenlig plats under en passande vård. 
I ett gladt lag, der en af Artistens vänner meddelade denna underrättelse väcktes 
i ögonblicket förslag att söka genom subskription sammanbringa dessa medel, 
och knappt hann förslaget framställas, innan det var gilladt och antaget. Lagets 
alla medlemmar åtogo sig att uprätta och för sina Wänner och Bekanta presen
tera hvar sin subskriptionslista. - Denna är en bland dem. - Ingen det glada 
och lekande snillets älskare och beundrare - ingen, som erfarit tjusningen af 
Bellmans sånger, skall vägra att, efter råd och lägenhet, oHra en gärd åt minnet 
af en bland verldens originellaste skalder. - Företaget kan då icke sakna fram
gång. _. -. Artistens vän ansvarar för upfyllandet af Artistens löfte, och Byströms 
mästarehand är en borgen, att de, som sett och minnas Bellman, skola igen
känna honom, och de, som icke sett honom, få skåda honom sådan han var. 

När sammanlagda beloppet af de bidrag, som å de serskilda subskriptions
listorna blifva tecknade, upgått till minst Ett Tusende Riksdaler banko, skola 
Subskribenterne, genom kungörelse i Dagligt Allehanda, kallas till en allmän 
sammankomst här i Stockholm. Wid denna sammankomst välja Subskriben
terne innom sig en Direktion af, fem ledamöter, som får sig anförtrodt att dels 
upgöra, dels emottaga och granska utkast och ritningar till det ifrågavarande 
monumentet, lämpade efter de tillgångar, som genom subskriptionen erhållas, 
att sedermera, vid en ny sammankomst, för Subskribenterna framlägga och med 
sitt omdöme beledsaga dessa förslag, bland hvilka Subskribenterna utvälja och 
antaga det, som af de fleste gillas; att derefter hos vederbörande söka utverka 
tillstånd till monumentets up förande på något bland de af Skalden besjungna 
ställen i hufvudstadens grannskap; och ändtligen att, emot redovisningsskyldig
het, upbära subskriptionsmedlen samt besörja företagets verkställande och full
bordan i enlighet med det antagna förslaget». 

Par Bricoles andel i Bellmansbystens tillkomst har, som så många andra detaljer 
i dess historia, blivit föremål för en viss legendbildning. Det torde därför vara 
på sin plats, att här redogöra för, vad man härom kan utläsa ur handlingarna. 

Subskribenternas första sammanträde ägde rum å mindre Börssalen den 22 

maj r824. Det är väl sannolikt, att den föreskrivna direktionen tillsattes redan 
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Bellmansbystens invigning den 26 juli 1829 
Till höger Karl XIV Johan till häst. Färglitografi av Hj. Mörner. 

Sällskapet Par Bricole. 

vid detta tillfälle. I varje fall intar Pehr Westerstrand omedelbart därefter en 
central ställning i verksamheten. Mellan den 29 maj och den 24 juli inlämnas 
till honom fem subskriptionslistor, redovisade av bricollisterna Lars Hjortsberg, 
Olof Myhrman, P. J. Lundeen, Th. Claeson och G. G. Uggla. Omkring ett halv
år senare redovisar Jacob Adlerbeth en lista, som han avslutat och dagtecknat 
den 22 maj r824. Såväl av dateringen som antalet bidragsgivare och de teck
nade beloppens slutsumma, jämförd med insamlingens allmänna tempo under 
de sex år den pågick, framgår otvetydigt, att dessa sex listor, jämte Hernbloms 

och ·möjligen ett par andra, varit i omlopp före subskribenternas första samman
komst. Men vem har i så fall bemyndigat sagda redovisare att taga befattning 
med insamlingen? Det finns knappast mer än ett svar. De tillhörde samtliga, 
och sannolikt även Westerstrand, det glada lag, varom Hernbloms subskriptions
anmälan talar. Närmare sanningen om detta torde man numera icke kunna 
komma. Men även om det gjorda antagandet är förhastat, så framgår av ovan
stående klart, att minst sex bricoIIister redan på ett mycket tidigt stadium 
med liv och lust gingo in för den uppgjorda planens genomförande. Det bör 
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kanske i detta sammanhang icke heller alldeles förgätas, att den verklige ide" 
givaren kan ha varit bystens skapare genom det frikostiga löfte han givit, sanno
likt under sin vistelse i hemlandet 182 r. Och Byström inskrevs i Par Bricole 
redan under Cedersted ts tid (18 o 8 ) . 

Subskribenterna sammanträdde ånyo den 30 september 1824, och senast 
denna dag utsågs alltså direktionen. I spetsen för denna ställdes friherre Gustaf 
Fredrik Äkerhielm, generaltulldirektör 1827 och senare chef för K. Teatern. 
Övriga ledamöter blevo hovmarskalken G. Ridderstolpe, skalden och protokolls
sekreteraren Bernhard Beskow, adlad von Beskow 1826 och kammarherre hos 
kronprinsen 1827, målaren professor Fredrik Westin samt statskommissarien 
Pehr Westerstrand. Subskribenternas sista sammanträde hölls å Börsen den 28 
mars 1825, varvid den slutgiltiga planen fastställdes. 

Det finns mycket i de torra siffrorna, som högt vittnar om att denna plan 
av bricollisterna i gemen omfattades med verklig entusiasm, skickligt underblåst 
och utnyttjad av Westerstrand, allas älskade »P. W.». Konungen bidrog till 
insamlingen med 200 Rdr B:co, kronprinsen med 100 och »en Anonym» med 
nära 200. De hos bokhandlarna Deelen & Comp. och Wiborg & Comp. ut
lagda allmänna listorna inbragte omkring 500 Rdr. B :co. Övriga subskriptions
medel,3 500 Rdr B:co, tecknade å de cirkulerande listorna, bokfördes av Wester
strand i 42 poster, varav i banko och runda tal 25 redovisats av bricollister och 
Par Bricole med 1 630 Rdr, 8 av direktionsmedlemmar (utom Westerstrand) 
med 900 Rdr, varav 350 Rdr från 1824 års promoverade magistrar i Uppsala, 
samt 9 av »utomstående» med 1 000 Rdr. Utom av Adlerbeth och Hernblom 
kunna endast två av dessa nio poster tänkas vara redovisade av ursprungliga 
initiativtagare. Dessa skulle i så fall vara assessor Gustaf Althen och häradshöv
ding C. S. Hedberg. Bland de 749 namngivna bidragsgivarna återfinnas över 
350 bricollister, som personligen satsat omkring 1350 Rdr B:co. Detta axplock 
ur siffrorna visar, att den bricollistiska insatsen~ vid monumentets tillkomst 
var betydande. 

Totalbeloppet av insamlingen blev 4380 Rdr B:co, ett resultat, som, med 
hänsyn till tidsförhållanden och penningvärde, får anses synnerligen märkligt. 
Den ursprungliga planen på en kolossalbyst i marmor inom ett slutet tempel 
kunde av ekonomiska skäl icke genomföras. Byström modellerade bysten med 
Sergels medaljong och Krafts porträtt som underlag. Den göts i brons i Rom. 
Är 1827 beställdes ett postament i finhuggen granit,hämtad från egendomen 
Ingenting strax norr om Karlbergs slott. Utförandet, planeringen och upp
murandet, som var fullbordat i september 1828, kostade över 25°0 Rdr B:co. 
Bronsbysten levererades i Stockholm på försommaren 1829. Gjutningen och 
hemforslingen hade kostat drygt 1 500 Rdr. 
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Projekt till dekoration vid Bellmansbysten p& Djurg&rden den 26 juli 1836 
Fr1n vänster byster av Kexel, Dalin, Leopold, Kellgren, Stjernstolpe, Lidner (?), Stiernhielm (?). 

Teckning av F. M. Bäck. Sällskapet Par Bricole. 

Bland namnen på listorna synas de främsta inom konstens och vetenskapens 
alla områden och till det lyckliga resultatet bidrogo icke blott konungahuset 
och hovet, regeringen och ämbetsmannakretsarna, högaristokratien och spetsarna 
inom finans-, bruks-, och affärsmannavärlden, utan också ett stort antal små
borgare, fabrikörer, handlande, hantverkare. Tegner, Geijer, Wallin, Adlerbeth, 
Ling, biskop Wallenberg, Brinkman ha tecknat sig bredvid Berzelius, Bredman, 
Dalman, Pasch m. fl., Clas Livijn vid sidan av Per Adam Wallmarl<. Särskilt 
givmilda visade sig sångarna och skådespelarna. I den långa raden av mer eller 
mindre framstående män återfinnas sju »kära Systrar», samtliga aktriser -
naturligtvis, vore man frestad utropa. »Vi göra för dem ett vackert tecken» 
genom att här ihågkomma särskilt deras insats. 

Invigningen av Bellmansmonumentet. 

En bricoIlebroder och Byströms vän, språkforskaren J. E. Rydqvist, har i tid
ningen »Heimdall» (nr 32 av den 28 juli 1829) givit en målande skildring av 
högtidligheterna vid bystens avtäckning, varur följande hämtats: 

»Söndagen den 26 dennes var utsatt för den glada högtid, då bysten skulle 
af täckas. Molnen hade hela dagen hotat med fult väder, men ju längre det led 
mot aftonen, dess renare blef himmelen, och allas anleten klarnade med den. 
Sjelfva öfverraskningen af en den vackraste och lugnaste sommarafton stämde 
sinnet till glada känslor. Äfven naturen tycktes vilja fira den sångare, hvilken 
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så ofta och så skönt besjungit hennes fägring. En folkskara, som räknade ett 
antal, större än ögat kunde öfverse, fyllde alla ställen i trakten af monumentet; 
vagnar, med åskådare, af hvad hufvudstaden äger vackert, höjde sig här och der; 
ingen plats i närheten var tom. En skönare anblick kan ej gifvas, än den från 
bysten, kring hvilken ett staket var draget" derinom Föreningen för minnes
vårdens upprättande var församlad. Den höger ifrån belägna vidsträcktare berg
sluttningen var öfverklädd af åskådare, och erbjöd en utsigt, hvilken ensam 
var afvundsvärd. Till venster var taflan äfven rik; men skönast af allt förekom 
oss det perspektif, som öppnade sig i fonden, 'der man såg i olika rigtningar massor 
af folk, stående på kullarnes afsatser och spetsar, och ett fjerran af grupper 
uppläts för blicken, ett skönare, än någon pensel kan af teckna: Dessa brokiga, 
ömsom rörliga, ömsom stilla ta flor, hade något så eget, så betagande, att en hvar 
måste ovillkorligt hänföras. Bellmans efterlemnade åldriga Maka fördes af 
en den aflidne skaldens vän och Thalias älskling, Hof-Sekreteraren Hjortsberg, 
till en läktare för åskådare. Mot klockan 7 anlände Rosendalsvägen, H. M. 
Konungen och H. K. H. Kronprinsen, med svit, till häst, under varma helsningar 
af hurrarop, och täcktes hålla nedanför barrieren. H. M. Drottningen och H. K. 
H. Kronprinsessan behagade från en byggnad, tillhörig Grefvinan Baker, taga 
den stundande akten i ögnasigte. 

Högtidligheten öppnades sålunda, att från berget till höger uppstämdes af 
valdthorn melodien till Opp Amaryllis, hvilken sedan besvarades från venstra 
sidan af Svea Gardes regementsmusik. Omkring 40 amatörer, placerade i half
cirkel framför monumentet, afsjöngo så följande fyrstämmigt arrangerade 

I ntroductions-Chor. 

(Mc!. Upp Amaryllis, vakna, min lilla.) 

Neckar ur vassen unärande stiga, 
vindarne tiga, 

böljan står, ,.' 

I ett enkelt och vackert Tal angaf derpå Friherre Äkerhjelm festens mening 
och betydelse, hvarefter, på tecken, bysten i en blink afhöljdes; 

Liksom en gnista af hänryckning for genom församlingen, och man trodde 
sig märka hos folket en önskan, att få uttrycka denna känsla; men till den grad 
högtidlig var den allmänna sinnesstämningen, att intet ringaste sorl hindrade 
Chören, att derpå omedelbart uppstämma denna sång, på melodien Storm och 
böljor tystna ren: 
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Yfverborna Diktens Svan, 
klöf han, på sin fria ban, 

ethervågors rike, 

blott sin egen like ... 

Akten slutades med Charen (mel. Blåsen nu alla): 

Bacchus förklaras, 
och skönt uppenbaras 
Sångens magt ... 
Ving?dens Prester! 
församlen hans gäster 
runt omkring ... 
När Maj·sol randas, 
när sommardag anöas, 

varm och ren ... 

Dessa trenne sånger hade till Författare Canzli·Rådet Valerius. 
Derefter behagade H. M. Konungen och H. K. H. Kronprinsen till häst be· 

gifva sig upp till Bysten, mellan en haie af det inom barrieren befintlige Sällska· 
pet, hvilket genast inföll med Folksången. Carl Johan och Oscar, då de kommit 
uppför den plan, som närmast omger minnesvården, af täckte sina hufvuden, 
och gjorde en rund kring monumentet. H. M. behagade tillåta Frih. Äkerhjelm, 
att föreställa för H. M. Bellmans enda afkomling, Handlanden Bellman, hvilken 
H. M. benådade med ett handslag, en heder, som vederfors jemväl den Konstnär, 
hvilken i minnestecknet flätat sitt namn med Bellmans, - Prof. Byström. Utom 
det yttre pittoreska, var det lika vackert som rörande, att se Sveas Konung 
och Thronarfvinge gifva, i folkets åsyn, denna offentliga gärd af uppmärk· 
samhet åt folkets bortgångne älsklingsskald. 

Sedan en mera enskild sång afsjungits för Bellmans maka, begaf sig Sällskapet 
till den kollaktion, som var på Djurgårdsslätten anrättad i trenne stora tält. 
I midten af det största tältet var anbragt en smakfull och passande dekoration. 
Bellmans medaljong, av Sergell, syntes på en minnesvård, omsluten af en rik 
lagerkrans. Ofvanpå syntes en gyllne lyra, bekransad af friska drufvor och lager. 
Vid foten låg Bellmans egen mandolin, omvirad af murgrön. - Kanske har 
aldrig på ett ställe varit församladt ett sådant antal af Sveriges utmärkta män, 
i litteratur och konst. 

Följande skålar, hvartill orden voro författade af Kammarherren v. Beskow, 
druckos och sjöngos: 
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För H. M. Konungen. 

På blommors plan bland Dina ekar 
Ett rnm åt Skaldens bild Du gaf ... 

F ör Bellman. 

Äter åt dagen 
de älskade dragen 
Konsten ger ... 

F ör Byström. 

(Mel. B1asen nu alla.) 

Delierns Konung, Cyperns skalk ... 
och den Gud, som glädjens gnista 
inneslöt i drufvans kalk ... 

Med den lifligaste hänryckning besvarades af de församlade dessa hyllningar, 
och man gjorde allt, för att visa sin erkänsla för den utmärkte konstnär, som 
i bronzen förevigat en man, som förut i sången sjelf gjort sig odödlig. Versar, 
diktade af en annan hand, sjöngos sedan till 

Directionen för uppresandet af Bellmans monument. 

(Mel. Hvila vid denna källa!) 

Sjung, sjung! Den glada dagen 
är vigd åt snillet och behagen! 
Skåda de sköna dragen, 

Äfvenså gafs en sång för 

Bellmans Maka och Son. 

(Mel. Solen glimmar blank och trind.) 

på den klara aftonskyn 
. sänker sig en stjerna; 

hvilken anblick, hvilken syn! 

En ledamot af Sällskapet sjöng en af en känd skald för tillfället författad 
visa, benämnd UllaWinblads Epistel till Fredman, samma dag då Bellmans 
Minnesstod af täcktes. Utrymmet tillåter ej styckets intagande i denna nummer. 
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Adolf Bellman 
Teckning av F. Westin. Sällskapet Par Bricole. 

Omkring kl. 12 på natten gingo de återstående af Sällskapet, med Gardes
musiken i spetsen, å ter till bysten, slogo en ring om densamma, och togo afsked 
af Bellman, på hans hedersdag ; tågade sedan tillbaka, och vid pass kl. I VOrD 

alla skingrade. 

Hela festen var enkelt tillställd; hvad som gaf den prakt, var närvaron af 
så många åskådare, hvilka utan öfverenskommelse infunno sig, och lika sjelf
villigt deltogo i glädjen. Högtidens värde upphöjdes genom den fullkomliga 
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stillheten hos folkmassan. Ingen bevakning fanns, intet tecken till oväsende 
röjdes under hela tiden. Man firade en bacchanalisk sångare, utan vilda orgier, 
och lika ädel, som hans diktkonst var, lika ädel var hans hyllning. Alla, äfven de, 
som utomlands varit vittnen till stora och sköna fester, yttrade, att de aldrig 
sett någon så talrik folkfest firad, under iakttagande af ett fullkomligare lugn 
och en så jemnt ostörd ordning.» 

Lika diskret och likaväl effektivt, som bricollebröderna satt in sina krafter 
under insamlingen, medverkade de även vid invigningen av monumentet. Detta 
vittnar vackrare om uppsåtets allvar, än senare tiders försök att i äreminnets 
stil påbä ttra krönikans vittnesbörd. Som galjonsbild hade Par Bricole icke kunn'at 
befrämja saken. Bellmansbystens resande blev en hjärteangelägenhet för Sve
riges kulturelit. Att dela äran med denna, bör bereda Sällskapet tillräcklig till
fredsställelse. 

Invigningsanordningarna lågo i Westerstrands och av honom utvalda med
arbetares förfarna händer. Lars Hjortsberg uppvaktade Bellmans efterlevande 
maka. Tre Bricole-skalder, Valerius, J. M. Stiernstolpe och J. W. Berger, för
fattade jämte B. v. Beskow till Bellmansmelodier hyllningsdikterna, vilka arran
gerades för fyrstämmig kör av dåvarande vice Koralintendenten Franz Preurnayr. 
Han arrangerade även den Bellmansmusik, som utfördes av Svea Livgardes 
Musikkår, vars direktör han var och som tidigare mången gång anlitats av Par 
Bricole som »Bacchanalisk musik». Stommen i den fyrtiomannakör, som utförde 
sången, säges ha utgjorts 'av Harmoniska sällskapets redan berömda, sexton man 
starka »Karl-choeur». Några av dess medlemmar voro och flera blevo senare 
bricollister, andra Harmoniska sällskapets ledamöter icke att förglömma. Man 
har velat förlägga Bricolekörens födelsedag till den 26 juli r829. En stöt framåt 
fick den fyrstämmiga manssången inom Sällskapet nämnda dag. Men ännu länge 
måste Koralintendenten underkasta sig mödan att tillfälligt samla ihop sångare, 
då de behövdes, och det dröjde, innan en fast organiserad kör i våra dagars stil 
skapades. 

Den direktion, som handhade bestyren med Bellmansmonumentets tillkomst, 
skilde sig med heder från uppdraget, vars räckvidd den säkerligen ägde förmåga 
att bedöma och takt att iakttaga. Den har därför icke »givit Par Bricole det 
dyrbara förtroendet att framgent vårda minnesmärket», vilket heller icke skett. 
Och om trots allt motsatsen vore för~å11andet, så har Westerstrand, direktionens 
verkställande kraft, begått en ofattbar blunder, då han aldrig därom under
rättat Sällskapet, ehuru ypperliga tillfällen gång på gång erbjödo sig under 
de närmaste åren. 
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Den första årsdagen firas. 

Vårhögtidsdagen den r 5 maj r830 inskrevs i Par Bricole den unge tonsättaren 
Edvard Brendler samt pryddes med jubelkommendörskransen f. d. justitieom
budsmannen friherre L. G. Mannerheim och Kellgrens vän, den vittre ärke
biskopen i Åbo Jacob Tengström. Vid denna sammankomst beslöts även att höja 
årsavgiften från 32 skilling till r Rdr B:co. Under måltidskalaset begärde Proto
notarien Clas Livijn ordet och framställde det första av de förslag, som skapade 
Bellmansdagen. Det återgives här in extenso som ett prov på bricollistisk väl
talighet för mer än hundra år sedan: 

»På harmoniens hänförande vågor har Glädjen nedstigit i vårt Samfund, och 
Vänskapen har öppnat ~in Helgedom vid Pokalernas samklang. Friske som den 
unga våren derute på fälten och frie som lärkan högt öfver dem, hafve vi njutit 
av sångens trollkraft, njutit den sansat och betänksamt lika som man tömmer 
champagnen. 

I detta ögonblick, då tonerna ännu sväfva i en mild efterklang för edra öron, 
för edra hjertan, behöfver jag ej erinra eder M. B. derom, att då sången ljuder 
från mun till mun, från släkte till släkte, går sångarens namn såsom ett eko 
genom tiden. 

Rikt är vårt land på berg och skögar, på minnen och sånger. Derför åter
ljuda ock emellan bergen många namn, men intet oftare, högre och klarare än 
Carl Michael Bellmans. Barn av den svenska Naturen, djup, dyster och högtidlig 
som den, sjöng han naturens barndomssånger med barndomens hjertlighet, och 
vid ljudet deraf känner varje svenskt Iijärta sig omedvetet kallat att deltaga i 
den stora fosterländska kören, som svarar mellan bergen och emellan skogarne. 

Åt honom, åt den förste bland Sveriges natursångare, invigdes förlidet år 
en af Sveriges vackraste ängder till tempel, vartill hela den svenska naturen 
utgör förgården. 

Der ute står hans minnesstod. En stod rest åt skalden, innan ännu våra hjeltar, 
våra statsmän erhållit några sådana. Vilken ära för snillet. 

I den sköna juninatten ser vandraren ett anlete skymta mellan träden på 
den vackra Djurgården. Han stannar - han undrar. Är det väl en skogsgud, 
som väntar ett förstulet möte med en hafs fru, hvars klädning redan drar sig i 
vattrade vågor på fjärden? Han ser så glad ut. Han väntar mycket. Redan öppna 
sig läpparna i en aning. Är det väl flickans kyssar,. som han njuter i tankarna? 
Eller ärnar han måhända att sjunga en serenad om kärlekens försåt, biträdd af 
skogarnas sus och böljornas sorl? Nej, det är ingen satyr. Det är Bellman. Han 
hvars lyra fordom klingade på de gröna backarna och fälten, 'där Venus vill 
befalla och Neptun rår', han, som sjöng huru Hasselbackens Brudar tappade 
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sina myrtenkronor emellan buskarna, och hvad Brudgummarne funno, han som 
intalar gubbarna mod att stulta och sträfva och tömma glasen, medan döden 
gläntar på grafdörren. Han står nu emellan träden. En skyddsgud för dessa 
trakter vinkar han Nöjet att återvända och hviskar: Kyssar höras ej emellan 
löfvens sus och vinet smakar gott vid fåglarnes sånger. 

Kransar ej drufvan Nordens höst, så kransar hon Bellmans tinning; och 
kransen han bär är en julklapp från Anakreon. Stor och mäktig den är som 
skaldens snille, och drufvan deruti spritter af inre rikedom, af vinets must, lik
som hans sång sväller af bildernas kraft och af livets lust. Men i höstnatten, 
då de gulnade löfven sväfva öfver hans hjessa, då höra de som besöka hans helge
dom, den milda elegi, hvarmed han hälsar sin hembygds himmel; hans djupa 
suck öfver det förslocknande lifvet: en underlig, af hemsk klagan, buren på 
vinets ångor och doft af rosor på flickornas barm. 

Med drifvor i sitt hår sörjer han den långa vintern. Då blicka de eviga stjär
norna ned öfver Nordens stora graf och tystnaden intager åter sin tron iisarnes 
stamland. I förtviflan stänger menniskan in sig inom murar, inom väggar; och 
det var dit Naturens härliga bard följde henne i sin fötviflan. Och då hon i sin 
ångest grep till lekar och skämt för att förkorta sin fångenskap, stod Bellman 
främst i leken, skämtande och gycklande med hyresgästerna i lifvets Rez de 
Chaussee, der aIlt går lustigare till än i första och andra våningarne. Under visor 
om kjortlar knappade uti vidd och trummor och pipor och brännvin och öl, 
vaggade han de sorgbundna i ett gladare lynne, och hans gestalter sväfva såsom 
fladdrande drömmar framför de leendes ögon. Förgäfves bugade sig Smaken 
åt alla sidor och hviskade: 'Håll för öronen, mitt Nådiga herrskap! Han för
trollar Er, likasom spelmannen i sagan om Venus berg.' - Hvad har smaken 
att göra med Snillet! Vet den icke, att Snillet förmår behandla äfven det mest 
lä ttfärdiga utan lättfärdighet. - Dock äfven i den mest brokiga tafla upp
drog en djupare känsla bakgrunden, äfven i den mest skärande parodi igen
känner man klagande toner af ett ömt hjerta. 

En karakteristik af Bellmans förtjänster utgör likväl icke mitt föremål. 
Med några ord vill jag blott nämna, hvad han var, för att sedermera kunna 
med rätt utbedja mig Eder uppmärksamhet å det förslag, jag har att framställa. 

Snillets och Sångens Vänner hava rest Bellmans minnesstod i en af hufvud
stadens vackraste trakter. Konung och folk hafva gemensamt egnat den svenske 
sångaren sin gärd. Omgifven af en skön natur förskönar hans byst, "detta kon
stens mästerverk, den sköna naturen. Dit styrer den enslige vandraren ofta sina 
fjät; dit vandra glade bröder, lifvade af drufvans safter; och der dröja gärna 
konstens vänner. Månne ej fördenskull detta samfund skulle uppfylla en önskan, 
redan född i varje sann bricollists hjerta, ehuru ännu ej uttryckt, om vi fattade 
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det beslutet att en mild sommarkväll mötas _. mötas vid Bellmans byst i den 
fria naturen och egna en pokal åt en bland Sveriges förste skalder, åt en bland 
stiftarne af Sällskapets P. B. 

Alltför länge har jag pröfvat Edert tålamod; och jag befarar att alldeles ut
trötta det, om jag skulle framdraga endast några af de många skäl, som tala för 
den framställning hvarmed jag endast gått Edra egna tankar i förväg. För
låten mig derföre denna brådska och min hemställan, om ej den 26 juli, eller 
den dag, då Bellmans byst förlidet åt af täcktes, borde dertill utses. 

Vilken skön vallfart. Tänken oss några ögonblick den milda naturen, leende 
genom den varma sommarnatten, Brödernas sånger och Pokalernas klang. Främ
lingen skall vid underrättelsen derom utropa: Kalla Nord! Du äger varma 
hjertan, varma för snillets dyrkan, för glädjens ljus, för tacksamhetens känslor. 
Flere än en af våra landsmän skola ropa till oss: Bröder Bricollister! I ären vid 
detta tillfälle Svenska folkets representanter.» 

Efter det med allmänt bifall mottagna talet beslöt Sällskapet enhälligt att 
samlas å Djurgården för att fira årsdagen av uppresandet av Bellmans byst. 

Vid en sammankomst den 15 juli 1830 meddelade Generalordföranden Pehr 
Westerstrand, att de styrande för att befrämja ett värdigt firande av årsdagen 
beslutat föreslå: »att Samlings Platsen skulle blifva uti Herr Pierre Bichards 
nya Sallon vid slätten, såsom den mäst rymliga och passande Local, desto häldre 
som på den marken fordom legat så kallade Hasselbacken, der Ulla Winblad 
under sin glada och ystra tid så mången gång stått Brud; - att tiden för sam
mankomsten kunde bestämmas till klockan 6 eftermiddagen, så att Sällskapets 
ledamöter kunde hafva en eller halfannan timme att samla sig och derunder 
styrka sine kroppar medelst åtnjutande af några droppar utaf de Sädes- och 
Frugt Bränviner med thy tillhörige agrementer, som borde finnas framsatte 
å vissa uti Sallonen anbragte Credentz Bord; - att anskaffandet af all före 
täringen både i vått och torrt kunde updragas åt HofConditoren Pohl, såsom 
en mycket upbyggelig och lämplig Man för så beskaffade åtgärder; - att uti 
Trädgården bredevid Sallonen måtte upsättas någon tjänlig Decoration till erind
ran om Dagens Märkvärdighet; - att ett nödigt antal Virtuoser af Gardes 
Regementernes Musique Corpser måtte betingas, att med sine Speleverk och 
Blåsrör taga plats uti samma Trädgård; - att sedan Sällskapets ledamöter hun
nit samlas, omförmälde Virtuoser kunde tillsägas att begifva sig uti en Hop till 
grannskapet af Bellmanska Monumentet, för att i Parken derstädes upföra en 
Serenad, och borde de jämväl, om sådant beqvämligen lät sig göra, understödjas 
af några blåsande Musici, placerade uti en Farkost på den midt emot belägna 
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Hafsviken; - att Sällskapets Ledamöter måtte straxt efter Virtuoserne an
tingen parvis eller flockvis begifva sig till stället der Monumentet är samt 
taga sine platser öfverst på backen derinvid; - att så snart Ledamöterne dit 
anländt åt Orchestern måtte gifvas signal att uppföra passande stycken af de 
Bellmanske Mästerverken, såsom af Fredmans Epistlar N:o 82 »Hvila vid denna 
Källa» etc: - N:o ro »Systrar hören min musique» etc: - och N:o 62 »Mo
witz Waldthornet proberar» etc: - samt vid Sällskapets af tåg N:o r I utaf 
Fredmans sånger: »Portugal, Spanien» etc: - att detta af tåg kunde ske på 
enahanda sätt som antågandet, och att Musiquen sedermera skulle komma att 
qvarstanna uti Trädgården vid Pierres Sallon, så länge som Sällskåpets Leda
möter äro samlade till aftonmåltiden samt för åtnjutandet af det synliga och 
det osynliga fluidum jämte firandet af Dagens ljufva minne.» 

Härefter föreslog Generalprotonotarien Clas Livijn, att även utanför Säll
skapet stående personer, som verksamt bidragit till Monumentets tillkomst, 
skulle mot stadgad avgift få deltaga i festen på Hasselbacken. Detta förslag bi
fölls icke. Men nu firade Westerstrands alltid lika älskvärt smidiga som obser
vanta ledarskap en av sina små triumfer, ty »härefter proponerades af General
ordföranden, att till kostnadsfritt deltagande i Festen skulle inbjudas åtskillige 
Herrar och Män, så inom som utom detta Sällskap, till hvilke Sällskapet finge 
räkna sig vara i förbindelse, dels för sjelfva Monumentet och dels af andra syn
nerligt viktiga orsaker, ... » 

»Härtill gafs enhälligt samtycke och Sällskapet lämnade derjämte sin värdige 
Ordförande rättighet, att om han komme att framdeles erindra sig någon mera 
[än de av Westerstrand redan nämnda], som gjort sig förtjänt af utmärkelse 
och erkänsla för sina förhållanden till Bellman i lifstiden eller till Minnesvården 
öfver Honom, likaledes till Festen invitera en sådan person; ... » 

N u kunde augurerna verkligen le. Alla hade fått sin vilja fram, ehuru visser
ligen på Sällskapets bekostnad. Påfallande är, huru måna Bröderna vara om att 
värna Sällskapets slutenhet. Detta framträdde vid flera tillfällen. När t. ex. 
professor W. G. Lagus från Helsingfors, måg till ärkebiskopen i Åbo, jubel
kommendören Jacob Tengström, år 1832 önskade deltaga i Bellmansfesten, men 
som kejserlig rysk undersåte icke kunde bli medlem i en ·aylik orden, avslogs 
denna anhållan av Sällskapets flertal. 

Anmärkningsvärt är också Westerstrands förslag, att till årsfesten 1830 skulle 
inbjudas även »någre personer, som kunde förmedelst sine behaglige Sång Röster 
bidraga dertill att göra dagen för Sällskapet i högsta måtto angenäm och nöjsam». 
År 1830 existerade sålunda ännu icke någon Par Bricoles sångkör. Och dess 
senare ledare och skapare, Frans Preurnayr, hade ännu icke återvänt från sin 
i slutet av 1 8 29 företagna konsertresa till Frankrike, Tyskland och England. 
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»Den 26 juli [1830], då en mild aftonsol förgyllde Djurgårdens täcka qvarter, 
samlade sig efter derom förut träffad öfverenskommelse, ett talrikt antal leda
möter af Sällskapet P. B., på Ludvigsro den fordom besjungna 'Hasselbacken' 
för att fira minnet af den dag, då för ett år tillbaka, en minnesvård upprestes 
åt Vinets och Kärlekens sångare i Norden, åt den oförgätnelige Carl Michael 
Bellman.» Bland de inbjudna märktes t. f. överståthållaren statsrådet, frilrerre 
Carl Johan af Nordin, vilken då tog inträde i Sällskapet. 

I den milda och sköna aftonen efter förspelet på Sallonen närmade sig en 
talrik samling av Bröder »obemärkt imillan en oberäknelig folkmängd, Bellmans 
Buste». 

»Berg och dalar voro öfvertäckte med åhörare af alla dasser. Snart ljöd en 
hemlig hviskning: Han kommer. Och hans Maj:t Konungen kom, afsteg från 
sin häst, inträdde inom den krets, som bildades af de nu närvarande Bricollisterne 
och stadnade vid foten av stoden. Ifrån sjön hördes musik och ifrån klipporne 
besvarades den. Walda röster låto höra sig uti en välordnad Choeur, som afsjöng 
åtskillige af Fredmans sånger, och mången af allmänheten deltog slutligen däri. 

Efter någon stund lämnade Hans Maj:t konungen stället åtföljd af tusende 
glädjerop. Alla kände och värderade detta bevis af en svensk konungs gärd åt 
det Svenska Snillet. 

Samtliga Bröder Bricollister begåfvo sig nu företrädde af Musik och under 
sång af den bekanta visan 'Undan ur vägen' etc. till Ludvigsro, där pokalerna 
tömdes till betygande af undersåtlig tacksamhet för den Sällskapet visade Nåd 
och till firande af Bellmans Minne. 

Längre på aftonen anlände General Majoren och Förste Adjutanten hos Hans 
Maj:t Konungen m. m. Herr J. H. von Holst och Kabinettskammarherren, 
Öfversten, Adjutanten hos Hans Maj:t Konungen m. m. Herr Grefve Mauritz 
Lewenhaupt, hvilken sednare tillkännagaf, att Hans Maj:t Konungen behagat 
i nåder åt Sällskapet P. B:s Fattig Cassa skänka och förära Sex hundrade Riks
daler Banco. - - - Under glädje och munterhet fortsatte detta ovanliga Bri
colleri Calas långt öfver midnatten, likväl alltid bevakadt af Ordningen, såsom 
en skyddande Gudamakt.» 

Vid »Högtidligt Bricolleri-Calas» den 4 december 1830 fungerade för första 
gången Johan Henrik Peterson som Stormästare med c. M. af Robson som 
Deputerad Stormästare och J. D. Valerius som Storkansler. 

»Ät den nitiske ... Commendören Herr Professor och Riddaren N. Byström, 
som af Ordens Högste Styrande Mästare blifvit, till ett vedermäle af den all
männa tacksamheten för hans osparade möda, att i all konstens herrlighet åt 
Bronzen återgifva den odödlige Carl Mich. Bellmans bild, utnämnd till Vice 
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Gouverneur; men då han i dag framkallades för att dertill dubbas, afsagdt sig 
denna grad, af aktning och tillgifvenhet för den 25-åriga tratt han bar och 
önskade få behålla, egnade samtlige nu närvarande Bröder; på 'Brodern General 
Ordförandens uppmaning, en pokal till tolkande af deras vänskap och tack
samhet». 

Därefter tillkännagav Generalordföranden, »att de Styrande Mästarna be
slutit att upplifva åtskilliga i Ordens äldre tider öfliga embeten och hade till 
följd deraf utnämnt till Ordens Kaplatt och Biskop i survivance»: komminister 
Carl Fredrik Dahlgren; »Ordens Skald»: expeditionssekreteraren J. M. Stjern
stolpe; »Ordens Choral Intendent»: Brodern Edvard Brendler; »hvilka alle
sammans dertill lyckönskades och emottogo de för dem fastställde utmärkelse
tecken». 

Under det minnesrika året 1830 bildade ett antal Bricollister Kungl. Segel
sällskapet. I detta Sällskaps minnesskrift, utgiven vid dess Ioo-årsfest 1930, redo
göres för stiftandet. Lyckligtvis har en muntlig tradition bevarats från själva 
»födelsedagen» för Sällskapet, lördagen den 15 maj 1830, om också i minnets 
fjärrperspektiv kanske i någon mån omformad och förgylld. Den må därför 
här i korthet återgivas : 

Det var en varm solskensdag. Den »evigt lysande» Par Bricole Orden hade 
på Börsen firat sin årshögtid med middag, och de däri deltagande kotterierna 
drogo vart och ett å,t sitt håll för att upplösas eller gemensamt fortsätta firandet. 
I en flock begåvo sig då några av de män, som skulle bliva Segel Sällskapets 
stiftare, ned till platsen söder om Gustaf III:s staty, den s. k. Kalkbacken nere 
vid sjön. De hade nämligen samtliga inbjudits att tillbringa den vackra maj
kvällen i Olle Fresks idylliska hem på Skeppsholmen, beläget alldeles nedanför 
den under byggnad varande kyrkan. Herrarna embarkerade en båt, rodd av 
en handfast roddaremadam, och voro snart vid bestämmelseorten. 

Det var i en sådan lycklig stund, som tanken väcktes att på samma grunder 
som Royal Yacht Club bilda ett stort segelsällskap, en tanke som utformades 
till en första plan och gestaltades till ett beslut om samverkan mellan de när
varande för detta ändamål. 

Bellmansdagen instiftas. 

Vårhögtidsdagen den 15 maj 18F framlade Generalordföranden Wester
strand ett viktigt förslag i följande ordalag: 

»M. B. Jag anser mig skyldig att för Bröderna afIägga min hjärtliga tack
sägelse för den enhällighet, hvarmed Bröderna med mig samverkade att förlidet 
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år fira ålrsdagen för aftäck
ningen af den i Metallen for
made bilden af wår oför
gätlige Bellman, hvars tjusan
de sånger och hvars frejdade 
namn alltid! sbll lifva hvarje 
hjerta, som är öppet för gläd
jen, för det sköna och för sann 
Svensk nationalitet. Jag tror 
mig ej misstaga mig på Brö
dernas önskan, då jag hemstäl
ler, om icke detta samfund 
som är helgat åt det glada för
troliga sällskapslif Skalden be
sjungit och som f"äknar ho
nom bland sina medJlemmar 
bör taga det till sitt åliggande 
a tt göra berörda dag den 26 
juli, till en alla år blifvande 
Svensk folkfest. - - - Då 
jag tar för afgjordt, att Brö
derne vilja bidraga till under
hållande af denne folkfest, har 
jag likväl, vid närmare efter
sinnande, funnit det olämpliga 
deruti, att vi såsom corpora
tion visa oss vid ett tillfäUe, då 
ingen annan corporation än 
Medborgerligheten bör synas, 
och då Magnaten och tiggaren 
lika förtroliga böra räcka var
andra handen. - J ag får där
före föreslå, att vi, med ute
lämnande af aUe Processio-

Rosenfärgade ordensbaneret 
Invigt Barbaradagen I83 r. Sällskapet 
Par Bdeole. 
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ner, endast föranstalta om placerande på lämpliga ställen, vid Monumentet, af 
vacker Musik, som ditlockar hufvudstadens folkmängd, i hvars glädjehvimmel 
Bröder Bricollister kunna efter behag, blanda sig; - - -» 

Förslaget bifölls och till bekostande av musiken höjdes Sällskapets årsavgift 
med 16 sk. B:co. Därmed hade det årliga firandet av Bellmansdagen upphöjts 
till en fast och förpliktande institution inom bricolleriet. 

Man lägge märke till Westerstrands sant demokratiska syn och hans ömhet 
om, att nu liksom tidigare diskret hålla Par Bricole i bakgrunden för att icke 
förrycka dagens karaktär. Någon' »opposition» mot Sällskapets sätt att fira 
Bellmans-minnet kan man däremot icke utläsa av hans förslag. Den sentida för
fattare, som däri trott sig spåra en dylik, har påtagligen icke beretts tillfälle att 
ta del av protokollens vittnesbörd. Obegriplig blir eljest hans bristande förmåga 
att fast datera Westerstrands tal. Tyvärr är detta icke den enda punkt, i vilken 
festskriften »Par Bricole-Kören 1829-1929» saknar tillbörlig överensstämmelse 
med vårt arkivs primärmaterial. 

Barbaradagen den 4 december 1831 höjdes för första gången Ordens Stora 
Baner (»det rosenfärgade Ordens Baneret») inför samtliga närvarande Bröder 
av högre grader. Brodern majoren Lundeberg, »hvilken haft all möda ospard 
vid tillsynen å arbetet dermed», utsågs till Banerförare. Vidare meddelade 
Generalordföranden att under årets lopp utsetts till »Ordens Skald» efter J. M. 
Stjernstolpe, som avlidit den 17 september, »Ordens Biskopen i survivance» 
komministern Carl Fredrik Dahlgrett, samt till »Ordens Choral Intendent» efter 
Edvard Brendler, som avlidit den 16 augusti, musikdirektören Frans Carl Preu
mayr. 

Dödens skördar 1820 - 183 I 

Bland de många Bröder som för alltid lämnade Sällskapet under den tolv
årsperiod (1820-31), då Stenbock, Hjortsberg, Peterson och Robson voro 
Stormästare, kunna blott några få av de mest nitiska bricolIisterna nämnas. 

Några veckor före Stormästaren Måns Stenbock, den 3 april 1822, avled 
skådespelaren, sångaren, hovkapellmästaren och tonsättaren Jean Baptiste Edfnt
ard Louis Camille Du l/uy något över 60 år gammal. Han var född i Schweiz, 
blev vid sexton års ålder konsertmästare hos hertig Henrik av Preussen och 
kom 1793 under en konsertresa till Sverige, där han engagerades som violinist 
och konsertmästare i hovkapellet. Snart upptäckte man hans vackra röst och 
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Christopher Karsten 
Oljemålning av J. G. Sandberg, 1826. Gripsholm. 

Foto Nationalmuseum. 

utomordentliga sceniska anlag. Är 1799 engagerades han därför även som skåde
spelare vid K. teatern och gjorde genast stor lycka, men utvisades samma år ur 
landet, emedan han »moquerade sig åt konungen». Han reste då till Köpen
hamn och gjorde även där stor lycka som operasångare och konsertmästare, 
men utvisades I 809, denna gång på grund aven kärlekshandel med prinsessan 
Charlotte, Fredrik VII:s moder. Är I8I2 återvände han till Sverige och an
ställdes åter vid K. Operan som skådespelare och kapellmästare. Redan I795 

hade han blivit ledamot av Musikaliska Akademien och erhöll I 8 14 professors 
titel. Svenska hovkapellet blev »det tredje i rangen i Europa» under hans led

ning. Lika stor var hans framgång på scenen. Som kompositör var han kvick, 
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elegant och melodirik. Det var under de sista tio åren av sitt liv, han, i sam
råd med Frans Preumayr och dennes båda bröder, började införa den fler
stämmiga manssången ii capella i Par Bricole, där han ofta som vissångare med 
sin smekande böjliga, omfångrika baryton spred glans över sammankomsterna. 
Från denna tid stammar hans vackra kvartett »Douce harmonie, viens consoler 
mon coeur», och ur hans I 8 I 8 å Operan uppförda operett »Agander och Pa
gander» hämtades den muntra trion »Agander, Pagander och Winberg», som 
tillhörde Preumayrarnas och senare även Westerstrands och hans närmaste 
sångarkamraters stående repertoar. Musikaliska Akademien reste en minnesvård 
över Du Puy på Johannes kyrkogård. Han följdes den 15 april 1822 i graven av 
en annan uppskattad sångare och tonsättare, basen Carl August Stieler, kanske 
mest ihågkommen för sin trio »Svearne fordomdags drucko ur horn»; Samma år 
den 16 mars avled Adolph Ludwig Badilt, den ryktbare »morianen», som inskrevs 
i Sällskapet 1793 och blev RGK 1814. 

Den 7 augusti 1824 avled kronprins Gustaf Adolfs forne informator, leda
moten av Svenska Akademien Nils Valt Rosenstein, som tillhört Sällskapet sedan 

1799· 
Den 6 februari 1826 avled handlanden Lars Gustaf Collilt, född den 24 febru

ari 1772, även han en av Par Bricoles mest uppburna vissångare och lyckligaste 
viskompositörer. Från 1799 ersatte han som Riddare-Cantor den ordinarie Ordens 
Cantorn Karsten, när denne av sitt teaterarbete var förhindrad att tjänstgöra. 
Collin, som åtnjöt stort anseende, prisas för sin vänsälla och älskvärda person

lighet och sin ovanligt vackra röst. I minnestalet säges det: »Han har tystnat, 
denna stämma, som än med högtidlig kraft skallade i lofsångerna åt den Alls
mäktige, än med mild t behag blandade sig i pokalernas klang kring nöjets altare». 
Den 19 augusti 1826 avled förre statsministern greve Lars von Elzgeström, sjuttio
fem år gammal och ledamot i Sällskapet sedan 1799. 

Den 7 augusti 1827 skattade Christopher Christian Karsten, »den störste 

sångare som svenska scenen någonsin ägt», åt förgängelsen. Hans långa konstnärs
bana kan här icke ens antydningsvis skildras. Han var född den 9 september 
1756, medverkade vid K. teaterns invigning 1773, uppträdde på scenen för sista 
gången 1821 och som konsertsångare 1825. Gustaf III utnämnde honom till 
hovsångare och 1791 till hovsekreterare. Karsten deltog redan 1779 i Par Bri
coles invigningshögtidligheter och utnämndes 178 I till Sällskapets första Ordens
kantor. År 1804 blev han RGK och 1822 utnämndes han till RSK, men mottog 
aldrig denna grad, ty, säger hans parentator, »han hade redan dragit sig tillbaka 
från mera bullrande nöjen för att njuta aftonen af sin glänsande lefnad med 
den vises lugn. Emellertid var han länge bland dem, som genom tjusningskraften 
af sin stämma nedkallade Munterheten till våra tempel och fasttrollade glädjen 
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Jonas Magnus Stjernstolpe 
Teckning av L. W. Herlin. 
Nationalmuseum. 
Foto Svenska Porträttarkivet. 

på den blänkande pokalens rand.» Den in i ålderns höst imponerande mannen 
med de ädla dragen tillbringade sina sista år i Kanton på Drottningholm och 
ligger begraven på Lovö kyrkogård. 

Den 19 september 1827 avled altviolinisten i hovkapellet Carl Fredrik Redde<
vig vid sjuttiosju års ålder. Han ledde efter H;effners avflyttning till Uppsala 
1808 under några år den Bacchanaliska musiken. År 1828 den 19 augusti bort
rycktes garvareåldermannen och stadsmajoren Johan Westin d. y. År 1829 den 
I maj avled en av det dåtida Stockholms främsta borgare, grosshandlaren, seder
mera statsrådet Hans Niclas Schwan, följd den 6 juli av kryddkrämaren, stads
majoren Zacharias Strindberg och den 27 november av dekorationsmålaren vid 
K. teatern Johan Gottlob Brusell. 

Den 22 januari 18 3I avled en av finska krigets hjältar, fältmarskalken greve 
Johan August Sandels, född den 3 I augusti 1764 och medlem i Sällskapet 1800. 

Den 16 augusti 183 I bragte Par Bricole ett mycket smärtsamt dödsbud. Denna 
dag avled den blott trettioettårige Frans Fredrik Edvard Brendler. Han hade 
inskrivits i Sällskapet den 15 maj 1830 och utnämndes till Koralintendent på 
Barbaradagen, samma dag, då hans storslagna dubbelkör, »1 de höjde toner 
skalle», till text av J. W. Berger, för första gången uppstämdes vid högtidsbålen. 
Brendler arbetade under sina sista månader på sångspelet »R yno» av Bernhard 
von Beskow, vilket, fullbordat av annan hand, uppfördes 1834. Tidigare hade 
han komponerat ett par anslående melodramer, varav särskilt den till Lidners 
»Spastaras död» väckte allmän hänförelse. Till C. F. Dahlgrens sångspel »Ulla 
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Winblads födelse» hade Brendler arrangerat de däri använda Bellmansmelodier
na. Inom Par Bricole hann han ju icke infria de förhoppningar, hans rika be
gåvning väckt. Han efterlämnade blott en bordsvisa till Överkommendörsgraden 
utöver högtidskören, som innevarande år (1946) för etthundrasjuttonde gången 
skall sprida sin ungdomligt hänförande glans över Brödernas bacchanaliska lekar 
på Barbaradagen. 

Den 16 september 183 I drabbades Par Bricole av ännu en stor förlust. Denna 
dag av led skalden Jonas Magmts Stjernstolpe vid 54 års ålder. Även han hade 
blott några månader innehaft sitt ämbete, Ordensskaldens, som för hans skull 
återupplivades Barbaradagen 1830' Bernhard v. Beskow, som 1833 utgav Stjern
stolpes efterlämnade skrifter, ger i företalet en innehållsrik skildring av Stjern
stolpe som skald, människa och umgängesvän, vari bland annat säges: 

»Under sina studieår i Strängnäs och Upsala led han brist på det nödvändi
gaste.» - »Vid Akademien», skriver Stjernstolpe själv, »lefde jag af litet mjölk 
och mycket latin, och hvad som felades af det förra, sökte jag ersätta genom 
det sednare.» 

Efter med heder avlagda kansliexamensprov, vann han inträde i Krigs-Expe
ditionen av Konungens Kansli och avancerade till förste expeditionsekreterare. 
Han ägnade emellertid sin mesta tid åt vittra sysselsättningar, och den mängd 
av skrifter han författat, jämte de romaner han dels anonymt, dels under eget 
namn översatt, torde fylla 40 eller 50 volymer. 

»Om vitterheten (nämligen den, som tillhör tryckpressen) kunde äga rätt, 
att beklaga sig öfver den frikostighet, hvarmed han på detta sätt slösade med 
sina vittra skatter, höllo vänskapen och det glada umgängeslifvet, honom därför 
dubbel räkning». 

»De, som sett och hört Stjernstolpe i de stunder, då han, inspirerad af glädjen, 
vänskapen och drufvan, sålunda uppförde ett poetiskt skådespel, der han sjelf 
var hufvudpersonen och der han stämplade hvarje ämne med en allt förlöjligande 
verldsironi, . .. måste medgifva, att han sjelf var vida mer poetisk än hans 
skrifter.» 

Par Bricole bevarar en hel del prov på Stjernstolpes oförlikneliga munterhet 
och verkliga humor i hans Barbaratal 1821 och 1829 samt i ett flertal visor, 
skålar och betraktelser, med vilka han spritt glädje ibrödrakretsen. 

Den 13 oktober 18 3I bortrycktes den omtyckte vissångaren, possessionaten 
Bengt Hoving, vid 52 års ålder, »han», säger Valerius i sitt minnestal, »hvars 
hela lif var en melodi, han som så ofta i brödernas förtroliga krets bortsjungit 
deras och egna smärtor, att qvalet för 'att hämnas lade på sångarens lunga ett 
förtärande gift». Även Hoving benämndes stundom av bröderna »näktergalen», 
liksom J. H. Peterson, men kallades även och oftare »Bacchi lärka». 
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PAR BRICOLES GULDÅLDER 

PEHR WESTERSTRAND 

Den 6 november 18}2 tillträdde presidenten i Statskontoret och »Förste 
Directeuren vid Kong!. Maj :ts Hof CapelI och Spektac1er» Pehr Westerstrand 
Stormästarämbetet efter C. M. af Robson, som avflyttat från huvudstaden. 
Under den tjugufem år långa, glänsande period, han innehade sitt krävande 
ämbete, stodo vid hans sida som Deputerade Stormästare Axel Arvid Raab (1833 

-36), Clas Livijn (1836-44) och Johan Anders Biörek (1844-56), samt som 
Storkanslerer Clas Livijn (1833-36), Nils Wilhelm af Zellen (1836-40), 

Johan Anders Biörek (1840-44), Johan Niklas Borelius (1844-48), Mathias 
Gabriel Rosen (1848-5°), Sven Johan Schönmeyer (1850-53) och Herman 
Schlytem (1854-57). Under så gott som hela sin stormästaretid tjänstgjorde 
Westerstrand även som Generalordförande, endast under år 1836 tillfälligt av
löst av J. A. Biörck. 

Pehr Westerstrand inträdde i Par Bricole den II januari 18 l 5, då 30 år 
gammal. 

»För ett samfund, som drufvan, lyran och sången förenar, var han redan 
förut icke okänd, såsom varm älskare af detta mystiska tretal. Han emottogs där 
af liktänkande vänner och själsfränder såsom Hjortsberg, Pettersson, Valerius, 
Robson, Raab etc., ehuru tidpunkten för hans inträde, under föregående strider 
emellan Ordens Styrande och Styrde, icke var den fördelaktigaste för den all
männa Sällskapsglädjen. De förre sökte genast att värfva honom för sitt parti, 
men att hylla aristokratiska tänkesätt var hvad Westerstrand minst förstod.» 

Med anledning av nämnda förhållanden inom Sällskapet åtog sig Wester
strand icke någon ämbetsmannabefattning förrän Hjortsberg 1822 blev utsedd 
till Stormästare. Han blev protonotarie och därefter i rask följd Ordförande i 
Arbetsgraderna 1824, Storhärold 1827, Generalordförande 1829 och Storkansler 
1832 • 

Vårhögtidsdagen, den 16 maj 1832, hade Westerstrand som Generalordförande 
för första gången utdelat de nya hederstecken åt Jubelkommendörerna, som 
ännu äro i bruk, och Barbaradagen, den 4 december, kunde han inviga den åt 
det Lysande Bricolleriets tjänst utförda Stora Silverbålen. 
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Silverbålen. 

Silverb11en 
Alternativa ritningar av Carl Gustaf Blom Carlsson, 

Sällskapet Par Bricole. 

»Bålen utaf gediget siIfver, som glänste på Ordens Dryckesbord» invigdes 
på så sätt att först »afsjöngos Högtids Sånger utaf talrika wäxlande Choeurer och 
genast efter deras slut behagade Stormästaren, åtföljd av Deputerade Stor
mästaren och af Stor Cancelleren, ifrån Tribunen nedstiga till Dryckesbordet, 
hvarest den nyssnämnda 21 Kannor fluidum rymmande prydliga så kallade 
Barbaras Bål blef efter stadgad särskild Ritual, utaf De Tre Styrande Mästarne, 
biträdd af Ordens General Provideur, med största solenitet invigd. .. och intill 
bräddarne uppfylld med synligt ljufligt fluidum.» 

Ceremonien var i stort sett lik den, som sedan långt tillbaka brukats inom 
Sällskapet. Brygden tillagades tidigare i en festlig bål av porslin. Sedan de Sty
rande Mästarne och Stor Officianterna »uttömt en pokal», uppmanades Brö
derna av alla grader »smaka de ljufliga safterne, hvilka under klingande Fanfarer, 
i rundeliga Portioner intagas, och i förening med skenet från den heliga Lampan 
med lysande färger målade Brödernes kinder». 

Samma dag meddelade Stormästaren att, till belöning för utmärkta förtjänster, 
tvenne nya ämbeten inrättats, i det att till Ordens Intendent utnämndes Guver
nören Carl Gustaf Par111ent och till Ordens Bibliotekarie vice Guvernören Her-
111an Schlytern »i och för hvilke Heders Beställningar särskilde nya och smak
fullo decorationer blifvit åt bemälde tvenne Bröder anskaffade, dem de i dag 
för första gången bura.» Intendentsämbetet inrättades första gången 1786 men 
sammanslogs 1790 med Providörsämbetet. 

I den på vårhögtidsdagen 1833 föredragna årsberättelsen, omnämner Stor
mästaren den nya kostbara dryckesbålen av purt silver, »till hvars anskaffande 
nitiske och välvillige Bröders enskilde sammanskott för det mästa bidragit». 
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Silverbålen 
Utförd av guldsmeden Gustaf Möllenborg 1832 efter ritning av Carl Gustaf Blom Carlsson 

och invigd Barbaradagen r8)2. Höjd 54 cm, diameter 71 cm. Sällskapet Par Bricole. 

I protokollet antecknas även, att dagens Jubelkommendörer hyllades med »ver
ser, som af fullstämmige utvalde och talrike Chourer afsjöngos». Även i Barbara
dagens protokoll frambållas de högtidliga sånger, som fägnade Sällskapet. Det 
är Frans Preumayers energiska ledning, som nu börjat bära frukt. - Den 28 maj 
1833 avled i Uppsala Johan Christian Friedrich Haiffner, född den 2 mars 1759 

i Hessen-Kasse!. Han blev kapellmästare vid K. teatern och utövade en livlig 
verksamhet som tonsättare. Mest känd torde han numera vara som kvartett
kompositör, grundläggare av studentsången i Uppsala och utarbetare av koral
boken till Wallins psalmbok. 1 Par Bricole var han ledare av den Bacchanaliska 
musiken 1798-1808. Vackert och sant säger inskriften på H~ffners gravsten 
i Uppsala: »1 svenska toner lefver främlingens minne». 
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Barbaratalen. 

En detalj i vinterhögtidsdagens traditionella firande, som ofta berett de sty
rande allvarliga bekymmer, var Barbaratalet. Det hade hänt att intet sådant 
funnits att föredraga. Så hade man år r822 tvungits att ur arkivet framleta ett 
tal av Lannerstjerna från 1791. Under r 820-talet voro Barbaratalen i allmänhet 
anonyma och föredrogos då liksom senare så gott som undantagslöst av Cere
monimästaren, sedermera Generalceremonimästaren J. W. Berger. Någon före
ställning om deras stil får man av de i protokollen anförda titlarna, såsom t. ex. 
»Salig Moster Barbaras sjöresa i Noachs ark» (r823), »Den Heliga Barbaras 
underverk i Rom» (r824), »Barbaras ankomst till Norden och hennes besök 
hos Hans Kong!. Maj:t Fjolner» (r825; uppläst av Westerstrand), »Angående 
P. B:s ursprung från Barkarby och de därstädes bosatte Barbarerne eller Barbaras 
barn» (av C. F. Dahlgren, r830), »Berättelse om Moster Barbaras besök i Asgård 
hos Oden och hans Drottar samt Einheirar, jämte en skildring av det intryck 
samma besök och den av Fru Moster dervid medförde ägta Bricole Pounschen 
uppå såväl Oden sjelf som hela det öfriga Asa Herrskapet gjorde» (av Clas Li
vijn, r833). 

Den ständigt uppslagsrike Storkanslern Clas Livijn var emellertid varken 
nöjd med sina egna eller andras hyllningsförsök, och före;log därför på vårhög
tidsdagen r 8 34, att som uppmuntran till tävlan om högtidstal på Barbaradagen 
skulle utdelas en belöning, bestående aven med »ljufligt synbart fluidum fylld 
Heders Pokal», ehuru blott av glas, vilken författaren »sedan fluidet wore ut
tömdt ägde att wid alla sammankomster begagna och för öfrigt behålla såsom 
annan sin wälförvärfvade egendom». 

Förslaget antogs enhälligt. Men den utlovade belöningen till trots, »hade lik
väl icke någon ende Broder inträdt på Wädjobanan» på Barbaradagen r834 
för »att uppstämma Lofsånger och Quäden till Hennes Ära». Stormästaren, 
som sade sig häröver vara ganska misslynt, ansåg emellertid detta »böra tilll
skrivas endast tillfälliga orsaker, som till exempel dels den förminskning i kraft 
ett convalescerande tillstånd efter Cholera morbus till äfventyrs qvarlämnat uti 
somliga hjärnor». Den fruktansvärda sjukdomen hade nämligen under det 
gångna året för första gången hemsökt Sverige. Som emellertid det anmärkta 
förhållandet »icke annat kunnat, än högeligen irritera och agitera wälberörde 
Fru Mormor» hade hon själv författat ett tal i bunden stil, som till allmänt 
nöje upplästes av Deputerade Stormästaren Arvid Axel Raab. 

Bland Barbaratalare under de följande åren må nämnas Isak Rosander, C. F. 
Dahlgren, August Blanche, J. A. Kjellman-Göransson, J. W. Hoving, G. S. 
Ingelman, Johan Gabriel Carlen och Herman Sätherberg. 
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»Den ro Januari 1847 beslöt Stora Conseljen, att för framtiden utfästa ett 
pris af I o dukater till belöning för det tal, som till hvarje Barbaradag blefve 
inlemnadt och, efter föregången pröfning, till uppläsning antaget.» Bland de 
påföljande årens Barbaratalare märkes: H. W. Bredberg, Johan Jolin, Daniel 
Hvasser, C. W. A. Strandberg, Herman Bjursten, C. M. Appelberg, J. W. Axel 
Holmberg, Carl Rupert Nyblom m. fl. Av desse råkade Herman Bjursten lämna 
in sina två Barbaratal för sent, varför han båda gångerna blott kom i åtnjutande 
av halva prissumman. 

Sedan Pehr Westerstrands minnesmedalj 1857 präglats, har den ofta utdelats 
som belöning till författare av Barbaratal. Den 18 oktober 1859 beslöts, »att 
Sällskapets för Barbara högtidstalet stiftade pris, i stället för ro dukater, må 
hädanefter utgå med en medalj af nämnda dukatsvärde; att denna medalj präg
las med den Sällskapet tillhöriga stamp som föreställer Bellmans bild ... » Pris
tagaren kunde, om han så önskade hos Skattmästaren utbyta medaljen mot dess 
värde i penningar och ett exemplar av medaljen i brons. Bellmansmedaljen ut
delades för första gången på Vårhögtidsdagen den 15 maj 1860 till Storkanslern 
Fredrik af Wannqvist, då icke som belöning för ett tal till Moster Barbaras 
ära, utan för hans förtjänster som författare till den dramatiska framställningen 
»Drabanternas hämnd» i tredje graden, och hans »ordnande af Sällskapets äldre 
handlingar och historia samt denna sednares sammanfattning, ett till stilen lika 
ledigt, som till innehållet wärderikt arbete». - Förteckning över innehavare 
av Bellmansmedaljen upptogs i Sällskapets matriklar först 1917. 

Vårhögtidsdagen 1835 nedlade hovrättsrådet Magnus Michael Rosbeck Gene
ralprotonotarieämbetet. Han efterträddes av förutvarande Protonotarien E. F. 
Lauren och utnämndes såsom belöning för lång och nitisk tjänst till vice Stor
sekreterare. Barbaradagen samma år dubbades till Guvernörer bl. a. hovmar
skallten Bernhard von Beskow, premiäraktören Nils Wilhelm Almlöf, tonsät
taren Bernhard Crusell och bokhållaren i Statskontoret Herman Schlytern. 
Samma heder vederfors vårhögtidsdagen 1836 hovkapellmästaren Johan F. Ber
wald, under det att tonsättaren Olof Wilhelm Udden, då ännu kammarskrivare, 
kallades till vice Guvernör genom den sista ämbetsskrivelse i Par Bricole, som 

bär Axel Arvid Raabs namn. 

Axel Arvid Raab. 

Den blott 43 år gamle, över hela Sverige varmt uppskattade Bellmanssångaren, 
kaptenen vid ingenjörskårens fältmätningsbrigad Deputerade Stormästaren i 
Par Bricole Axel Arvid Raab led sedan ungdomen aven tärande sjukdom, som 
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under sommarmånaderna r836 snabbt förvärrades, tills den 20 september »ban
den lossades mellan den svaga hyddan och den starka själen». 

Om karaktären av hans Bellmanstolkning, till stor del ägnad åt bricolleriet, 
är tidigare talat. Han var född den 2 juni r793, blev r 809 student i Uppsala 
och ämnade till en början bli präst, men avleddes från denna bana av sitt starka 
konstnärliga temperament. År r8r2 återfinna vi ·honom under riksdagen som 
kanslist i prästeståndet. Men kort därefter inskrevs han i ingenjörskåren, där 
han r 827 blev kapten. Inom bricolIeriet anslöt han sig till den Robsonska oppo
sitionen och innehade, sedan denna segrat, flera ämbeten i Arbetsgraderna, vilkas 
vice Ordförande han var r821 och Ordförande r832-35. Sistnämnda år ut
nämndes han till Deputerad Stormästare. Även i andra närstående sällskap var 
han medlem såsom i Götiska förbundet och Bellmanska sällskapet, där han var 
en bland stiftarna. 

»Hur saknad han var wisade, utom, det talrika sorgtåget till hans graf, den 
minneswård, efter ritning af Brodern Intendenten Axel Nyström, bröderne, 
på Nya Kyrkogården, upprest [r838] till hans åminnelse, och ännu mera den 
wård om hans minne, som Bernhard von Beskowegnat honom i sitt herrliga 
tal vid parentationen, den r 8 April r 8 37.» 

Parentationen ägde rum på stora Börssalen, som för ändamålet dekorerats 
genom professor Nyströms och hovkamrer Fogstrands försorg. Raabs anhöriga 
voro inbjudna.och sorgehögtidlighetens ceremoniel hade författats av Clas Livijn. 
Körerna hade Bernhard Crusell komponerat och arrangerat och musiken, utförd 
av Svea Livgardes musikkår, leddes av Koralintendenten Frans Preumayr. Den 
insamling för grundläggande aven fond till Axel Raabs minne, som föranstal
tades, inbragte 352 Rdr B:co. År r84r anslogs till Raabska fonden 400 Rdr B:co, 
vilka Sällskapet erhållit i gåva av Karl XIV Johan. 

År r838 antogs omarbetningen av första Riddaregradens (SSR) ceremoniel, 
ritualer, stadgar och historiska urkunder. Arbetet hade huvudsakligen utförts 
av Storprelaten, komministern i Storkyrkoförsamlingen Carl Fredrik Dahlgren 
med biträde av Deputerade Stormästaren Clas Livijn och Storsekreteraren M. M. 
Rosbeck, av vilka de båda förstnämnda »författade allt hvad deruti i bunden 
form förekommer». Omarbetningen gjorde att några »Sigbarditer ej tillrätta
fanns» hädanefter bland recipiendernas skara. 

Samma år företogs jämväl förändringar »uti åtskillige wäsentliga delar» i 
andra (KSR) , tredje (RGK) och fjärde (RSK) Riddaregraderna aven kom
mitte, bestående av de tre förut nämnda jämte Pehr Westerstrand, Johan Anders 
Biörck och Johan Wilhelm Berger. Kommitten biträddes bl: a. vid utarbetandet 
av åtskilliga i graderna förekommande cantater och andra delar på vers av vice 
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Ordensprelaten prosten Gustaf Henrik Mellin. Andra Riddaregraden förändra
des ånyo r855. Högsta graden ändrades ytterligare r863. Samma år antogs även 
nytt ceremoniel och ritual för firandet av Riddaregradernas allmänna och stora 
Högtidsdag den r r november. 

I början av Riddaregradernas »inrättning» skulle recipienden åtföljas av 
tvenne faddrar, vilka efter receptionens slut skulle vara den nye Riddarens gäster 
vid måltids-kapitlet. Med de r838 omarbetade Riddarestatuternas tillämpning, 
upphörde denna faddrarnas undfägnad och ersattes med »en bål», varmed 
samtliga recipiender trakterade hela kapitalet. Denna plägsed har alldeles upp
hört. 

Venersborgs Par Bricole. 

»Stormästaren och Generalordföranden Herr Presidenten och Commendören 
P. Westerstrand» omtalade på ett »Bricoleri Calas den 29 januari r839 att han 
under en resa sistlidne sommar wid besök hos wår wärda Dotter Loge i Göte
borg, funnit densamma i alla afseenden lysande och förtjänt af Moder Logens 
synnerlige aktning och tillgifvenhet». Trevnaden från Göta P. B. hade »så spridt 
sig att ett sällskap i Wenersborg hos de Styrande Mästarne anhållit att en Dotter
dotter Loge derstädes måtte få inrättas». Från Dotterlogen i Göteborg hade 
även gjorts samma hemställan i en till Ordens Styrelsen i Stockholm den 20 
december r 838 avlåten skrivelse. 

Den 3 februari r839 beslöt »P. B:s Stora ConseilIe» tillåta, »det må, på sätt 
som begärdt blifwit, en Filial Loge af det Lysande Bricolleriet inrättas uti Staden 
Wenersborg, likväl allenast för denna Ordens fyra Arbetsgrader, samt utan rät
tighet att för sig begagna annat namn än Dotterlogen i Wenersborg, och skulle 
besagde Loge stå under närmaste inseende af Logen i Götheborg uti allt hvad 
arbetet och den economiska förwaltningen anginge». År r84r förärades Wäners
borgs P. B., av Moderlogen »ett Ordens baner lika det som samtidigt öfver
lämnades till Göta P. B.». 

Sjusovardagen r839 instiftades i Linköping ett ordenssällskap, Wikni1~gs

Commissionen, med vilket Par Bricole åtminstone i senare tid upprätthållit myc
ket vänskapliga förbindelser. Inga handlingar i vårt arkiv bevara minnet av 
äldre samhörighet och någon direkt avhängighet av P. B. föreligger väl icke 
heller. Men Commissionens festskrift vid roo-årsjubileet r939 antyder en stark 
ideologisk överensstämmelse mellan de båda sällskapen, ytterligare stärkt av öm
sesidiga besök och aktningsbetygelser. Flera av Commissionens ledamöter äro även 
bricoIIister, bl. a. dess Stormästare, RGK Per Tollin. 
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Hundraårsminnet av Bellmans födelse. 

»För att begå minnet af den odödlige Skald, som utgjort sitt fäderneslands 
heder och detta Sällskaps prydnad, Carl Michael Bellmans födelse för Ett Hund
rade år sedan», sammanträdde hela Bricole till middagsmåltid den 26 juli 1840 
k!. 2.30 e. m. i Wauxhallen, senare Novilla, på Djurgården. 

»Vid väl uppdukade och försedda bord begicks måltiden och då denna bör
jade nalkas sitt slut, samt Pokalerna blifvit fyllda utur Sällskapets Stora Silfver 
Bål jemte andra, större och mindre, Reservoirer, för godt och välsmakande ljuf
ligt fluidum», höll Stormästaren och Generalordföranden Pehr Westerstrand 
ett innehållsrikt tal »för Seckular Festens föremål», varefter följde sång på 
melodien »Storm och Böljor tystna ren» med text af Rådmannen J. W. Berger, 
hurrarop och fanfarer. 

Härefter »ägnades en hjärtlig skål, alla andra oräknade, den store Skaldens 
ännu lefvande Enkefru, samt beledsagades af för tillfället sammanskrifne och 
afsjungne Werser». 

»Klockan omkring 7 på aftonen, sedan det förut på eftermiddagen i ymnog
het fallna regnet upphört, och himmelen antagit ett gladare utseende, af tågade 
Bröderne i god ordning till den Byst, som åt samtid och efterverld förvarar Carl 
Michael Bellmans anletsdrag». Omkring skaldens byst hade uppförts ett öppet 
tempel, klätt med löv och blommor. För sångarna hade uppsatts en upphöjd 
plan och för »Harmoni-Musiken», på en kulle i grannskapet, en läktare rym
mande 50 personer. Stormästaren beprydde bysten med en stor, grönskande vin
rankskrans och deklamerade därefter ett poem, kalla t »Bellmans skugga, till 
Svenska Folket den 26 juli 1840», av Johan Gabriel Carlen. 

Härefter »följde åtskilliga melodiske Sånger, b!. a. recitativ och kör av Clas 
Livijn, samt Musik-Stycken, utförda af Kong!. Svea Lifgardets Musik Corps, 
hvarunder Hans Maj:t Konungen och den öfrige Kong!. Famillen täcktes visa 
sig promenerande i flera särskilte Equipager och någon stund uppehålla sig i 
närheten af det Festliga Templet, vid hvars passerande andra gången Hans Maj: t 
Konungen lät, genom Gouverneuren, Herr t. f. Öfver-Ståthållaren, General 
Majoren och Commendeuren Axel Möllerhjelm, i Nåder tillkännagifva, det Hans 
Maj:t för att än vidare förhöja glansen och bevara minnet af närvarande Hög
tidlighet, Nådigst ville till Sällskapets Fattig Fonder förära en summa af Sex 
Hundrade Riksdaler Riksgälds Sedlar, för hvilket förnyade vedermäle af Kong!. 
Maj:ts Nådiga huldhet och omvårdnad Herr t. f. Öfverståthållaren anmodades 
till Hans Maj:t framföra Sällskapets underdånige och vördnadsfulle tacksägelse, 
hvarpå Folk Sången afsjöngs och så väl Sällskapet som den i Stor myckenhet 
församlade Menigheten af alle Stånd och Classer uppstämde de lifligaste Hurra
och vivatrop. Vid pass kl. 9 åtskiljdes Sällskapet.» 
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Ur krönikan. 

Är 1840 avgick Westerstrand från chefskapet vid K. teatern. Han hade be
gärt avsked redan 1838 men beviljades då blott tjänstledighet. Lika litet som 
företrädaren, Bernhard von Beskow, hade han, trots stora personliga uppoff
ringar, lyckats lösa den kungliga scenens tilltrasslade problem. Är 1842 upp
höjdes han i adligt stånd, en utmärkelse, som han ~äges blott motvilligt ha under
kastat sig. 

Hösten 1841 var den världsberömde dansösen Marie Taglioni Operapublikens 
avgud. Hon omnämnes här blott emedan det flöt bricollistiskt blod i hennes 
ådror. Hon var Christoffer Karstens dotterdotter, född i Stockholm 1804-

Vinterhögtidsdagen den 4 december 1841 meddelade Generalordföranden, »att 
vår hedervärda Moster Barbara, hvilken gjort sig känd och ryktbar för mång
faldiga talanger och alltid utmärkt sig såsom en förståndig Hushållerska fallit 
på den industrien att utgifva en Tidning under namn af Barbara Aftonblad ... » 
I artiklar, notiser och aunonser få bröderna såväl i gemen som enskilt, vad de 
förtjänat, och anspelningarna på aktnella förhållanden roa ännu i dag, så t. ex. 
programmet vid den konsert, som annonseras av »samteliga hufvudstadens Tid
ningsblad». En kritik av Sällskapets interna angelägenheter utlovas aven trolleri
professor, som skall uppträda under måltidskalaset. Bl. a. säges det, »tager han 
det nyss hållna Par Bricollstalet, lägger det under en hatt och anmodar några af 
åskådarne att stadigt hålla derpå. Han tager då sin baguette, och efter tre slag 
på hatten skall man vid hattens upplyftande finna till sin förvåning, Talet för
vandlad t till en pannkaka.» - En liknande tidning, kallad »Nattligt Allehanda», 
utgavs till Barbaradagen 1 847. 

Är 1842 förändrades de i tredje Arbetsgraden förekommande tablåerna till 
»ett theaterstycke». De däri dömande bröderna fingo »sin ständige Ordförande 
uti Ordens Lagman, till hvilket då inrättade General Embete utnämndes brodern, 
Hofkamreraren N ytzell.» 

Den 10 november 1 844 upplöstes Göthis!?a Förbundet, icke att förväxla med 
det nu existerande, likbenämnda sällskapet. Det hade bildats i Stockholm den 
16 februari 18 II av några vid ämbetsverken tjänstgörande unga män, vilka 
alla varit kamrater i Uppsala. Så småningom invaldes även författare, konstnärer 
och andra intresserade. »Förbundet var en broderlig förening af män, egnade 
åt upplifvandet af de Gamle Göthers frihets-anda, mannamod och redliga sinne». 
Göterna voro förpliktade till forskning i de fornnordiska sagorna och hävderna. 
Det högsta antalet medlemmar blev 93 och av dessa voro rätt många bricollister. 
De kallade sig med götiska namn såsom Thormoger (Pehr Westerstrand), Tet
leifr (A. A. Raab), Thidrekr (B. von Beskow). Förbundet utgav tidskriften 
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Iduna, som gjorde en viktig insats i dåtidens litterära och kulturella liv. Det 
»göthiska» inflytande, man spårar i uppläggning av de två lägre Riddaregrader
nas ritualer, är mera en följd av den allmänna tidsandan än en direkt påverkan 
från Göthiska förbundet, ehuru åtskilliga bland dess medlemmar även bland 
stiftarna, »Stamgötherna» tillhörde Par Bricole. 

Ett litet intimt studentkotteri i Uppsala instiftade 1844 sällskapet »Kungl. 
Bacchiska Trattorden», följt 1850 av »Kungl. Bacchiska Återupplivade Tratt
orden». Båda dessa sammanslutningar blevo mycket kortlivade. Den ledande 
själen i det sistnämnda, Carl Magnus Appelberg, sedermera fil. mag. och. med. 
Dr., avflyttade redan i slutet av 1850 till Stockholm, där han år 1851 jämte 
några forna ordensbröder instiftade »Stockholms Stora Filialavdelning af K. 
B. Å. T.». Härinom återupptogs ordensverksamheten i så »studentikosa» former, 
att den nybildade logen ofta hade svårigheter att få förhyra lokal för förnyade 
sammanträden. För att höja Trattordens anseende omdöptes den snart till »Det 
Oförgängligt Lysande och Klart Strålande Samfundet S. H. T.». Redan detta 
namn ger vid handen en viss påverkan från bricolleriet. Appelberg var bricollist 
och höll 1856 Barbaratalet i P. B. Då Appelberg 1853 återvände till Uppsala 
för att fortsätta sina medicinska studier, nedlades ordensarbetet i Stockholm och 
återupplivades Trattarorden i Uppsala, där dess moderloge alltjämt har sitt säte. 
Verksamheten inom Stockholms Filialoge återupptogs 1856. Dess namn för
ändrades år 1860 till »Filiallogen Carl Michael». 

Den 26 juli l 847 gästades Par Bricole av den då 68-årige danske skalden 
Adam Oehlenschläger, »den nordiske sångarkungen», som Tegner kallat honom. 
Dagligt Allehanda berättar härom: »Bellmansfesten i Måndags firades på van
ligt sätt af sällskapet P. B., och var ternIigen talrikt besökt, oaktadt den regniga 
väderleken. Bysten var som vanligt blomsterkransad, och tvenne Musikkorpser 
spelade vexelvis; äfven avsjöngos nedanföre bysten ett par af Bellmans sånger. 
Statsrådet OehlensdhJla:ger, som efter inbjudning der infunnit sig, deltog äfven 
i aftonmåltiden på Blå Porten, och i aftonglammet uti den illuminerade och 
blomsterprydda trädgården, der en mindre Bellmansbyst för tillfället fanns upp
ställd. Skålar propornerades [! l, raketter och lusteldar afbrändes, sånger och 
harmonimusik vexlade, såsom vanligt. Tredje skålen af sällskapets ordförande 
egnad åt Adam Oehlenschla:ger, som tackade derföre med några hjertliga ord, 
beledsagades af några vackra, för tillfället författade verser af en bland säll
skapets främste ledamöter, till melodien: Fader Berg i hornet stöter.» 

Den 24 maj 1849 gavs tredje Riddaregraden, R. G. K., för första gången i 
sin nuvarande form, till stadgar och ceremoniel omarbetad av bröderna J. A. 
Biörck och Gustaf Henril, Mellin. 
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Carl Fredrik Dahlgren 
Teckning av Maria Röhl, 1834. 
Kungliga Biblioteket. 

Bland dem, som bortrycktes av döden under senare hälften av r830- samt 
r840-talet, må nämnas: Tonsättaren Olof Åhlsfr5m, död den II augusti r835 
vid sjuttionio års ålder. Han intogs i Sällskapet 1794, och hans verksamhet är 
tidigare berörd. - Tonsättaren Bernhard He1trik Crusell, död den 28 juli r838 
vid sextiotre års ålder. Många av hans kvartetter, såsom »Hell dig, du höga 
Nord», Tegners »Sång till solen», »Flyttfåglarna» m. fl. tillhörde länge Bricole
körens stående repertoar. - Den 20 januari r 84r avled hovsekreteraren, skåde
spelaren och ,ångaren Carl Fredrik Berg; född den 24 augusti 1779. Han ut
nämndes till Ordenskantor r823, men tjänstgjorde även stundom som Koral
intendent, Ordensorganist och »Chormästare i Riddaregraderna» .. 

Natten till den 2 maj r844 avled efter ett fruktansvärt, men i nio långa år 
tappert buret lidande, komministern, Ordensskalden och Storprelaten Carl Fred
rik Dahlgren. Han var född den 20 juni 179r och kom r809 till Uppsala. »Lik
som de flesta av den tidens studerande män vigdes Dahlgren tiU präst för att 
någorlunda snart få ett levebröd», och hamnade r829 som komminister i Stor
kyrkoförsamlingen. Han hade redan då gjort sig ett namn som en mycket 
produktiv skald i humoristisk, bacchanalisk och idyllisk stil, framför allt genom 
»Mollbergs epistlar», utgivna r8r9 och r820. Tavlor ur BellmansvärIden gav 
han även i den dramatiska dikten »Ulla Winblads död» (r82r) och vådevillen 
»Ulla Winblads födelse eller Paris' dom» (r829)' 

I Par Bricole, där den långe, magre mannen med de markerade dragen, örn
näsan och de sällsynt livliga och uttrycksfulla ögonen, länge var en av förgrunds-
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figurerna, och där han alltjämt gör sig påmind i de innerliga och vackra ritua
lerna till våra Riddaregrader, bevaras många alster även av hans lekande och 
lätta konst. »Han formligen gnistrade av kvickhet och detta ej blott i infall 
och anföranden utan även i de otaliga tillfällighetsverser, som han strödde om
kring sig. Mitt under sorl och prat kunde han kasta ned sådana på papperet 
och därpå uppläsa dem med djupaste allvar.» Han inskrevs i Sällskapet 1821. 

År 18 3I efterträdde han Stjernstolpe som Ordensskald och 1835 J. G. Holm
berg som Storprelat, varigenom han fick ett lägligt tillfälle att anslå en all
varligare ton än tidigare i ordenslivet. Blott under de två sista åren av sitt liv 
upphörde han så gott som alldeles att däri deltaga, varför hans ämbete uppe
hölls av vice Storprelaten G. H. Melin. 

Dahlgren var känd som stiftare och medlem i ett otal ordnar och sällskap, 
såsom Manhemsförbundet, Gröna rutan, Bellmanska sällskapet, Aganippiska 
brunnssällskapet m. fl. Men han hade även allvarligare sysselsättningar. Han 
var sålunda riksdagsman 1828, 1834-35 och 1840 samt riksgäldsfullmäktig 
1834-44. Det var för att få behålla sistnämnda syssla den vänsälle och levnads
glade skalden måste »spela rollen av frisk» in i det sista. 

Den I 2 oktober I 844 avled generaldirektören i Styrelsen över rikets fängelser 
och arbetsinrättningar, Deputerade Stormästaren Clas Johan Livijn. Han var 
född den 12 november 1781, avlade 1805 examen till rättegångsverken och 
inskrevs i Svea hovrätt. År 1808 blev han auditör vid Skaraborgs regemente, 
som han 1813-14 följde under fälttåget i Tyskland. År 1818 utnämndes 
han till justitiarie i Krigshovrätten, 1827 till krigshovrättsråd och slutligen 1835 

till generaldirektör. I sistnämnda egenskap blev han grundläggaren av Sveriges 
moderna fångviirdsväsen. Hans alstring som vitter författare tillhörande den 
»nya skolan» kan här blott antydas. Han deltog som slagfärdig och kvick pole
miker i sin tids litterära fejder, skrev lyrik, dramatik och prosaberättelser, men 
var, som Askelöf säger, ehuru otvivelaktigt ett geni, »för mycket en handlingens 
man för att blifva en hel poet». Hans roman »Spader Dame, en berättelse i bref, 
funne på Danviken» utkom 1824 och blev en av årtiondets mest lästa böcker. 
Par Bricole fick glädja sig såväl åt hans bisarra humor som hans skaldegåva och 
ovanliga handlingskraft. Många Barbaratal, hymner och visor av hans hand 
förvaras i Sällskapets arkiv. År 1838 utgav han ett minnestal över Axel Raab. 
När den Robsonska oppositionen, till vilken han naturligtvis anslutit sig, segrat, 
blev han vice Ordförande och Ordförande i Arbetsgraderna 1820-23. När 
Westerstrand tillträdde Stormästarämbetet blev han Storkansler 1833-36 och 
efter Raabs död Deputerad Stormästare 1836-44- Många av hans kraftfulla 
insatser i ordenslivet ha i det föregående skildrats. Ett genom överansträngning 
förvärrat hjärtlidande gjorde slut på hans verksamma liv. 
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clas Johan L·ivi jn 
Teckning av C. C. af Wirsen. 
Kungliga Fångvårdsstyrelsen. 
Foto Svenska Poträttarkivet. 

Den 23 mars 1845 avled grosshandlaren och skeppsredaren Abraham Rydberg, 
född den 3 april 1780 och medlem i Sällskapet sedan 1803. Hans minne lever i 
namnet »Hotell Rydberg» men än mer i den storslagna donationen »Rydbergska 
stiftelsen». Den I september samma år avled, som förut omtalats, förre Stor
mästaren, justitierådet Johan Henrik Peterson, och den 22 april 1846 Ordens
organisten Johan Emanuel Berg, född den 22 oktober 1768 och utnämnd till 
sitt ämbete samt St. Sigb. Riddare 18 I 8, följda den 13 mars 1848 av Bellmans
bystens skapare, bildhuggaren Johan Niklas Byström, född den 18 december 
1783, och den 25 december 1848 av tonsättaren JO!:Jan Erik Nordblom, född 
den 12 april 1788. Nordblom blev 1833 Hreffners efterträdare som Director 
Musices i Uppsala och var en omtyckt vissångare och kvartettkompositör, bl. a. 
av den ännu stundom sjungna »Härliga land». 

År I 848 medförde ännu ett för Sällskapet smärtsamt dödsbud, i det att 
kryddkramhandlaren, sedermera illiterate rådmannen Johan Wilhelm Berger då 
skattade åt förgängelsen. Han var född 1786 och inträdde i Sällskapet 1814. 

Från 1824 innehade han »på en gång tre befattningar». Han var Ceremoni
mästare till I 846 samt General- och Storceremonimästare till sin död. »1 hela 
hans sätt att handhafva dessa embeten, serdeles det i arbetsgraderne, låg», för 
att begagna hans minnestalares (Johan Anders Björck) ord, »något otvunget, 
osökt, ursprunget från ögonblickets ingifvelse, hvarmedelst han i skämtsama 
bilder framställde de skarpaste sanningar, den starkaste satir, utan att såra, och 
om han någon gång med tyngre hand använde skämtets lancett war han genast 
till hands med en förbindning, som upplöste patientens ögonblickliga smärta 
uti belåtenhetens leende». 
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»Sällan träffas en mera poetisk natur än hans - utan egentliga studier af 
den classiska literaturen war han likväl ofta lycklig som författare, heldst i den 
Bacchanaliska genren, hvarom hans tryckta Sånger i Sällskapet P. B. af en gam
mal Ordensbroder vittna.» Hans lyra »klingade mildt och behageligt stämd, än 
för saknadens qväden wid bortgångne wänners grifter, än för glädjens toner 
och wid wåra sammankomster, der improvisationer mer än en gång både för
vånade och hänförde åhöraren, att icke nämna hans egna Barbaratal och de 
begge högtidssånger, till hvars ord Brendler och Randel satt de herrliga toner, 
som utgöra wåra Barbaradagars glanspunkter och som, jemte desse wärderade 
konstnärers namn skola bevara minnet af P. B:s mer än tre decennier tjänst
görande Ceremonimästare». 

Den 20 juli r 849 avled sångaren, musikdirektören och violoncellisten i hov
kapellet Carl Joseph Preumayr, 69 år gammal. Han var en av de tre bröder 
Preumayr som jämte Du Puy införde den flerstämmiga manssången 11 capella 
i Par Bricole, där han även blev Direktör för den Bacchanaliska musiken. 

I juli månad r850 företog Sällskapet under Stormästaren Pehr Westerstrands 
befäl en vikingafärd till Gotland, varunder en dotterloge i Visby inrättades. 
En medlem av Visby P. B:s 3:e grad från denna tid, W. Söhrling, skriver år 
r893: 

»Fredagen den 5:te Julius anno r850 ankom till Visby Ordenssällskapet P. B. 
med ångaren örnsköld, mottogs af allmänna sångföreningen och tågade under 
egen harmoni-musil" anförd af Direktör Ehrenreich till det s. ko Lythbergska 
huset vid St. Johannesplan. Efter välbehöflig hvila samlades Orden på aftonen 
vid bålar och skålar i Nicolairuinen. Dagen derpå, den 6:te, reception i s. k. 
Oscars-salen från kl. 9 f. m. till 3 e. m., hvaruti, genom lottning, trettio två gott
länningar fingo deltaga. Dessa lottade sins emellan till de första graderna, och 
recipierade. Efter receptionen stor middag å Ordens logie, och kl. 5 procession 
af hela sällskapet med standar och fanor, under musik till S:t Nicolaus; ett stor
artadt festtåg: Skridande fram i den solljusa dagen, mellan ruinerna i den gamla 
hansestaden, väckte detta tåg rentaf medeltidsstämning. I Nikolaus tal och 
sånger kring Silfverbålen m. m. o. s. v. Den 7:de Juli afresa under stora ova
tioner. De nye brikollisterne m. fl. följa på ångaren Motala, örnsköld på väg.» 

Visby P. B. kunde emellertid under de närmast följande sju åren icke träda 
i verksamhet på grund av att passande sammanträdeslokaler ej kunde anskaffas. 
Med anledning härav utfärdades stiftelsebrevet för logen först den ro januari 
1858. Ordensrnästare blev lektorn och prosten magister Daniel Söderberg, Depu
terad Ordensrnästare tullbevakningsinspektören Johan Eric Stenberg och Can
celler magister C. J. Bergman, Gotlands kände hävdatecknare. 
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I Visby fanns förut Sällskapet D. B. V. (De badande vännerne), med samma 
ändamål som P. B., musikaliska tidsfördriv och vänskapligt samliv, och den 
lilla stadens befolkning räckte icke till för två sällskap med samma verknings
krets. Det visade sig snart svårt att med framgång hålla Bricollerisamman
träden. Det Styrande Guvernementet i Visby anmodades därför den 27 januari 
1867 att återsända ordenshandlingarna till Moderlogen. 

För att »ofelbart erkänna detta Sällskaps många förbindelser till dess Stor
mästare Herr Presidenten m. m. P. Westerstrand, och för att åt efterkommande 
äfven förvara bilden af den vördade man, kring hvilken Bricollisterne af alla 
Grader med kärlek och tillgifvenhet slutat sig», beslöts att genom en »utmärkt 
Artist» låta måla Stormästarens porträtt. Tvåhundrafyrtio Bröder satsade för 
ändamålet tre Riksdaler Banco vardera. Det var en av de stora mästarna bland 
svenska porträttmålare, Gustaf Uno Troili, som anförtroddes uppdraget att 
utföra porträttet. Det avtäcktes 185 I i Ordens Högtidssal, varvid bl. a. hyllnings
verser av presidenten Henrik Wilhelm Bredberg upplästes. 

Den 5 februari 1851 bildade sex Göta-Bricollister Sällskapet W-sex. Det var 
sekreteraren vid franska konsulatet i Göteborg August Paulin, som bland sina 
intimare umgängesvänner utvalde Johan Wilhelm Wessberg, Anders Fredrik 
Heegh, Carl Albert Andersson, Frans Alaril, Lindström och Axel Henrik Lind
ström, vilka stiftade Sällskapet. Det sägs, att de voro »missnöjda Bricollister», 
men vari deras missnöje bestod, känner man icke till. Sällskapet W-6 Stock
holmsloge instiftades I 8 59. 

Är 1852 inrättades ett »General Embete, under benämning af Ordens Rolig
hetsminister, för Brodern Sven Anders [Svante l Hedin». 

Den 20 februari 1853 recipierades elva nya ledamöter i fjärde Riddaregraden, 
R. S. K., som då för första gången gavs efter omarbetning av bröderna J. A. 
Biörck och G. H. Mellin. Samma år »lithografierades Brodern Westerstrands 
porträtt till försäljning bland bröderne.» 

Från 1852 vikarierade Andreas Randel som Koralintendent för Frans Preu
mayr, vilken vid sjuttio års ålder och efter mer än tjugu års trägen tjänst väl 
kunde behöva avlösning. Han avled den 15 februari 1853, och Randel blev 
då hans efterträdare. 

Inemot mitten av 1850-talet hade Bricolekören nått den storlek och stadga att 
ett mera offentligt framträdande på konserttribunen kunde ske. Det var Depu
terade Stormästaren, handelsborgmästaren Anders Biörck som kom med upp
slaget till »den första af dessa musikhögtider, som satt ledamöternas anhöriga och 
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vänner bland det täcka könet, som eljest icke få vara i Bricollers rum, i tillfälle 
att deltaga åtminstone i våra tonförhandlingar, och hvilka icke litet bidragit, att 
höja vår ordens anseende i den yttre världen». Det sista påståendet är värt att 
understrykas, ty genom den långa rad av konserter Par Bricole gav under 1800-
talets senare hälft, gjorde Sällskapet en stor och betydelsefull insats i Stockholms 
musikliv. Och den ideella vinsten härav för bricolleriet betydde långt mera än 
det ökade yttre anseendet. En ny kraftkälla sprang fram, jämförbar med, om 
än av annan art, än Bellmansminnets aldrig sinande åder, och dubbelt betydelse
full under en period, då sällskapslivet syntes förändra karaktär och en hårdare 
livsföring så småningom började bli en pockande nödvändighet för alla. 

Den första av dessa konserter ägde rum den 29 april 1854 på Stora Börssalen 
och behållningen, 1.000 Rdr Rgs, gick till Sällskapets fattigkassa. En andra kon
sert gavs den 19 maj 1855 och en tredje i december samma år. Överskotten till
föllo av den andra Westerstrandska fonden och av den tredje Koralintendenten. 

År 1854 utgåvos tvenne häften »Handlingar ur Sällskapet P. B:s arkiv». In
ko~sten härav skulle tillfalla Pehr Westerstrands fond (se nedan). I Januari 
1855 beslöt Stora Konseljen öka antalet R. G. K. från 72 till 96. Samma dag 
beslöts ett tillägg till fjärde Arbetsgradens ritual, angående Bellmans verksamhet 
för orden, samt gradens historia. 

Vid andra Riddaregradens sammankomst 1857 tog Prins Oscar Fredrik, Hertig 
av Östergötland, inträde i Sällskapet som dess hedersledamot. Såsom Konung 
Oscar II förklarade han sig vara Sällskapets Beskyddare, och blev året före sin 
död 1907 jubelkommendör. 

Dödens skördar drabbade under 1850-talet hårt det Lysande Bricolleriet, som 
under Westerstrands och hans många hängivna medarbetares långa period upp
levde sin guldålder. Den 4 augusti 1852 skattade Johan David Valerius åt för
gängelsen. Han var född den 13 januari 1776. Hans tidigare levnadsöden ha 
i det föregående berörts. Mängden av hans ~mbeten och offentliga uppdrag kan 
icke här uppräknas. Sin ämbetsmannabana slutade han som kameraldeparte
mentschef i Generaltullstyrelsen 1841. År 1826 hade han fått kansliråds titel. 
Samma år blev han ledamot av Svenska Akademien och året därpå av Musika
liska Akademien. År 1848 valdes han till hedersledamot av Vitterhets-, Historie
och Antikvitetsakademien. 

I Par Bricole inträdde han år 1797. Efter Hallmans död 1800 uppbar han i 
mer än trettio år, till brödernas glädje, Ordensskaldens åligganden. Han blev • 
Ceremonimästare, Ordförande i Arbetsgraderna, Generalprotonotarie, Storsek-
reterare, Storordningsman, Storkansler och slutligen 1832 Deputerad Stor
mästare. 

178 



När Valerius 1847 mottog jubelkommendörskransen, hyllades han med verser 
av Bernhard von Beskow, och i minnestalet över honom den 14 maj 1853 säger 
samma författare: »Ett sådant sångarliv, som Valerii, har varit få i Norden 
beskärdt. Han uppträdde som en af de forna trubadurer, till skönhetens pris, 
läsande sin belöning i de besjungnas blickar, återfinnande sina toner på deras 
läppar.» Hans sånger gingo från mun till mun; »hans tankar levde i yngling
arnas, i de blomstrande tärnornas hjärtan. - - -'Samma karakter som visade 
sig i Valerii täcka visor, i hvilken art inom poesien hans skaldenatur egent
ligen uppenbarade sig, afspeglades äfven i hans personlighet - det låg deruti en 
på en gång mild och glad åsikt af lifvet, förenat med ett naturligt fint behag, 
som gjöt sig så väl öfver hans sånger som hans umgänge. Den som såg den reslige 
Gubben med de långa hvita silfverlockarne kring det högburna hufvudet, beund
rade den sköna synen, den som kände människan beundrade och älskade henne; 
han var den sista länken i den skaldekedja, som omslutit det Gustavianska tide
hwarfvets skönaste minne.» 

Den 26 juni 1854 avled målaren professor Johan Gustaf Sandberg, Hjortsbergs 
porträttör, född den 13 maj 1782. Han tillhörde Götiska förbundet och deltog i 
dess utställning 1818. Är 1821 blev han ledamot av Konstakademien. 

Den I november 1856 avled Deputerade Stormästaren, handelsborgmästaren 
Joha7t Anders Biörek, vid 67 års ålder. Under tolv år stod han, under den Wester
strandska glansperioden, vid Stormästarens sida och delade också äran med ho
nom. Biörck hade tillhört Sällskapet sedan 1821 och varit Ordf. i Arb. Graderna, 
General Protonotarie och Stor Sekreterare. Det var Biörck, som utförde P. B:s 
mera ordnade matrikelverk, som första gången utgavs 1852 i ett }2-sidigt litet 
format och kostade 12 sk. Banko. Det trycktes hos P. A. Norstedt & Söner. 
Grundläggaren av denna firma tillhörde P. B. sedan 1802. Han var född 1763 

och avled den 20 september 1840. 

Biörck var en musikalisk talang av stora mått och »hans förmåga att lätt yttra 
sig i tal och skrift, och hans outtröttliga nit för Sällskapets framåtskridande och 
lyftning i liter ärt och esthetiskt hänseende, i förening med ett älskligt, öppet 
wäsen gjorde honom högt wärderad». Storprelaten Johan P. Kullman säger i sitt 
minnestal över Biörck den 8 april 1857: »Med ovanliga insikter i tonkonstens 
vetenskapliga grunder utöfvade han den själf under flera former. God kompo
sitör, hade han äfven öfversatt åtskilliga till tonkonstens skapelser lämpade arbe
ten. Det fanns näppeligen något vare sig sträng- eller blåsinstrument, han icke 
förmådde traktera. En af de mest nitiske stiftarna af det på sin tid synnerligen 
verksamma Harmoniska sällskapet, deltog han med synnerlig verksamhet i dess 
sammankomster, vanligen med Violin, Violoncellen eller Contra Basen; men fat
tades i qvartetten en sångröst, då var han genast färdig att träda i dennes ställe.» 

179 



Någon dyrkare av Bacchi ljuva safter var han inte. »Det oftast enda glas 
ljufligt fluidum han tillät sig, efterföljdes af många pokaler Selters watten, och 
wid detta föga Bacchiska fluidum kunde han likwäl, mången gång, sedan hans 
pligtmessiga arbete för aftonen war slutadt, tillbringa långa stunder af natten 
bland upprymda bröder, fröjdande sig åt den glada sången, uppmuntrande den 
genom föreslagna, altid med. nöje emottagna skålar, eller deltagande i sällskaps
glädjen med humoristiskt, om också långt, munteligt föredrag, med något musi
kaliskt skämt, improviserad t på det närmast till hands warande instrument af 
de många, ifrån orgeln och kontrabasen till piccolaflöjten, som han kunde be
handla, eller med productionen af sin owanliga färdighet i taskspelarkonsten, dels 
på fri hand, dels med tillhjelp af hans utmärktamachine-attirail i denna wäg, 
som då hemtades tilIOrdenssalen.» 

Året före Biörcks död »hade Sällskapet låtit af Troili.måla hans portdi'tt i 2:ne 
exemplar, hvaraf det ena [i borgmästareuniforml skänktes hans familj, det 
andra [med Dep. Stormästare-dekorationerl förblef Sällskapets tillhörighet». 

Knappa sju månader efter Biöreks .frånfälle, den 5 juni r857, följdes han 
i graven av rådmannen Sven Johan Schönmeyer,den frejdade tenoren i den trio, 
där Herman Schlytern sjöng mellanstämman och Westerstra.nd svarade för basen. 
En del av denna trios repertoar har Westerstrand bevarat åt eftervärlden i sam
lingen »Sillsalaten», vilken innehåller flera av honom själv komponerade alster. 
Schönmeyer intogs i Par Bricole r830 och var r850-53 dessStorkansler. 

Westerstrands eftermäle. 

Den 23 oktober r857 avled vid .ett tillfälligt besök hos dottern och mågen på 
Åkers styckebruk presidenten Pehr Westerstrand vid 72 års ålder efter att hava 
innehaft Stormästareämbetet i 25 år. År r 849 kunde Sällskapet fira »med ser
skild högtidlighet, hvartill ritual var skrifven af Biörck och Jolin, det fyllda 25 :te 
år.et af Westerstrands Ordförande befattning i Arbetsgraderna, den han ännu 
och till sin död, jämte Stormästareembetet utöfvade». Westerstrand tjänstgjorde 
således som Ordförande i Arbetsgraderna i 33 år. Från r 832 till r 838 hade vis
serligen först Raab och sedan Biörck varit valda till Ordförande, men P. W., som 
han kallades av Bröderna, intog ofta deras plats. Hans ämbetskarriär inom Säll
skapet är omnämnd i samband med hans övertagande av Stormästareämbetet. 
Förslag hade väckts, att den 6 november r 858 fira 26-årsdagen av P. W:s till
träde till Stormästareämbetet med att till hans ära slå en medalj. Det blev till 
hans minne denna medalj blev slagen, men först den r4 maj r859 kunde, till följd 
av tillfälliga motgångar med arbetet, denna medalj utdelas. På förslag av Depu-
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terade Stormästaren Johan Anders Biörck instiftades 1854 Westerstrandska fon
den, som utgjordes av ett räntebärande fondkapital av 3.000 Rdr Rmt. 

En högtidlig minnesfest över Westerstrand avhölls den 24 januari 1858 och 
bevistades även av Sällskapets Hedersledamot Prins Oscar Fredrik. Till detta till
fälle hade Talis Qualis (C. A. V. Strandberg) strängat sin lyra till Bellmans och 
Crusells toner samt Andreas Randel komponerat en trio. Minnestalare var Stor
sekreteraren rådmannen L. A. Weser. Samma dag avhölls i Göta Par Bricole en 
högtidlig parentation över Westerstrand med minnesord av Jakob Biörklund. 
Ur minnestalarnas anföranden är det följande hämtat. 

Pehr Westerstrand var son aven fattig komminister, och armodet var det enda 
arv han förde med sig från den låga fädernehyddan. Med flit och försakelser 
arbetade han sig upp, så att han redan vid tjugutvå års ålder hade vid Uppsala 
akademi avslutat sin filosofiska grad. »I fall det med skäl kan sägas om någon, 
att han sjeH varit sin lyckas smed, att hans egen skicklighet, flit och redbarhet, 
beredt hans framgång i verlden, så -är det om detta samfunds sednaste Stormäs
tare». I den offentliga världen blev han »President i Kong!. Statskontoret, Förste 
Direktör för Kong!. Maj:ts hofkapell och spektakler, Ledamot af Kong!. Musika
liska Akademien, Hedersledamot af Kong!. Landtbruks-Akademien, Filosofie 
Magister och Kommendör med Stora korset af Kong!. Nordstjerne-Orden». Han 
adlades 1 842. 

Westerstrand älskade icke nöjet i och för sig - det var glädjen han såg om
kring sig, som han älskade, och därtill alltid glädjen i en skön form. Musik och 
sång voro från de tidigaste ungdomsåren hans käraste fröjd. Men icke blott 
sångens, även skaldernas konst var honom kär, och han idkade även denna senare 
liksom den förra. Han översatte till svenska ett flertaloperatexter och hans 1842 

utgivna »Metriska översättningar» innehöllo tolkningar av Shakespeares» Julius 
OEsar», Corneilles »Cid» och Goethes »Reinecke Fuchs». År 1853 utgav han 
ett mindre häfte »Dikter». 

Det var någonting hos P. W. alldeles egendomligt, som ovillkorligt drog män
niskor till honom. »Det var icke hvar för sig, hvarken den ungdomliga frisk
heten i hans lynne, eller den vänliga godheten i hans väsende, eller de talanger 
naturen skänkt honom och hvilka han så frikostigt använde till andras hjälp -
det var allt detta tillsammans och ändå något oförklarligt der till, som verkade 
denna magnetiska dragningskraft i hans personlighet. Blotta åsynen af den sköna 
gestalten med de ädla dragen och den vemodiga mildheten i ögats klara blick 
gjorde hjertat godt.» Med sådana egenskaper var det ej heller underligt, att han 
ägde deras tillgivenhet, som tjänstgjorde under hans chefskap. P. W. var alltid 
till tjänst att hjälpa, där hjälp behövdes. Han slutar ett brev till Jakob Biörk
lund med följande rader: »Lägg härtill, att jag, ovanligt nog, hade lyckats att 
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under veckan bidraga något till tvenne andra menniskors välfärd, och jag hade 
de största skäl att sluta den med att taga ett rus i glädjen. Det blev också studen
tikos radikalt.» 

Jakob Biörklund slutar sitt minnestal över P. W. med följande ord: »Vår 
förlust synes oersättlig, ty han var mera än vårt hufvud, hanyar själen och lifvet 
i vårt brödraförbund, liksom han var för oss alla en den vackraste förebild af vis 
glädje och glad vishet». 

Det sista, märkliga beslut, som Pehr Westerstrand som Stormästare genom
drev, var tillståndet för Mosaiska trosbekännare att bliva Riddare av de bägge 
första Riddaregraderna. Göta P. B. hade mottagit »mosaiter» ända till 1853, men 
måste upphöra därmed på Stora Konseljens avstyrkande. Pehr Westerstrand var 
av liberalare åsikt och lyckades upphäva förbudet. Det fattade beslutets innehåll 
var att »Sällskapets två första Riddaregrader skulle stå öppna för invalda med
lemmar af Mosaiska trosbekännelsen, som förut skriftligen förklarat sig önska 
inträda däruti och afgifvit förbindelse, att respektera, ,hvad inom Graderne före
fölle, äfven om något däruti förekom, som icke vore öfverensstämmande med 
deras religieusa öfvertygelse». Sällskapets flitige hävdatecknare Wannqvist har 
gjort detta protokollsutdrag och han berättar vidare: »Då ofvanstående skrefs 
hade mer än ,ett tiotal af år förflutit sedan tilldragelsen. Ingen af ännu lefvande 
Conseljledamöter har ångrat den eftergifvenhet, som visades för Stormästarens 
fördomsfria åsikter». 

I sin minnessång över den hädangångne frågar T alis Qualis : 
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»Hvad var då grunden till en sådan makt? 

Det var den grund som blir evinnerliga, 

Det var den kärlek du, ååagalagt, 

Allt samlifs grundsten just - det innerliga. 

Det var din tanke, som ej tänkte argt, 

Det var din hug, som ingens ofärd ville, 
Det var din hand, som aldrig mätte kargt, 

Det var ditt hjärta färgadt af ditt snil~e.» 



SÄLLSKAPET PAR BRICOLE 

UNDER I8oo-TALET 

Rån och med 185D-talet börjar den storslagna materiella utveckling i vårt 
land, vars kulmen vi väl ännu icke skådat. BlDtt några på måfå valda företeelser 
kunna här ge en föreställning Dm de djupgående förändringar i livsföringen, 
s~m detta av verklig pioniäranda präglade decennium medförde för vårt fDlle 
Liberalismen upplevde sin soliga vår. Ståndsrepresentationen lutade mot sitt 
fall. Tullfrihet började införas, åtminstone för viktiga livsmedel. Öresunds
tullen avskrevs, skråväsendet likaså. Nykterhetsrörelsen gjorde stDra framsteg. 
Strafflagstiftningens humanisering begynte. Husagan, kyrkoplikten, spö- och 
risstraffen avskaffades. Kvinnans frigörelse stDd på dagordningen. Fredrika 
Bremers »Hertha» utkDm 1856. Kvinna blev på egen begäran myndig vid 
25 års ålder. Undervisningen reformerades såväl vid universitet som vid tek" 
niska läroanstalter Dch skolor. En »reallinje» infördes. FolkskDIor och småskolor 
inrättades, Dch flickDrnas skolfråga började vinna beaktande. 

»Eldvagnarna», dessa »utlänningens kapricer», Dm vilka man hört, att de 
skulle »fara fram SDm drakar Dch kometer och skrämma lifvet ur både folk 
och fä» Dch ruinera gästgivare Dch forbönder, började rulla på svenska järn
vägar utan att bekräfta de farhågor, som i riksdagen uttalats till Dch med aven 
L. Fr. Rääf, att de endast skulle lDcka till stöld de kringboende, vilka väl icke 
kunde »uraktlåta tillfället att där hämta sitt jernbehDf». Elektriska telegraflin
jer byggdes. Gasbelysning infördes i allt flera av de större städerna, i StDckholm 
1853. Frimärken trycktes. Decimalsystemet började sitt segertåg. En riksdaler 
riksmynt blev hundra öre. Metersystemet antogs dDck först 1878. 

Det mDderna lantbrukets införande brukar man förlägga till 4D-talet. SkDgs
brukets uppsving begynner med 50-talet. De första ångsågarna inrättades i 
Vivsta 1851 och Kramfors 1852. Tyvärr följde en period av ohämmad skogs
skövling. InDm järnhanteringen infördes bessemermetDden 1858 av G. Fr. Gö
ransson. 

Är 1860' hade antalet fabriker Dch manufakturverk ännu ej ökat anmärk
ningsvärt, men arbetarstammen hade under de sista tjugufem åren stigit från 

185 



Fredrik Wilhelm Scholander 
Arkitekt och författare, född 18r6, död r881, 
ställde sin stora talang som tecknare. till Par 
Brkoles förfogande. 
Sällskapet Par Bricoles fotografialbum. 

omkring I4.500 till 3I.ooo. Tillverkningsvärdet hade under samma tid ökats 
från omkring I7 miljoner Rdr till i runt tal 70 miljoner Rdr. De mekaniska 
verkstädernas tillverkningsvärde visade en stegring med 937 procent (Motala 
verkstad oberäknad). Av stora anläggningar, som tillkommo eller nådde sin 
fulla utveckling under 50-talet, kunna nämnas Kockums etablissemang på Hol
men vid Malmö, J. och K. G. Bolinders mekaniska verkstad i Stockholm och 
Trollhättans mekaniska verkstad. Firmanamnet Nydqvist & Holm inregistrerades 
I850. Vid mitten av 50-talet uttog J. E. Lundström sina epokgörande patent på 
fosforfria säkerhetständstickor, och hans fabrik i Jönköping blev snart världs
bekant. Som en sista, industriens utvecklings belysande siffra må anföras att 
stenkolsimporten under I850-talet tredubblades.· 

En ny tid hade randats. Arbetslivet hade på allvar kommit i gång i Sverige. 
Begåvningen, skickligheten, kunnigheten skulle hädanefter bedömas och ekono
miskt uppskattas på ett helt annat sätt än tillförne. För nöjeslivet blev klimatet 
härigenom åtskilliga grader svalare. Den forna takten och tonen bibehöll sig 
väl under hela Carl XV:s glada tidevarv. Men redan vid sekularfesten I 874 
höra vi Par Bricoles Deputerade Stormästare klaga över att »de materiella om
sorgerna hopa sig och guldets klang ljuder i de flesta menniskors öron mera 
lockande, mera Ijufligt än lyrans toner». Men än värre var, att det växande 
släktet synes ha förlorat förmågan att njuta den äkta glädjen som ett livselixir. 
Som ett utmärkande och beklagligt drag för den nya tiden påtalas detta bl. a. 
aven så allvarligt lagd natur som skolmannen Sigfrid Almquist i hans bok om 
Gunnar Wennerberg. Och då Almquist antyder, att den forna glädjens njutande 
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»Blilbandade Bacchibröder bekransade billens bräddar, bärande byxorna bakfram» 
Apoteos över Barbaradagen. Namngivna från vänster: Bredberg, Blachet, 

\'7esterstrand, rådman Berger, polismästare Bergman. 
Teckning av F. W. Scholander, 1847. 

Sällskapet Par Bricole. 

även i hans kretsar blott ersattes av det otillfredsställande surrogatet »att supa», 
framträder bricolleriets hela utveckling intill Westerstrands frånfälle i en ny 
dager. Det synliga ljuvliga fluidet hade där icke spelat någon allt dominerande 
roll. De bacchanaliska parafraserna och ritualerna till trots hade ordenssamvaron 
haft en rikare innebörd än det tillfälliga, ytliga nöjet. Det länder Par Bricole till 
heder, att det inom sina kretsar intill våra dagar lyckats bevara något av den 
broderskapets sanna glädje, som av den gamle erfarne skolmannen tillmättes 
den största karaktärsdanande och personlighetsutvecklande betydelse. 

Herman Schlytern 1858 - I 877 

Det var icke lätt för Herman Schlyfern att efterträda Pehr Westerstrand, 
som varit en av de ledande i Par Bricole i mer än fyrtio år och dess Stormästare 
i ett fjärdedels århundrade. Det var också med berättigad tvekan, han åtog sig 
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Stormästareuppdraget på sina närmaste vänners uppmaningar. Han var född den 
23 november 1802 i Brahestad, där fadern var tullförvaltare, och härstammade 
från en tysk släkt, som i början av Iloo-talet från Pommern flyttat till Finland. 
Sedan detta land 1809 kommit under ryskt välde flyttade familjen över till 
Sverige. Schlytern intogs i Par Bricole 1828. Han tillhörde de medlemmar av det 
äldre Harmoniska Sällskapets sångarskara, som inträdde i Par Bricole och där 
medverkade till att den fyrstämmiga sången oftare kom i bruk vid sammankom
sterna. Det varma intresse, varmed Schlytern omfattade vårt Sällskap, röjde sig 
på det mest övertygande sätt i hans utövning av de många honom anförtrodda 
befattningarna. Han blev vår första Ordensbibliotekarie 1832, Storkansler 1853 

och Deputerad Stormästare 1857. 

Schlytern var i unga dar en ivrig amatörskådespelare med ett utpräglat intresse 
för den finare komiken och en lycklig framställningsförmåga i den glada stilen. 
»Detta sinne för det komiska följde Schlytern lifvet igenom, och ännu på hans 
ålderdom antogo, så snart han hörde eller sjelf berättade någonting komiskt, hans 
ögon och anletsdrag ett eget skalkaktigt uttryck, vittnande om hans lifliga upp
fattning. Också var han en lycklig berättare och gaf alltid genom ett uttrycks
fullt minspel ökadt lif åt sina lustiga historier. - Om sinnet för det komiska var 
ett framstående drag hos Schlytern, var hans varma tillgifvenhet för tonkonsten 
ett annat, hvilket likaledes följde honom tilllifvets slut. Han hade en ganska om
fattande m~sikalisk bildning, säkert. omdöme och.godt öra.» Han blev ledamot 
av Musikaliska Akademien 1859. Liksom Westerstrand tog Schlytern även del i 
Bellmanska Sällska pets förhandlingar. 

I nära tjugu år innehadeSchlytern Stormästareämbetet och vann hela Bricol
leriets erkänsla och tillgivenhet. Iden korta biografi, som han låtit ingå i P. B:s 
handlingar, skriver han bland annat: »Vän af sansad glädje,tillgifven de vän
ner, som velat närma sig till mig, utan någon åtrå efter hvarken allmänna eller 
enskilda utmärkelser, har jag sökt, såvidt i min förmåga stått, göra rätt för mig. 
Om jag icke kunnat motsvara alla fordringar, så har åtminstone vilja därtill 
aldrig brustit.» 

Herman Schlytern avled oförmodat den l januari 1878 och skulle då om några 
månader blivit prydd med Jubelkommendörsinsignierna. Föregående Barbara
dag hade han med vanlig bravur skött förhandlingarna. Såväl inom som utom 
Sällskapet uttalade man vid Westerstrands frånfälle den åsikten: »Nu är det 
slut med Par Bricoles glänsande tid». Men genom sin energi och med biträde av 
de ledamöter, det lyckades Schlytern att till sina närmaste inom styrelsen för
värva, vederlade han denna åsikt på ett sätt, som icke behöver närmare om
nämnas, säger den nyvalde Stormästaren Carl Jakob Rossander i sitt minnestal 
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Herman Schlytern 
Oljemålning av C. T. Staaff, 1875. 

Sällskapet Par Bricole. 

den 30 januari 1878. Den 15 maj 1875 avtäcktes Herman Schlyterns porträtt 
utfört i olja av hovmålaren och gravören C. T. Staaff. 

Deputerade stormästare under Schlyterns Stormästareperiod voro hovrätts
rådet Carl Hemik Pfeffer r858-69, professor Carl Jacob Rossander r87o-76 

och medicinalrådet Olof Fredrik Hallin r 877-78; Storkanslerer vom notarien 

Fredrik af Wamzqvisf 1858-66, rådmannen Lars Augllsf Weser r 8.67-68 

samt amiralitetskammarrådet Per Olof Bäckström r869-77' 
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Vårhögtidsdagen 1859 utdelades Westerstrandska medaljen för första gången 
och tilldelades skalden Carl Wilhelm August Strandberg, »Talis Quaiis», som 
även ur Westerstrandska fonden erhöll 200 Rdr såsom bidrag till en utländsk 
resa, vilken blev av stor betydelse för hans litterära utveckling. Vinterhögtids
dagen samma år hölls Barbaratalet av skalden Carl Rupert Nyblom. Den förre 
blev ledamot av Svenska Akademien 1862, den senare r879' 

Vårhögtidsdagen r 860 utdelades Bellmansmedaljen, som förut omtalats, för 
första gången. Den 24 maj avled grosshandlaren Gustaf Adolf Sjöstedt i en ålder 
av nittio år. Han hade tillhört Sällskapet i 66 år och var den siste kvarlevande 
från Kexels tid. 

Borås Par Bricole. 

I februari r860 anhöll ett antal bricolIister, som bodde i Borås och orterna där
omkring, att få bilda en Dotterloge i Borås »i anseende till aflägsenheten från 
filial-logen i Venersborg, hvarifrån vi hämtat de känslor af vördnadsfull beund
ran vi hysa för det lysande Bricolleriet». Den 28 juni lämnade Guvernementet i 
Vänersborg förord åt denna anhållan och insände samtidigt en förteckning över 
ett femtiotal medlemmar. Stiftelsebrev utfärdades i juni och det högtidliga öpp
nandet av Borås Par Bricole ägde rum den 5 oktober i hela Rådstugulokalen. 
Moderlogen hade anmodat det Styrande Guvernementet i Vänersborg att förrätta 
invigningsakten. Med anledning härav överlämnade Ordförandemästaren i Vä
nersborg Adolf P. Westman först ordförandeklubban till den: utsedde Ord
förandemästaren för Boråslogen, postmästaren Peter Andreas Dahlgren, därefter 
Diplomet och sist Ordens Statuter. 

Den 27 januari r867 tilläts Boråslogen att utnämna vice Guvernörer, för att 
bereda den en vidsträcktare verkningskrets. Den r 6 januari r 876 gavs tillstånd 
att utdela de två lägsta Riddaregraderna, och den 3 maj r885 erhöll Dotterlogen 
rättighet att utdela Guvernörsvärdighet. Den 29 november r 908 invigde Borås 
P. B. sina nya ordenslokaler. Moderlogen representerades av Deputerade Stor
mästaren H. E. Weylandt samt bröderna A. W. Anderberg och F. E. Kihlström. 
Den 6 november r 9 r o högtidlighöll Dotterlogen 50-årsminnet av sitt instiftande. 
Från Moderlogen närvoro Stormästaren Harald Sundberg, Storkanslern C. Sö
derbaum samt bröderna J. Svanberg, A. W. Anderberg och F. E. Kihlström. Ord
fö·randen· i Arbetsgraderna, disponenten Sven Isak Sandwall, hade författat den 
då i tryck utgivna skriften »Borås Par Bricole r860-r9ro». 

Brandförsäkring. 

I april r86r erhölls hos Stockholms Stads Brandstodsbolag försäkring för Säll
skapet tillhöriga »effecter» till nedanstående värden: 
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Silfver ............................................... 4670 

Möbler och husgeråd (deribland theaterdekorationer och attri-
buter) ............................................ . 

Porcellain och glas ..................................... . 
Klädespersedlar (kostymer) ............................. . 

'5 0 

2860 

Böcker och Musikalier .................................. . '500 12450 

Konstsaker: 

En staty i gips af Göthe, Bacchus i naturlig storlek . . . . . . . . '50 
En byst av Bellman i gips af Sjöstrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . '50 
2ne byster (Kexel) i bränd lera, den ena af Byström . . . . . . . 100 
Form dertill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 o 
En sta~y af träd (Bacchus) 
En d:o (Bacchante) 
Fyra transparenta målningar .......................... . 
En liten staty av träd (Bacchus) ...................... . 
En oljemålning (Faun) .............................. . 
En medaljong i gips (Lundström) af Sergel .............. . 

100 
20 

30 

30 
-------

Rdr Rmt 

I början av 186o-talet hade Par Bricoles högtidlighåUande av Bellmansdagen 
ännu icke antagit den stadga och värdighet, det senare förvärvat. Sångkören 
gjorde icke någon ordnad och regelbunden insats, och Bellmanstalaren, som kan
ske då mer än nu ägde publikens öra, synes ofta ha lyst med sin frånvaro. Kritik 
uteblev icke heller. Den 31 juli 1862 konstaterar en insändare i Aftonbladet, 
att »den 26 juli kunde vara en högtid, der aUa gemensamt firade det svenska 
snillets och den nordiska sommarens högsta fägring», m. a. o. en verklig stock
holmsk folkfest, men fortsätter: »Det är icke tillräckligt vid aUmänna fester, 
lika litet som vid enskilda, att den som står i spetsen nöjer sig med att upplåta 
rum och musik. Gästerna behöfva och ha rätt att fordra en lifvande och ledande 
anda. Par Bricole, som BeUmansdagen representerar värd, synes länge sedan ha 
uppgifvit all tanke på att i denna egenskap bestå andra fioler än för tillfället 
engagerade musikanter. Det är således tid att hädanefter andra öfvertaga dess 
partes. Par Bricole har icke något privilegium på värdskapet. Hvarken Bell
man sjelf eller Bellmans byst tillhör uteslutande detta ordenssällskap, som nu
mera tyckes vilja håUa sina herrliga körer och sina talareförmågor IiIm mystiska 
och okända för den större aUmänheten som sina ceremonier». Denna ampra 
tillrättavisning synes efter hand ha lett till önskad bättring, ty senare klagomål 
av samma kraftiga art ha dess bättre icke avhörts. 
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Den 28 mars 1863 antogs och stadsfästades åtskilliga af Brodern Weser ut
arbetade förändringar i Högsta Riddaregraden. »Efter sålunda förändrad ritual 
gafs Högsta Graden den 9 ode Maji, då Prins Oscar första gången var närvarande 
i denna grad.» 

Den 15 januari 1865 upphävde Stora Konseljen enhälligt på ett från januari 
1864 vilande förslag av Storkanslern Fredrik afWannqvist, »det i Ordens
Statuterne förekommande stadgande att bland Ordens styrande Mästare en skall 
vara Frälseman och två Ofrälse». Ståndsrepresentationen avskaffades som bekant 
först i början av december 1865. 

Barbaradagen den 5 december 1867 överlämnades av Ordningsmannen, bro
dern Abrahamsson, såsom gåva till Sällskapet en silverbeslagen »trädstånka», 
som tillhört den i Uppsala fordom befintliga s. k. »Turkiska musiken». En 
skriftlig berättelse om denna klenod avgavs sedermera och intogs i Stora Kon
seljens protokoll 1869. 

Ansökningar om Dotterloger i Amerika. 

Är 1868 framställdes förslag från några bricollister i New York att där få 
inrätta en Dotterloge. Avståndet till New York syntes alltför stort för att Mo
derlogen skulle kunna övervaka dess verksamhet, varför framställningen avslogs. 
Är 1892 inkom en liknande ansökan från en bricollist Sven Windrou, vilken i 
Sverige burit namnet Vittdrufva och sedan 1880 var bosatt i Chicago, att få 
bilda en »filialafdelning» av Sällskapet P. B. i denna stad. Även denna ansöka.n 
avslogs av samma skäl som förut. 

Såsom en gärd lika mycket av beundran för utmärkta skådespelaregenskaper 
som av tacksamhet och högaktning för mångårigt utövande av Storceremoni
mästarebefattningen överlämnades vårhögtidsdagen den 14 maj 1871 till en av 
dagens Jubelkommendörer, premiäraktören vid K. teatern Nils Wilhelm Almlö! 
den av Sällskapet slagna medaljen över Carl Michael Bellman. De övriga Jubel
kommendörerna denna dag voro medicinalrådet D. Ekelund, kronouppbörds
kommissarien W. Brogren, skådespelaren O. U. Torsslow samt professorn och 
ledamoten av Svenska Akademien, teol. doktorn Anders Fryxell. 

Är 1872 den 23 oktober behagade Konung Oscar II efter underdånig anhållan 
av de Styrande Mästarne förklara sig som Sällskapets Beskyddare. 

Par Bricoles hundraårsjubileum. 

I den glada ivern att få skapa och spela med i ett storslaget och festligt skåde
spel, beredde sig bröderna att redan 1874 fira hundraårsminnet av Par Bricoles 
instiftelse. Härtill animerades de av historieskrivare, vilkas uppgifter icke kon-
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Dekoration för Sekularfesten 
målad av F. T. Liljeblad, 1874 (10 X 3 m). Säilskapet Par Bricole. 

trollerades, ehuru en enda blick i protokollen över tidigare jubileer, högtidlig
hållna av dem som själva upplevat begynnelsen, kunnat övertyga om, att den 
av desse förlagts till ett fem år senare datum. Hundraårsdagen firades samtidigt 
även inom dotterlogerna. 

En festkommitte bestående av notarien Johan Olof SundelI, bankokommissa
rien Karl Robert Looström, notarien Gustaf Ludvig Rinman och hovintendenten 
Johan Erik Wahlström tillsattes. Festligheterna ägde rum den 17 november 
1874 på Stora Börssalen, vars västra vägg i hela sin bredd var täckt aven kolos
sal tavla, densamma som ännu smyckar våra Barbaradagars kapitelsal, utförd av 
dekorationsmålaren Fr. T. Liljeblad efter ett i P. B:s arkiv bevarat utkast av 
J. W. Wallander. Den »föreställde den bekanta Brilrollistiska treväpplingen 
[Bellman, Hallman och Kexell i dithyrambisk yra, skådande en vision å ena 
sidan af 'Moster Barbara', omgifven af Bacchanter, Fauner och Satyrer, och å 
den andra af en nutidens högtidsprocession af Brikollister», bland dem i porträtt
skisser grosshandlaren D. Engström, Banerföraren kapten E. Weylandt samt 
Generalceremonimästaren, premiäraktören Svante Hedin. 

Högtidligheterna, som inleddes med sedvanliga ritualer, blev föremål för en 
ingående skildring i Post- och Inrikes Tidningar, varur följande hämtats: 

»Festen tog sin början strax efter klockan 7 och öppnades med en af K. hof~ 
kapellet utförd, af v. kapellmästaren J. Dente komponerad, ouverture i ädel stil, 
deri tonsättaren, bland andra motiv, på ett lyckligt sätt inflätat äfven den be
kanta 'kommendörs-visan', ett thema af Mozart. Efter ouverturens slut upp
trädde en af sällskapets styrande mästare, e. o. prof:r C. J. Rossander, och 
uppkallade i ett muntligt föredrag bilderna af de män, som företrädesvis gjort 
sig af sällskapet väl förtjenta och genom hvilkas nitfulla verksamhet och lyck
ligt danade personligheter Bricoleriet vunnit sin uppblomstring. Derefter vidtog 
den af hofkapell-mästaren L. Norman komponerade och af d:r c. W., A. 
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Strandberg författade cantaten.» Den inleddes av skalden, väl med tanke på 
fransk-tyska krigets blodiga utgång, med följande förunderligt aktuellt kling
ande kör: 

»Sekler rulla och välden ramla: 
Men hur tingen sin skepnad bytt, 
öfver askan utaf det gamla 
Nya vårar sin matta sytt. 

Södern trampats i grus, och Norden 
Kr till en öken ofta vorden, 

Ja! ännu som i blod står jorden 
Färgad - härjad - men grönskar på nytt. 

Sekler rulla och slägten famla 
Efter ett sken, som alltid flytt: 
Men ur skuggorna af det gamla 
Nya morgnar beständigt grytt. 
Gäckadt, såradt till blods, och smärtad t, 
Svedt liksom en ruin, och svärtadt, 
Kn, som fordom, menniskohjertat 
Dåras - såras - men fröjdas på nytt.» 

»Chörerna, accompognerade af K. hofkapellet, utfördes af sällskapets präktiga, 
80 personer starka chör, med en verve och spänstighet, som väckte allmän hän
förelse. En arioso för tenor utfördes af hr O. Arnoldson och ett bas-solo af 
hr A. Willman. Efter den derpå följande dubbel-qvartetten (exeqverad af hrr 
Arnoldson, Dahlgren, Ohlson, Lundqvist, ]anzon, Håkansson, Willman och 
Lundvik, alla artister vid K. operan), reciterade hr Sv. Hedin det i cantaten före
kommande declamatorium. De stormande bifallsyttringar, som följde på slut
chören 
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Det flämtar ur tidens dunkla gap 
En ande af disig köld; 
Du skämtets rustade ridderskap. 
Bevara mot rost din sköld! 
Mot välvisheten ditt löje håll. 
Möt bitterheten med sång, 
Och genom seklerna sträck din gång, 
Högt lysande Par Bricole! 



gåfvo tillkänna det gripande intryck auditoriet mottagit af hr Normans 
sköna musik, och det, så i instrumentalt som vocalt afseende, artistiskt 
fulländade utförandet deraf. Efter 15 minuters uppehåll öppnades ett sceniskt 
intermezzo, kalladt 'P. B:s födelse', hvilket, författad t af hr J. Jolin, utfördes 
af förf:n jemte hrr K. Almlöf och V. Holmqvist. Stycket efterföljdes af en 
epilog, som framsades af hr G. Fredrikson. Efter lyktade högtidligheter intogs 
i nedra börssalen souper, vid och efter hvilken den festliga stämningen gaf sig 
luft i spirituella föredrag i bunden och obunden form.» 

Festmåltiden, bestod av smörgåsbord, kallrätt på hummer, tunga med legymer, 
fågel och efterrätt. Viner: Portvin, sherry och rödvin. Allt för 6 kr. ink!. 
kaffe med punsch och bischoff. 

Sällskapet betygade under aftonen i telegram sin underdåniga erkänsla till 
sin Beskyddare, konung Oscar II, som vistades i Boxholm. Omkring klockan 
10 på aftonen inlopp från Boxholm från konungen följande nådiga svar: 

»Till eder hundraårsdag sänder jag mina uppriktiga lyckönskningar, beklagar 
att förhållandena hindra mig att personligen framföra dem. Bringa mina vän
liga tänkesätt till samtliga ordensmedlemmars kunskap. 

OSCAR.» 

De enda officiella talen höllos för Konungen av Stormästaren H. Schlytern 
och för Par Bricole av Storkanslern P. O. Bäckström. Därefter höjdes en skål 
för Dotterlogerna, som i tur och ordning besvarades av dessas närvarande 
representanter. Till Moster Barbaras ära talade handlanden Johan Johansson. 
Frans Hodell hade författat »Om hundra år, visa vid P. B:s sekularfest», som 
sjöngs av Ordenskantorn Carl Johan Uddman. I måltiden deltogo. 800 personer, 
varav inbjudna och medverkande utgjorde omkring 180. 

Är 1877 övertog medicinalrådet Olof Fredrik Hallin Deputerade Stormästare
befattningen, som han jämte befattningen som Generalordförande innehade i 
två år. Han var född den 3 mars 1821 i Östergötland. I Bricole invaldes han 
den 6 maj 1846 och avled den 17 december 1888. Han var far till kabinetts
kammarherre Eric Hallin, som 1934-44 var Deputerad Stormästare i Sällskapet. 

Den under Westerstrands och Biörcks tid inledda offentliga konsertverksam
heten fortsattes under följande årtionden med Stormästaren Herman Schlyterns 
helhjärtade stöd. Sålunda gåvos konserter 1859 samt den 29 och 30 november 
1862, de båda senare med Randel som dirigent. Dubbleringen berodde på att 
en matine måste ges för dem, som första dagen icke kunnat få plats. Därpå 
följde konserter 1864 med August Söderman som dirigent, 1865 med A. M. 
Myrberg, 1867, 1868, 1869 med O. Strandberg, 1870 och 1873 med J. Dente, 
1874 med Dente och Ludv. Norman samt 1877 med Dente som dirigenter. 
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Brödrakretsen under I86o- och I87o-talen. 

Till brödrakretsen inom Sällskapet Par Bricole har under alla tider knutits 
en mängd framstående och kända män från konstens, vetenskapens, hovets, 
ämbetsmannakretsarnas och affärsvärldens alla områden. Av lätt begripliga 
skäl kan endast ett litet fåtal av dem alla här omnämnas. För den med någon 
fantasi och personkännedom utrustade ger emellertid ett avsnitt av några under 
I860- och I870-talen avlidna Bröder en viss bild av ordenslivet och Sällskapets 
sammansättning, även om de flesta nämnas utan andra data än titlarna eller 
yrkena vid frånfället. De följa nedan i alfabetisk ordning utan hänsyn till döds
årtalen: 

Premiäraktören Nils Wilhelm Almlöf, född den 24 mars 1799, död den 27 
februari I875, Sällskapets Storceremonimästare under ett fjärdedels sekel, ett 
namn så stort, säges det i årsberättelsen, »att en Storofficiant i P. B. blir en 
dverg, ja själfva S. M. blir liten då man nämner det». Almlöf inträdde vid I7 års 
ålder vid K. teatern, vilken han tillhörde till sin dödsstund eller i 57 år. Be
undran för hans utomordentliga konstnärsgåvor var lika stor som den aktning, 
han i sitt enskilda liv åtnjöt. Ha"; tillhörde Sällskapet i 54 år. Var än hans kärlek 
till Thalia glödande, så var den knappast mindre till Par Bricole. Han gick från 
teatern till P. B. och från P. B. till teatern. Få voro de sammankomster inom 
Sällskapet, vid vilka han saknades. 

Bruksägaren Thomas Aspelin, född den 28 februari I803, död den 2 juni 
I877, den egentlige grundläggaren av Fagersta bruk, vars storartade utveckling 
började under den tid, I 8 P-77, han var dess ägare och ledare. Han ägde bl. a. 
Svindersvik vid Stockholm och var måg till J. H. Peterson. 

Komministern i Klara församling Johan Wilhelm Beckman, född den I8 sep
tember I792, död den ro april r873; hymnolog och framgångsrik forskare i 
svensk psalmhistoria. 

Borgmästaren F. Behm, född den 5 juli I797, död den 29 maj I876. Rådman 
i Linköping och titulärborgmästare därstädes; stiftare av och »körmästare» i 
Drabbis-Orden, som hade till valspråk: »Ingen nöd och ingen sorg, Behmen bor 
pi Drabbis borg». 

Polismästaren Bengt Carl Bergman, född den 25 juli I805, död den r r oktober 
I878. Äger största förtjänsten av Stockholms polisväsendes omdaning i modern 
riktning. Landshövding i Älvsborgs län r 8 5 I-58. Sedermera postmästare i Lin
köping I864-78. 

Hovkapellmästaren Johan Fredrik Berwald, född den 4 december I787, död 
den 26 augusti I86r, ofta som tonsättare anlitad vid högtidliga tillfällen inom 

196 



Sällskapet. Av hans »Gåsvisa» njuta vi ännu varje år vid måltidskalaset i första 
Riddaregraden. 

Hovmarskalken, skalden friherre Bernhard von Beskow, född den 22 april 
r796, död den r8 oktober r868, chef för K. teatern r8JI-32, ledamot av 
Svenska Akademien, har i sina »Levnadsminnen» bevarat många drag ur ordens
livet i Par Bricole. I Levnadsteckningar och minnestal har han bl. a. behandlat 
J. M. Stjernstolpe, A. A. Raab och J. D. Valerius. 

Lektorn och skalden Anders Herman Bjursten, född den 24 mars r825, död 
för egen hand i ett anfall av djupt svårmod den I2 november 1866. Han var 
en högt skattad lärare i »det poetiska element, som ger lif och krydda åt under
visningen», men hans egen litterära alstring är numera bortglömd. Han var en 
kvick och elegant tillfällighetsdiktare, och P. B:s arkiv bevarar flera Barbara
tal och skåltal av hans hand. 

Författaren och politil<ern August Blanche, född den r7 september r8rr, död 
den 30 november r868. Han var en omtyckt dramatiker och författare av 
romaner och noveller. Men det är som Stockholmsskildrare han står som den 
främste i vår litteratur efter Bellman. Det Barbaratal, han höll i Par Bricole, 
finnes icke bevarat. Kanske var det aldrig nedskrivet. Ty Blanche visste med 
sig själv att han satt inne med de egenskaper, som känneteckna den verklige 
improvisatören. I hans lilla privata umgängesordenssällskap »Gröna stugan» var 
Westerstrand naturligtvis medlem och en trägen gäst. 

Presidenten i Kammarrätten Henrik Wilhelm Bredberg, född den r 5 april 
r819, död den ro december r877, hade en skicklig penna, och bl. a. lära alla 
Karl XV:s trontal vara författade eller överarbetade av honom. I yngre dagar 
uppträdde han även som lycklig författare i bunden stil, och P. B:s arkiv be
varar åtskilliga prov av denna talang, såsom Barbaratal, en »Versifierad berät
telse om revisionen i P. B. 1848» m. m. 

Professorn Carl Georg Brunius, arkitekt och konsthistoriker, född den 23 
mars 1792, död den 12 november r869. Väckte intresset för våra medeltida 
byggnadsminnen och verkade genom sina egna byggnadsverk befruktande på 
den samtida arkitekturen. 

Litteratören Johan Gabriel Carlen, född den 9 juli 18r4, död den 6 juli r875, 
avlade hovrättsexamen i Uppsala r837, men ägnade sig sedermera helt åt littera
turen och är väl, sin egen poetiska alstring till trots, mest känd som utgivare 
av samlade skrifter av Bellman, Anna Maria Lenngren och Wadman, samt genom 
sitt äktenskap med romanförfattarinnan Emilie Flygare-Carlen. Han var en 
glad, älskvärd och hjälpsam sällskapsmänniska, men förlöjligades i umgänges
kretsen för sina naivt republikanska utsvävningar. Själv kallade han sig »Maz
zinis vän», »den röde» o. s. v., men vänner emellan gick han under benäm-
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ningen »revolutionsfåret». Alster av hans bidrag till trevnaden inom bricolle
riet finnas bevarade, och sin ståtliga Bellmansupplaga tillägnade han Par Bricole. 

Premiäraktören Carl Georg Dahlqvist, född den 22 juni 1827, död den 20 

september 1873, var en stor tragisk skådespelare, som på grund av sitt lidelse
fulla temperament likväl icke undgick överdrifter, vilket, all beundran till trots, 
ofta gjorde honom till skottavla för tidningskåsörernas elakheter. Man skämtade 
med hans »sepulkrala gravtoner» och hans högtravande uppträdande i privat
livet, där han »med en vålnads afmä tta steg» gjorde entre i m:ll Roses schwei
zeri eller i dyster ensamhet »gjorde tablå» i Strömparterren. 

Kammarmusikern Christian August Gelhaar, född den 10 juni 1810, död den 
I november 1878. Flöjtist i hovkapellet. Om honom sades, att han kunde han
tera »alla möjliga och omöjliga instrument. Lergöken bar han alltid i fickan». 

Vinhandlaren J. Daniel Grönstedt, född den 10 april 1806, död den 20 decem
ber 1876, grundläggaren av den aktade firma, som i många år försåg Sällskapet 
med den noga avsmakade punschen till Barbaradagens rituella brygd. I »Grön
stedts blå» lever ännu hans namn, om ock blott som ett kärt minne. 

Kontraktsprosten och kyrkoherden Gustaf Wilhelm Gum(iJlius, född den 5 

maj 1789, död den 22 november 1877, blev fil. magister i Uppsala 1815, docent 
i grekiska 1818 och lektor i filosofi 1828. Han prästvigdes 1832 och blev teol. 
doktor 184+ Denne lärde man, som ständigt kämpade för vetenskapens och 
konstens ideer, greps under ungdomsåren av den romantiska rörelsen, blev bl. a. 
medlem i Göthiska förbundet och medarbetade i »Iduna». Hans litterära alstring 
hämmades dock av hans herdakall och en mångsidig kommunal och humanitär 
verksamhet. 

Bokförläggaren och boktryckaren Zacharias H(iJggsträm, född den 6 augusti 
1787, död den 3 I oktober 1869. Hans förlagsrörelse var på sin tid en av de för
nämsta i Sverige. 

Grosshandlaren Ludvig Hammarsträm, född den 14 september 1812, död den 
I januari 1877, källarmästare på Operakällaren, eller enligt Konjander i »Hitte
barnet» av August Blanche »förste man därnere». Ett stående Stockholmsskämt 
var, att »hvad man förtjenade deruppe, lade man ned der nere». Men det var 
inte enbart aktörerna som placerade sina sparmedel i »Våningen inunder». 

Generalmajoren J. A. Hazelius, född den 18 april 1797, död den 28 april 
1871, reformerade den svenska officersutbildningen och ivrade som publicist 
och riksdagsman bl. a. för skolreformen. Han var far till Artur Hazelius, N or
diska museets skapare. 

Publicisten och affärsmannen Lars Johan Hierta, född den 23 januari 1801, 

död den 20 november 1872. Grundade 1830 »Aftonbladet». Hans mångsidiga 
affärsrörelse omfattade även en betydande bokförlagsrörelse. 
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Daniel Hwasser och C. W. A. Strandberg 
Sällskapet Par Bricoles fotografialbum. 

Hovkamrern Daniel HUJasser, född den 28 maj 1817, död den 9 mars 1871. 

»När man nämnde detta namn, tänkte man icke så mycket på den offentlige 
mannen, utan fastmera på den glade studenten, 'juvenalen', med sitt älskliga 
lättsinne, den fyndige och qvicke ordlekaren, men framför allt på den tjusande 
sångaren ... ». Han uppträdde även som tillfällighetspoet och Barbaratalare. 

Generallöjtnanten Erik Magnus af Klint, född den 31 oktober 1813, död den 
26 maj 1877. Riksdagsman 1866-77. 

Konteramiralen Johan Lilliehöök, född den 14 april 1804, död den 12 februari 
1874. Tjänstgjorde i sin ungdom i den amerikanska handelsflottan. 

Jakob Fredrik Ljunglöf, tobaksfabrikör, född den 22 oktober 1796, död den 
21 september 1860. Redan vid 24 års ålder var han välbeställd tobaksfabrikör. 
Den av honom grundlagda firman, som upphörde 1915, utvecklade bl. a. snus
fabrikationen därhän, att den Ljunglöfska fabriken blev Europas förnämsta 
snusfabrik. 
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Generalmajoren Per Christian Loven, född den 23 april r799, död den 24 

maj r878. 

Operasångaren Bernhard Alexis Fredrik Lundberg, född den rr mars r823, 

död den r8 april r877, inträdde i Sällskapet r846 och var dess Ordenskantor 
r 854-67. 

Kyrkoherden Gustaf Henrik Mellin, född den 23 april r803, död den 2 

augusti r 876, var en av Sveriges mest produktiva författare, framför allt på 
den historiska novellens område. Par Bricoles arkiv bevarar flera alster i bunden 
form av hans hand. 

Professorn Svm Nilsson) zoolog och arkeolog, född den 8 mars r787, död den 
30 november r883. Bedrev en mångsidig vetenskaplig verksamhet, i flera fall 
av banbrytande art. 

Teknikern och uppfinnaren [manuel Nobel, född den 2r mars r80r, död den 
3 september r872. Far till Alfred Nobel. 

Tonsättaren A1tdreas Randel, född den 6 oktober r 806, död den 27 oktober 
r 864, var Koralintendent i Sällskapet r 8 5 3-62, men hade det förstnämnda året 
redan uppehållit denna befattning i närmare två år under företrädarens sjuk
d~m. Hanvar konsertmästare i hovkapellet och lärare i violinspelning vid Musi
kaliska Akademiert, fr. o. m. r850 som professor. Vid sidan av denna verksamhet 
ägnade sig Randel flitigt åt komposition, och mängden av hans alster är för
vånande. Enbart antalet större eller mindre körverk, som han tillägnat Par Bri
cole, är imponerande. Här må blott påminnas om musiken över handelsborgmäs
taren Johan Anders Biörck och Stormästaren Pehr Westerstrand, hans ståtliga 
Barbarakör »Bacchi barn, o fröjden eder» och de tre körerna i andra Riddare
graden. 

Språkforskaren Johan Erik Rydqvist, född den 20 oktober r800, död den 
17 december r 877, blev juris kandida t r 826, bibliotekarie vid Kungl. biblioteket 
r858 och fil. hedersdoktor r860. Han var ledamot av Svenska Akademien, Vit
terhets-, Historie- och Antikvitetsakademien och Vetenskapsakademien . 

. Operasångaren Gustaf Sandström, född den 7 juni r826, död den 20 augusti 

r875· 
Stadsmajoren Axel Wilhelm Schalil1, född den r9 november r799, död den 

28 juli r877, var en sångare från visans dagar och »kanske en av dess sista repre
sentanter, som hade mod och förmåga att, trots modet, komma fram med den
samma». 

Skalden Elias Sehlsted!, född den 8 december r808, död den 22 juni r874, 

inskrevs i Par Bricole Barbaradagen r 8 34. Hans sånger ha trängt in i varje vrå 
i vårt land. Lyssnade man till hans rilea lyras slag, så hörde man även slagen av 
det ädlaste hjärta. Sehlstedt lade inte ned några överflödiga »omkostnader» på 
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Elias Sehlsted t 
Sällskapet Par Bricoles fotog~afialbum. 

sin poetiska utstyrsel. »Han uppträdde hellre som bygdens tärna i enkel dräkt, 
än som dam i stora världen med mycken grannlåt. Sehlstedts toner kunna för
klinga men de dö aldrig bort.» I Sällskapet skrev han många hyllnings- och 
Barbaratal. 

Järnhandlaren Adolf Richard Julius Slöör, född den r 5 januari r 8 3 5, död den 
20'maj r876. Grundade den alltjämt vid Järntorget belägna järnhandelsfirman. 

Generallöjtnanten, överståthållaren friherre' Jakob Wilhelm Sprengtporfen, 
född den 9 oktober 1794, död den 29 september r875. Han blev överstekammar
junkare r825, överhovjägmästare r8z7, chef för Skogsinstitutet r828 och över
ståthållare r830-38 och r 844-48. I riksdagen satt han r823-65 i adels
ståndet och r866-75 i Första kammaren. 

Friherre Eugene Fredrik Oskar Ludvig von Stedingk, född den 17 november 
r825, död den 22 juli r87r, tillhörde det glada sällskapet Juvenalerna i Uppsala, 
där han r855 avlade kansliexamen. Han var Gunnar Wennerbergs ungdoms
vän och »Gluntarnas» ackompanjatör. Han inträdde på den diplomatiska banan 
men hemkallades och var r860-66 chef för K. M:ts hovkapell och spektalder. 
Han blev r86r ledamot av Musikaliska Akademien. Hans son, greve Måns von 
Stedingk, var Sällskapets Storkansler r931-39. 
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Teaterdirektören Edvard Stjernström, född den r r oktober r 8 r 6, död den 
ro februari r877, ledde Mindre teatern i Stockholm r853-63 och fr. o. m. 
r875 Nya teatern, sedermera Svenska teatern. Det sades att Stjernström byggde 
sistnämnda teater »på en lögn och en bakgata». Han hade nämligen förbundit 
sig att icke grunda någon ny skådebana, när han sålde Mindre teatern till staten. 

Skalden Carl Wilhell1t August Strandberg, född den r6 januari r8r8, död 
den 5 februari r 877, var sin generations främste diktare, ofta uppträdande under 
signaturen »Talis Quaiis». Det torde vara överflödigt att påminna om, att han 
är kungssångens diktare. Hans högstämda lyra har klingat vid många tillfällen 
inom Sällskapet. »Under helsans och kraftens dagar deltog han gerna i samqväm 
med vänner i synnerhet från tidigare år och spridde då både med tal och sång 
i ymnigt mått värme och ljus ur sitt ädla hjärtelag och sin sällsynta begåfnings 
rika fatabur.» 

Sekreteraren i Riksgäldskontoret Carl Gustaf Stuart, född den 24 augusti 
r802, död den 8 maj r873. 

Polismästaren Carl Adolf Sundström, född den 27 augusti r829, död den 24 
november r874. Polisintendent i Stockholm r867, polismästare därstädes r872-

74-
Tonsättaren Johan August Söderman, född den r7 juli r837, död den ro 

februari r876. Ehuru blott 39 år gammal vid sitt frånfälle har han gjort sig ett 
namn inom svensk tonkonst, som ännu av ingen överträffats. Han var r86r-
62 Randels medhjälpare som Sällskapets körledare och r862-65 dess Koral
intendent. Många av hans alster sjöngos för första gången offentligt vid Par 
Bricoles konserter. Bricollisten Frans Hedberg kvad vid hans bår: 

»Hvad du diktat och sjungit ur varmhjärtadt bröst 

är ett arf, som ditt land håller kärt, 

det skall klinga melodiskt från strängar och röst 

som en del af det bästa vi lärt, 

det har gått öfver hafven, och segrande rikt 

öfver grafven det också skall gå, 

ty vår fors och vår skog och vår fjäll är det likt, 

det är klart som en vårhimmel blå». 

Presidenten, R. C. XIII:s Orden Olof Axel TauvoJt, född den 29 september 
r803, död den II januari r877. President i Statskontoret. 

Violoncellisten Carl TorseIl, född den r 3 januari r 808, död den 4 oktober 
r 872, var Sällskapets Generalackompanjatör r 8 54-59 och Ordensorganist 

r859-72. 
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K. J. J. Uddman och Johan Jolin 
Sällskapet Par Bricoles fotografialbum. 

Krigsrådet Anders Wilhelm Tottie, född den 10 september 1812, död den 
23 september 1872. 

Överkommendanten i Stockholm, överste Fredrik Adolf von Troil, född den 
24 maj 1806, död den 28 februari 1873. 

Målaren Gustaf U no Troili, född den 16 januari 181 5, död den 3l augusti 
1875, var bl. a. en ypperlig porträttmålare, varom bilderna av Westerstrand och 
Biörck i Bellmanshuset högt vittna. Han var även en god kompositör och ama
törskådespelare och framför allt en utomordentlig Bellmanssångare. 

Tonsättaren, kvartettkompositören Olof Wilhelm Udde11, född den 4 augusti 
1799, död den 3 maj 1868, hvars kvartett »Hösten är kommen» lär vara till
ägnad Sällskapet. 

Operasångaren Karl Jakob Johan U ddmau, född den II mars 182 l, död den 
31 maj 1878 i sin villa Godthem på Djurgården, gåva av hans många vänner och 
uppkallad efter hans riksbekanta valspråk: »Godt». Uddman var en utomor-
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dentlig komiker och som sådan vår hitintills yppersta buffabasso. Även som 
Bellmanssångare gick han gärna i den burleska stil, vartill hans omfångsrika 
kroppshydda hänvisade honom. Så berättas det att han med tårar i ögonen 
sjöng »Liksom en herdinna högtidsklädd» och därvid ackompanjerade sig på 
en stol i stället för en violoncell. 

Operasångaren Dan.iel Rudolf Walin., född den 29 juni 1820, död den 30 
november 1868, var under sin Uppsalatid en uppburen studentsångare. Han 
övergav studierna för teatern och fästes vid K. teatern redan 1844 för att stanna 
vid denna scen till sin död. 

Notarien i överståthållareämbetets kansli O. Fredrik af Wamzqvist, död den 
18 oktober 1876 i en ålder av 71 år', ägnade ovanligt stort intresse och omtanke 
åt Sällskapets arkiv, matriklar, ritualer och Dotterloger. Bricoles förnämliga 
pokalsamling är nästan helt och hållet hans verk. Wannqvist var Storkansler 
1858-66. Han har bl. a. utgivit »Handlingar ur Sällskapet P. B:s arkiv», 
tryckta 1855-64. En handskrift »Försök till Sällskapet P. B:s historia», 1859, 

är värdefull för alla efterkommande bricollister. Han ägnade sin mesta dyrkan 
åt Thalia och Terpsichore, och har för svenska scenen översatt åtskilliga pjäser. 
Texten till tredje Arbetsgradens receptionsopera »Drabanternas hämnd» är av 
honom. 

Expeditionschefen Nils Wilhelm af Zellilz, född den 28 december 1795, död 
den 16 december 186 I, var bl. a. vice Ordförande i Arbetsgraderna 1832-35, 

Storsekreterare och Storkansler 1836-40. »Begåvad med, särdeles i yngre åren, 
vacker röst, den han hufvudsakligen använde på vissångens område, tillhörde 
han som violinist Harmoniska Sällskapets mestblomstf'ande tid - i begge dessa 
konstgrenar har han arbetat inom P. B. der hela hans sätt gjorde honom älskad 
och efterlängtad». 

Per Olof Bäckström 1878-1892 

Den 20 januari 1878 tillträdde amiralitetskammarrådet Per Olof Bäckström 
Stormästareämbetet efter Herman Schlytern. Han var då sjuttioett år gammal 
och hade tillhört Par Bricole i fyrtiosju år. Han var född i Stockholm den 21 

december 1806. Efter avslutade studier i Uppsala tjänstgjorde han i Kungl. 
biblioteket och i Kolonialdepartementet av Kgl. Maj :ts kansli. Sin huvudsakliga 
tjänsteverksamhet ägnade han dock åt civilförvaltningen inom flottan, där han 
1845 förordnades till amiralitetskammarråd. Bäckström var icke blott en fram
stående och i mångahanda värv använd ämbetsman, utan även en synnerligen 
flitig författare. Bland hans många förtjänstfulla arbeten må nämnas hans under 
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Per Olof Bäckström 
Oljemålning av Hildegard Norberg, 188I. Sällskapet Par Bricole. 

åren 1875-81 i tolv band utgivna »Berättelser ur svenska historien», fortsätt
ning av Starbäcks Historia. 

Inom Par Bricole har han skrivit flera årsberättelser och minnesteckningar 
och bl. a. i ett föredrag den 10 november 1886 behandlat ämnet »Glädjens 
gång genom verldshistorien». Bäckström hade »ett i grunden ljust och gladt 
lynne i förening med den prägel af hjärtlighet och välvilja, som låg öfver hela 
hans väsen, som gaf honom alltid en framstående pIats inom intelligenta lag 
och skaffade honom hvar han kom tillgifna vänner». Det var icke blott genom 
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dessa egenskaper, till vilka Bricolebröderna »blickade upp liksom till en faderlig 
vän», som han i så hög grad förstod att tillvinna sig deras sympatier, utan även 
genom den aktning och det välförtjänta anseende han åtnjöt i det allmänna 

livet och som i icke ringa grad bidrog till det Lysande Bricolleriets heder och 
framgång. »Bäckström beskärdes den sällsynta lyckan att ända in i sin ålders 
senaste höst få behålla .sitt friska och för lefnadsglädje öppna sinne.» Han valdes 
till Storsekreterare 1862 och till Storkansler 1869. Han avled den 12 maj 1892 

vid 85 års ålder. 

Malmö Par Bricole. 

Med anledning av till Moderlogen inkommen ansökan från ett antal bricoI
Iister boende inom och i närheten av Malmö, att där få inrätta en Dotterloge, 
utfärdades den 16 februari 1878 ett öppet stiftelsebrev för Malmö P. B.med 
rätt för Dotterlogen att antaga och recipiera medlemmar i de fyra första gra
derna samt att utnämna vice Guvernörer. 

Ansökningen var undertecknad av bankdirektören August Teodor Lund
qvist, överläkaren med. och til. doktor Christian Fredrik Berling, förste lant

mätaren Carl Gunnar Georg Gustafsson och rådmannen August Robert Falk
man m. fl. 

Invigningen ägde rum den 16 juni, då Stormästaren Per Olof Bäckström in
stallerade som Ordförandemästare rådmannen August Robert Falkman, Depu
terad Ordförandemästare bankdirektören August Teodor Lundqvist och som 
Kansler förste lantmätaren Carl Gunnar Georg Gustafsson. 

Den 16 januari 1881 erhöll Malmö P. B. rätt att giva första och andra Rid

daregraderna samt utdela Guvernörsvärdighet, och den 30 maj '9'0 rättighet 
att antaga och recipiera nya RGK. 

jänkäpings Par Bricole. 

Den 25 februari 1879 utfärdades stiftelsebrev för Dotterlogen i Jönköping 
vilken till en början, som vanligt vid ny loges instiftande, endast arbetade med 

de fyra första graderna. Invigningen ägde rum den 14 april och då installerades 
som Ordförandemästare bruksägaren Carl· Lars Svante Friedländer, som Depu
terad Ordförandemästare borgmästaren Axel Print:;o:ensköld och som Kansler 
postmästaren Paul Christoffer Billing. 

Från den 26 juni 1884 ha de två lägsta Riddaregraderna givits i Jönköpings 
P. B., som från denna dag även utdelat Guvernörsvärdigheten. 
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Den 6 juni 1882 firade Konung Oscar II och Drottning Sophia sin silver
bröllopsfest, en högtidlighet vari Sveriges och Norges folk deltogo och gåvo 
bevis på känslor av varm tillgivenhet. Även vårt Sällskap deltog i hyllningarna 
för vår ordens Höge Beskyddare medelst en lyckönskningsskrivelse med illustra
tioner av professor J. W. Wallander samt undertecknad av samtliga Bröder 
RSK. Adressen överlämnades den 7 juni av utsedda deputerade av Sällskapets 
alla grader. Dessa deputerade blevo sedermera inbjudna till den bal, som för 
silverbröllopsfestens högtidlighållande den 9 juni gavs å Kungl. Slottet, och 
fingo även någon tid därefter mottaga var sitt exemplar av den silvermedalj, 
konungen i anledning av sitt 25-åriga äktenskap låtit prägla. Den 30 april 
1882 vid andra Riddaregradens sammanträde på Börsen infann sig dåvarande 
Kronprinsen av Sverige och Norge Oscar Gustaf Adolph, Hertig av Värmland, 
sedermera Konung Gustav V, och inskrev sitt namn i matrikeln. Redan 1880 
hade han mottagit kallelse till Sällskapets Hedersledamot. 

Dödens skördar I878-I892. 

Bland dem som genom döden bortrycktes ur brödrakretsen under Bäckströms 
Stormästareperiod, må nämnas: 

Hovrättsrådet Henrik Mathias Munthe, född den I januari 1798, död den 23 
april 1880. »Glad och fryntlig i umgängeslifvet ägde Munthe en ovanlig musi
kalisk begåfning samt var en oöfverträfflig Bellmanssångare. Den som sett och 
hört Munthe, då han föredrog den odödlige skaldens qväden, skall aldrig för
gäta det. Man torde kunna påstå, att med Munthe bortgick ur tiden den siste 
Bellmanssångaren af den gamla traditionella skolan.» Han blev 1853 ledamot 
av Musikaliska Akademien och 1873 dess prxses. 

Musikläraren Oscar Fridolf TorseIl, född 1844, död den 29 augusti 1880, var 
en ganska talangfull kvartettkompositör, som några år tjänstgjorde som Säll
skapets Generalackompanjatör. 

Altviolinisten Adolf Fredrik Schwartz, född den 15 januari 1800, död den 
15 april 1881, var Direktör för Bacchanaliska musiken från 1852 till sin död. 
Han inträdde i Sällskapet 1832 och verkade där även som kompositör och 
arrangör. 

Operasångaren Oscar Arnoldso11, född den 4 juli 183 o, död den 8 juli 188 r. 
»Han inträdde i vårt samfund 1 8 5 5, der han rälmade höga sångaranor. Hans 
fader, expeditionssekreteraren L. Arnoldson, var nämligen under Westerstrand
ska glansperioden för omkring 50 år sedan en af sällskapets mest framstående 
talanger, liksom han var en af hufvudstadens finaste amatörsångare. I sitt en-
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. skilda lif var Oscar Arnoldson en särdeles älskvärd personlighet, glad och förnöjd 
med ett vänligt, hjärtligt sätt, och derför ägde han en mängd vänner.» 

Operasångaren Ola/ Strandberg, född den 15 februari 1816, död den 21 juni 
1882, studerade i Uppsala och Lund och kom 1841 till Operan, där hans smäl

. tande, lyriska tenor, trots bristande sceniska anlag, förskaffade honom en ena
stående popularitet. Han uppträdde även som författare och översättare och 
ingick I 865 i redaktionen för Post- och Inrikes Tidningar. Han blev bricoIlist 
samtidigt med brodern, skalden C. W. A. Strandberg, 1840, och blev inom 
ordenslivet mycket anlitad och högt uppburen. Åren 1855-60 var han RandeIs 
medhjälpare som Koralintendent och 1867-69 ordinarie innehavare av ämbetet. 

Grosshandlaren Carl August Schiitz, född den 22 juli 1837, död den 25 januari 
1883, skapare av den s. k. Schiitzska kvartetten, ett 1868 stiftat körsällskap, 
av vilket många medlemmar tillhörde Par Bricole. Schiitz var 1876-79 vice 
»Chorchef» i Sällskapet. 

Den I 3 november 1884 avled i en ålder av 66 år den högt uppburne och oer
hört produktive dramatikern och författaren Johan Christafer falin. Han blev 
student i Uppsala 1840 och debuterade på K. teatern 1845. Samma år inträdde 
han i Par Bricole, vars Ordensskald han var 1846-84. År 1868 lämnade han 
teatern för att odelat ägna sig åt sitt författarskap, präglat aven livssann rea
lism, kvickhet och gott humör. Under signaturen» Jo.]o.» strödde han omkring 
sig noveller, berättelser och lyriska dikter och tillvann sig en otroligt stor popu
laritet genom sina åt tidens smak offrande, sentimentala och spännande teater
stycken. »Fru Pettersson vet ingenting så roligt, som att få gråta åt hr Jolin», 
sades det. Men bakom denna yta klappade ett ärligt, vänsällt hjärta, som ofta 
tog sig enkla och vackra uttryck i Jolins otaliga skåltal, hyllningsverser och 
Barbaraorationer inom Par Bricole. Han författade även ett par av fjärde Arbets
gradens numera nedlagda receptionspjäser: »Städad fylla» (1867) och »Bond
ånger» (1872) samt den dramatiska bagatellen »P. B:s födelse» till jubelfesten 
1874, vilket år han blev RGK. 

Målaren, professor Josef Wilhelm Wallander, född den 15 maj 1821, död den 
6 februari 1888, ställde under många år frikostigt sin konst till Sällskapets för
fogande, så t. ex. vid jubelfesten 1874. 

Litteratören Frans Oskar Leonard Hodell, född den 13 augusti 1840, död den 
25 maj 1890. Den gladlynte och fyndige dramatikern och utgivaren av skämt
tidningen »Söndagsnisse» lånade gärna sin penna åt bricoIlistiska ämnen i kuplet
ter och Barbaratal, bevarade i arkivet. 

Musikdirektören Johan Ludvig Ohlsson, född den 9 maj 1838, död den 14 

oktober 1891, var Sällskapets Koralintendent från 1880 till sin död. Han blev 
ledamot av Musikaliska Akademien 1876. »1 outplånlig tacksamhetsskuld står 
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Carl Jakob Rossander 
Oljem~lning av Hildegard ThoreIl, 1898. 
Sällskapet Par Bricole. 

vårt samfund», säger Ohlssons minnestalare i Par Bricole, »till vår nu hädan
gångne broder för allt hvad han genom sin genialiska ledning af våra sångare
krafter verkat till höjande af glädje och samlif inom en krets, hvilken i sången 
finner sitt bästa uttryck och där söker sin bästa bundsförvandt.» 

Skådespelaren och operasångaren Anders Victor Dahlgren, född den r 6 ok
tober r828, död den 23 juni r892, var Sällskapets Ordenskantor från i880 till 
sin död. Som sångare gick han liksom Uddman i den burleska stilen och inom 
ordenslivet voro bl. a. hans lustiga bondvisor mycket uppskattade. 

Carl Jakob Rossander I892-I900 

Är r892 tillträdde Carl Jakob Rossander Stormästareämbetet. Han var född 
i Stockholm den 20 juli r 828 och blev efter avslutade akademiska studier med. 
doktor r854. Till professor vid Karolinska institutet utnämndes han r863 och 
till överkirurg vid Serafimerlasarettet r 8 8 5. Han var ordförande i Läkaresäll
skapet och ledamot av Vetenskapsakademien, Landtbruks- och Krigsvetenskaps
akademierna. Han företog en mångfald utländska resor i vetenskapligt syfte. 
Sina resor till Ceylon och Indien har han skildrat i sina med talang skrivna rese
skildringar. Rossander intogs i Göta P. B. den r6 november r850 och tog trans
port till Moderlogen r 854. 
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Rossander lade i dagen en nästan otrolig mångsidighet, och trots stora och 
viktiga uppgifter i den allmänna världen hade han tid över till ett intresserat 
deltagande i bricolleriets sysselsättningar. Han satte glädjen högt och trivdes 
med Bröderna, vilka med kärlek och förtroende fylkade sig kring honom. Redan 
hans »yttre väsen verkade tilldragande, från hans personlighet utstrålade idel 
välvilja. Tillgifvenhet och förtroende visste han genast ingifva men hos honom 
fanns dock städse något, som bjöd vördnad, något som 'imponerade.» Med stora 
högtidligheter avtäcktes hans porträtt 1898. Den 15 maj 1900 »kransades» 
Rossander som jubelkommendör. Han avled den 4 februari 1901. 

Ur krönikan 1892-1900. 

Den 10 november 1892 hölls parentation över framlidne Stormästaren Pehr 
Olof Bäckström. Vid denna utfördes en av Koralintendenten Erik Äkerberg 
komponerad kantat till text av Ordensskalden Selfrid Kinmanson. Solist var 
Ordenskantorn operasångaren Arvid Ödman. 

Vid en teaterafton den 8 mars 1893, med repris den 29 april, i nedre Börs
salen uppfördes »Mohrens sista suck» och »Dido och Aeneas», författad av 
med. doktor Gotthold Arbman. Den I I mars gavs konsert i Musikaliska Akade
miens stora sal, som bevistades av konung Oscar II. Under sommaren företogs en 
sångarfärd till Visby.,,Den 17 september avled musikdirektören, sedermera hov
baldirektören August Wilhelm Ekdahl, född den 17 januari 1846. Han inträdde 
i Sällskapet 1882 och tog till sin död livlig del i ordenslivet, bl. a. som GeneraI
ackompanjatör. 

I mars månad 1894 anordnades åter en. teaterafton i nedre Börssalen. Där
vid uppfördes »En generalrepetition i sällskapet Pim-Pim», dröm i två akter, 
för Pim-Pim hoprimmad av dess ordens Nachspiels Litteratör (Lorens Berggren). 
På vårhögtidsdagen den 15 maj deltog Kronprins Gustaf i festen. Efter skålen 
för kronprinsen avsjöng Ordenskantorn Arvid ödman för tillfället av Ordens
skaiden Kinmanson författade verser på melodien »Ack, Värmeland, du sköna». 

Den 17 februari 1895 firades 100-årsminnet av Carl Michael Bellmans död, 
i Stora Börssalen. Minnestalet över Bellman hölls av Stormästaren Rossander. 
Utom kören och Orkestern medverkade Brodern Sven Scholander, som utförde 
Bellmanssånger till luta. 

Den 26, 27 och 29 mars uppfördes under stormande bifall i Stora Börssalen 
»Klostersystern», opera seria i 4 akter av Nils Personne och Erik Äkerberg. 
Konung Oscar II och Kronprins Gustaf övervoro den första föreställningen. 
Den 15 maj på Vårhögtidsdagen utdelades Westerstrandska medaljen åt den 
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Arbetsgradernas ämbetsmän i Stora Börssalen, 189o-talet 
Sittande från vänster: J. H. Sötman, C. ]. Rassander, F. V. Hjortsberg samt en gäst från en Dotterloge. 
Stående fdn vänster: G. A. H. D'Ailly, A. V. Glosemeyer, C. E. Schelin, C. L. \\'iahlherg och L. A. Lundh. 

Sällskapet Par Bricoles fotografisamIing. 

På den här återgivna gruppbilden av Arbetsgradernas tjänstemän under r890-talet har vår minnesgode 
forne Storcercmonimästarc, Bl'. Filip Kihlström bl. a. igenkänt grosshandlaren J. H. Sörman och järnvägs
tjänstemannen, »storskämtaren och tusenkonstnären» C. E. Schelin. Om dem och kring dem berättar han 
några glada minnen. Sötman, säger han, var en flitig besökare a v sammankomsterna i Arbetsgraderna. 
Han gick för sig själv, talade icke med någon, men verkade alltid synnerligen väl förplägad. Han stan
nade flitigt på nachspielen. Där hände det ofta vid 3- a 4-tiden på morgonen, att någon frågade Tjä
nande Brodern Haglund: »Får vi sillsexa, herr Haglund?» Svar: »Jag vet inte än. Men jag ska gå och 
titta på Sörman.» Enda svaret från denne blev ett suddigt: »Bu, bu, bu». Sexan dukades fram för kvar
varande, väl hundra Bröder. Sörman fick notan och betalade utan prut. Sillsexan kostade I: 50 per man, 
inklusive snaps och öl. ölet serverades ur fat, som ställdes upp på bockar, ett i vardera hörnet av lilla 
Börssalen. Kranar voro inpassade. Men det var inte ovanligt, att någon glömde att vrida igen kranen efter 
sig, så att ölet flödade ut över golvet. Nytt fat! 

Vid Barbara-supen spelade Andra (sedermera Göta) gardes musikkår. Efter måltidskalaset var det mu
sikens tur att inta sin supe. Det blev långt lidet på nattimmarna, innan den senare måltiden var aväten. 
Men därpå ställde musiken upp i korridoren utmed stora Börssalen. Trumslagarpojkarna voro redan av
polleterade. P. B,-bröder toga hand om trummorna. 5chelins fingrar gingo som lärkvingar och Albert 
Glosemeyer slog bastrumma så att väggarna bågnade. Marschen gick korridoren fram, in genom Börssalens 
östra dörrar, ut genom de västra, och så åter genom korridoren och runt, runt ... Vår nuvarande 5tor
kansler upprätthåller alltså en ålderdomlig och vördnadsvärd tradition, då han någon gång till Brödernas 
förnöjelse fattar trumpinnarna eller pukstockarna. 

Den ovan nämnde Tjänande Brodern J. E. Haglund var född år 1851 och uppnådde den höga åldern 
av 91 år. Den gamle pensionerade och till Alderman utnämnde trotjänaren deltog ända in i det sista 
i Barbarafirandet som en glad och kär gäst. 
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Nils WilheLm Almlöf och Svante Hedin 
Sällskapet Par Bricoles fotografialbum. 

populäre tillfällighetsdiktaren och skämtaren hovfotografen Aron Jonason, 
Ordens Talare och Skald i Göta P. B. 

Den 30 januari 1896 ägde en dramatisk-musikalisk soiree rum i Stora Börs
salen. - Den 21 februari avled operasångaren Fritz Arlberg, född den 21 mars 
183 L - Den I april gavs konsert i Musikaliska Akademiens stora sal. - Den 28 

juni avled premiäraktören Svaltfe Hedin, född den 7 november 1822. Han var 
lika uppskattad för sitt outtröttligt glada lynne, sin osökta komik, sin kvick
het, godmodighet och sällsynta urbanitet, som för sin skådespelartalang. Han 
var Sällskapets Generalceremonimästare 1867-91. Bellmansfesten den 26 juli 
bevistades av den framstående norske filosofiske och estetiske skriftställaren 
professor Marcus Jacob Mo1trad, som dekorerades med vice Guvernörsgradens 
band. Fjärde graden hade han mottagit vid sekularfesten 1874. 

Den 9 januari 1897 avled skalden, med. doktorn Her111al1 Sätherberg, född 
den 19 juni 1812. Han är väl numera mest ihågkommen som diktare av »Glad 
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Punschprovning i Grönstedts lagerkällare, Stora Nygatan 31 (Se sid. 219) 
Närmast till vänster: Ernst Ferdinand Söderberg. Sjätte fr1tn vänster, stående: Filip Kihlström. 

Vid bordets kortända, sittande: Stormästaren Christian Lov6:n. 
Sällskapet Par Bricoles fot~grafisamling. 

såsom fågeln» och »Sjungom studentens lyckliga dag». I Par Bricole uppträdde 
han som Barbaratalare redan I845 och året därpå författade han sånglustspelet 
»Bellman» . 

Den 2 december I899 vid Barbarafesten firades I25cårsminnet av Sällskapet 
Par Bricoles stiftande. Konung Oscar II och Kronprins Gustaf övervoro festen. 
Härvid utfördes den av tonsättaren Ludvig Norman komponerade sekelkantaten 
med ord av Talis Quaiis, nu i arrangement av Koralintendenten Erik Åkerberg 
för stråkorkester och två pianon. Med anledning av det nära förestående sekel
skiftet försåldes vid Barbarafesten till förmån för Ordens understödsfond en 
särskild festtidning, »Fin du Siecle», vars upphovsman var Ordensarkivarien 
Augu,t Kinberg, assisterad av Ordensskalden Kinmanson och litteratören Emil 
Noriander. 
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SÄLLSKAPET PAR BRICOLE 

UNDER 190o-TALET 

Christian Loven 190 l - 19°9 

Den 15 maj 1901 valdes till Stormästare översten Pehr Christian Libert Loven. 
Han var född den 25 april 1841 i Östra Vemmenhögs prästgård, Malmöhus 
län, och var huvudman för den gamla, från Loshults socken i Skåne härstam
mande släkten Loven. Christian Loven var sekundchef för Göta Livgarde. Han 
intogs i Sällskapet den 5 december 1868. Själv en god sångare, intresserade han 
sig speciellt för Bellmanssången. Han avgick av hälsoskäl från' Stormästare
ämbetet den 31 oktober 1909. 

19°1 
Den 24 augusti avled Gunnar Wennerberg, född den 2 oktober 1817, Glun

tarnas skald och tonsättare, ledamot av Svenska Akademien, framstående skol
man och ämbetsman. 

19°2 
Den 22 april gavs konsert i K. Musikaliska Akademien, 

19°5 
Den 8 april vid tionde gradens sammankomst inträdde Prins Wilhelm, Hertig 

av Södermanland, i Sällskapet som dess Hedersledamot. 

Den 14 april gavs konsert i Spegelsalen å Grand Hotel. 

Den 24 maj avled hovkapellmästaren Joseph Gottlieb Dente, född den 23 ja
nuari 1838. Han var Sällskapets Koralintendent 1869-80 och komponerade för 
dess räkning en stor mängd musik, bl. a. jubeluvertyren 1874 samt en konsert
uvertyr byggd på ordensmelodier . 

Den 22 april företng BricolIkören en lust- och konsertresa till Göteborg under 
den nye Koralintendenten C. G~ \V. Bohemans ledning. 

Den 30 november gavs konsert i Musikaliska Akademiens stora sal. 
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1906 

Christian Loven 
Oljemalning av Nils ]anzon, 19lo. 
Sällskapet Par Bricole. 

Den 8 maj gavs konsert i Musikaliska Akademiens stora sal. 
Den 20 maj. Konsert i Södertälje kyrka. 
Den 3 juni. Körens konsertturne under Koralintendenten G. Bohemans led

ning. Konserter höllos i Norrköping, Jönköping, Göteborg, Borås, Falkenberg, 
Halmstad, Hälsingborg och i Köpenhamn på Klampenborg, i Tivolis konsert
sal, på Marienlyst och i Rådhushallen, samt dessutom i Malmö. 

19°7 
Den 26 april. Vårkonsert å Grand Hotel under ledning av för kören kantorn 

C. A. Gentzel och för orkestern bokhållaren H. Alexandersson. 
Den r 5 maj blev Konung Oscar II Jubelkommendör. 
Den 4-5 december. Teaterföreställningar på Folkteatern, varvid uppfördes 

»Världens Herkules» och »Dido och Aeneas». 

1908 

Den 27 april uppvaktade den förstärkta P. B.-kören, under ledning av Erik 
Åkerberg, på konung Gustafs begäran Konungen och Drllttningen av England 
i K. teaterns foaje. 

Den r6 maj bildades Sällskapets byggnadsfond, vartill Dep. Stormästaren H. E. 
Weylandt som grundplåt tecknade 500 kronor. 

Den 8 juni avled författaren Frans Hedberg, född den 2 mars r 828. Arkivet 
bevarar bl. a. ett Barbaratal från år r869 av hans hand. 
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Den· 10 . nov~mber . hölls parentation över Konung Oscar II, Ordens Be
. skyddare, som avlidit den 7 december föregående år. Minnestalet över den hädan
gångne monarken, som sedan den IO maj 1857 varit Par Bricoles Hedersleda
mot, från 1872 dess Beskyddare, och som den 15 maj 1907 mottagit jubel
kommendörskransen, hölls av Stormästaren Ch. Loven. 

Samma dag inträdde kronprins Gustaf Adolf som Hedersledamot i Par Bricole. 

19°9 
Den 6 juni uppvaktade den förstärkta kören på borggården i K. Slottet Ko

nung Gustaf V med anledning av hans femtioårsdag. 
Vid utgången av arbetsåret oktober 1908-09, uppgick medlemsantalet till 

2.272 enligt till Överståthållareämbetet insänd uppgift med anledning av ett 
lagförslag angående ideella föreningar. 

Den 4 december 1909 firades Barbaradagen i närvaro av konung Gustav V. 

Herman Eugene Weylandt 19°9 - 19 I ° 

Den 31 oktober 1909 valdes kaptenen Hennan Eugene Weylandt till Stormäs
tare. Han installerades i ämbetet den 4 december i närvaro av Konung Gustav V 
och statsministern Arvid Lindman. Weylandt var född den 6 april 1842 och här
stammade från en från Livland till Stockholm på 17oo-talet inflyttad släkt. 
Hans far var mäklaren Reinhold Weylandt, som 1833-34 å Djurgården 
uppförde den Weylandtska villan, vilken Herman Eugene efter arvsskifte med 
II syskon blev ägare av och bebodde till sin död. Weylandt inträdde 1869 som 
en 27 års man i vårt Sällskap. På grund av sitt nitiska, varmhjärtade och liv
givande uppträdande hedrades han med förtroendet att under årens lopp inne
hava olika ämbetsmannabefattningar. Han blev 1901 Ordförande i Arbetsgra
derna och Deputerad Stormästare. Sin Stormästarebefattning fick Weylandt 
ej utöva mer. än några få månader, ty redan den 8 mars 19IO ryckte döden 
honom bort ur Brödrakretsen. Den 15 april 1910 hölls en högtidlig minnesfest 
över den bortgångne Stormästaren. 

Harald Sundberg 1910-1926 

Den 4 maj 1910 valde Stora Konseljen till Stormästare bataljonsläkaren, seder
mera regementsläkaren Jakob Gustaf Harald Sundberg. Han var född i Stock
holm den 27 januari 1854. Föräldrarna voro premiäraktören Carl Gustaf Sund
berg och premiärdansösen Gustava Gillberg. Genom dem kom han tidigt i kon-
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Herman Eugene Weylandt 
Oljemålning av Axel Jungstedt, 19II. 
Sällskapet Par Bricole. 

takt med dåtidens förnämsta Thaliatjänare och med konstnärer genom sitt 
giftermål med Ebba Hammer, dottern till den uppmärksammade konst- och bok
samlaren Kristian Hammer, även ägare till Mindre teatern, den s. le. Ham
merska ladan, vid Södra Blasieholmshamnen. Den kärlek till scenen, han insupit 
under uppväxtåren, behöll han hela livet igenom. 

Harald Sundberg intogs i P. B. den 29 februari 1876, blev Generalceremoni
mästare 1906 och Deputerad Stormästare 1909. Han var en hängiven älskare 
av sången, speciellt Bellmanssången, i visans lekande form. Hans kulturella forsk
ningar rörande Bellmans tidevarv gjorde det möjligt för honom att under Stor
mästaretiden på ett sällsynt levande sätt årligen behandla Bellmansepoken i 
talen vid Bellmansbysten den 26 juli. Personligen var Harald Sundberg en varmt 
kännande konstnärsnatur med en icke obetydlig formell begåvning, som bl. a. 
yttrade sig i ett otal tillfällighetsdikter. Är 1923 avtäcktes Harald Sundbergs 
porträtt, målat av Vicke Andren. 

På grund av sin ålder, nära 73 år, och därav bristande krafter, nedlade Harald 
Sundberg sitt ämbete den 9 september 1926. Han utnämndes då till Heders
stormästare. Han avled den ro november 1940. 

19 10 

Den 26 mars avled tonsättaren, kvartettkompositören Johan Alfred Ahlström, 
född den I januari 1833. Han inträdde i Sällskapet 1857 och var dess General
ackompanjatör 1859-72 samt därefter Ordensorganist. 
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Den 3 december på Barbaradagen avtäcktes Stormästaren Chr. Lovens por
trätt, målat av artisten N. G. Janzon. Porträttet var en gåva till Sällskapet av 
Chr. Lovens stärbhus. 

19 11 

Den 8 april anordnades en Dramatisk-musikalisk soaree för P. B. Bröder med 

damer, ett bland de första s. k. Dambricollerierna. Ordenssystrarna recipierades 
e~ligt ett av Selfrid Kinmanson författat ceremoniel. Vid detta tillfälle ~pp
fördes bland annat den gamla välkända operan »Kärlek och död» eller »Mohrens 
sista suck». Älskarinnan var N. Fahlman och älskaren F. Paulsson (Pålle). Grand 

av Spanien var Erik Wiren, »lång, mager och utvecklande en högst ovanlig 
plastik, imposant och omedvetet urkomisk». Den spanska hären representerades 

på ett högst komiskt sätt av Lennart Kahn (Kahns Bierstube), den s. k. Gurk
Kahn. Vid den påföljande supen framsade Stormästaren Harald Sundberg till 
systrarnas ära ett längre av honom versifierat tal. Systrarnas skål dracks natur
ligtvis i champagne. Fru Helfrid Lambert framförde ett av henne författat 
systrarnas tack på välkända melodier för all glädje de fått njuta i Bricole. 

Den 2 december på Barbaradagen avtäcktes Stormästaren H. E. Weylandts 

porträtt, målat av professor Axel Jungstedt. Porträttet var en gåva av änkefru 
Weylandt. 

Den 17 september avled Sällskapets Ordensskald, amanuensen och skriftstäl
laren Selfrid Alglista Calido Kimna11So11, född den 17 januari 1849. 

19 12 

Den II februari och 9 mars fastställdes »Par Bricoles tjugofemårstecken» 
jämte stadgar härför. Innehavarna av 25-årstecknet skulle benämnas Heders
kommendörer. 

19 13 

Den II januari beslöts att förfärdiga ett nytt baner, det s. k. sångarbaneret, 
vilket huvudsakligen skulle användas vid processionen till Bellmansbysten den 

26 juli i stället för ordensbaneret, som på grund av den gyllene tratten ej borde 
blottas för allmänheten. 

Första skissen till baneret var uppgjord av Stormästarens dotter Fröken Greta 

Sundberg. Fröken Christensen på Nordiska Kompaniets textilavdelning hade 

sedan utarbetat mönstret till standaret av vitt siden med breda guldfransar och 
med kopia av Bellmans citrinchen omgiven av eklövskrans, det hela utfört med 
utfyllda bottnar i grönt, blått och brunt. 
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19 14 

Harald Sundberg 
OljemfHning av Vicke Andren, 1923. 
Sällskapet Par Bricole. 

Den 27 januari på Stormästarens 6o-årsdag överlämnades tvenne album inne
hållande bl. a. fotografier av de tre styrande Mästarne, av Storofficianter, av 
Sällskapets dyrbara klenoder etc. 

Den 15 juli avled av hjärtförlamning en synnerligen framstående, allmänt 
känd och uppburen Broder i vårt Sällskap, hovsångaren Arvid ödman. Han 
var född den 18 oktober 1850 och inträdde i P B 1887 samt blev Ordenskantor 
1893, efterträdande Operasångaren Victor Dahlgren. ödman utförde ofta solo
partiet för tenor i högtidskörerna och gladde Bröderne med glänsande sång 
under nachspielen. Han var för sin sällsynt vackra röst beundrad av männen 
och avgudad av kvinnorna. 

Den 20 oktober nedlade Stormästaren på grund av ökade enskilda göromål 
för en tid sitt ämbete. I anledning härav beslöts, att Deputerade Stormästaren 
Vilhelm Åman tills vidare skulle fungera som Stormästare. 

Barbarapunschen provas. 

Den 20 november begicks den traditionella »punschprovningen» i Grönstedts 
vinkällare vid Stora Nygatan. En broder, som själv en gång närvarit vid en 
dylik originell högtid, har därav lämnat följande skildring: 

»Att få delta i den årliga 'punschprovningen' för det synliga ljuvliga fluidet 
på Barbaradagen i de gamla Grönstedtska valven blev en oförglömmelig upp
levelse. Där mötte man de tre Styrande Mästarne, providörer, ceremonimästare, 
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några sångare samt några särskilt utvalda bröder. Som värdar fungerade firman 
Grönstedts chefer. Brödernas den tiden fylliga och välmående figurer harmo
nierade väl med de medeltida rundbågarna och de många stolta, självförnöjt 
mysande vinfaten. Och vilken doft! Ingen tvekan - här hade den Milde Fadern 
länge samlat sina förråd. I ett valv var på två höga vinfat en lång träskiva med 
vitt ritpapper placerad, och runtom stodo mindre vinfat i stället för stolar. 
Framför varje plats stodo fem glas inom ringar, tydligt markerade med bokstä
verna A-E. På ett annat fat stodo ett tjugutal helbuteljer, högbröstade och 
guldskimrande, betecknade A-E, bidande sin dom. Betygssättningen skedde med 
siffrorna 1-3. Sedan sångarne stämt upp en samlingsvisa och alla tagit plats, 
började kalaset med provet A, som naturligtvis avnjöts i sin bräddade fullhet. 
Första intrycket var oerhört imponerande. Bättre kunde ingen 'punsch smaka! 
Men så hade man kanske inte smakat varan på ett helt dygn! Med tanke på 
övriga märken sattes dock i regel endast en etta under A-ringen på bordet. Mellan 
sång och brödernas kommentarer och motiveringar kom turen till de övriga 
märkena B-E. Av dessa fanns det kanske något med viss utpräglad karaktär, 
som man särskilt uppmärksammade. Man begärde då ett nytt glas av denna 
sort och konstaterade kanske just den sortens företräde. För att emellertid ingen 
orättvisa skulle ske, 'måste' man åter fylla respektive glas med var sin sort och 
därefter så att säga i närkamp jämföra varje märke med den utvalda. Då man 
var klar med sitt votum, sattes en trea under motsvarande ring på bordet. 
Många hade dock mycket svårt att bestämma sig. Först efter flera heluppsätt
ningar kom man till resultat över lag, och det märke, som erhållit de flesta röster
na, utropades högtidligt till årets Barbarapunsch, varefter resultatet beseglades 
med en ny omgång av den utsedda sorten. Noggrant protokoll uppsattes däröver 
och alla närvarande tecknade därunder sina namn. Den lilla originella högtidlig
heten avslutades med ett glas så kallad 'liniepunsch', som seglats såsom barlast 
några år runt världshaven. Smaken och styrkan gingo dock ej upp mot vad 
senare tid kan bjuda. Sedan vandrade bräderna i sluten trupp genom gamla 
stadens gränder förbi gamla f. d. näringsställen, bl. a; förbi den fruktkällare, 
där 'Ormens Pigor' för 150 år sedan trakterade en Fredman, Mollberg, ja, kanske 
till och med Carl Michael med fluidum och frukter av helt annat slag, till Hotel 
Östergötland, där en ståtlig supe med kaffe och Grönstedts extra väntade. Först 
någon gång på morgonen skedde uppbrott. Kvällen hade gått i Vågens tecken, 
men stjärnbilden låg långt under horisonten varför domsluten tydligen gått över 
våra respektive horisonter. Och malicen säger också att Barbarapunschen redan 

låg tappad och klar sedan månader. Sic tramit . .. Hemfärden gick i Lyrans och 
Kuskens tecken, och på den' grönstedtsblå' pällen långt i sydost lyste Bacchus' 
halvsyster, den trånande Veuus, varslande en ny dag, och i sydväst glimmade 
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Gruppbild med de Styrande Mästarne '9'4 
Sittande från vänster: A. Myrberg, \V, Åman, H. Sundberg, C. Södcrbaum, G. Fredrikson. 

Stående från vänster: A. Elb~n, F. Kihlström, A. d'Ailly, J. E. Brodin, G. Schlytern, 
J. Svanberg, A. \V. Anderberg. Sällskapet Par Bricoles fotografisamling. 

Fiskarna, kanske en liten påminnelse om avtalad sillgratin kl. I e. m. 0, tider 
av gamman! Aldrig komma ni tillbaka! Men ännu utslungas från zenit i Vinter
gatan Cassiopejas Dubbelve mot vår tids spritpåvar och glädjedödare!» 

Den 5 december 1914 firades på övligt sätt Barbaradagen å Grand Hotel med 
tjänsteförrättande Stormästaren Vilhelm Åman som Generalordförande. Fest
måltiden, som denna gång med anledning av de tryckta tiderna (första världs
kriget hade nyligen utbrutit) gjorts något enklare än vanligt, bestod av: smör
gåsbord, hummer, kallmn och dessert. Vid nachspielet gladdes Bröderna med Bell
manssång till luta av bröderna Romare och Lindahl och av den Bacchanaliska 
Musiken under ledning av dess direktör Broberg. Först vid 3-tiden på morgonen 
började bröderna avtroppa men dock icke alla. Protokollet säger härom: 

Generalordföranden och den oförbrännelige »Nalle» Frestadius, som efter 
gammal god vana åter firade en av sina beryktade »födelsedagar», fortsatte 
pokulerandet. Vid 4-tiden intogo de födelsedagsfirande en sillgratin och embar
kerade därefter på en av »Nalle» framtrollad bogserbåt, med vilken företogs 
en sjömanöver på Strömmen, varvid Bellmanssång exekverades till luta av Br. 
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Lindahl. Generalordförande landsattes därefter i Stadsgården, varefter övrige 
bröder, omkring 10 till antalet, efter att i »Nalles» hem ha blivit försedda med 
nödiga vinterplagg, fortsatte färden ut åt skärgården för att slutligen hamna 
på Lidingöbro värdshus, där käge1spelning och en stärkande frukost med 
tända julgranar, nedfällda rullgardiner, kaffe och punsch värdigt avslutade 
den glada festen. 

19 1 5 
Den 15 mars inträdde Harald Sundberg åter som Stormästare. 

19 1 7 
Den 28 april beslöts att inställa Vårhögtidsdagens firande med anledning av 

svårigheterna att anskaffa »fluidum» och på grund av den allmänna livsmedels
nöden samt dessutom i anledning av befarad oro bland stadens befolkning. De 
besvärliga demonstrationer, som förekommit flerstädes i landsorten, uteblevo 
emellertid dessbättre i huvudstaden. 

19 18 

Är 1918 inrättades på förslag av Stormästaren Harald Sundberg Sällskapets 
Valkommitte, som skulle arbeta efter särskild instruktion, vilken upphavde förut 
gällande bestämmelser för såväl inval till Sällskapets I osta grad som befordran 
till 5 :te t. o. m. 9 ode graderna. De förutvarande bestämmelserna voro framför 
allt »tungrodda». Då nya ledamöter skulle inväljas, sammankallades exempelvis 
P. B. allmänt. Men även den effektiva kontrollen vid invalen och befordringarna 
var bristfällig. För att söka åstadkomma rättelse härvidlag hade 1908 tillsatts 
en kommitte av tre personer, H. E. Weylandt, S. H. B. Svensson och J. Svan
berg. Denna kommitte utarbetade också »skärpta bestämmelser», som gällde 
till dess valkommitten I 9 I 8 inrättades. 

Bricoles Få"ders Måltidskalas. Vid dessa kalas, som tillkommo i bö-rjan av 1900-

talet och synas ha upphört 1918, fingo medlemmar av femte och högre grader 
deltaga. Ett visst ceremoniel tillämpades. Bland annat skulle glasen, som kallades 
»lampor», för varje skål fyllas med »vänskapens olja». 

1920 

Den I 3 maj avled vid 79 års ålder den av hela Sverige kände operasångaren 
Carl Fredrik Lundqvist. Han ingick i vårt Sällskap 1863. I yngre år var han en 
flitig medlem, som ofta lät höra sin vackra, mäktiga stämma. Han utförde bl. a. 
många gånger Silenii roll i tredje Arbetsgradens receptionsopera och deltog även 
i andra Arbetsgradens »spex». »Den synen beskrives som synnerligen dyrbar», 
skriver Äkerberg, »då den frodige Carl Fredrik vid en sådan tvåa kom in som 
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Gösta Settergren Gösta Lilliehöök 
Bronsmcdaljonger av T. Strindberg, 1930 och 1941. 

Sällskapet Par Bricole. 

kung Cetewayo, klädd i hel trikå, bärande sin favoritslavinna balettmästaren 
vid operan Robert Sjöblom på armen.» 

Lundqvist, som av alla populärt kallades »Lunkan» var till sitt yttre en koloss 
vägande 171 kg. Han tillhörde i många år K. Operan och utförde där med fram
gång många framstående roller. Främst på hans repertoar stod dock »Du gamla, 
du fria», som han alltid utförde con amore och med vilken han lade publiken, 
till och med parispubliken, för sina fötter. 

Den 26 juli firades Bellmans I 25-årsminne. Efter intagen högtidsmiddag å 
Hasselbacken tågade alla Bröderne till Bellmansbysten, där Stormästaren Harald 
Sundberg höll högtidstalet. Publiktillströmningen var fenomenal och tidnings
pressen anslog antalet lyssnare vid bysten till 40 il 50.000 personer. Efter sed
vanlig sångarhyllning tågade Bröderne åter till Hasselbacken, där supe serverades. 

192I 

Den 5 november bortgick en över hela Norden känd och högt uppskattad 
dramatisk artist, förre chefen för Dramatiska Teatern Johan Gustaf Fredrikson, 
allas vår »Frippe», i den höga åldern av 89 ål'. Han ingick i Bricole år 1862 
och tjänstgjorde från I 907 som Storordningsman. Fredrikson var en intresserad 
bricollist, och ännu under de sista åren fattades han sällan i brödrakretsen, som 
han ofta gladde med deklamation av något vackert poem, av vilka i synnerhet 
ett, »Musik och Poesi», var hans älsklingsnummer. 
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192 4 
Den 26 januari, då klangen av midnattstirnmens slag försvunnit, överläm

nades samtidigt med en stor hyllning till Stormästaren Harald Sundberg med 
anledning av hans 7o-årsdag, 3. roo kronor, som insamlats bland Bröderne och 
voro avsedda att utgöra grundplåten till en fond bärande Stormästarens namn. 

Vårhögtidsdagen och Bellmansdagen kunde detta år ej firas på Hasselbacken, 
som efter eldsvådan i:innu låg i ruiner. Den I5 maj firades på Grand Hotel och 
den 26 juli på Blå Porten. 

Den I I oktober gavs för första gången den nya nionde graden, KMR, efter av 
Stormästaren Harald Sundberg författad ritual. I29 recipiender hade infunnit 
sig. Förutvarande Bröder av nionde graden RGK uppflyttades till tionde graden 
och förutvarande Bröder av denna grad skulle endast benämnas RSK. Graden 
skulle m. a. o. icke ha något nummer. 

Par Bricoles I Jo-årsjubileum. 

Följande traditionen från I874 firade Par Bricole sitt I50-årsjubileum I924. 
En livlig bild av den glansfulla festen ger det koncentrerade referatet i Sv. Dag
bladet av den 17 november I924: 

»Det högt lysande sällskapet Par Bricole hugfäste i söndags [den I6 novemberl 
minnet av fyllda I 5 o år genom ett högtidssammanträde i Musikaliska Akade
miens hörsal. Bricolleriets Höge Beskyddare Konung Gustaf var därvid när
varande prydd med sällskapets högsta insignier och dessutom under förhana
lingarnas lopp - medaljerad, i det att under de i ordens regalier rustade bricoll
brödernas hyllningar stormästaren Harald Sundberg hängde den Westerstrandska 
medaljen, sällskapets högsta utmärkelsetecken, kring monarkens hals. Från denna 
krets klingade också 'Ur svenska hjärtans djup' med något av gamla tiders 
makt och mening. Bland gästerna märktes hrr Trygger, Lindman och John 
Forsell. 

Efter vissa rituella, alls inte långrandiga förfaranden ljöd Oskar Sanabergs 
festuvertyr ut över den av stjärnsådda eller åtminstone bandbehängda frackar 
fyllda salen, och sedan höll dr. Ruben G:son Berg högtidstalet, som utgjordes 
aven historisk återblick med intressanta litterära perspektiv och lätt utförda 
men träffande figurteckningar. Talaren var fylld av ett patos inför tanken på 
sällskapets uppgift och verksamhet, som för en utomstående möjligen skulle 
ha verkat överdrivet om inte församlingen tjänat som åskådningsmaterial. Ett 
litet sällskap med bägarn i medelpunkten, med vänskap och munterhet som 
huvud paroller, har växt ut till en makt, ett gott och starkt inslag i huvud
stadens liv under långa tider. Hur butter eller rättare sagt 'tillknäppt' våra 
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R. S. K.-are från moder- och dotterloger, Grand Hotel Royal 
Foto v&ren 1931. 

Sittande från vänster: Bruzewitz, Göta P. B., Karnell, Jänk. P. B., Blomgren, Borås P. B., 
Lindberg, Göta P. B., Lind af Hageby, Hildebrand, Jänk. P. B., Hörstadius, von Stedingk. 

I mellanpartiet: Hector, Ernst F. Söderberg, Mattsson, Ewers, Borås P. B., Nyström, länk. P. B., 
Lindgren, Göta P. B., Graneii, Jänk. P. B., Lundgren, Göta P. B., Wahlberg, De la Gardie, 
Malmö P. B., Wennqvist, Göta P. B., Lindblad, Ax. Jonsson, Jänk. P. B., Emil Pettersson. 

I övre raden: Hesselman, Schånberg, Jänk. P. B., Ling, Svensson, Borås P. B., Kindal. Göta P. B., 
Scheel, Göta P. B., Hedreus, Borås P. B., Alfr. Pettersson, Göta P. B., öström. 

dagars stockholmare skulle vara, därest inte brikolleriets ljusa lynne under många 
decennier spelat över honom, låter sig inte beräknas. Det var en reflexion, som 
man inte kunde avhålla sig från inför åsynen aven sådan den värdiga livs- . 
glädjens elittrupp som här jubilerade. Talaren höll sig fri från den bricölepoeter
nas förgudning, som så lätt blir ordenstradition, men framhöll verkningsfullt 
vad av betydenhet och av klang, som trotsar tiden, skapats inom kretsen allt
ifrån 'Kejsarkronans' dagar till nu. Sedan slutligen dr. Berg i en anslående 
vändning anbefallt 'det lysande bricoleriet' i en okänd framtids hägn till efter
kommandes hugnad och de livliga applåderna lagt sig, började åter orkestern 
ljuda, nu med körklang och solostämmor till hjälp. Ludvig Normans stolta 
jubileumskantat med den mästerliga texten av 'Talis Quaiis', som för första 
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gången ljöd vid sällskapets hundraårsjubileum, blev frambesvuren ur oförtjänt 
glömska och tjusade ännu en gång med sin utsökta melodikonst och sin ädla 
harmoni. 

Bror Olsson gav en mästerlig framställning av det i kantaten inlagda dekla
mationsinslaget, där bricollismens lyriska och muciska heroer figurera. 

En jubileumsmarsch, komponerad av Oskar Sandberg, gav signalen till de 
lyckönskande deputationerna från dotterlogerna i Göteborg, Vänersborg, Bo
rås, Malmö och Jönköping att framträda. Göteborgstrion anfördes av justitie
borgmästaren B. Lindberg, de övriga av ingenjör B. E. Hildebrand, rektor P. A. 
Bengtsson, bankdirektör A. Lindahl och direktör E. Hartman. 

Sedan Andreas Randels gamla skönt lekande 'högtidskör' utförts, varvid 
bricolesångarna ännu en gång gåvo prov på sina ypperliga körtraditioner, av
slutades högtidssammanträdet under för sällskapet säregna former. 

Till den efter högtidssammanträdet följande middagen i Gyllene salen på 
Stadshuset, vid vilken konungen var närvarande, placerad mellan stormästaren 
och deputerade stormästaren hovrättsrådet Hörstadius, hade fylkat sig omkring 
600 av 800 på Musikaliska Akademien samlade bröder. Där vom fortfarande hrr 
Tqgger, Lindman och många andra hövdingegestalter bänkade. Efter stormäs
tarens hyllningstal till konungen svarade denne med ett tack för vad han fått 
bevittna av värdig glädje och för den utmärkelse sällskapet tilldelat honom. 
Denna medalj skulle han städse komma att bära, närhelst han infunne sig i Par 
Bricoles krets. 

Statsgeodeten Viking Saxa Duner strängade sin lyra, lät traditionerna klinga 
och gamla tidens gestalter ännu en gång resa sig, varefter överceremonimästaren 
intendenten Filip Kihlström hyllade de styrande mästarna. Stadshusbanketten 
gjorde ett outplånligt intqck genom den disciplin som trots all spelande munter
het sällskapet underkastade sig. Signal av överceremonimästaren och det väldiga 
sorlet, bullret, glasklirrandet tystna och musil,en ljuder, sången tonar eller 
poeten reciterar. Respekten för de konstnärliga inslagen vid en stor bankett, 
även om den är mycket stark, kommer lätt i skymundan på grund av olika 
tillfälligheter, men här uppehölls den på ett sätt som utan att ge intryck av 
pedanteri, var nog för att låta sång, musik och deklamation komma till sin rätt. 
Och Par Bricoles kö·r klingade superbt under direktör Sandbergs ledning. Bell
manstoner och andra melodier avlöste varandra. Conny Molin sjöng med sin allra 
finaste röstdisposition och John Johansson lät höra sitt lyriskt känsliga solo i 
'Hytten er lukket'. Kvällens barder vom göteborgaren Arvid Möller, som dik
tade en yverboren hymn till glädjen vid bägaren med verklig stämning av 'vin
lövskransad bacchanalisk forntidsbroder' och redaktör Fjelner, .vilkens Skåne
lyrik livligt senterades.» 
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Arbetsgradernas ämbetsmän vid början av '930-talet 
Fotografi. Sittande: Gottfrid Mattsson. Stående fdn vänster: Agne Westberg, Oscar Söderberg, 

Carl Gustaf Nylund, John \Vettervik, Erik Severin, Georg \Vickström, Arne Biörnstad. 

Ernst Lind af Hageby 1926-1931 

Efter Harald Sundberg övertog '926 Översten Ernst Lind af Hageby Stor
mästareämbetet, som han innehade till den 25 april '931. Han är född 1874. 

1926 
Är '926 antog Hertigen av Västerbotten, Prins Gustaf Adolf kallelse till 

Sällskapets Hedersledamot; samma år beslöts, att Bellmansmedaljen i guld skulle 
förses med gult sidenband och hädanefter bäras å bröstet samt inköptes för 
penningmedel, som Grosshandlaren Gustaf Carlberg ställt till förfogande, en 
teckning av Bellmans son, sidenkramhandlaren Adolf Bellman, utförd av pro
fessorn vid Konstakademien Fr. W. Westin (se bilden å sid. 149). 

1927 
Är '927 inrättades Bacchanaliska Akademien. 
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1928 
Barbaradagen detta år präglades aven synnerlig glans och högtidsstämning 

genom närvaron av Konung Gustaf V, som bevistade såväl högtidslogen som 
Barbarakalaset och till Brödernas stora tillfredsställelse stannade länge i Bricole
kretsen. 

19 29 
Den 27 februari uppfördes vid andra gradens sammankomst ett historiskt 

divertissement Haga, författat av Storkanslern Gösta Settergren. 

Bellmansdagen den 26 juli högtidlighölls Ioo-årsdagen av Bellmansbystens 
invigning å Kungl. Djurgården. Den sedvanliga folkfesten på Bellmansdagen 
förlänades genom Sällskapets försorg vid detta tillfälle en särskilt högtidlig och 
anslående karaktär. 

Det mest lysande minnet under året var festligheterna den 8 december, då 
Kören antogs fira sitt Ioo-årsjubileum. Till konserten på Musikaliska Akademien 
hade konungen, kronprinsen, kronprinsessan och prins Gustaf Adolf antagit 
inbjudan. Högtidligheten inleddes med att den sistnämnde, såsom Sällskapets 
yngste Kunglige Hedersledamot, pryddes med insignierna av dess Högsta grad. 
Konserten, som leddes av Sällskapets Koralintendent Tobias Wilhelmi under med
verkan av Kungl. Hovkapellet och Kungl. Teaterns chef John Forsell, fick, icke 
minst tack vare körens utomordentliga prestationer, ett glänsande förlopp. 

I det därpå följande Barbarakalaset å Grand Hotel Royal deltog prins Gustaf 
Adolf samt omkring 600 av Sällskapets Bröder med damer. 

193 1 

Ett starkt utpräglat motsatsförhållande mellan Stormästaren och General
ordföranden Lind af Hageby och Storkanslern och Ordföranden i Arbetsgraderna 
Gösta Settergren, som icke kunde utjämnas, gjorde att båda lämnade sina äm
beten inom Sällskapet. Samtidigt ansåg sig på grund av sin höga ålder Depu
terade Stormästaren G. W. Hörstadius böra dra sig tillbaka. Stämningen inom 
Sällskapet var under denna brytningstid ganska tryckt, men lättade snart åter. 

Gösta Söderberg 

Den 26 april 1931 blev bankdirektören Ernst Gösta Wilhelm Söderberg Stor
mästare och Generalordförande. Han är född den 2 mars 1884, inträdde i Säll
skapet 1919, blev RGK 1923 och RSK 1925. Som Deputerad Stormästare fun
gerade grosshandlaren Gustaf earlberg, 1932-33, kabinettskammarherren Eric 
Hallin 1934-44, och fr. o. m. sistnämnda år generallöjtnanten Gösta Lilliehöök, 
samt som Storkansler greve Måns Stedingk 1931-39, och därefter ingenjören 
Gottfrid Mattsson. 
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Fril.n Barbarafesten 1935 
Sällskapets Höge Beskyddare, och Stormästaren. 

Sällskapet Par B6coles fotografisamling. 

Vid minneshögtiden över avlidne bröder, som 193 I för första gången avhölls 
i Storkyrkan, utfördes 1932 för första gången Tobias Wilhelmis för orkester, kör 
och soli komponerade, storslagna Minnesfest-Kantat till text av den nyblivne 
Storprelaten August Lindh. Denna form för firandet av minnesfesten kommer 
förvisso att verksamt bidraga till befästande av Sällskapets anseende såväl inåt 
som utåt. 

1932 

Den I november hölls konstituerande sammanträde med »Pm- Bricoles Bygg

nadsfärening 11. p. a.», varvid dess stadgar antogos. 

1933 
Är 1933 reorganiserades den Bacchanaliska musiken. Dess styrelse fick 1934 

till sin förste, ännu fungerande ordförande broder Gottfrid Mattsson. 
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Gustaf Carlberg, Måns von Stedingk och Carl Wahl berg 
Ur en akvarellserie med 46 porträtt av bricolister, utförd av Eric Norström och donerad till 

Sällskapet Par Bricole 1934 av Knut Kinberg. 

Samma år överlämnade Sällskapet som gåva till StorkyrKoförsamlingen ett 
antependium och år 1938 en av Licium i guldbrokad utförd mässhake med rika 
broderier och Luther-rosen på ryggfältet. 

1935 
I juni månad företog Par Bricoles sångkör via Jönköping och Malmö en 

sångarfärd till Köpenhamn under beskydd av konungen. I färden deltogo även 
dotterlogernas sångkörer. 

Barbaradagen den 8 december avtäcktes i konung Gustaf V:s närvaro hans 
porträtt, målat av Bror Kronstrand. Unde!' den glansfulla högtiden på Grand 
Royal, som var besökt av närmare 700 personer, mottog konungen Sångkörens 
förtjänstmärke i guld. 

1937 
Den 10 januari tillsattes en kommitte för att bringa Arbetsgradernas ritua

ler i ett mera helgjutet och sammanhängande skick på grundval av de äldsta 
förvarade ritualerna. Kommitterade hade slutfört sitt arbete den 14 januari 1940. 
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Vid sångkörens uppvaktning för konungen på Solliden '943 
Från vänster: Gottfrid Mattsson, Eric Hallin. Sällskapet Par Bricoles fotografisamIing. 

Senare har även en kommitte tillsatts för granskning av Riddaregradernas ri
tualer .. 

I maj månad beslöts att Den Bacchanaliska Teatern skulle organiseras. Den 
hade tidigare blott varit en benämning på de mångfaldiga teatraliska bidrag till 
ordenslivet, som under nitiska Ordensregissörer lämnats av många sällskapets 
talanger, både »Agerande, Deklamerande, Skrivande och Dekorerande». Sty
relsens förste ordförande blev skådespelaren Carl Barcldind,. som dock snart 
efterträddes av författaren direktör Johan-Olnv Johansson. 

1938 
Den femtonde maj bereddes Sällskapet den glädjen att komma i besittning 

av fastigheten Urvädersgränd 3, där Carl Michael Bellman bott '770-74 och 
där han skapade många av sina odödliga Fredmans epistlar. År '942 inköptes 
även den nedanför Bellmanshuset vid Klevgränd 2 belägna fastigheten. 

Bellmanshuset beskrives i ett särskilt kapitel. 

1939 
Sammanträdena innm Sällskapet efter det andra världskrigets utbrott ägde 

rum i obruten följd, om än under iakttagande av allvarligare fnrmer än de 
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eljest brukliga. Brödernas varma deltagande för de hemsökta folken visade sig 
på många sätt, såväl på det ideella som det materiella området. Farhågorna att 
Sällskapet kke skulle kunna hållas samman inför kristidens påfrestningar, ha 
dess bättre visat sig ogrundade. Snarare förefaller det, som om bröderna skulle 
slutit sig fastare samman om bricolleriet under de hårda åren än tidigare. Och 
någon tendens till avmattning i ordenslivet under efterkrigstiden har heller icke 
gjort sig gällande. 

1940 

Som en avslutning av ovanstående korta glimtar ur bricolleriets historia under 
1900-talet må till sist påminnas om den storslagna fest Sällskapet den 4 februari 
1940 gav till firande av tvåhundra årsdagen av Carl Michael Bellmans födelse. 

Minneshögtiden ägde rum å K. Operan, som för ändamålet abonnerats, och 
inför konungen, åtföljd av kranprinsparet, prinsessan Sibylla och prinsarna 
Wilhelm och Eugen, samt hela det lysande Bricolleriet i full ordensskrud, med 
damer och anhöriga. Många representerande och gästande bröder från Dotter
logerna syntes bland publiken. 

Medverkande vora »De förenade Par Bricolekörerna», bestående. av Moder
logens och samtliga Dotterlogernas sångkörer, den Bacchanaliska musiken, för
stärkt av hela hovkapellet, den Bacchanaliska Teatern, bland vars veteraner 
många för sista gången beträdde tiljan, K. Operans balettkår, samt ett antal 
solister. 

Programmet inleddes av uvertyren till Gustaf III:s och Kellgrens opera Dido 
och Aeneas av Joseph Kraus. Efter det dramatiskt-musilcaliska divertissementet 
Bacchi Tempel, sa11).manställt ur Bellmans dilctning, följde körens Minneshonsert 
och »Fjäriln vingad . .. », ett gratulationsintermezzo på Haga med balett ur 
Glucks Orpheus och Eurydice. Efter en paus avslutades högtiden med Tobias 
Wilhelmis, av solisterna, De förenade Par-Bricolekörerna, den Bacchanaliska 
musiken och hovkapellet utförda, storslagna Kantat till tvåhuudraårsminnet av 
Carl Michael Belll1ums födelse. Det hör till livets vemod, att den geniale ton
sättaren, en bland de många nämnda och onämnda »talanger», som skapat 
och upprätthållit bricolleriet, med detta ståtliga verk också sjöng sin svanesång 
i brödrakretsen. 

Efter minneshögtiden på Operan samlades bröderna med damer till en av 
inemot tusen personer besökt festbankett på Grand Hote! Royal. 

En enhällig fackkritik konstaterade i dagspressen, att Par Bricoles minnesfest, 
den största hitintills i bricolleriets historia, varit i allo värdig och vacker. 

AXEL BERGGREN. 
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UR SÄLLSKAPET PAR BRICOLES 

MUSIKLIV 

Namn och notiser 

M usiken och sången har alltid bildat väsentliga inslag i Par Bricoles liv. 
Detta förhållande sammanhänger med vårt Sällskaps kända upprinnelse i den 

gustavianska stockholmsmiljö där Bellman sjöng sina oförgängliga sånger och 

där knappt någon festlig stund var tänkbar utan melodier och klingande 
instrument. Kanske hör det också ihop med Bellmansdiktens landskap, Stock

holm och dess omgivningar, landskapet som - enligt vad Oscar Levertin betygar 

i sin essä över Fredmans epistlar - ständigt har »samma musikaliska grund
karaktär, samma innersta poesi av luft och solspel». Tonernas språk är i 

varje fall en lika självklar ingrediens i bricolleriet som en gång i »Bacchi 

ordenskapitel», och det tycks även ligga i sakens natur att det var i visans 
form som musiken här tidigast vann insteg och med förkärlek odlades under 

det första skedet av vårt Sällskaps historia. Utom Bellmans egen stämma hörde 
de äldsta bricoIIisterna bland andra KexeIs röst; den lär ursprungligen ha varit 

vacker, om den än enligt Stormästaren Cederstedts uppgift »förföII mycket 

på senare tiden». Bland framstående exekutörer på vissångens område märktes 
i övrigt den berömde operaartisten Christopher Karsten, den lysande bricollis
ten bergs assessorn Carl Jakob Lundström, den snillrike tonkonstnären Edouard 
Du Puy samt tre legendomspunna Bellmanstolkare, nämligen stadsmäklaren 
Peter Bruhn, skådespelaren Lars Hjortsberg och kaptenen Axel Raab. Den 

förstnämnde av dessa tre ansågs av skalden själv bättre än någon annan ha 
återgivit hans sånger. Hjortsberg hade hämtat direkta intryck och lärdomar 

av Bellman personligen och förde dem vidare till Raab, vilken enligt någras 

mening till och med överträffade sin geniale lärare i framställningskonst. Vid 

hågkomsten av dessa nu uppräknade namn - från en period som omspänner 
det första halvseklet av Par Bricoles historia - frestas man ovillkorligen att 

citera en strof ur Strandbergs (Talis Quaiis) festdikt vid Sällskapets hundra

årsjubileum r874' 
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Och ack! från strupar, som här nere tystnat, 

till vilken tonström har Bricole ej lyssnat, 
vars eko knappt förklingat än i dag: 
från Peter Bruhn, som mästarn sagt vid kannan 

ha tolkat Movitz' värld som ingen annan, -

från sällskapsvisans smältande behag 
i Lundströms mun, - från åskan, som lärt sjunga 

med Du Fuys bröstton, Karstens breda lunga -
till mästersångarne i Fredmans stab 

Lars Hjortsberg och den ädle Axel Raab! 

N a turligtvis kunde man fortsätta med eriuringen om sångare som lyste inom 
bricolleriet för mer än hundra år sedan. Bland dem som i förra hälften av 
adertonhundratalet gladde vårt brödraskap med att sjunga dels Bellmans 
sånger, dels bl. a. Franzens, Wallins, Lindegrens eller Stjernstolpes mer eller 
mindre bacchanaliska kväden, ofta tonsatta av Åhlström, finner man t. ex. 
Pehr Westerstrand, Herman Schlytern och Heurik Mathias Munthe, alla tre 
tillika medlemmar av det r824 stiftade Bellmanska Sällskapet. De blev högt 
uppsatta bricollister, i synnerhet Westerstrand och Schlytern: de två beklädde 
efter varandra Stormästareämbetet i Par Bricole. Som något betecknande för 
den roll de vokala talangerna tidvis spelat i detta Sällskap må nämnas att de 
Styrande Mästarne vid mitten av förra seklet bildade en även i musikaliskt 
hänseende förnämlig trio, där Stormästaren Westerstrand, som med tanke på 
hans både djupa och starka röst kallades» Yttersta basunen», skötte baspartiet 
och Deputerade Stormästaren Schlytern mellanstämman, medan Storkansle
ren Sven Johan Schönmeyr sjöng en härlig tenor. 

Den omtalade trion leder tanken från visan, från solosången, som ursprung
ligen i så hög grad präglat livet i P. B., ~ill den flerstämmiga sången vilken 
ända sedan r830-talet och alltjämt intar en förhärskande plats vid Brödernas 
arbeten och samkväm. Redan på ett tidigare stadium - medan ännu vis
sången idkades av sådana talanger som Heurik Peterson, »näktergalen», och 
Bengt Hoving, »Bacchi lärka» - gjordes ansatser till flerstämmig sång 
inom Par Bricole. Annalerna vet sålunda att förtälja om uppskattade trio
och kvartettkompositioner som sjöngs av Du Puy tillsammans med tre bröder 
Preurnayr, alla anställda vid Operan. En av dessa bröder, Frans Preurnayr, har 
också på ett synuerligen hedrande sätt inskrivit sitt namn i de musikaliska 
hävderna såsom Bricolekörens anförare. 

Frågan om hur denna kör på sin tid kom till har berörts av flera forskare 
och författare. Så av Olof af Wannqvist i hans anonymt publicerade »För-
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Edouard Du Puy 
Litografi ,w 'L. Fehr. 
Kungliga Biblioteket. 

sök till skildring af det musikaliska elementet inom Sällskapet Par Bricole 
intill år 1858», tryckt i Sällskapets matrikel för arbetsåret 1874-75, av Erik 
Åkerberg i det 1910 offentliggjorda arbetet »Musiklifvet inom Par Bricole 
1779-1890», och slutligen av Einar Sundström i hans ganska utförliga upp
sats »Till Par Bricolekörens historia 1829-1929», införd i Svensk Tidskrift 
för musikforskning, årg. II, men även utgiven separat. Att intresset för 
kvartettsång och för manskörer Il capella efter impulser söderifrån kring 1830 
ungefär samtidigt blomstrade upp i olika delar av landet finns för övrigt med 
åtskilliga exempel beskrivet i Axel Åkerlunds stora arbete »Musiklivet inom 
Göta P. B.». 

Körsången har i varje fall sedan mitten av 1800-talet fyllt en central upp
gift vid bricollbrödernas sammankomster och även utåt bidragit att höja 
och befästa Sällskapets anseende. Framgången, som naturligtvis kunnat växla 
under olika skeden, har berott på många faktorer: tillgängligt röstmaterial, 
personligt stöd från medlemmarnas sida, framför allt ledarens auktoritet och 
förmåga. De förnämsta ledarna av Par Bricoles kör har man att söka bland 
innehavarna av Koralintendentens ämbete. Om »Choral-Intendenten» säger 
ordensstatuterna av 1799 blott i allmänna ordalag att han »hafver befatt
ningen med sången wid alla de Tilfällen den ärfordras». När denna paragraf 
skrevs, fanns ju ingen kör i vår tids mening, och om det arbete som uträttats 
inom Sällskapet av de från äldsta tiden antecknade Koralintendenterna Wasen
holtz, Bonn, Elfström och Berg vet man i själva verket ingenting. Ovan-
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nämnde Frans Preumayr - fagottist i hovkapellet, musikdirektör vid Svea 
livgarde och en mångsidig begåvning, vilken bland annat arrangerat musiken 
vid Bellmanshögtidligheten 1829 - anses på goda grunder vara den som 
organiserat P. B:s egen sångkör. 

På Barbaradagen 1830 upphöjdes Edvard Brendler till Koralintendent och 
framförde vid samma tillfälle den av honom kort förut komponerade hög
tidskör som alltjämt sjunges »före brygden» till rådman J. W. Bergers ord: 
»1 de höjda toner skalle.» Verket var inte helt färdigt förrän ett par dagar 
före festen, och en viss oro förspordes bland de medverkande. Den slutliga 
succen blev emellertid fullständig. Brendler, som då nyligen fyllt trettio år, 
var sedan 1) maj 1830 medlem av Par Bricole. När han redan i augusti på
följande år bortrycktes av döden, avbröts i förtid en särdeles lovande bana 
i musikens tjänst. Han skildras som en äkta och älskvärd konstnärsnatur. Vad 
han medhunnit som tonsättare är kvantitativt inte så mycket, men inför 
arten av den ungdomliga inspiration varom hans Barbarasång vittnar har bricoll
bröder av många generationer kunnat ena sig i beundran och tacksamhet. 

Frans Preurnayr, som förut titulerats vice Koralintendent, efterträdde 
Brendler som ordinarie och verkade på denna post i tjugotvå år. Ända sedan 
han 181 '1 recipierade i Sällskapet var han uppenbarligen en nyttig och nitisk 
befrämjare av vad som på sin tid kallats »det musikali~ka elementet» i P. B. 

Äret före sin bortgång hade Preumayr fått Andreas Randel som medhjäl
pare, och 18)3 steg denne från »vice Chorchef» till Koralintendent. Det är 
ett drag av romantik över den blekingske torparpojkens karriär. Musilr
intresserade mecenaters uppmärksamhet fästes tidigt vid den fiolspelande 
ynglingen. Han sattes i tillfälle att studera för berömda mästare, vann 
efter en vistelse i Paris anställning här hemma som violinist i hovkapellet, 
blev omsider lärare vid Musilmliska akademien, fick 18)9 professors namn och 
utnämndes 1861 till förste konsertmästare vid Operan: han var då femtio
fem år gammal och hade även såsom tonsättare gjort sig känd genom flera 
populära alster, inte minst genom den av honom arrangerade och delvis kom
ponerade musiken till F. A. Dahlgrens »Wermländingarne». Den här skisserade 
verksamhet som Andreas Randel utövade i det allmänna livet hindrade honom 
inte från att ägna ett hängivet arbete åt sången och musmen inom vårt 
ordenssällskap. För oss bricollister står Randel på sätt och vis vid Brendlers 
sida såsom tonsättare för Barbarafesten. Medan Brendler alltså komponerat 
dubbelkören ,som regelbundet exekveras »före brygden», är Randel skapare 
av den sång till J. W. Bergers text, »Bacchi barn! O fröjden eder!», vilken år 
efter år sjunges »efter brygden». Ytterligare bidrag till P. B:s rituella musik 
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Andreas Randel 
Sällskapet Par Bricoles fotografialbum. 

har Randel skänkt genom sina tre körer till första och andra Riddargraderna. 
Dessa senare körer var ursprungligen komponerade med ackompanjemang av 
'tre violonceller. Med en formulering som fortfarande lär anses giltig skriver 
dock Erik Äkerberg (I9IO) att de »under decennier utförts med orgel, då det 
oftast varit svårt att uppbringa tre goda amatörcellister, och herrar yrkes
musici, huru intresserade de än varit, alltid varit oberäkneliga på grund av sin 
tjänstgöring». 

Par Bricoles musikliv vann under Randels milda spira flera värdefulla till
;kott, bl. a. genom de utmärkta operasångare som inträdde i Sällskapet - man 
nämner namn som Willman, Arnoldson, Sandström, Arlberg och Uddman. 
En annan omständighet som gör skedet förtjänt av hågkomst är utvidgningen 
av körens verkningskrets därigenom att man började anordna konserter som 
fick åhöras inte bara av bricollbröderna själva utan även av deras kvinnliga 
znhöriga. Den egentliga initiativtagaren till detta nya slags musiksoareer var 
den inom flera grenar av Par Bricoles verhamhet framträdande och jämväl 
som Styrande Mästare omtalade Johan Anders Biörck, en djupt musikalisk 
man som bl. a. varit med och stiftat Harmoniska sällskapet. Första konserten 
i denna serie hölls i Stora börssalen 29 april 18 54- I programmet återfinner 
man både Brendlers och Randels Barbarakörer, och vidare utfördes sånger av 
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bl. a. Bellman, Wennerberg och Rossini. Konserten inleddes med en »Ouver
ture» av Randel som spelades av Andra livgardets musikkår. 

Konserten slog väl ut, även ekonomiskt, och försöket manade till efterföljd. 
Randel ledde också under sin återstående tid som Koralintendent ytterligare 
tre sådana halvoffentliga Bricolekonserter, och under 2o-årsperioden 18 j' 4-7 4 
gåvos samma,nlagt elva liknande konserter. 

Andreas Randel dog 186+ Till tecken på sin uppskattning av hans många 
tjänster har Par Bricole 1886 låtit resa en minnesvård på hans grav å Norra 
Kyrkogården. Två år före sin bortgång efterträddes han som Koralintendent 
aven lysande gestalt i svensk musikhistoria: August Söderman. Denne var 
då trettio år gammal, beprövad som dirigent och redan något känd som kom
positör. Vid sidan av sin befattning som korrnästare vid Operan hade han 
också ett par år som Randels vikarie haft Bricolekörens ledning om hand. 
Hans andel i detta Sällskaps musikaliska verksamhet blev säkerligen frukt
bärande, även om det är sant, såsom det berättas, att hans fordringar och 
de nyheter han kom med rönte något motstånd hos en del av körens med
lemmar. Söderman förmedlade bl. a. bekantskapen med Wagner. När pilgrims
kören ur »Tannhäuser» stod på P. B.-konsertens program 1862, var den ny 
för Stockholm. Samtidigt utfördes för kör och orkester Södermans egen ton
sättning av Schillers »An die Freude». Denna komposition blev tillägnad 
Par Bricole. 

När Söderman tämligen snart upphörde med sin aktivitet inom Par Bricole, 
ersattes han på körledareposten först av August Melcher Myrberg, fil. doktor 
och läroverkslärare - en i musikvärlden och inte minst inom denna Orden 
länge känd och avhållen sångarbroder och kompositör. Myrbergs bricollistiska 
engagemang sträcker sig över ett drygt' halvsekel. Medlem redan 18 j' 4, ägnade 
han sig med förkärlek åt körens arbete och bidrog som flitig tonsättare att 
öka dess repertoar. Ännu ett stycke in på 190o-talet deltog han gärna i Säll
skapets muntra samkväm och hyllades som vördad veteran. Han avled 1917 
vid nära 92 års ålder. 

Som ordinarie Koralintendent blev emellertid Myrbergs funktion inte lång
varig. Redan efter ett år, 1867, övertogs ämbetet aven sångare ex professo, 
Olof Strandberg, född 1816, död 1882, tillhörande den kända konstnärssläk
ten och broder till skalden Talis Quaiis. Strandberg hade också tidigare som 
vikarie fört taktpinnen inom Bricoles murar samtidigt som han på Operans 
tiljor firat musikaliska, om än inte sceniska, triumfer - hans stämma och 
föredrag var hänförande, den dramatiska begåvningen däremot obefint
lig. Sångledarskapet i P. B. lämnade han 1869, men hann dessförinnan bl. a, 
anordna tre konserter, varvid flera nya saker togs upp på körens program. 
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August Söderman och Gunnar Wennerberg 
Sällskapet Par Bricoles fotografialbum. 

Från den sista av dessa konserter antecknas särskilt Södermans »Ett bondbröl
lop» och Oscar I:s »Sjörövarsång». Som solist medverkade då en ung amatör, 
tenoren Christian Loven, officer och sedermera överste, känd och uppburen 
såsom en av detta Sällskaps Stormästare. 

Koralintendent efter Strandberg blev den för sin gedigna kunnighet högt 
ansedde Joseph Gottlieb Dente, född 1838, konsertmästare vid Operan, hov
kapellmästare från 1879, senare även lärare vid akademien, död 1905. Hans 
första P. B.-konsert 1870, då kören bl. a. sjöng Rubensons nya »Korsfarer
sang», väckte stort erkännande i pressen. I likhet med de flesta av Säll
skapets musikledare ställde även Dente sin tonsättartalang i P. B:s tjänst. 
Till Sällskapets hundraårsjubileum i november 1874 komponerade han en fest

uvertyr, där bland annat melodin till bricolleriets kommendörsvisa är invävd. 
Huvudnumret vid denna stora högtidlighet var Talis Quaiis' förut omnämnda 
kantat, som tonsatts av ingen mindre än Ludvig Norman och som också 
framfördes under kompositörens ledning. 
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När Dente 1880 efterträddes av musikdirektör Johan Ludvig Ohlson fick 
P. B. en Koralintendent med speciella förutsättningar för kördirigeringen:: 
Dentes personliga smak låg mera åt det instrumentala hållet. Ludvig Ohlson, 
för övrigt grundare aven välkänd pianofirma, verkade som sånganförare 'i 
olika samfund och följde vaket tidens musikströmningar. Många nya kompo
sitioner för kör och orkester framfördes vid de P. B.-konserter som gavs undel: 
hans ledning. Däribland må nämnas Myrbergs »Kung Hakes död», Griegs 
»Landkjending», Emil Sjögrens »Bacchanal» och »Islandsfärd» och Normans 
»Adils gästabud». . 

Under Ohlsons chefskap uppträdde kören offentligt på ett annat sätt än 
den gjort förut. Man gav 1885 en konsert till förmån för Eugeniahemmet 
varvid biljetter såldes till allmänheten. Liknande anordningar förekom där
efter vid åtskilliga tillfällen inte minst i samband med sångarfärder åt olika 
råll, då P. B:s kör lät höra sig inför en större publik som inte BricoJlisterna 
själva hade utvalt. Tidigare kunde sådant äga rum endast vid Bellmansfesten 
på Djurgården; den 26 juli, möjligen även vid vårhögtidsdagens firande på 
Hasselbacken. 

År 1885 annoteras i P. B:s musikhistoria också av det skälet att Sällskapet 
då utlyste en kompositionstävling. Sex arbeten inlämnades till bedömning, 
och i enlighet med granskningsnämndens förslag beslöt de Styrande Mästarne 
·bl. a. att tilldela tonsättaren Emil Sjögren ett pris .av 300 kr. för kompositionen 
»Landnamsf:Brd», d. v .. s. den o.van omtalade »Islandsfärd». 

Koralintendent efter Ohlson blev 1891 den då trettioettårige Erik Åker
berg, dirigenten och kompositören, vilken på flera sätt gjort sig förtjänt av 
vårt Sällskaps erkänsla bl.a. genom sin historiska skildring av musiklivet inom 
Par Bricole. Under Akerberg och hans närmaste efterträdare utvidgades kÖrens 
kontakt med offentligheten och repertoaren moderniserades. Av stor bety
delse både för en mera utåtriktad konsertverksamhet och för det intima ordens
arbetet var tydligen Åkerbergs initiativ till bildandet aven P. B:s egen orkester. 
Vi kommer längre fram att något närmare beröra spörsmålet om instru
mentalmusiken och dess ledning inom Sällskapet; här må blott i korthet nämnas 
att man tidigare genom periodvis växlande överenskommelser vid samkväm, 
fester och konserter tillförsäkrat sig medverkan antingen av någon militär
musikkår eller av hovkapellet. Åkerberg talar själv om hur hovkapellet under 
sin kap~llmästares ledning från 1850-talet står »på P. B:s konsertprogram med 
några;:rhdantag ända till 1891, då undertecknad på grund av svårigheten att 
erhålla detta biträde, sedan teaterns arbete allt mera ökats och kapellets kraf
ter dagligen för detta allt mera tagits i anspråk, bildade en större amatör-
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Sångarhyllning vid Bellmansbysten den 26 juli '942 
Foto Sven ]ärlås. Sällskapet Par Bricoles fotografisamiing. 

orkester, vari dock alltid en värdefull hjälp lämnades aven del av dess [hov

kapellets l medlemmar». 

I spetsen för P. B:s kör och orkester gjorde Åkerberg uppmärksammade 
insatser vid flera konserter. På programmet förekom bl. a. hans komposition 
»Den flygande holländaren» för manskör, två pianon och orkester. Vid en 
konsert i Musikaliska akademin 1893 framfördes »Auerbachs källare i Leip-
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zig», scener ur Goethes »Faust», med musik av Gunnar Wennerberg och 
orkestrering av Erik Åkerberg. Konung Oscar II bevistade denna dramatisk
musikaliska föreställning. Samma verk har sedan givits inom Sällskapet dels i 
stället för spexet vid reception i Andra graden 19 I 9, dels i samband med 
Första gradens recep tion 1934 och I 9 3 5. 

Det kan också erinras om några sångarfärder. Sommaren I 893 ställdes 
kosan till Visby - där kören varit en gång förut, nämligen i samband med 
en allmän bricollistisk Gotlandsresa I 8 50. Nu blev det en konsert i dom
kyrkan som väckte betydlig anklang. Nästa gång kören företog en resa gällde 
det Göteborg. Det var I 90 5 under ledning av Gösta Boheman - Åkerberg 
hade året förut lämnat dirigentskapet tills vidare. Göteborgarna fick höra två 
konserter, och recensenterna gav sin belåtenhet till känna i smickrande om
dömen. Påföljande år gjorde man en längre turn", sjöng i ett tiotal städer i 
mellersta och södra Sverige och besökte dessutom Köpenhamn. Sångarskaran 
.som uppgick till sextio man leddes även nu av Boheman, och till publikfram
gången bidrog inte minst solisterna John Forsell och Henning Malm. 

Boheman avgick från anförareplatsen redan 1906, och efter ett kort inter
regnum, varunder Carl Gentzel och Helmer Alexanderson tillfälligtvis fick 
dirigera sången i P. B., återvände Erik Åkerberg 1908 till sin gamla uppgift 
som Koralintendent. Med nit och skicklighet skötte han denna syssla till slutet 
av år 19 15. Han efterträddes närmast av musil,direktör Oscar Sandberg, fram
stående kyrkomusiker, vill,en med livligt uppskattad förmåga verkade som 
Bricolekörens ledare från början aVI916 till sin död vid 56 års ålder 1926. 
Åtskilliga medlemmar påminner sig ännu den sångarglädje som rådde under 
Sandbergs taktstav. Från denna tid har man också att anteckna vissa organisa
toriska reformer inom P. B:s musikliv, bl. a. tillkomsten av nya stadgar och 
en särskild styrelse för kören varigenom dess självständiga ställning konsoli~ 
derades. Styrelsen tillkom 1919, följande år antogs stadgarna, och 1924 instif
tades det sångarmärke som sedan dess bäres av samtliga körmedlemmar. 

Oscar Sandberg ledde kören vid flera markanta tillfällen - t. ex. en vår
konsert i Musikaliska akademien 1923 och vid Sällskapets !Jo-årsfest 1924, 
skildrad i den allmänna P.B.-historiken. Han förde även det musiItaliska befä
let vid den sommarlustfärd som trettio sjungande bricollister företog I 92 5. 
Resan anträddes från Riddarholmen med ångfartyget »Linköping» och ställdes 
kanalvägen till Göteborg. Strandhugg gjordes på åtskilliga lockande platser, 
såsom bl. a. Linköping, Visingsö, Alvastra och Vänersborg. 

'fobias Wilhelmi, som blev koralintendent 1927, var konsertmästare i hov
kapellet och framträdde som produktiv tonsättare på olilta områden, såväl 
instrumentala som vokala. Sedan han som koralintendent stått i spetsen för 
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Konungen uppvaktas på SolIiden av sångkören den 5 augusti '943 
Foto Sven ]ärlås. Sällskapet Par Bricoles fotografisamIing. 

Par Bricoles kör under sex år, utnämndes han till Direktör för »Then» Baccha
naliska Musiken, en befattning som han innehade till sin död vid 59 års ålder 
hösten '944. För sina konstnärliga och personliga egenskaper blev Wilhelmi 
mycket aktad och avhållen både utom och inom detta samfund, varom också 
hans eftermäle bär tydligt vittnesbörd. I en parentation yttrade Bacchanaliska 
Musikens ordförande Gottfrid Mattsson bland annat: »Vi Bröder i Säll
skapet Par Bricole skänka Tobias Wilhelmi ett varmt tack, särskilt för hans 
minnesrika tonskapelser som han givit oss och som spritt glädje och högtids
stämning i vår krets. Här bör nämnas hans stråkkvartett, arrangemang av 
Bellmansmelodier och hans tre stora kantater: För Bricoles riddargrader, för 
2oo-årsminnet av Carl Michael Bellmans födelse och den storslagna Minnes
kantaten. Genom denna sistnämnda kantat, som han tillägnat Sällskapet Par 
Bricole, kommer Tobias Wilhelmis minne att för all framtid leva bland 
oss och i Bricoles hävder.» 
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Dell här senast åsyftade kompositionen, »Minnesfestkantat», till ord av 
Sällskapets framlidne Storprelat August Lindh, har sedan början av 1930-talet 
årligen framförts inom moderlogen vid Sjätte gradens sammankomster. Kan
tatens text är avtryckt i Par Bricoles matrikel 1944/45 närmast i anledning 
av August Lindhs bortgång i januari 1945. Omedelbart efter denna text 
finner man en minnesdikt till Tobias Wilhelmi, författad av Axel Berggren 
och delvis anspelande på Wilhehnis ursprungliga främlingskap i Sverige. Dikten 
uttrycker känslan av att den i Amsterdam födde violinisten och tonsättaren 
omsider »blev helt och hållet vår». 

Den, som förnummit tjusningen av Bellmans dikt, 
den yra glädjen och den dova smärtan, 
av solfylld skönhetssyn och dödsomskuggad bikt, 
hans pulsar slog i takt med våra hjärtan! 

Den, som till tolk sig gjort i mäktig tongestalt, 
upplyftande för vardagsgråa sinnen, 
för viira höga broderssyftens sanna halt, 
han gjorde ock till sina våra minnen! 

Koralintendent efter Wilhelmi blev Ivar Widner, som sedan 1933 bekläder 
denna viktiga post. Till Direktör för Bacchanaliska Musiken utsågs efter Wil
helmis bortgång Åke Udden. Härmed har vi hunnit till ett tidsskede söm 
knappast ännu tillhör den historiska skildringens räjong. Kanske bör man dock 
i detta sammanhang komplettera en tidigare uppräkning av Par Bricoles 
offentliga musikprestationer med att omnämna körens loo-årsjubileum i decem
ber 1929. Det firades bl. a. med en konsert under Wilhelmis ledning på Musi
kaliska akademin där John Forsell var solist och hovkapellet medverkade. 
Sommaren 1935 företog kören tillsammans med Dotterlogernas körer, under 
beskydd av konungen, en minnesvärd konsertresa till Köpenhamn via Jön
köping och Mahnö. Och vid en sångarfärd till öland åtta år senare bringades 
en särskild hyllning till kung Gustaf på Solliden. Vid båda dessa turneer diri
gerade Ivar Widner. I ett citat berördes nyss den kantat med ord av Axel 
Berggren, som Tobias Wilhelmi komponerat till 200cårsminnet av Bellmans 
födelse och som i februad 1940 framfördes av Sällskapets kör och orkester 
vid en . lysande högtidlighet på Operan. 

Anledning finns också här till en liten återblick på de instrumentala sidorna 
i Bricoles musikhistoria. Då Wilhelmi på I930-talei fick sig anförtrodd upp
giften att vara Direktör för Bacchanaliski Musiken, hade denna gamla äre
vördiga titel inte på länge figurerat inom Orden. I den föregående framställ-
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ningen av samfundets tillkomst och första utveckling kan man läsa om den 
italienske kapellmästaren och operakompositören Francesco Uttini som 1779 

korades till »Directeur af den Bacchanaliska Mmiquen». Det är i U ttinis 
sättning som den bellmanska ceremonikören »Bacchus vi dyrka» än i dag 
sjunges i P. B. Enligt vad Nils Afzelius påvisar i en intressant undersökning 
av Bellmansmusiken (i tidskriften »Vår sång», septembernumret 1946) kan 
själva melodin i detta fall möjligen anses vara Bellmans egen skapelse. 

Uttini efterföljdes i sysslan 1798 av den inte mindre kände tysken J. C. F. 
Haeffner som lär ha gjort särskild lycka vid Barbaradagen samma år, »den 
talrikaste och mest lysande fete Bricolleriet hitintills haft», säger protokollet. 
»Haeffner medförde till denna fest 13 musici, de flesta tillhörande hovkapellet, 
hvilka, jämte några redan till Sällskapet hörande musici - - - - utförde 
orkestermusik för de 200 församlade bröderna.» 

Sedermera tycks hovnotarien J. J. Platin stundom ha vikarierat för Haeff
ner i Par Bricole. Haeffner flyttade 1808 till Uppsala, där han blev director 
musices och kom att göra en betydande livsgärning, inte minst som grundare 
av den ännu florerande studentsången och som auktor till flera livskraftiga 
körkompositioner. Orkesterledningen inom vårt Sällskap lades därefter i hov
kapellisten Carl F redril< Reddevighs händer. Trots ledningens ambition tyder 
vissa tecken på att Bricoles ordensmusik under en tid framåt laborerade med 
åtskilliga svårigheter. Den fick, såsom redan antytts, ömsevis bestridas av 
krafter från hovkapellet och från Stockholmsgarnisonens musikkårer. Det 
hände inte så sällan att dessa krafter skolkade, och de pekuniära kraven kunde 
oC,kså vålla en del avbräck. Livgardena blev ofta anlitade, men det har även 
inträffat att militärmusik rekvirerats från annat håll. När Stormästaren Olden
burg 181 l skulle skaffa musik till Barbaradagen, blev överenskommet' »at 
häldst taga Artilleriets bästa Harmonimusil<, emedan våra Bröder Musici de 
senare åren visat så liten benägenhet at vid dessa tillfällen assistera, utom det 
a t deras biträde märkeiigen varit kostsam för orden». 

I spetsen för Bacchanaliska Musiken med den gamla titeln möter man senare 
Carl Preumayr (född 1780, död 1849), broder till den flerstädes nämnde 
Koralintendenten Frans Preumayr. Men det är oklart hur länge' denne, Carl 
Preumayr behöll sin direktörsställning. En förändring inträdde i alla händelser 
1831, då instrumentalmusikens ledarpost uppdelades på två ämbetsmän. Den 
ena, som nu fick namnet »Ordens-Conzertmästare», skulle leda musiken vid 
gradgivningarna. Den andra (fortfarande »Directeur» etc.) hade att dirigera 
vid högtidsdagarna. 

Konsertmästare blev först den mångsidige juri~ten och musikvännen J. A. 
Biörck, vilkens namn skymtar på talrika ställen i Par Bricoles hävder. I fort-
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sättningen märkes som hans efterträdare Adolf Fredrik Schwartz, Gustaf 
Teodor Lindström och »hovbaldirektören» August Wilhelm Ekdahl, den sist
nämnde död 1893. 

Matrikeln 1852 upptar en ny musikalisk titel: Generalackompanjatör. Inne
havare av detta ämbete sedan 1849 var David Reinhold Larer. Och sedan 
sköttes tjänsten i tur och ordning fram till 1872 av Carl TorselI, Johan Alfred 
Ahlström och Oscar TorselI - ·alla tydligen uppskattade både inom och utom 
vårt Sällskap, Ahlström och c. Torsell även i egenskap av tonsättare på 
kvartettsångens område. 

Ledningen för Bacchanaliska Musiken (som nu blott avsåg musiken vid 
särskilda högtidsdagar) handhades vid mitten av förra seklet av J. E. Heyden
reich och J. F. L. Sjöberg, musikdirektörer vid respektive Svea och Göta liv
garde. Den senare tjänstgjorde i vårt Sällskap från 1857 ända till 1885. Efter 
honom synes någon 0'rdinarie innehavare av ifrågavarande musikchefsbefatt
ning in0'm Par Bricole inte ha blivit tillsatt förrän Wilhelmi blev D. f. B. M. 
0'ch därmed ledare av den r933 på Stormästaren Gösta Söderbergs initiativ 
återupplivade Bacchanaliska Musiken som erhöll egen styrelse 0'ch eget talang
märke lil,som kören. Det är professionella musiker, till största delen hov
kapellister, 0'ch några amatörer som utgör den samspelta skaran. 

Det har funnits och finns alltjämt flera skilda musikbefattningar inom 
vårt Sällskap, ämbeten vill,as karaktär varierat under tidernas lopp. Någon 
gång har en medlem samtidigt kunnat inneha två av dessa sysslor - så om
talar ett pr0'tokoll från 1799 hur den berömde sångaren Lars Gustaf Collin fick 
rättighet att i egenskap av »Riddare-Cantor och Organist» inträda i andra 
Riddargraden. Han skulle alltså dels utföra orgelspel som tillhör de högre gra
dernas ritual, dels också sköta den övriga 0'rdensmu,ikens vokala sol0'partier. 
Hovsekreteraren C. F. Berg nämnes också på r820'-talet som på en gång 
Ordenskantor och Ordensorganist. Någon ytterligare namnuppräkning skall 
inte här göras. Men man bör t. ex. i Ordenskantorernas rad inte glömma ett 
namn som Arvid Ödman och bland senare b0'rtgångna inte heller Fredrik Pauls
son (» Pålle» ), Henning Malm 0'ch Conny Molin. 

På tal om 0'rganistsysslan ger' gamla handlingar ett par glimtar som belyser 
gångna tiders svårigheter vid anskaffningen av lämpligt instrument. År r80'3 
hade en känd ordensledam0't, Zacharias Strindberg (August Strindbergs far
far), offererat Bric0'lleriet »at emot roo Rdr Rg. få af honom tillhandla sig 
ett godt Orgel-Positive; ty beslöts, at S0'm ett sådant för Sällskapet war högst 
nödvändigt, skulle Brodern Öfwercommendeuren Åhlström i afton anmodas, 
at detsamma med första besiktiga och wärdera». Orgeln blev sedan inte 
gillad. I stället köptes ett instrument av orgelbyggaren Strand. 
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Fran~ois Uttini 
Gravyr av J. Snack. 
Kungliga Biblioteket. 

Redan r 820 tillkännagavs emellertid att det Strandska orgelverket »befants 
så skadat, at detsammas fullkomliga iståndsättande skulle kosta 50 Rdr B:o». 
Vederbörande styrelse beslöt då att »i stället låta förfärdiga et Walspositive, 
som uppå tvänne valsar skulle innehålla tolf melodier, passande till alla de till
fällen vid receptioner inom Orden då Musique behöfdes». 

Hur det gick med verkställigheten av detta beslut förmäler dock inte 
historien. Tänker man sig det beskrivna arrangemanget i modern översätt
ning 'skulle det närmast likna användning av grammofonskivor vid våra hög
tidliga ordenskapitel. Förmodligen gäller det blott en tillfällig episod, åt 
vilken man nu kan ägna ett leende, utan att därför på något vis förhäva sig 
över våra bricollistiska fäders åtgöranden i den ena eller andra detaljen. Stu
diet av vårt Sällskaps musikaliska hävder, ur vilka här har lämnats några data 
och namn, strödda notiser och andrahandsreferat, ger i sin helhet intrycket 
av omsorgsfullt vårdade traditioner, inför vilka den nuvarande generationen 
av Brieolebröder har alla skäl att känna både stolthet och förpliktande vörd
nad. Materialet vittnar starkt om den intima förbindelsen mellan Bricolleriets 
anda och tonernas betvingande, värmande och förlösande konst. Utan tvivel 
finns det i vårt ordenslivs innersta mening och syfte mycket som får sin bästa 
tolkning i sången och musiken. Den erfarenheten har gjorts i gångna tider. 
Och den skall göras - det hoppas vi - även i kommande. 

IVAR NORBERG. 
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SÄLLSKAPET PAR BRICOLES HEMVIST 

GENOM TIDERNA 

Medan flera ännu fortlevande äldre ordenssällskap i Stockholm, såsom Frimu
rareorden, Timmermansorden och Arla Coldinuorden, redan tidigt förvärvade 
sig egna ordenshus, har detta icke varit fallet med Sällskapet Par Bricole. 

Först i våra dagar har Sällskapet fått en viss - och mycket förnämlig - er
sättning för ett eget ordenshus genom förvärvet av det s. k. Bellmanshuset i 
Urvädersgränd 3 på Söder. För vidare uppgifter härom hänvisas till en särskild 
uppsats i det följande. Bellmanshusets visserligen begränsade utrymme har 
dock medgivit att hit förlagts bl. a. Sällskapets kansli, arkiv och bibliotek. 

Den första lokalitet, som ovedersägligen kan sä ttas i förbindelse med Sällskapet 
Par Bricoles namn, är den förut i detta arbete omnämnda källaren Kejsarkronan. 
Enligt en redan tidigt gängse mening skulle det ju ha varit Hallmans år 1777 
där hållna parentation över Sackenhjelm, som givit den första stöten till Säll
skapets bildande. 

Källarenamnet Kejsarkronan var, som vi förut omtalat, fäst vid hörnhuset 
av Drottning- och Fredsgatorna under tiden I oktober 1774-1 oktober 1779, 
då vinskänken Rynning förde spiran där. Hans lokaler voro tydligen ganska 
påkostade. De inrymdes i bottenvåningen, men näringsstället hade enligt Med-
1ings tidigare citerade brev även »slutna rum», där det bacchanaliska sällskapet 
höll till och dit utomstående icke utan sagda sällskaps tillstånd fick tillträde. 
Dessa enskilda rum vora kanske belägna i någon annan våning i huset. 

Den I oktober 1779 överflyttade vinskänken Rynning sin rörelse till Träd
gårdsgränden i Staden inom broarna,. men då voro tydligen hans lokaler för otill
räckliga för Sällskapet, särskilt för hållande t av de stora årliga festligheterna. 

Kexels från 178 I speciellt förda matrikel innehöll även, som förut nämnts, 
en förteckning över »Commendeurer» vid »denna Gradens första ordenteliga 
sammanträde på Stads-huset d. 15 Maji 1779». 

Härmed åsyftas Södra stadshuset vid Södermalmstorg, nu inrymmande Stock
holms stadsmuseum. Bland många andra inrättningar i denna fastighet var även 
den från I Goo-talet härstammande, väl ansedda Stadskällaren. Vid Par Bricoles 
stiftande var dess innehavare vinskänken Bleumortier, gift med operadansösen 
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Kirsteinska huset 
Akvarellerad teckning. 

Stockholms Stadsmuseum. 

Sofie Holmstedt, som Kexel enligt uppgift skulle ha uppvaktat och vilkens 
namnsdag, Sofiadagen den I5 maj, enligt samma ej närmare bestyrkta uppgifter 
Kexel skulle utvalt som Sällskapets vårfestdag. 

Södra stadshuset blev rätt ofta Sällskapets samlingsplats. Tid och ställe för 
sammankomsterna annonserades i de dagliga tidningarna, sedan Sällskapets med
lemsantal nu vuxit så, att man inte genom personliga påstötningar kunde nå 

alla. Dagligt Allehanda innehöll den 3 september 1782 en annons av följande 
lydelse: 

»Samtlige Ledamöter af Sällskapet par Bricole behagade sammanträda 
på Stadshuset i afton kl. 6». 

Vid sammanträdet samma dag gjordes dock anmärkning mot att hela namnet 
Par Bricole blivit utsatt i tidningen! Man lovade att det inte skulle upprepas. 

En medtävlare till Stadshuset som samlingslokal var Börsen, som ju disponerade 
över ganska stora utrymmen. Själva näringsstället, Börskällaren, låg åt Trång
sund mitt emot Spectens gränd och innehades vid I7oo-talets slut av vinskänken 
Simson. 
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Par Bricole höll viktiga sammanträden på Börsen den I I och 29 november 
1784, sedan man enligt Arbetsgradernas protokoll samlats där för första gången 
den 13 februari samma år. 

Börshuset, där även Borgerskapets stora assembleer ägde rum, var också i fort
sättningen en omtyckt samlingslokal särskilt för de stora festdagarna. Anled
ningen härtill ges i beslutet vid Kommendörsgradens sammanträde den 30 april 
1796, då Ordföranden Oldenburg »frågade Sällskapet, om de' wille fira till
kommande högtidsdagen antingen å Beursen, Clas på Hörnet eller å det wan
liga samlingsstället, och beslöts att Beursen wore det bä&ta, såsom störst och rym
ligast». 

Med »det wanliga samlingsstället» avses tydligtvis Frinzurareordens hus på 
Riddarholmen. Enligt Sällskapets årsrelation 1791 hade mellan Sällskapet och 
Frimurareorden uppgjorts ett »ordenteligt contract», varigenom Par Bricole 
erhöll rättighet att »nu och framgent hålla sina sammankomster» i Frimurare
ordens lokaler. Ursprungligen riksrådet och överståthållaren Schering Rosenhanes 
palats, blev huset efter växlande öden 1783 inlöst av Frimurareorden. Det in
rymmer nu lokaler för Statskontoret. 

Redan före nyssnämnda kontrakt 1791 hade Sällskapet dock haft samman
komster i Frimurareordens hus. Kommendörsgradens protokoll den 28 novem
ber 1787 anför nämligen, att Biörkstedt tillkännagav, »at Logens höga Protector, 
Hans Kong!. Höghet Hertig Carl gifwit nådigt bifall til Bricolerie Sälskapet, 
at framdeles här i Frimurare Salen få fortsätta deras hemligaste ämbeten ... ». 
Där hade Hallman den 29 april 1785 hållit sin parentation över Brodern Arvid 
Stjerncrantz, varvid fattigpengar erlagts till Frimurarebarnhuset som tack för 
att Sällskapet fick nyttja Frimuraresalen. 

Äret förut, 1784, firade Sällskapet sin Barbaradag på näringsstället Clas på 
Hömef hos traktören Carl Westman, som 1783 blivit ställets ägare. Han ut
vidgade företaget och uppförde en elegant och rymlig danslokal, som snart blev 
mycket populär. Just året 1784 stod den omdanade fastigheten färdig att tagas 
i bruk. Endast spridda rester finnas nu kvar av den gamla anläggningen, vars 
tomt sträckte sig mellan nuvarande Birger Jarls-, Surbrunns- och Roslagsgatorna. 

Den 15 maj 1790 firades vårhögtiden på Eriksberg. Det här befintliga huset 
var medelpunkten i ett för övrigt tämligen obebyggt område, vars .kvarters
beteckning »Träskfloden» karakteriserar traktens utkantsläge. Kvarteret var 
beläget mellan nuvarande Karlavägen och Birger Jarlsgatan. Namnet Eriksberg 
å tergår till en av de äldre ägarna, trädgårdsmästaren Erik Lindbom, som på 
1760-talet där inrättade ett värdshus. Trots sitt avskilda läge blev »Träsket», 
som det oftast populärt kallades, en eftersökt nöjeslokal, där teaterföreställningar, 
konserter etc. ägde rum. Är 1788 förvärvades egendomen av Timmermansorden. 
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Westm.nska huset från Drottninggatan, där Carl XIV Johan och 
Magnus Br.he just åka förbi 

Litografi av F. Tollin, r841. Stockholms Stadsmuseum. 

Barbaradagen år 1799 firades i Frimurareordens hus enligt Sällskapets något 
tidigare fattade beslut, »hvaräst Tracteuren emot 24 skillingar personen åtagit 
sig servera nära 200 Couverts» heter det vid det förberedande sammanträdet. 
Barbarahögtiden skulle börja kl. 4 i stället för kl. 5 »som nu vanligen brukas». 
Vid högtiden insamlades »vanliga årliga collecten för Ordens wacktmästrarne». 

Mot I700-talets slut sammanträdde Par Bri~ole någon gång på Piperska 11tU

un. Namnet kommer av den egendom på Kungsholmen, mellan nuvarande 
Scheele- och Pipersgatorna, som greve Carl Fredrik Piper inemot Iloo-talets 
mitt ägde och förskönade. En senare var Amarantherorden, som upplät 
fesdokalerna åt även andra sällskap och 1807 sålde egendomen till Coldinu 
Orden, som fortfarande är dess ägare. 

Ett nytt hemvist fick Sällskapet i det vid dåvarande Clara Strandgata, nu 
Vasagatan 22, belägna Kirsteimka huset. Dess tomt upptages numera av Höte! 
Continental. Huset förvärvades 1808 av hovrättsrådet Henrik Argi1lander från 
arvingarna till major mechanicus Adolph Ulric Kirstein (född Il46, död 1806). 
Lundin och Strindbergs »Gamla Stockholm» säger om huset, att det kunde för
tjäna sin egen historia, »ty inom dess murar verkade under årtionden de mest 
olika sällskap för de mest skiljaktiga ändamål: maskerader, sällskapsspektakel, 
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filantropiska möten, ordensmysterier, dryckeslag, akademier, politiska sällskap, 
konserter och mycket annat». Framför husetlåg den Kirsteinska trädgården på 
en plats, som nu delvis upptages av Centralstationen och planen där framför. 

Dagligt Allehanda innehåller den 10 maj 1809 bl. a. följande tillkännagivande: 
»1 anseende till mellankomne hinder, uppskjutes den till i dag utsatte samman

komsten för N:o 5 och Högre grader af Sällskapet P. B., tills i morgon den II: 
då middags-måltid blifwer kl. 2, på wanliga samlingsstället vid St. Clarä Strand
gata». 

Några dagar därefter, lördagen den 13 maj, heter det i ett meddelande i nyss
nämnda tidning: 

»Allmänna årliga Högtidsdagen för Sällskapet P. B. firas nästa Tisdag den 
16 Maji, d<i samtelige Ledamöter samlaskI. 12 f. m. i Ordens-Huset wid Clarä 
Strandgata. Hos Tracteuren på stället fås Billetter till middagsmåltiden, hwilka 
innan Måndags afton bör köpas.» 

1 den årsberättelse, som på högtidsdagen den 16 maj 1809 upplästes i Säll
skapet, lyder början: 

»Sällskapet Par Bricol, som för första gången inom dessa murar firar sin årliga 
högtidsdag, firar äfven i dag sin Trettionde högtidsdag, at räkna från dess första 
ordenteliga stiftelse». 

Sammanställas här nu lämnade notiser, är det tydligt, att Sällskapets högre 
grader frekventerat det Kirsteinska huset även före den 16 maj 1809, då för 
första gången Par Bricole allmänt sammanträdde där. Ännu året förut, 1808, 

firades vårhögtiden på Börsen, en lokal som alltjämt var populär inom Säll
skapet. Från den I oktober 1808 hade Sällskapet dock enligt hyreskontrakt ny tt
janderä tt till vissa lokaliteter i det Kirsteinska huset, ehuru som sagt till en början 
blott de högre graderna höllo sina sammankomster där. 

Ännu år 1813 hölls vårhögtidligheten i »f. d. Kirsteinska Huset wid Clara 
Strandsgata» enligt meddelande i Dagligt Allehanda, där man utlyste allmänt 
sammanträde till lördagen den I 5 maj klockan halv ett. 

Samma år firades dock Barbaradagen lördagen den 4 december »uti Wäst
manska Huset wid Adolf Fredriks Kyrka». Westmanska huset ansågs på sin tid 
som ett av Stockholms förnämligaste privathus. Beläget vid planen framför 
Adolf Fredriks kyrka mellan Drottning- och Holländaregatorna, uppfördes 
huset av »bryggarkungen» Abraham Lorentsson Westman. Det inköptes 181 I 

av ryttmästaren Isac Westman och Amarantherorden, vil1,en en tid framåt där 
höll sina sammanträden. Sedermera blev Vetenskapsakademien ägare av fastig
heten, som genomgick en ganska omfattande om- och tillbyggnad. Akademien 
hade där sitt säte ända till 1915, då den jämte Riksmuseet utflyttade till de 
stora nybyggnaderna vid Frescati. 
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Hasselbacken 
Träsnitt i Illustrerad Tidning, 1859. 

Med de nyssnämnda ägarna ryttmästaren Westman och Amarantherorden 
uppgjorde Sällskapet ett femårskontrakt för åren I 8 I 3-1 8 I 8 om samlingsrum 
efter lika många sammanträden årligen som i Kirsteinska huset, d.v.s. 22 stycken. 
Årshyran var 400 riksdaler banko. Traktören Nyberg - han skrev sig Nyberg
son - ordnade med måltiderna. Men det var ständigt bråk med honom. Arbets
gradernas ämbetsmän klagade på maten, och själv framförde han klagomål hos 
Stora Konseljen över att inte minst 25 medlemmar stannade kvar till kalasen. 

Från det Westmanska huset återgick man I 8 I 8 ånyo till den gamla samlings
platsen BiJrshuset. Kontrakt uppgjordes med Stockholms stads delegerade för 
Börs-, bro- och hamnbyggnadsfonden. Ända till den I oktober 1900 hade Säll
skapet sin tillvaro på Börsen. Under denna period disponerades för Barbaradagen 
den 4 december hela tiden och för Vårhögtidsdagen den 15 ma j ända till den 
15 ma j I 8 8 3 av fastighetens lokaliteter Stora börssalen eller den s. le. Salle de Festin 
jämte vissa rum i principalvåningen. Under månaderna oktober-maj disponera
des dessutom två till tre gånger i månaden Mindre börssalen~ 

Vårhögtidsdagen firar Sällskapet efter I 883 på Hasselbacken, liksom i de flesta 
fall- i modernare tid undantagslöst - även Bellmansdagen där högtidlighållits. 

Hasselbacken har dock på sätt och vis äldre anor i Sällskapets festivitetshistoria. 
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På 1820-talet började man kraftigt gallra i de hasselbusksnår, som givit höjden 
dess namn - ett saneringsarbete, som nog hade mera moraliska än estetiska 
syften. Redan tidigt på I7oo-talet låg här en krog med det drastiska namnet 
Dunderhyttan. Men även benämningen Hasselbacken förekom - jämte Hassel
backskrogen - på sagda enkla näringsställe. Under nyplaneringen på 1820-
talet försåldes Hasselbacken till krigsrådet Ludvig Röslein, som nyttjade bygg
naden till sommarnöje och döpte om stället till Ludvigsro. Under hans tid till
kom den s. k. Gubbhyllan, där ett litet schweizeri inrättades. Röslein tröttnade 
emellertid på stället, som nu fick ny ägare i Pierre Bichard, senare innehavare 
av Stallmästaregården. Han öppnade värdshuset på nytt den 1 maj 1829. Från 
hans tid eller närmare bestämt 1832 finns en uppgift i den av assessoren och 
skriftställaren Magnus Jakob Crusenstolpe utgivna tidningen Fäderneslandet, 
möjligen härrörande från utgivaren själv, där det heter, att Hasselbacken på 
höjden jämte en vid vägen uppbyggd rymlig salong nu utgjorde Pierres värds
hus, där en del officerare brukade fira 1 maj, liksom Sällskapet Par Bricole där 
årligen intog sin aftonmåltid den 26 juli - Bellmansdagen. 

På annan plats i detta arbete har anförts, att det var den 26 juli 1830 som 
Sällskapet första gången firade årsdagen av Bellmansbystens invigning, vilket 
,kedde på Ludvigsro som stället ännu kallades, men där Pierre Bichards »nya 
Sallon» blivit ett modernare tillskott i anläggningen. 

Med en senare ägare, konditor Wilhelm Davidson, börjar dock egentligen det 
nuvarande etablissementets historia. I dagspressen heter det 1853, att Davidson 
låtit uppföra en del modernare byggnader, villor, terrasser etc. och där under 
namnet Hasselbacken (det gamla namnet alltså!) anordnat en bättre restauration 
och caferörelse, som genast tillvunnit sig den fina stockholmsvärldens bifall. 

Vid sekelskiftet 1900 överflyttade Sällskapet från sitt gamla tillhåll på Börsen 
till Restaurant National i huset Regeringsgatan 73, vars innehavarinna var fröken 
Alma Strömer. Här höll Sällskapet sina sammanträden under tiden 1 oktober 
1900-1 oktober 1903. Etablissementet med sina festivitetslokaler var vid denna 
tid en av huvudstadens mest eftersökta samlingsplatser, där åtskilliga ordnar 
och sällskap höllo sina sammanträden. 

Efter 1903 är det Grand H Mel och Grand H Mel Royal som fått tjänstgöra 
såsom Sällskapets Ordenshus. Vid 19 ro-talets början residerade här med makt 
och myndighet fru Wilhelmina Skogh. En viss avlastning i lokalbekymren skedde, 
som ovan nämnts, den 15 maj 1938, då Sällskapet lyckades förvärva Bellmam
huset, Urvädersgränd 3. 

Vårhögtidsdagen den 15 maj 1944 firades på ett unikt sätt, då på grund av 
restaurantstrejk högtidligheterna förlagts till Nordiska museets hall och Hög
loftet på Skansen. 

GUNNAR BOLIN. 
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KÄLLOR OCH LITTERATUR 

hl de otryckta källor, som begagnats i detta arbete, hör givetvis i främsta 
rummet Sällskapets ämbetsarkiv, vilket för tidigare år visserligen företer åt
skilliga luckor. Endast i viktigare fall har i texten en direkt hänvisning gjorts 
till någon bestämd akt i ämbetsarkivet, vilket självfallet över huvud taget bildar 
grundvalen till hela den historiska framställningen. Det har därför icke ansetts 
nödvändigt att i källförteckningen i detalj redovisa för de olika arkivserierna 
i Sällskapets ämbetsarkiv. I övrigt hava arkivaliska källor anlitats främst i Stock
holms stadsarkiv· men även i andra arkiv, såsom Riksarkivet. 

Förutom Sällskapets ämbetsarkiv ha även beaktats de samlingar av handskrivna 
sånger, tal etc., som förvaras hos Sällskapet. I detta sammanhang må även hän
visas till den handskrivna krönikan om Sällskapet av Fredrik af Wannquist (till 
1876), Johan Henrik Wahlström (till 1891) och Erik Åkerberg (1891-1913). 

Likaledes ha uppmärksammats handskriftsavdelningarna i de stora biblioteken 
såsom Kungl. biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek. Icke minst de här 
förvarade värdefulla brevsamlingarna ha genomforskats i de delar, där anledning 
funnits antaga att eventuella upplysningar om Par Bricole stått att vinna, fram
för allt från Sällskapets äldre tid. 

Av tryckta källor ha här nedan redovisats endast de arbeten, som varit av sär
skild betydelse för framställningen. Till de tryckta källorna böra även hänföras 
de olika tidningsårgångar, som i vissa fall givit värdefulla upplysningar om 
Sällskapets verksamhet. 
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BELLMANSHUSET 

VID URVÄDERSGRÄND 

De senaste decennierna ha farit illa fram med det gamla Södermalm, där 
Carl Michael Bellman föddes och bodde under ~törre delen av sitt liv. Söders 
förnäma adelspalats och ståtliga borgarhus vid huvudgatorna och lummiga, kan
ske litet ovårdade trädgårdar samt gårdar med hantverkerier eller småindustrier 
i de yttre delarna ha nu till största delen skattat åt förgängelsen för den väx
ande storstaden och den moderna tidens krav på breda gator och nya trafik
leder. Trakten kring Maria kyrkogård, Hornsgatan och S:t Paulsgatan, ned 
mot Slussen har till oigenkännlighet förändrats genom Hornsgatans breddning 
och sänkning och den illa planerade och fula Södergatan. 

Borta äro det förnäma 16oo-talspalatset vid hörnet av Hornsgatan och 
nuvarande Bellmansgatan, där Bellman såg dagens ljus, och den därinvid be
lägna typiska envåningslängan, som familjen bebodde under Carl Michaels 
uppväxtår. I hela det stora kvarteret (Rosendal större) mellan Maria kyrkogård 
och Adolf Fredriks torg finnes nu, sedan de sista bevarade I7oo-talsbyggnaderna . 
på Bageribolagets tomt vid S: t Paulsgatan rivits 1946, icke några minnen från 
gången tid. Borta äro också den gamla vackra prästgården i Maria, belägen i 
kyrkogårdens nordöstra hörn vid hörnet av Ragvaldsgatan, där Bellmans mor
fader kyrkoherden Mikael Hermonius hade sin bostad, och hela raden av stil
fulla borgarhus utefter Hornsgatans södra sida. De flesta av de gamla byggna
derna utefter Hornsgatans norra sida äro också rivna. De voro alla ombyggda 
eller uppförda efter den svåra brand, som härjade norra delen av Maria försam
ling år 1759, bl. a. det förnämligt inredda huset Hornsgatan ro, som byggdes 
efter ritningar av arkitekten Erik Palmstedt, en av Bellmans nära vänner. 

Ännu finnas dock här några av de gamla fastigheterna kvar utefter »Horns
gatspuckeln», som stadens likriktare nu vilja nivellera, liksom stadsarkitekten 
Johan Eberhard Carlbergs hus vid Ragvaldsgatan och ett par 170o-talsbyggna
der därinvid. Och nere vid Södermalmstorg stå ännu de tre gamla byggnader, 
som uppfördes i samband med den stora regleringen av Södermalm på 1640-
talet och som överlevde den stora branden. Hörnhuset vid Hornsgatan (Söder
malmstorg 8) uppfördes av vinskänken Hans Marschalk 1640-45 och var 
under 1600-talets senare del ett av de förnämsta värdshusen i huvudstaden. 

258 



Bellmanshusets fasad mot Urvädersgränd 
Foto L. af Petersens, 1944. 

Det var här som den turkiska ambassaden hystes in 1727. Turkarna väckte 
stort uppseende bland stockholmarna, och Bellman hörde nog många historier 
om dem under ungdomsåren. I hörnhuset vid Brännkyrkagatan (Södermalms
torg 4), som uppförts av riksrådet Johan Skytte, Uppsala universitets kansler 
och Gustav II Adolfs lärare, bodde på Bellmans tid stadsarkitekten C. König. 

Vid S:t Paulsgatan och den till större delen utplånade Repslagaregatan lågo 
flera nu försvunna adelspalats och förnämliga borgarhus. Här hade fältmar
skalken Erik Dahlberg, Sveciaverkets berömde skapare och vår första stora 
Stockholmsskildrare, sin bostad och här lågo riksrådet Anders Leijonstedts pa
lats och den gamla Lindencreutzka gården.') 

Men det förnämsta av adelspalatsen, översten Tomas van der Noots hus, 
uppfört 1671-. 72 och på Bellmans tid bebott av den holländske ministern 
Marteville, står ännu kvar och tjänar nu som Sveriges Lottakårers högborg. 
Och nere vid Götgatan ligga alltjämt Louis de Geers palats, uppfört på 1640-
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talet och senare bebott av Ebba Brahe, samt Södra stadshuset, byggt efter 
ritningar av de båda Tessinarna. I stadshusets flygel mot Södermalmstorg låg 
stadskällaren, där Carl Michael var en ofta sedd gäst. 

Medan sålunda några av de ståtligaste palatsen och de förnäma och påkostade 
borgarhusen ännu stå kvar på nedre Söder, är den enklare borgerliga bebyggel
sen, alla de små hus av trä eller sten, som icke uppförts efter framstående 
arkitekters ritningar eller s~yckats av konstnärer och konsthantverkare, så 
gott som helt försvunna. Bellmanshuset vid Urvädersgränd är en god represen
tant för detta slag av Stockholmsbebyggelse, och av särskilt stort värde därför 
att det blivit så väl bevarat i ursprungligt skick till vår tid. 

När den stora regleringen av Södermalm genomfördes på 164o-talet under 
överståthållaren Clas Flemings kraftfulla ledning, blevo några av de gamla 
gränderna, som från Götgatan slingra sig uppför branten mot Mosebacke, 
bevarade. Mariagränd, Klevgränd och Urvädersgränd ha sålunda ännu i dag 
ungefär samma sträckning som vid medeltidens slut och under 150o-talet. 
Mellan) Klevgränd, tidigare Ormsaltaregränden, och Urvädersgränd ligger 
ännu det oregelbundna kvarter, där Bellmanshuset är beläget. Ormen mindre 

, är kvarterets namn på den äldsta bevarade tomtkartan från år 1674 i 
Holms tomtbok över Södermalm.2

) Vid den tiden funnos här endast små 
gårdar, ägda av hantverkare och småborgare, som bodde i enkla byggnader 
av trä. En något mera välsituerad man fanns här dock, kaptenen Simon 
Mårtensson Urväder, vilken bland annat år 1655 skänkte en dyrbar oblatask 
av silver till den nya församlingskyrkan, som började uppföras följande år. 3

) 

Efter honom har förmodligen gränden fått sitt namn. 

Den nuvarande tomten ni: 8 i Urvädersklippan mindr~, som kvarteret hetat 
sedan 1778, bestod tidigare av två tomter; den ena ägdes 1674 av tunnbindaren 
Erik Persson och den andra av skomakaren Sven Eriksson. Vid den svåra 
vådeld, som den l maj 1723 härjade en stor del av Katarina församling, av
brändes så gott som helt och hållet de gamla träbyggnaderna i detta och 
angränsande kvarter och endast en eller annan murad stenkällare och skor
stensstockarna funnos kvar, svarta och brända. De båda tomterna ägdes då 
av hovslagaren Adam Wollman, som hade förvärvat dem 1716.') Ganska snart 
efter branden började Wollman uppföra en ny byggnad i stället för den ned
brunna gården. Det är möjligt att han härvid kunnat använda någon del av 
en källare. I östra delen av den nuvarande byggnaden kan möjligen en del av 
källarmuren vara äldre. 

Om det nya huset finnas några uppgifter i bevarade dokument, som ge oss 
en föreställning om dess utseende. Mäster Adam avled den 17 november 1745 
och i bouppteckningen den 22 februari 1746 efter honom5

) upptages också 
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Gilleskällaren i Bellmanshuset 
Fotografi 1946. 

fastigheten, »ett korswärkshus, belägit på Södermalm uti S:tae Catharinae 
församling och qwarteret Uhrwädret samt Uhrwädersgränden n:o 109, å 
stadsens grund skattades och wärderades med den öfriga byggnaden, dels af 
sten, dels af trä för 2.000: -.» Den 5 april 1758 lät Wollmans änka, Anna 
Catharina Brösel, som då ännu bebodde gården vid Urvädersgränd, försäkra 
den i Stockholms brandförsäkringskontor. Försäkringen togs på n års tid och 
gällde hela fastigheten nr 109 »å ofri grund belägen, bygd af trä och sten 
korswercke.6

) »Ett av sten korswercs hus» åt Urvädersgränd bestod av 2:ne 
våningar utom vind, »som är med bräder belagd och 2 :ne afdelningar af dito. 
Den första våningen af 5 st. rum och en portgång. Den andra dito äfwen af 
5 st. rum och en förstugu. I alle rummen pannelade tak och trä golf. Taket 
med tegel täckt. Wärderas med här underwarande 2:ne st. bielck källare til 
rdr kmt 6.000:-. Inne på gårdsrummet och norra sidan en bagare stuga med 
bakugn; 2:ne sidwäggar af sten och 2:ne dito af trä. Pannelat tak och trägolf; 
wind öfwer under torf tak 1.000:-.» Byggnaden hade sålunda samma omfatt
ning som den nuvarande, men endast bottenvåningens murar voro uppförda 
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Bellmanshusets fasad mot Urvädersgränd 
Uppmätning av J. Söderberg 1936. 

av sten. Takstolar och tak hade säkerligen en anan utformning, förmodligen 
i samma stil som på den typiska träbyggnad, som till slutet av !920-talet 
fanns bevarad i kvarteret på södra sidan om Urvädersgränden vid Hökensgatan 
(se bild sid. 263), fastän utan takkupor. I sistnämnda hus, som också uppförts 
efter branden på I720-talet, bodde på !77o-talet förresten Maria Christina 
KielIström, förebilden till epistlarnas Ulla Winblad. Hon hade just då ingått 
äktenskap med Eric Nordström. Om inredningen i det Wollmanska huset 
känna vi icke så mycket. Dörrarna ha förmodligen varit av den typ med fyra 
fyllningar, som blev vanlig i Stockholm under !600-talets senare del. De vackra 
fyrfyllningsdörrar med rikt smidda gångjärnsbeslag, som nu finnas i huset, 
härröra säkerligen från det Wollmanska bygget på !720-taIet. I rummen stodo 
förmodligen grönglaserade kakelugnar av samma typ som nu uppställts i ett 
av rummen i våningen en trappa upp och i de båda vindsrummen. Skärvor av 
sådana kakel påträffades nämligen vid den nu utförda restaureringen i tross
bottnen mellan våningen en trappa upp och bottenvåningen. 

På hösten 1763 inköptes den Wollmanska fastigheten av inspektoren vid 
Stora Sjötullen Sven Simberg för »6.000 rdr kmt och roo lod silfwer eller 
t.ooo rdr kmt ut j äreskänk»/) Simberg hade redan tidigare från Wollmans 
änka inköpt den på östra sidan belägna granntomten vid Urvädersgränden 
(tomten nr IlO), och han ägde även tomterna på norra sidan om dessa vid 
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Hökensgatan nr 5. Fasad mot gatan 
Uppmätning av E. Grönwall 1927. 

Klevgränden (nr 106 och nr I05). Tomterna 105, 106 och IlO motsvara 
nuvarande nr 7. Simberg, som tydligen var en förmögen man, friköpte tom
terna av staden och påbörjade omedelbart en om- och tillbyggnad av den 
W ollmanska fastighetenS), och på hösten 1764 stod byggnaden färdig i sitt 
nya skick. Den 26 oktober detta år begärde han att få höja försäkringen från 
7.000 till 18.000 rdr kmt. I skrivelsen till Brandförsäkringskontoret beskrives 
byggnaden på följande sätt') : »3 :ne st. hwalfde källare med 2:ne jerndörrar 
och en dito (källare) med bielckar. Huset häröfver består af 2 :ne wåningar, 
den första af 5 rum och en portgång samt 3/ 4 alns tjocka murar i anseende 
til gamla murarna, hwilcka til en del blifwit nyttjade i denna wåning; den 
andra af siu rum och 3/4 alns tjocka murar. 9 st. gipstak och 3 pannelade. 
Stentrappor äro upp till winden, som äfwen är stenlagd och hwarpå är en 
rymlig kammare med egna murar och gipstak; denna windstugan med jern
dörr. Taket är täckt med tegel samt takfot och kroppås med jernplåtar; åt 
gårdssidan är wid takfoten en förtent jernränna med dess rör.» På gården 
hade dessutom uppförts 5 st. bodar av sten med tegeltak; vilkas värde upptogs 
till I.500 rdr kmt av den angivna summan. Bottenvåningens murar och tunn
valvet i det östligaste rummet härröra sålunda från det W ollmanska bygget, 
men det är icke blott murarna och rumsindelningen, som blivit bevarade i det 
ombyggda huset, även en del av inredningen har kommit till användning. De 
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ännu bevarade gamla förnämliga fyrfyllningsdörrarna ha, som nyss nämnts, 
säkerligen tillhört det W ollmanska huset. De gamla takstolarna användes också 
i det nya brutna tak, som i enlighet med tidens smak uppfördes av Simberg. 
De nuvarande takstolarna ha nämligen en mängd tapphål, som visa att de 
tidigare varit använda på annat sätt. 

I det skick byggnaden fick genom denna ombyggnad har den i allt väsentligt 
blivit bevarad till våra dagar. Den ovan återgivna beskrivningen stämmer väl 
överens med de här avbildade uppmätningarna från 1937 (bilderna sid. 262, 
266-67). 

Tomten nr ro på östra sidan om byggnaden var obebyggd och utnyttjades 
som kryddgård. Ända till början av 1900-talet fanns den kvar med sin lum
miga grönska, inhägnad emot Urvädersgränd med ett högt rödmålat plank 
(bild sid. 269). 

Simberg avled redan den 19 april 1768, efterlämnande hustru och tre minder
åriga barn. Hemmet var enligt den nyssnämnda bouppteckningen ganska för
nämligt möblerat. Byggnadens värde uppskattades till 10.000 rdr kmt. 

Den nye ägaren var assessorn Nils Zellen, och under dennes tid var det Carl 
Michael Bellman var hyresgäst i huset. Under sin kanske lyckligaste och mest 
produktiva period åren 1770-1774, då en stor del av epistlarna kommo till, 
bodde han här, med all sannolililiet i det stora rummet, som delats i två, vid 
östra gaveln på vinden, med utsikt över hamnen och inloppet till Stockholm. 
Bellman hade sedan 1766 bott inom detta kvarter, de fyra tidigare åren i det 
nu längesedan rivna hörnhuset vid Götgatan och Klevgränden, vilket också 
ägdes av Zellen. 

Efter Nils Zellens död ärvdes fastigheten i kv. Urvädersklippan mindre av 
sonen landshövdingen Johan af Zellen. Denne sålde år I8 II Bellmanshuset till 
viktualiehandlanden Anders Niclas Hallenborg. Huset gick nu ur hand i hand. 
Är 18 I 4 köptes det av kopparslagaremästaren Anders Bergström, som efter 
tre år sålde det till kofferdiskepparen Carl Eric Ahlbom. Handlanden och 
rådmannen' i Vaxholm Petter Lind ägde mellan åren 1826-3I fastigheten, som 
efter hans död sistnämnda år förvärvades av fröken Maria Barbro Sundin. Hon 
innehade och bebodde huset i nära tjugo år. 

Är 1850 inköptes egendomen av sjökaptensärutan Carolina Wennerqvist, född 
von Miihlens, och hos den Wennerqvistska släkten stannade den sedan ända 
till år 1938. Gården gick i arv till Carolina Wennerqvists son sjökaptenen Carl 
Edvard Wennerqvist och efter hans död 1893 till hans änka Emilia Charlotta 
Wennerqvist, som avled 1921. Hon hade i efterlämnat testamente förordnat, 
att fastigheten skulle tillfalla hennes son Karl Edvard Emil Wennerqvist-Lam
bert, som i unga år utvandrat till Amerika, eller om han skulle vara avliden 
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Gångjärnsbeslag till dörrar i förstugan, från omkring '7°0 

före testator sonsonen Otto. Om ingen av de två, som icke varit i förbindelse 
med sin släkt i Sverige, läte sig avhöra inom 25 år, skulle kvarlåtenskapen bilda 
en fond, vars avkastning skulle disponeras av fattigvårdsnämnden i Katarina 
församling. Först år '937 gav sonsonen sig tillkänna - sonen hade redan år 
'908 avlidit på ett alkoholisthem - och kunde efter process med Katarina 
församlings fattigvårdsnämnd taga arvet i besittning. Från honom förvärvade 
Par Bricole fastigheten den '5 ma j 1938. 

Det var en ödets skickelse att det dröjde så många år, innan sonsonen lät 
sig avhöra, och att huset sålunda under en lång tid efter fru Wennerqvists död 
fick stå kvar i orört skick. Först på 1930-talet hade nämligen Bellmansforsk
ningen klarlagt, att Bellman här hade haft sin bostadlO), och vid ett samman
träde i Bellmanssällskapet i april 1936, där förste arkivarien Gunnar Bolin 
talade om B,llmans bostäder och undertecknad framlade det gamla husets vid 
Urvädersgränd historia, hade Par Bricoles intresse väckts för att rädda och 
för all framtid bevara detta märkliga skaldehus. 

Under den Wennerqvistska tiden hade den gamla byggnaden i allt väsentligt 
blivit bevarad i sitt gamla skick. Sjökapten Wennerqvist var skeppare på 
Tysldandstraden, liksom grannen i kvarteret bredvid, »gubben» NyIen. Man 
kan tänka sig att här i den Wennerqvistska gården rått samma idyll och ro 
som i den nylenska, ingående skildrad av Lotten Dahlgren.n ) Här indelades 
tiden efter Tysklandsbåtens turer. Man kunde från hemmet se, när den dök 
upp borta vid Manilla, och vinka avsked till kapten Wennerqvist, när kosan 
åter ställdes söderut. Den konservatism, som ofta brukar sätta sin prägel på 
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Plan av bottenvåningen 
Uppmätning av J. Söderberg 1936. 

sjöfolk, hade tydligen också gått änkefru We1U1erqvist i blodet. Under hela 
den långa tid 1893-1921, som hon ägde och bodde i hur.et, var det icke fråga 
om att införa sådana moderniteter som gas och elektricitet, och klosetterna lågo 
alltjämt såsom på Iloo-talet i en uthuslänga på gården. 

Trots allt hade dock vissa förändringar skett i den gamla byggnaden, sedan 
Bellman där hade sin bostad, och en restaurering 'av huset, åsyftande dess åter
ställande i ursprungligt skick och att ge Par Bricole lämpliga och trivsamma 
lokaler, var både önskvärd och nödvändig. 

För att handha det granulaga värvet tillsattes en särskild nämnd bestående 
av kabinettskammarherren Eric Hallin, ordf., numera docenten Olof Byström 
och ingeniören Gottfrid Mattsson, verkställande ledamot. Nämnden associerade 
med sig förste antikvarien, numera professorn Erik Lundberg och förste 
antikvarien Tord Nordberg såsom särskilt sakkunniga ifråga om denna restau
rering. Arkitekten Ernst Auby har jämte Erik Lundberg utfört ritningsarbetet. 

Restaureringen planerades och genomfördes i två etapper. Man önskade 
nämligen till den 4 februari 1940, då 20o-årsminnet av Carl Michael Bellmans 
födelse skulle högtidlighållas, iordningställa de rum Bellman bebott på vinden 
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samt husets fasader. Att genomföra hela restaureringen till denna tid var icke 
möjligt, bl. a. med hänsyn till hyresgästerna. På vinden hade de största för
ändringarna skett under I80o-talet, i det att framför de båda rummen vid 
östra gaveln inbyggts ytterligare ett rum och ett kök. En ganska vanprydande 
kupa hade år 1884 uppförts till detta rum åt Urvädersgränden (se uppmät
ningen sid. 262, jämför bilden sid. 269) och en liknande ock.å i köket åt 
gårdssidan. I de båda hörnrummen hade fönstren förstorats och väggarna in
klätts med bräder och gipsplattor för bättre isolering och härpå hade under 
årens lopp klistrats bortåt ett tjugotal tapeter ovanpå varandra. De båda senare 
inbyggda rummen kunde nu icke borttagas; så har senare skett med det ena. 
De båda takkuporna från år 1884 ombyggdes efter mönster aven bevarad 
I7oo-talskupa på vinden åt gårdssidan. I de båda hörnrummen förminskades 
fönsteröppningarna. Bevarade delar av de ursprungliga karmarnas fästen gåvo 
ledning för en i detalj riktig rekonstruktion. Tapeterna, som icke hade något 
kulturhistoriskt intresse, avlägsnades liksom brädbeklädnaden. Bakom denna 
påträffades de ursprungliga putsade väggarna, färgade med minst tre olika 
kalklager ovanpå varandra. Taken hade också ursprungligen varit kalkfärgade; 

267 



här påträffades även olika lager motsvarande väggarnas. Senare hade här olje
färg använts. Med hänsyn till dessa båda rums karaktär av relikvarium beslöts, 
att den ursprungliga (understa) kalkfärgen i sin helhet skulle framtagas, ett 
arbete, som man annars knappast kostar på en kalkfärgad yta utan någon 
dekorering. Uppdraget anförtroddes åt konservator Alfred Nilson, och med 
stor skicklighet genomförde han det i flera avseenden besvärliga arbetet. I den 
södra av de båda hörnkamrarna framtogs sålunda den ursprungliga väggfärgen 
i grått och rosa och det vita taket. I den norra hömkammaren voro väggarna 
ursprungligen färgade i en gul ton med en enkel lambrequinartad bård i grönt 
som avslutning upptill. Taket hade även här en gråvit ton. De båda vitglase
rade kakelugnarna från 1800-talets slut nedrevos och ersattes av två runda grön
glaserade kakelugnar från I700-talet, vilka deponerades av Stockholms stads
museum. En del senare snickerier ersattes även med I 700-talsarbeten. 

Vid restaureringen av fasaden nedknackades all befintlig puts tillkommen 
under I 800-talets senare del. Ny puts påslogs på I7oo-talsmaner och avfärgades 
efter gammalt recept med järnvitriol. På gatufasaden till höger om ingångs
porten uppsattes en minnestavla modellerad av medaljgravören och Bellmans
sångaren Svante Nilsson och gjuten i brons. Inskriptionen å tavlan lyder: 

Carl Michael Bellman 
bodde i detta hus 

1770-> 1774 
och skapade här många 

a v de odödliga sångerna i 
Fredmans epistlar. 

Arbetena, som påbörjades i juni I939, fullbordades i god tid före 200-års
jubileet, då Par Bricole för första gången för pressen och för särskilt inbjudna 
kunde visa sitt märkliga förvärv. 

Sedan hyresgästerna avflyttat, kunde den andra etappens arbeten påbörjas 
i juli I940' Dessa arbeten omfattade restaurering av bottenvåningen och vå
ningen en trappa upp, iordningställande och inredning av vinden utanför Bell
mansrummen, nybyggnad aven stor gillessal, inläggning av centralvärmeledning, 
elektrisk installation samt installation av moderna sanitets- och ventilations
anordningar. 

Den för husets yttre väsentligaste förändringen var, att fönsteröppningarna 
i fasaden mot Urvädersgränd nu kunde förminskas och återges sitt ursprung
liga utseende. De ursprungliga, små och låga fönstren i gårdsfasaden ha aldrig 
blivit ändrade, och med ledning av dessa och även av bevarade spår i gatu
fasaden kunde I7oo-talsfönstren här exakt rekonstrueras. Förminskningen av 
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Urvädersgränd nr 3 
Fotografi 1915. Stockholms Stadsmuseum. 

fönstren har varit av den största betydelse för fasadens utseende och karaktär 
(jfr. bilderna ovan och å sid. 259), men den har också återskänkt de små och låga 
rummen i våningen en trappa upp något av I7oo-talets trivsamma behag. I 
rummen i denna våning avlägsnades också tapeter, kakelugnar och andra 
ny tillsatser av senare datum. Ursprungligen hade rummen haft kalkade väg
gar med en svag stänkmarmorering i olika färger. Prov på den ursprungliga 
väggfärgen framtogs och väggarna behandlades med dessa som mönster av 
konservator Alfred Nilson. De. vitglaserade kakelugnarna, som uppsatts under 
ISoo-talets senare del, ersattes av qoo-talskakelugnar, fyra dekorerade - var
ay två erhållits i deposition från stadsmuseet - och en grönglaserad. Sedan den 
sistnämnda hade börjat uppmuras i det längst österut belägna gaturummet 
(Carlbergska rummet), påträffades i fyllningen under golvet i detta rum grön-
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Norra Bellmansrummet 
Foto L. af Petersens. 1944. 

glaserade kakelskärvor av precis samma typ. Av de sex rummen i denna 
våning har det väster om trapphuset mot gården belägna rummet tagits i an
språk för P. B:s kansli och expedition. Rummet närmast trapphuset på östra 
sidan åt gården har blivit ett med alla moderniteter inrett litet kök. I det 
invid köket belägna rummet åt gårdssidan inrymmes P. B:s arkiv. 1)e tre 
rummen utefter gatufasaden ha inretts till en trivsam och av P. B.-bröderna 
mycket uppskattad sällskapsvåning. Dessa tre rum ha som redan antytts fått 
namn efter några av sällskapets främsta gynnare och stormästare. Mittrummet 
kallas sålunda Lundströmsrummet efter C. J. Lundström, vars porträttrelief 
här är uppsatt, stor donatnr och spiritus rector 1796-r800. Salen väster 
härom kallas Westerstrandsrummet efter presidenten Pehr Westerstrand, vars 
vackra av Troili målade pnrträtt här finnes placerat. Det östligaste rummet 
slutligen, Carlbergsrummet, är uppkallat efter en för några år sedan bortgången 
stor donatnr och ordensbroder. 

På vinden har det senare inbyggda rummet åt Urvädersgränden borttagits. 
Den öppna vinden sträckte sig ju på Bellmans tid ända fram till gavelrummen 
på östra sidan. Man har velat återge denna öppna vind samma karaktär, som 
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Lundströmsrummet 
Foto L. af Petersens, 1946. 

den hade, när Carl Michael passerade över den. Det gamla tegelgolvet, som 
var dolt under senare brädgolv, är åter framtaget och takstolarna äro synliga. 
För att kunna använda den stora vinden för samkväm och som repetitionssal 
för P. B:s sångkör samt Bacchanaliska Musiken och Bacchanaliska Teatern har 
emellertid yttertaket måst isoleras och på insidan klä tts med gamla bilade bräder, 
hämtade från rivna vindskontor och gårdshus. Rummet har med sin rustika 
karaktär en ganska originell prägel. 

I bottenvåningen togos rummen väster om portgången i anspråk för en 
vaktmästarebostad. På andra sidan om portgången ligga kapprum och toaletter. 
Det välvda rutmnet inreddes till en gilleskällare med väggfasta bänkar och 
öppen spis, väl lämpande sig för Bellmanska samkväm. Golvet låg här betydligt 
högre än i förstugan och sluttade också ganska mycket. Ett besvärligt och tids
ödande sprängningsarbete måste utfö-ras för att sänka detta golv i plan med 
förstugan. 

Ett av de svåraste problemen vid- restaureringen var emellertid kraven på en 
Gillessal av sådana mått, att den knappast kunde inrymmas i det gamla huset 
u tan att till stor del spoliera den bestående gamla rumsindelningen. En till-
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byggnad, som på något sätt skadade det gamla husets exteriör, kunde ju icke 
heller komma på fråga. Tack vare den kraftigt sluttande terrängen kunde pro
blemet emellertid lösas på ett ur alla synpunkter tillfredsställande sätt. Den 
återstående, lilla delen av den en gång stora och trädbevuxna trädgården öster 
om byggnaden togs i anspråk för en nybyggnad, vars takhöjd icke fick över
stiga det gamla planket, som avgränsade gården emot Urvädersgränd. Till
byggnaden skulle sålunda icke bli synlig från gatan, men tack vare U rväders
grändens kraftiga stigning skulle man dock kunna få tillräcklig höjd i den 
nya salen. Den lilla cementerade gårdens plan låg ungefär mitt emellan botten
våningens och övre våningens golvplan i Bellmanshuset. Ett omfattande och be
svärligt sprängningsarbete måste här också utföras för att få den nya salen i 
plan med husets bottenvåning. Den nya salen, som är ro meter lång, 6 meter 
bred och drygt 4 meter hög, användes för sammanträden och högre graders 
givande. Väggarna äro här såsom i Riddarhuset klädda med målade vapen
sköldar. Varje riddare av högsta graden har haft en sådan sköld. De äldsta sköl
darna i den samling, som här uppsatts, gå också tillbaka till sällskapets första tid. 
På salens södra vägg har konstnären John Ericsson utfört en målning med motiv 
från Gustav III:s och Bellmans Haga. Den understa våningen i den gamla skaf
feribyggnaden, den utskjutande tornartade byggnaden i Bellmanshusets nordöstra 
hörn (se uppmätningen sid. 267), apterades till pannrum, våningarna där
över öppnades mot Stora Gillessalen och här anordnades en orgelläktare, där en 
orgel (Ceciliaorgel med 266 pipor) inbyggdes. Planket mot Urvädersgränd 
restaurerades och rödfärgades. De gamla 17oo-talsportarna, som blivit kasserade 
för ett, femtiotal' år sedan, påträffades i en, av bodarna på garden och kunde 
nu återuppsättas på sin gamla plats i planket. 

Möbleringen av rummen i Bellmanshuset har varit ett ganska ~ödosamt 
arbete" som' 'ännu icke kan anses helt genomfört. Man har måst hålla' sig inom 
det möjligas gränser. Kanske kunna i framtiden vissa av möblerna utbytas 
mot bättre och mera representativa. Några av Bellmans egna möbler finnas 
veterligen icke bevarade. Det enda föremål i de båda gavelrummen på vinden, 
som verkligen har tillhört skalden, är cittran, byggd av kongl. hovinstrument
makaren Petter Kraft år 1781, en av sällskapet Par Bricoles förnämsta klenoder. 
De övriga föremålen i de båda gavelrummen ha förvärvats av eller skänkts 
till Par Bricole i samband med den nu utförda restaureringen. »Betjäntsängen» 
ifrån Gripsholm, som erhållits genom deposition av Kungl. Husgerådskammaren, 
är av den typ, som användes i enklare borgarehem under 17oo-talets senare 
del. Stolar, bord, soffa m. m. kunde nog också ha funnits där på Bellmans tid. 
De ge i varje fall rummen deras rätta karaktär. De tre sällskapsrummen i 
våningen en trappa upp ha också delvis möblerats med föremål från lloo-talet. 
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Utblick mot Westerstrandsrummet frh kansliet 
Foto L. af Petersens, 1946. 

Som redan nämnts ha i dessa rum en del av sällskapets värdefulla porträtt blivit 
uppsatta. De ge åt de små låga rummen kanske en något för magnifik karaktär; 
17°0-talsmöblerna i dessa rum äro med hänsyn härtill mera högreståndsbetonade. 
Ä ven på Bellmans tid var säkerligen möbleringen här förnämligare än i vinds
rummen. Det Simbergska hemmet var, som bouppteckningen visar, ganska 
burget. Möbleringen i dessa rum avser givetvis icke att skapa några stilenliga 
interiörer utan blott att accentuera rummens 17oo-talskaraktär. 
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Den andra etappens arbeten voro i huvudsak avslutade till Bellmansdagen 
den 26 juli I94I. Alltsedan 1940 ha Bellmansrummen visats för allmänheten 
vissa dagar i veckan. Bland besökande kunna nämnas H. K. H. Kronprinsen 
och H. K. H. Prins Eugen. 

Bellmanshuset har blivit en vallfartsort icke blott för Par Bricoles medlemmar 
utan för alla stockholmare och bellmansvänner. Det är det enda kvarstående 
skaldehuset från I70o-talet i Stockholm och den enda av Bellmans bostäder, 
som bevarats i sitt ursprungliga skick såväl till det yttre som det inre. Det är 
ytterst sällsynt, att en byggnad som denna av enklare borgerlig karaktär blivit 
så väl bevarad. Den har i och för sig ett mycket stort kulturhistoriskt värde 
och har också intagits som kulturreservat i det för området utarbetade stads
planeförslaget. Om man härtill lägger Bellmansminnet, framstår det gamla 
huset vid Urvädersgränd såsom Par Bricoles värdefullaste klenod, vilken skall 
kärleksfullt vårdas och bevaras åt kommande släkten. 

Den lilla byggningen och de låga rummen ge en sällsynt stämning. Det är 
som det förgångna åter finge röst och liv. Framme vid fönstret står Carl 
Michael och ser ut över Skeppsholmen och Strömmen, och han målar i ord 
och toner en Stockholmsbild, som rokokomytologien till trots är klarare och 
skarpare än den bild av Stockholm, som Elias Martin målade med sin pensel 
från Mosebackehöjden några decennier senare, och som står mer levande för 
stockholmarna än den oförgängliga . prosaskildring, som August Strindberg 
ungefär roo år senare skänkte vår litteratur. 

Och nu står Bellman i porten. Han är på väg ut i den glädjeyra staden. 
Mot slottet och Skeppsholmen går hans väg. Det är den 19 augusti 1772, dagen 
för Gustav III:s oblodiga statsvälvning. Han eldas av den rojalistiska hän
förelsen och sjunger »Gustafs skål». 

l) Presidenten Albrekt Lindencreutz dog 1744 och ligger begraven i Maria kyrka. 
2) Holms tomtbok 1674, Södra förstadens östra del s. 4. 
3) Tord O:son Nordberg o. Göran Axel-Nilsson, Katarina kyrka, i Sveriges kyrkor, Stockholm 1944, 

sid. 361. 
") Namnet skrives även Vollmar och Follman. Designationsskrift 14/4 1716 cnl. uppg. i designa-

tion 27/8 1727 (Ofr. 2: III; stadsingenjörskontoret). 
5) Bouppt. 1746/122 Stadsarkivet. 
6) Brandförsäkringsvärclcring 15/4 1758 fal. 3155, Stockholms brandförsäkringskontor. 
1) Rådhusrättens lagfartshandl. 1765/20. Stadsarkivet. 
8) Designationer Fria 9: 216, Fria 9: 355. Stadsingcniörskontoret. Bouppteckning efter Simberg 5/7 1768. 

Bouppt. 1769/77 Stadsarkivet. 
0) Stockholms brandförsäkringskontor 1764, 26/10 fal. 1385. 
10) August Gynther, Maria Christina Kiellströro-\Vinblad, i Bellmansstudier utg. av Bellmanssällskapet, 

Sthlm 1931. 
Gunnar Bolin, Tre Bellmanshus, i Bellmansstudier, Sthlm 1938. 
11) Lotten Dahlgren, Gubben Nylen, Stockholm 1920. 
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TABELLER 

Upprättade av Gottfrid Mattsson 

Stormästare, Deputerade Stormästare och Storkanslerer 

Är St.M. D.St.M. St.K. 

1799-18Il J onas Cedersted t, Carl Ernst Oldenburg, Daniel Nescher, 
Bergsråd Handelsborgmästare Overinspektor 

1812 Carl Ernst Oldenburg Daniel Ncscher Måns Stenbock, Greve, 
Överste kammar-
junkirc, General-
maJor 

1813-1820 Daniel Nescher Måns Stenbock Sven Hjerton, 
Grosshandlare 

1820-1821 Måns Stenbock Lars Hjortsberg, Hov- Johan Henrik 
sekreterare, seder- Peterson 
mera Hovintendent Justitieråd 

1822- 18 30 Lars Hjortsberg Johan Henrik Carl Magnus af Robson, 
Peterson Bergsråd 

i 

1830-1831 Johan Henrik Carl Magnus af Robson Johan David Valerius, 
Peterson Kansliråd 

1832 Carl Magnus af Robson Johan David Valerius Pehr Westerstrand, 
President 

1833-1836 Pehr Westerstrand Axel Arvid Raab, Clas Livijn, Krigshov-
Capitain vid Kong!. rättsråd, sedermera 
Topographiska Generaldirektör 
Corpsen 

1836-1840 Pehr Westerstrand Clas Livijn Nils Wilhelm af Zellen, 
Expeditions-
sekreterare 

I 
1840-1844 Pehr Westerstrand 'Clas Livijn I Johan Ander, Biörck, 

Handelsborgmästare 
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Ar St.M. D.St.M. St.K. 

1844-1848 Pehr Westerstrand Johan Anders Biörek Johan Niklas Borelius, 
Kommerseråd 

1848-1850 Pehr Westerstrand Johan Anders Biörek Mathias Gabriel Rosen, 
Kammarrättsråd 

1850-1853 Pehr Westerstrand Johan Anders Biörek Sven Johan 
t. f. D.St.M.: Schönmeyer, 

Johan Nidas Borelius Rådman 

Kommerseråd 

1854-1856 Pehr Westerstrand Johan Anders Biörek fIerman Schlytern, 
Räntmästare 

18 57 Pehr Westerstrand fIerman Schlytern t. f. 
Johan Nidas Borelius, 

Kommerseråd 

1858-1866 fIerman Schlytern Carl fIenrik Pfeffer, Fredrik af Wannquist, 
fIovrättsråd Notarie i överståt-

hållareämbetet 

1867-1868 fIerman Schlyter~ Carl fIenrik Pfeffer, Lars August Weser, 
Rådman, sedermera 
Borgmästare 

1869 fIerman Schlytern Carl fIenrik Pfeffer, Per Olof Bäckström, 
Amiralitets-
kammarråd 

1870-1876 fIerman Schl y tern Carl Jacob Rossander Per Olof Bäckström 
Med. Dr, Professor 

1877 fIerman Schlytern Olof Fredrik fIalIin, Per Olof Bäckström 
Med. Dr, Medicinal-
råd 

1878 Per Olof Bäckström Olof Fredrik fIallin Johan Olof Sundell, 
Notarie 

1879-1886 Per Olof Bäckström Johan Olof SundelI Johan Erik Wahlström, 
Fil. Dr. 

1887-1891 Per Olof Bäckström Carl Jacob Rossander Johan Erik Wahlström, 

1892-1896 Carl Jacob Rossander Carl Ludvig Thimgren, Johan Bäckström, 
överstelöjtnant Grosshandlare 
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Är St.M. D.St.M. St.K. 

1897-1899 Carl Jacob Rossander Carl Ludvig Thimgren, Frans Wilhelm 
överste Hjortzberg, Rådman 

19°0 Carl Jacob Rossander F rans Wilhelm Carl Söderbaum, 
Hjortzberg Krigsråd 

19°1-19°9 Pehr Christian Libert Herman Eugene Carl Söderbaum 
Loven, överste Weylandt, Kapten 

19°9 Herman Eugene Jakob Gustaf Harald Carl Söderbaum 

Weylandt Sundberg. 
Regementsläkare 

1910- 1917 Jakob Gustaf Harald Wilhelm Åman, Major Car! Söderbaum 
. Sundberg 

1918-1922 Jakob Gustaf Harald Wilhelm Åman Gustaf Adolf Hack 
Sundberg d'Ailly, Byråchef i 

Kungl. Järnvägs-
styrelsen 

1923-1925 Jakob Gustaf Harald Gustaf Wilhelm Gustaf Adolf Hack 
Sundberg Hörstadius, d'Ailly 

Hovrättsråd 

1926- 1927 Ernst August Ludvig Gustaf Wilhelm Gustaf Adolf Hack 
Lind af Hageby, Hörstadius d'Ailly 
överste 

1928- 193° Ernst August Ludvig Gustaf Wilhelm Karl Gustaf (Gösta) 
Lind af Hageby Hörstadius Valfrid Settergren, 

Direktör 

'93' Ernst Gösta Wilhelm Gustaf Wilhelm Måns Christer von 
Söderberg, Hörstadius Stedingk, Friherre 
Bankdirektör 

'932-'933 Gösta Söderberg Carl Gustaf Carlberg, Måns von Stedingk 
Grosshandlare 

'934-'939 Gösta Söderberg Eric Adolf Hallin, Mhs von Stedingk 
Kabinettskammar-
herre 

194°-'944 Gösta Söderberg Eric Adolf Hallin Oskar Mejnhard 
Gottfrid Mattsson, 
Ingenjör 

1944- Gösta Söderberg Gösta Lilliehöök, Gottfrid Mattsson 
Generallöjtnant 
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Generalordförande och Generalceremonimästare 

Ar G.O. G.C.M. 

r779- r784 Gustaf Fabian Stierncrantz, Olof Kexel, Secreterare vid Directio-
Capitain nen över Kong!. Maj:ts Spectaeler 

1785-r797 Carl Ernst Oldenburg, Olof Kexel 
Handelsborgmästare 

r798 Daniel Nescher, Overinspektor Clas Gartz, Expeditionschef 

r799- r804 Carl Ernst Oldenburg Clas Gartz 

r8°5-r8r1 Carl Ernst Oldenburg Mårten Magnus Caloander, 
Grosshandlare -

r8r2 Daniel Nescher M. M. Caloander 

r8r3-r8r6 Måns Stenbock, Greve, Overste- M. M. Caloander 
kammarjunkare, Generalmajor 

18q-r820 Måns Stenbock Johan Eric Brooman, Hovkamrer 

r82r- r82 3 Lars Hjortsberg, Hovsekreterare, J. E. Brooman 
sedermera Hovintendent 

r824-r826 Lars Hjortsberg Johan Wilhelm Berger, Handlande, 
Rådman 

r827-r828 Johan David Valerius, Kansliråd J. W. Berger 

r 829 Lars Hjortsberg J. W. Berger 

r830-1835 Pehr Westerstrand, President J. W. Berger 

r836 Johan Anders Biörek, Handels- J. W. Berger 
borgmästare 

r837-r848 Pehr Westerstrand J. W. Berger 

r849-r856 Pehr Westerstrand Erik Rudolf Nytzell, Hovkamrerare 

r857-r863 Vakant E. R. Nytzell 

r864-r866 Carl Henrik Pfeffer, Hovrättsråd E. R. Nytzell 

r867-r869 C. H. Pfeffer Sven Anders (Svante) Hedin, 
Skådespelare 

r870-r876 Carl Jacob Rossander, Med. Dr, S. A. Hedin 
Professor 

r877-1878 Olof Fredrik Hallin, Med. Dr, S. A. Hedin 
Medicinalråd 

r879-r886 Johan Olof Sundell, Notarie S. A. Hedin 

r887-r89r Carl Jacob Rossander S. A. Hedin 
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Ar G.O. G.GM. 

1892 Carl Ludvig Thimgren, Nils Edvard Personne, Skådespelare 
överstelöjtnant 

1893-19°5 St.M. och D.St.M. N. E. Personne 

1906- I909 St.M. och D.st.M. Jakob Gustaf Harald Sundberg, 
Bataljonsläkare 

'9'° St.M. och D.st.M. Johannes Svanberg, Kassör vid 
Kungl. Teatern 

'9I'-I9,8 St.M. och D.St.M. Filip Emanuel Kihlström, Notarie i 
Kungl. Järnvägsstyrelsen 

'9 ' 9-I924 J. G. Harald Snndberg F. E. Kihlström 

'925 J. G. Harald Sundberg Vakant 

1926 Ernst Angust Ludvig Lind af Vakant 
Hageby, överste 

'927 Ernst A. L. Lind af Hageby Måns Christer von Stedingk, Friherre 

1928- I930 Ernst A. L. Lind af Hageby Olof Teodor (Tore) Svennberg, 
Skådespelare 

'93 1-I93 5 Ernst Gösta Wilhelm Söderberg, Vakant 
Bankdirektör 

1936- I94° Gösta Söderberg Nils Oscar Söderberg, Förste Trafik-
inspektör, och 

Carl Barcklind, Skådespelare 

'94 I- 1945 Gösta Söderberg N. Oscar Söderberg 

'945- Gösta Söderberg Sven Adolf Hack d' Ailly, Regissör 

Ordförande och VIce Ordförande i Arbetsgraderna 

Till 1798 var Generalordföranden Ordförande även i Arbetsgraderna. Efter 1798 val
des Ordförande och från 1803 vice Ordförande för varje arbetsår. 

Ar 

'798-1800 

O. 

G. o. Gustaf Fabian Stierncrantz, I 
Capitain 

G. o. Carl Ernst Oldenburg, 
Handelsborgmästare 

Daniel Nescher, överinspektor 

v.O. 
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Är o. v.o. 

1801-1802 Clas Gartz, Expeditionschef 

1803 Christoffer RiselI, Advokatfiskal i Alexander M. Bäckström, 
Bergskollegium Advokatfiskal 

1804 Johan Medling, Kommerseråd Mårten Magnus Caloander, 
Grosshandlare 

1805 Mårten Magnus Caloander Vakant 

1806 Abraham Robsahm, Borgmästare Johan Henrik Bergman, Fabrikör 

1807 Johan Henrik Bergman Vakant 

1808-1809 Johan David Valerius, Notarie vid Joseph Lundholm, Grosshandlare 
Kong!. Maj:ts Spectader, seder-

1810 

IS!! 

mera Kansliråd 

Johan Georg Rehn, Rådman 

Måns Stenbock, Greve, Overste
kammarjunkare, Generalmajor 

Vakant 

Vakant 

Car! Magnus Robsahm, Notarie i Anders Lewin, Pronotarie i Kammar
Bergskollegium, sedermera adlad rätten, sedermera Kammarrättsråd 

af Robson, Bergsråd 

1816-1818 

1819 

1820-1821 

Abraham Fineman, Overinspektor 

Jacob Linström 

Johan David Valerius 

Abraham Fineman 

1822 Anders Lewin 

1823 Clas Livijn 

1824-1830 Pehr Westerstrand, Statskom
missarie, sedermera President 

I83I Pehr Westerstrand 

1832-1835 Axel Arvid Raab 

1836-1837 Johan Anders Biörek, Handels
borgmästare 

1838-1840 Pehr Westerstrand 
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Jacob Linström, Lärftskramhandlare, 
Capitain vid Borgerskapets 
Infanteri-Corps 

Olof Bäckström, Kryddkramhandlare 

Olof Bäckström 

Clas Livijn, Krigsjustitiarie, sedermera 
Generaldirektör 

Clas Livijn 

I Vakant 

I Vakant 

Axel Arvid Raab, Capitain vid Kong!. 
Topographiska Corpsen 

Nils Wilhelm af Zellen, Expeditions
sekreterare 

Isak Rossander, kommissarie i Riks
gäldskontoret, sedermera Lands
sekreterare 

, Johan Nidas Borelius, Kommerseråd 



År O. 

184°-1848 Pehr Westerstrand 

1849-18 51 Pehr Westerstrand 

1852-1856 Pehr Westerstrand 

18 57 Fredrik af Wannqvist 

1858-1864 Erik Rudolf Nytzell, Hovkam-
rerare, sedermera Hovintendent 

1865-1866 Erik Rudolf Nytzell 

1867-1869 Samuel Magnus Axel Könsberg 

187°-1872 Carl Jacob Rossander 

1873-1877 Carl Jacob Rossander 

1878 Sven Anders (Svante) Hedin, 
Skådespelare 

1879-1888 Svan te Hedin 

1889-1891 Carl Ludvig Thimgren 

1892-1896 Frans Wilhelm Hjortzberg, 
Rådman 

1897-1899 Frans Wilhelm Hjortsberg 

19°0 Frans Wilhelm Hjortsberg 

"9°1-19°8 Herman Eugene Weylandt, 
Kapten 

19°9-1912 Wilhelm Aman, Major 

1913-1920 Wilhelm Aman 

1921-1922 Wilhelm Aman 

1923 Vakant 

I 

v.O. 

Mathias Gabriel Rosen, Kammar" 
rättsråd 

Sven Johan Schönmeyer, Rådman 

Fredrik af Wannqvist, Notarie i 
överståthållareämbetet 

Vakant 

Lars August Weser, Rådman 

Samuel Magnus Axel Könsberg, 
Med. Dr 

Carl Jacob Rossander, Med. Dr, 
Professor 

Olof Fredrik Hallin, Med. Dr, 
Medicinalråd 

Fredrik Carl von Rosen, Greve 

Georg Henrik Gabriel Malmsten, 
vice Häradshövding 

Carl Ludvig Thimgren, Kapten vid 
Dalregementet 

Gustaf Adolf Lind, Auditör vid 
Andra Lifgardet 

Carl Edvard Palmgren, Rektor 

Vakant 

Per Johan Herman Lutteman, 
Telegrafkommissarie 

Jakob Gustaf Harald Sundberg, 
Ba taljonsläkare 

Fritz Abraham Erik Richter, Förste 
Intendent i Kungl. överintendents
ämbetet 

Sivert Arvid Middendorff, Telegraf
inspektör 

Vakant 

Karl Gustaf (Gösta) Valfrid 
Settergren, Direktör 
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k Q ~o. 

I924-I926 Gösta Settetgren Arvid Fredrik Ling, Tandläkare 

I927 Gösta Settergren Måns Christer von StedingK, Friherre 

I928-I930 Gösta Settergren Vakant 

I931-I935 Oskar Mejnhard Gottfrid Vakant 
Mattsson, Ingenjör 

I936-I939 Gösta Lilliehöök, Generallöjtnant Vakant 

I 940- I944 Gösta Lilliehöök Arne Biörnstad, Direktör 

I944- Arne Biörnstad Vakant 
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Gustaf Carlberg 
Född '~56, död '9JJ. 

Moderlogens främste donator. 
Bronsmedaljong av T. Strindberg, 1931. 

Sällskapet Par Bricole. 



Prelater 
Riddarepredikant. 

1799-1813 Herman Wilhelm Hackenburg, Teol. Dr, Hovpredikant, Kyrkoherde 
Tyska församlingen. 

Stor prelater. 

1814-1817 

1818-18 35 

1879-1888 

1889-1897 

1905-1910 

1913-1924 

192 5-192 9 

1932-1944 

1945-

1780- 1795 
1795-1800 
1800-1830 
1830-1831 
1831-1844 
1846-1884 
1885-1904 
1905-1910 
1915-1922 
192 3-

H. W. Hackenburg. 

Joh. Gustaf Holmberg, Predikant vid Gäldstugan, Pastor vid Spinnhuset, 
sedermera Hovpredikant och Kyrkoherde i Västerhanninge. 
Carl Fredrik Dahlgren, Pastorsadjunkt i Hedvig Eleonora församling, 
sedermera Komminister i Storkyrkoförsamlingen. 

Johan Peter Kullman, Hovpredikant, Pastorsadjunkt i Jakobs och Johannes 
församlingar, Kyrkoherde i Södertälje, Kontraktsprost. 
A. E. A. Afzelius, Kyrkoherde i Katarina församling. 
vice S. P. Harald Ahlberger, Teol. och Fil. Dr, Prost, Kyrkoherde i Ny
köping. 

Adam Teodor Strömberg, Teo!. och Fil. Dr, Biskop i Strängnäs. 
Johan Erik Vallin, Hovpredikant, Kaplan vid Kungl. Maj:ts Orden, Pastor 
i Kungl. Hovförsamlingen (vice S. P. 1889-1894). 

Sven Herman Benjamin Svensson, Fi!. Dr, Läroverksadjunkt, R.C.XIII:s 
O (vice S. P. 1898-1900). 

Carl Eugen Fristedt, Adjunkt, Komminister. 

Johan Edvard Brodin, f. d. Rektor vid Jakobs läroverk. 
Robert Albin Brandel, Fi!. Dr, Komminister i Storkyrkan, f. d. Regements
pastor, Predikant vid Arbetsinrättningen Svartsjö. 
August Lindh, Komminister i Engelbrekts församling. 
Julle Gabriel Grefberg, Klomminister i Storkyrkoförsamlingen. 

Ordens skalder 

Carl Michael Bellman. 
Carl Israel Hallman. 
Johan David Valerius som fungerande ordensskald. 
Johan Magnus Stjernstolpe, Expeditionssekreterare. 
Carl Fredrik Dahlgren, Komminister i Storkyrkoförsamlingen. 
Johan Christofer Jolin, Aktör vid Kong!. Theatern, Litteratör. 
Selfrid Algusto Calido Kinmanson, Tygförvaltare. 
Fabian Isidor Lundström, Kung!. Sekreterare. 
Ivar M:son Afzelius, Läroverksadjunkt. 
Gustaf Ruben G:son Berg, Fil. Dr. 
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Årsavgifter i Moderlogen 

1830 höjdes årsavgiften från 32 Skill. till I Rdr Bco. 
1832 höjdes årsavgiften från I Rdr Bco till I Rdr Bco 16 Skill. 

1881 - höjdes årsavgiften från kr. 2: - till kr. 3:-. 
1890 - för de fyra första graderna kr. 3: -, för övriga grader kr. 5:-' 

1917 - för de fyra första graderna kr. 5: -, för övriga grader kr. 10:-. 
1920 för alla grader kr. 10:-. 

1939 för alla grader kr. 12:-. 

1946 för alla grader kr. 15:-. 

Medlemsantal 

Medlemsantalet var vid 180o-talets början i Moderlogen 1121 och i Göta P. B. 86. 

Vid mitten av århundradet räknade Moderlogen omkring 1.4°° medlemmar, Göta P. B. 
385 och Vänersborg P. B. 273. Vid sekelskiftet var medlemsantalet i avrundade tal i Mo

derlogen 2.275, i Göta P. B. 1.160, i Vänersborgs P. B. 185, i Borås P. B. 300, i Malmö 

P. B. 730 och i Jönköpings P. B. 360. 

Medlemsantalet, som vid mitten av 192o-talet kulminerade, var år 1925 i Moderlogen 

2.451 och i Göta P. B. 1.428. 

Ar 1946 funnos i Stockholm 1.776 medlemmar, i Göteborg 1.371, i Vänersborg 222, i 

Borås 701, i Malmö 750 och i Jönköping 410. Sammanlagda antalet medlemmar i Moder

och Dotterlogerna var då alltså 5.23°. 
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TALARE OCH SKALDER I PAR BRICOLE 

UNDER 1700- OCH 1800-TALEN 

Ett kartotek, omfattande samtliga bevarade, till trycket befordrade alster av 
talare- och skaldekonst inom Par Bricole, har i samband med förarbetena till 
föreliggande historik utarbetats av Nils Afzelius. 

Av utrymmesskäl kan hans arbete icke in extenso här återgivas, hur värdefullt 
det än är för kännedomen om brödrakretsen och ordenslivet i deras skiftande 
aspekter under tidernas lopp. Det bevaras i vårt arkiv såsom en grundläggande 
detalj i dettas sakkunniga förtecknande, till nuvarande och framtida Bröders 
fromma. 

Nedan följer blott en förteckning över namnen på auktorerna under 1700-
och r800-talen, deras levnadskall och levnadstid: 

Afzelius, Arthur Eywind Anshelm, Kyrkoherde i Catharina församling. r8r6-
r900 • 

AgMdh, Carl af (före adlandet C. Agardh Pettersson), Revisionssekreterare, 
1756-r8r6. 

Ahlberger, Harald, Theol. och Phil. Dr., Prost och Kyrkoherde i Nyköping. r817 

-r90 4· 
Ahlström, Johan Alfred, Musikdirektör, Tonsättare. r833-r9ro. 
Alner, Fredric Eric, Hofpredikant. r762-r843. 
Appelberg, Carl Magnus, Med. Dr., Regementsläkare vid Lifgrenadier Regt. 

r826-r896. 
Axelsson, Wilhelm, Hofbokhållare. Verksam i P. B. r873-r883. 
Bellman, Carl Michael. 1740-1795. 
Benckert, Carl Henrik, Sidenfabrikör. r750-r826. 
Berger, Johan Wilhelm, Lärftskramhandlare, Rådman. 1786-r848. 
Beskow, Bernhard von, En av de Aderton, Öfverstekammarjunkare. r796-r848. 
Biörek, Johan Anders, Handelsborgmästare. 1789-r856. 
Biöreklund, Johan Jakob, Tullkontrollör. r8r8-r898. 
Bjursten, Herman, Fil. Dr., Lektor, Författare. r825-r866. 
Björling, Johan Alfred, Handlande. r822-r871. 
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Blanche, August. 18II-1868. 

Bollen, Lars Gabriel, Komminister i S:t Nikolai församling. 18°5-1860. 

Boman, Adolph, Kommissarie. 1768-1829. 

Bredberg, Henrik Wilhelm, President. 1819-1877. 

Brooman, Johan Erik, Aktör, Hofkamererare. 1772-1823. 

Bäc/u;tröm, Per Olof, Amiralitetskammarråd, Historisk författare. 18°7-1892. 

Carlen, Johan Gabriel, Litteratör. 1814-1875. 

Casparsson, Nils Jakob, Sidenfabrikör. 18II-1866. 

Cederstedt, Jon, BergsRåd. 1756-1811. 

Dahlgren, Carl Fredrik, Komminister i S:t Nikolai församling, Skald. 1791-

1844. 
D01than, Hans Petter, Collega. 1771-1811. 

Eckerbom, Conrad, Registrator. 1762-18°9. 

Eli, Carl Daniel, Secreterare. 1772-1843. 

Engeström, Johan Daniel von, Kongl. Secreterare. 1775-1851. 

Fristedt, Carl Eugene, Komminister i Catharina församling. 184°-1917. 

Gartz, Claes, ExpeditionsSecreterare. 1760-18°4. 

Geijer, Henrik Jesper, Brukspatron. 1777-1838. 

Hallmmt, Carl Israel. 1732-1800. 
Hedberg, Frans, Teaterindendent, Författare. 1828-1908. 

Hellman, Carl Fredrik, Amanuens vid Vitterhets Akademien. 1831-1861. 

Hjerpe, Per, Magister. 1756-1792. 

Hjortsberg, Lars, Aktör, HofIntendent. 1772-1843. 

Hodell, Frans Oscar Leonard, Litteratör och Tidningsman. 1817-1861. 
Holmberg, Axel Emanuel, Litteratör och Prestman. 184°-1890. 

Hoving, Isaac Wilhelm, Landtbrukare. 18°9-1852. 

Hultin, Måns Henrik, Med. Kand. 183°-1869. 

Hwasser, Daniel, Hofkamererare. 1817-1871. 

Ingeiman, Göran Gabriel, Kanslist i Riksarkivet. 1788-1844-

Johansso1t, Johan, Handlande. 1826-19°7. 
Jolht, Johan Christofer, Skådespelare, Litteratör. 1818-1884. 

Kexel, Olof, 1748-1796. 
Kiellman-Göranson, Julius Axel, Kyrkoherde i Åker och Dalby, Författare. 

18II-1869· 
ICimnanson, Selfrid, Amanuens. 1849-191 L 

Kr1tse, Nils Rudolf, Brukskommissarie. 1789-1849. 

Kröningssvärd, Carl Gustaf, Häradshöfding. 1786-1859. 

Kullman, Johan Petter, Kontraktsprost. 1795-1869. 
Lannerstjerna, Johan Magnus, Lifdrabant och Kapten. 1758-1797. 
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Lidner, Bengt. 1757-1793. 
Linde'gren, Carl Johan, Författare, Secreterare vid Kongl. Theatern. 177°-1815. 
Lindström, A. C., Kongl. Hofpredikant, Kyrkoherde i Mariefred. 1802-1861. 

Livij1', Claes. 17 8 1-1844. 
Malm, Christian Wilhelm, Biblioteksamanuens. 181 I-189°' 

Mandorff, Conrad, Kammarråd. 1774-1849. 

Medling, Johan, Kommerseråd. 1751-183°. 
Mellin, Gustaf Henrik, Författare, Prost, Kyrkoherde i Norra Wram och Bjuf. 

1803-1876. 
Myrberg, August Melcher, Fil. Dr. 1825-1917. 
N athorst, Johan Theophil, Med. Dr., Provinciai chirurgus i Stockholms län. 

1760-179 8. 
Nescher, Daniel Georg, Winhandl~re och ÖfverInspektor. 1753-1827. 
Nordforss, Carl Gustaf, Öfverste. 1763-1832. 

Noriander, Emil, Litteratör. 1865-1935 

Nyblom, Carl Rupert, En av de Aderton, Professor i Uppsala. 1832-19°7. 

Personnf, Nils, Skådespelare. 185°-1928. 

Robsahm, Abraham, Borgmästare. 1770-1807. 
Robson, Carl Magnus af (före adlandet c. M. Robsahm), vIce President. 

1776- 184°' 
Rootb, Carl Anders Ericsson, Assistent. 1764-18°3. 

Rosbeck, Ma'g1~us Michael, Hofrättsråd. 1786-1839. 
Rosellstei:n, Samuel Aurivillius von, En av de Aderton, Kongl. Secreterare. 

1757-18°4-
Rossallder, Carl Jakob, Med. Dr., Professor. 1828-19°1. 

Rossander, Isak, Landssekreterare. 1792-1878. 

Schlytern, Herman, Kongl. Räntmästare. 1802-1878. 

Scholander, Fredrik Wilhelm, Arkitekt, Professor, Intendent vid öfverInten-
dents Embetet. 1816-188 r. 

Schultzen, Johan Fredric Fredricsson, Jur. Kand. Intagen i P. B. 1796. 

Schylander, Carl Gabriel, ÖfverInspektor. 175°-18 I r. 
Sehlstedt, Elias. 1808-1874. 

Stierncnmtz, Arvid Adrian, Cornett och Lifdrabant. 1755- 178 5. 

Stiernstolpe, Jonas Magnus, Skald, ExpeditionssecrLterare. 1777-r83 r. 
Stolpe, Karl, Kamererare i Statskontoret. 1823-r897. 

Strandberg, Carl Wilhelm August, (»Talis QuaIis» ), En av de Aderton. r8r8-

1877. 
Strindberg, Johan Oscar, Grosshandlare. 1843-r905' 

Strömberg, Adam Theodor, Fil. och Teol. Dr., Biskop i Strängnäs. r820-r889. 
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SundelI, Johan Olof, Notarie. 1814-1892. 

Sätherberg, Herman, Skald, Med. Dr. 1812-1897. 

Söderberg, Daniel, Theol. Dr., Lektor. 1807-1882. 

Tam111eli1t, Filip Otto Waldemar, Revisor. 1839-1915. 
Thegerström, Per Ludv. Theodor, Med. Dr. 1815-1878. 

Wahlström, John Erik, Fil. Dr., Kollega. 1821-1892. 

Valerius, Johan David, Skald, Kansliråd. 1776-1852. 

Wallen, Samuel Christian von, Öfverste. Stadsmajor i Stockholm. 1730-1792. 
Wannqvist,Olof Fredrik af, Notarie. 1805-1876. 

Weser, Lars August, Handelsborgmästare. 1809-. 1886. 

Wijkander, Carl Oscar, Sekreterare. 1826-. 1899. 
Wingemark, Anders Niklas, Chirurgie Magister, Spinnhusläkare i Norrköping. 

1770- 1807. 
Zellen, Nils Wilhelm af, Expeditionschef. 1795-1886. 

Ödberg, Per Ivar, Regementspastor. 1807-1886. 
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SÄLLSKAPETS FÖRTJÄNSTTECKEN 

T. v. Lundströmska medaljen, instiftad år r800. I mitten Bellmansmedaljen, 
instiftad &r r859' T. h. Westerstrandska medaljen, instiftad år r857. 

Lundströmska medaljen, utförd av Daniel Fehrman efter Sergeleleven Samuel Hoffmcisters medaljong, 
slogs ~r 18or. Den bär på framsidan Lundströms bild och å originalet på baksidan inskriften: »Länge 
pröfvad, saknad, begdteu» samt i avskärningen: »Af vänner och bröder», 

Bellmansmedaljen är graverad av Carl Mellgren. Stampen erhöll Par Bricole i början av 184o-talet som 
gåva av kamreraren Johan August Fiirstenhoff. Den bär på framsidan Bel1mans bröstbild samt på bak
sidan Bacchus och Cemus, druvans och det glada bordslagets gudomligheter, med omskrift: »Hvi skilda 
offer honom ägna: Hans sånger aldrig skilt oss åt», 

Westerstrandska medaljen är modellerad av Carl Gustaf Qvarnström och graverad av Lea Ahlborn. Den 
bär på framsidan Westerstrands bröstbild och på baksidan en brinnande lampa med omskriften: »Gläder 
och vägleder». I avskärningen: »Tacksam minnesgärd föl' tjugofemårig styrelse af Sällskapet P. B.». 

'9 289 



Förtjänstkorset 
Instiftat 1926 

Förtjänstmedaljen 
Instiftad 1939 

Tjugufemårstecknet 
Instiftat 1912 

Bellmansplaketten 
Instiftad 1944 

Femtioårstecknet 
Instiftat 18J2 

TALANGMÄRKEN 
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Sången 
Instiftat 1924 

Musikeu 
Instiftat 1933 

Teatern 
Instiftat 1937 



OM· BOKENS TILLKOMST 

"\Zd Stora Konseljens sammanträde den 14 januari 1945 framlades ett för
slag att Sällskapet Par Bricole skulle gå i författning om utgivandet av ett 
porträttgalleri med biografier över nu levande medlemmar. Förslaget, som 
inlämnats av det med Ivar Hxggströms Boktryckeri & Bokförlags AB., sam
arbetande AB. Biografiskt GaUeri, diskuterades ur ekonomisk synpunkt, men 
något beslut fattades ej. 

Frågan upptogs ånyo vid Konseljsammanträde den 9 april. Stormästaren 
Gösta Söderberg meddelade därvid, att han tänkt sig, att den biografiska 
avdelningen skulle föregås aven Sällskapets historia. Någon dylik, framförd 
till våra dagar, finnes varken skriven eller tryckt. Ett sådant verk skulle säker
ligen bliva till ovärderlig nytta och förnöjelse för nu levande och kommande 
Bricole-generationer. Stormästaren hade därför förberedelsevis, dels infordrat 
och erhållit ett nytt anbud från det förslagsställande förlaget, dels satt sig i 
förbindelse med representanter för Dotterlogerna, varvid han ansåg sig ha 
utrönt, att ett starkt intresse för saken förelåge. 

Det utvidgade förslaget vann även Stora Konseljens intresse och Ordföranden 
i Arbetsgraderna Arne Biörnstad fick i uppdrag att närmare undersöka skälig
heten av de priser, som ifrågasatts i ovan nämnda anbud. 

Sedan anbudet befunnits godtagbart, igångsattes en subskription, vilken 
utföll tillfredsställande. 

Då arbetet med bokverkets utgivande nu skulle påbörjas, så sammankallades, 
på uppdrag av Stormästaren, Then Bacchanaliska Academien, som vid sitt 
vårsammanträde den 28 maj under ledning av sin praeses, Deputerade Stor
mästaren Gösta Lilliehöök diskuterade bokverkets uppläggning och utsåg en 
redaktionskommitte, samt fördelade författarearbetet på sätt som i detalj 
framgår av innehållsöversikten på sidan 6 i denna bok. 

Till Ordförande i Redaktionskommitten utsågs Storkanslern Gottfrid 
Mattsson, vilken såsom sammanhållande kraft skulle övervaka arbetet och an
svara för framskaffandet av erforderligt källmaterial ur Sällskapets arkiv. 

Arkivforskning rörande Par Bricoles historia skulle i första hand bedrivas 
av Gunnar Bolin och Nils Afzelius. 

Framskaffandet och redigeringen av illustrationsmaterialet skulle ombesörjas 
av Karl Asplund, Olof Byström och Tord Nordberg. 
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För att övervaka porträttgalleriets biografiska avdelning utsågs Ordföranden 
i Sällskapets Matrikelkommitte, Storceremonimäst~ren Gustaf Carlberg. 

Ursprungligen beslöts, att endast Par Bricoles I7oo-talshistoria skulle göras 
till föremål för en sammanhängande framställning, under det att 1800- och 
I900-talens historia blott skulle framläggas i krönikans form. Under arbetets 
gång har det befunnits lämpligt och möjligt att ge en någorlunda samman
hängande gestaltning även åt större delen av ISoo-talets historia. 

Under diskussionerna om det blivande verket påtalades flerfaldiga gånger 
den legendbildning, för vilken Par Bricole blivit föremål, och framhölls med 
skärpa, att historiken icke finge utföras i forna tiders allt förgyllande äre
minnesform. Den borde varken ställa vårt Sällskap i en bättre eller sämre 
dager än detta förtjänar, utan endast på basis av otvetydiga fakta och bevarade 
handlingar berätta om dess uppkomst och mången gång underbara öden och 
utveckling, vilka säkerligen i hög grad påverkats av yttre förhållanden inom 
landet, om bemärkta bricollister, som under gångna tider med glatt mod offrat 
tid och arbete för att framgångsrikt leda Det Lysande Sällskapet Par Bricole 
såsom Styrande, Ämbetsmän eller Talanger, samt om alla de Bröder som på 
mångahanda sätt medverkat till att sprida glädje och trevnad vid våra grad
givningar och samkväm, alla gemensamt skapande den kultur, som är bricol
leriets kännemärke. 

Detta har varit de självklara riktlinjer, efter vilka Redaktiomkommitten 
arbetat. 
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GÖTA PAR BRICOLE 

Den ro december r779, då överkommendörsgraden (för andra gången) gavs 
i Sällskapet Par Bricole i Stockholm, befunno sig bland recipienderna Carl Ernst 
Oldenburg, Daniel Nescher, Carl Michael Bellman och Gustaf Koskull, vilka 
samtliga skulle komma att bekläda framstående poster inom orden. De två 
förstnämnda blevo efter varandra Stormästare, Bellmans roll är alltför väl
känd för att i detta sammanhang behöva beröras och Koskull blev stiftare av 
Göta Par Bricole och dess förste Ordförande Mästare. 

Några år senare hade nämligen Gustaf Koskull flyttat till Göteborg som 
överinspektör vid tullpackhuset. Han var en framstående sällskapsmänniska, 
vars jovialiska, runda figur sällan saknades, vare sig det gällde spelpartier på 
Bachelors Club, assembJeer på Rådhuset eller mera privata tillställningar i John 
Halls, Patrik Alströmers eller andra göteborgsmagnaters hem. Han träffade 
snart andra personer, som i likhet med honom tidigare blivit medlemmar av 
Par Bricole i Stockholm, och så föddes hos. honom tanken att i Göteborg 
instifta en filialloge. Det gick emellertid icke genast. Koskull hade under 
många år bestormat de Styrande i huvudstaden med böner om att här få »upp
tända lampan», men först den ro november r80r utfärdade Moderlogens 
»Riddare och Gouverneurscapitel» instiftelsebrevet för Göta Par Bricole för 
att »förordna vice G01tverneuren, Ryttmästaren, ÖVerinspectoren, Riddaren 
av Kong:l Swärdsordm Högwälborne Friherre, Herr Gustaf Koskull, at åW åra 
Wägnar det Götheborgske Bricolleriet, såsom Ordförande styra, förwalta och 
i Glam upphöja . .. » 

Den 6 april r802 sammankallade Koskull sina för bricolleriet intresserade 
bekanta, varvid sjutton personer inskrevo sina namn i matril,eln, Göta Par 
Bricole förklarades instiftat, ämbetsmän utsågos, och nästa månad gick det 
första kommendörskalaset av stapeln. Sällskapet fick genast från starten god 
vind i seglen; tiderna voro goda och intresset för ordenssällskap mycket stort. 
Redan på första Barbaradagen den 7 december samma år vom 86 medlemmar 
immatrikulerade. Men Koskull vilade ej på sina lagrar. Moderlogen hade i sitt 
instiftelsebrev tillåtit reception endast i de tre första graderna i Göta P. B., 
och Koskull klagar snart i brev över, att Bröderna skulle komma att få en fel
aktig uppfattning om sällskapets syften, om ej en större flik av den hemlig
hetsfulla förlåten kunde få lyftas. Man kan nog också förstå hans oro, då 
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man nu i matrikeln läser namnen Olof Wijk, James Dickson, Jacob de la Gardie 
m. fl. liknande »storgubbars». Vidare begärde Koskull för Göta P. B. rätten 
att - utan inblandning från Moderlogen - få sköta sin egen ekonomi och 
att för detta ändamål få inrätta ett direktorium, och i båda dessa frågo,r 
kröntes hans strävanden med framgång. I februari 1806 valde sällskapet sitt 
»Gouvernement», och namnen William Chalmers, Jakob Sahlgren, John Hall 
bl. a. torde tala för att å,tminstone ekonomien skulle bliva omhändertagen. 
Efter 12 års motstånd medgav slutligen Moderlogen att i Göta P. B. jämväl fick 
recipieras Bröder i I:sta och II:dra Riddaregraderna. I gengäld fordrades dock, 
att den avgift på I Rdr. B:co, som från början för varje recipiend erlagts 
till Moderlogen, för dess två högre grader skulle höjas till 3 Rdr. B:co. Men 
då denna skrivelse anlände till Göteborg, hade Gustaf Koskull redan samlats till 
sina livländska fäder. Han avled den 3 maj 1813. 

Med Koskulls död inträdde Göta P. B. i ett kritiskt skede. Oroligheterna 
ute i världen satte sin prägel på »arbetet i vingården». Under kontinental
systemet, då Göteborg var den stora genomgångshamnen för Englands smyg
handel i Norden, hade guldet strömmat in, men efter Napoleons fall inträdde 
en ekonomisk kris med dess vanliga återverkan på umgängeslivet. Ä ven kriget 
i Pommern och fälttåget mot Norge berörde i icke ringa grad Göteborg. Tack 
vare vilja och förmåga hos trenne för Sällskapet varmt intresserade bricollister 
lyckades man visserligen ännu några år hålla det hela samman, men med dessas 
bortgång avtog arbetet mer och mer. 

Dessa tre voro landshövdingen Axel Pontus von Rosen, överfältläkaren 
Carl Fredrik Weltzin och skalden Johan Anders Wadman. Efter Koskull hade 
Axel Pontus von Rosen valts till Ordförande Mästare. Ä ven om denne genom 
sitt älskvärda och tilldragande sätt och; sin socialt höga ställning kunde i 
avsevärd grad berika vårt sällskap inåt och giva det anseende utåt, så hade han 
säkerligen dock ej lyckats utan medhjälpare. Professor Carl Fredrik. Weltzin 
hade efter kriget i Norge slagit sig ned i Göteborg, samtidigt som hans barn
domsvän - sjukhusdirektör under fälttåget - Johan Anders Wadmatz i sam
ma stad anställdes som informator hos häradshövdingen' Pehr U. Stenberg. 
Eftersom Stenberg var gammal bricolIist, som tidigare varit Ordenstalare 
(r805-r812), så ligger det antagandet nära till hands, att Wadman fått denna 
anställning - par bricole. Weltzin blev redan från början en mycket intresse
rad Broder, och hans tilldragande sätt och lättflytande penna förde honom 
snart till posten som Ordenstalare. Han var den förste av de många aesculapi
söner, som under årens lopp skulle komma att rista sina namn i vår ordens 
historia. DåWeltzin sedermera blev vice Ordförande, efterträddes han som 
Ord~ns Talare och Skald (O. T. & S.) av Wadman. 
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Tack vare dessa tre män brann nu lågan på altaret under några korta år 
högre och klarare än någonsin, ty de voro ej blott bröder och vänner inom bri
colleriet. Den prägel av vänskap och munterhet, som de satte på umgänget, 
kunde ej annat än locka övriga Bröder till sammankomsterna. Men mot
gångarna följde slag i slag. Är 1818 var allt arbete inställt under så gott som 
hela året på grund av Carl XIII:s död, och två år senare nedbrann Frimurar
samhällets ordenshus, där Göta P. B. hyrde lokaler, varvid nästan alla sällska
pets tillhörigheter blevo lågornas rov. Man lyckades visserligen få hyra till
fälliga lokaler, och efter två år kunde åter sammankomsterna förläggas till 
det nu uppbyggda Frimurarhuset, men det blev dock inget riktigt liv i bri
colleriet. Recipiender och därmed inkomster blevo allt sällsyntare. När därtill 
koleran omkring år 1829 började hemsöka staden och som ett av sina första 
offer valde .doktor Weltzin, samtidigt som von Rosen alltmer togs i anspråk 
för sina ämbetsuppgifter, är det förklarligt att Bacchi Barn för varje år 
kände sig alltmer övergivna och glömda. Få betalade nu ens årsavgiften, långt 
mindre receptionsavgifter till högre grad, och sedan Riddargraderna helt slutat 
sin verksamhet 1825, avstannade även Arbetsgraderna tre år senare, då 
inga» Bacchi Riddersmän» hade mött upp för att bliva invalda. Ända till 1834 

var allt arbete inställt, då von Rosen i förhoppning om att bättre tider stun
dade, kallade bröderna att återupptaga logearbetet. Men åter ingrep ödet: 
endast några dagar efter denna sammankomst föll von Rosen själv offer för 
allbetvingaren - koleran. 

Varken förr eller senare har Göta Par Bricole stått undergångens brant så 
nära som nu. Samtliga de tre styrande voro döda, inga ämbeten inom Riddar
graderna vora besatta och även inom Arbetsgraderna gapade luckor. Den man, 
som då skulle träda räddande fram, var doktor Johan Niclas Jedcur, som von 
Rosen redan i sin livstid hade utsett till sin efterträdare. Sedan han 1835 valts 
till Ordf. Mästare och luckorna bland ämbetsmännen nödtorftigt fyllts, bör
jade Arbetsgraderna åter sammanträda, och nästa år kunde man efter elva års 
uppehåll fira I:sta Riddargradens högtid. 

Moderlogen hade tydligen med ora sett sin dotters nöd och många försök 
till uppmuntran kunna konstateras. Särskilt Stormästaren, president Wester
strand, var outtröttlig och besökte Göta P. B. under tiden 1838-1843 så gott 
som varje år. Vid denna tid (1839) fick vårt sällskap av Moderlogen det hed
rande uppdraget att instifta en ny Dotterloge i Vänersborg. Bysten av Kexel 
och vårt stora baner äro även synliga bevis på Moderlogens omtanke under 
dessa svåra år. Allt detta gjorde att vårt nästan raserade Bacchi tempel åter 
reste sig ur gruset och vänskapstörstande medbprgare åter fylkades under dess 
fana. Här bör ej heller förbigås den särdeles förnämliga gåva - ett porträtt 
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av Gustaf III, målat av Lorens Pasch d. y. - som skänktes sällskapet av dåva
rande P. N" karantänsekreterare Otto Hafström, och som nu pryder vårt 
styrelserum. 

Då trots all denna hjälp intresset för sällskapet ökade alltför långsamt, till
grepo Jedeurs efterträdare ett för våra tiders bricollister svårfattbart medel -
att sända Riddare- och Guvernörsband till stadens mest framstående personer. 
Detta tycktes dock ej ha medfört önskat resultat, och när man sedan (r846) 
förordnade, att sammankomsterna skulle .avslutas kl. II em. och i detta syfte 
ersatte måltidskalasen med »kallsexor», så är det ej svårt att förstå orsaken till 
det bristande intresset. Hela bricolleriets ide hade förvanskats, och man hade 
helt enkelt tråkigt. Ovanligt var det ej heller, att kvällen avslutades med kort
spel. 

Denna galna regim medförde dock något gott. Yngre medlemmar brukade 
då samlas för att »vid en eller annan pokal» - sedan regeringen avtågat - roa 
sig själva och andra med sång, musik och skämt, och det var ur dessa kotterier, 
som våra nu så uppskattade nachspiel framvuxo. På samma sätt hade ungdo
men i Moderlogen tidigare reagerat mot den alltför allvarsamme Nescher. 

Denna glädjedödande period i -vårt bricolleri tog dock slut, då r8 5 6 en ny 
styrelse med en annan syn· på Par Bricole övertog ledningen. De tre förut
varande styrande hade nämligen så gott som samtidigt dragit sig tillbaka, och 
man hade svårt att få några, som ville åtaga sig att röja upp i detta Augias
stall. Till slut åtog sig den 30-årige, nyligen från Moderlogen hittransporte
rade Carl Oscar Wijkander att göra ett försök, sedan han som Dep. Mästare 
försäkrat sig om sin vän, löjtnanten Carl Johan Nyström. Båda stannade blott 
några år på sina poster, men den tiden räckte till för dem att helt förändra 
livet i Göta P. B. Wijkander påpekade också redan från början, att man för 
»o,rdningen» ej finge glömma »munterheten», och denna hans uppmaning följ
des glatt av alla. 

Vår förnämsta klenod, den stora silverbålen, har även Wijkander att tacka 
för sin tillkomst. Det blev visserligen efter den tidens penningvärde en ganska 
dyr affär, då priset sprang upp till 5 000 Rdr. Man hade nämligen lätt
sinnigt nog ej i förväg gjort upp om något pris med juveleraren, men bålen 
fick härigenom en stor betydelse för sällskapet, då de många offentliga soireer, 
som anordnades för att skaffa betalningsmedel, verkade kraftigt stimulerande 
både för sångare och nachspielskomedianter. 

Början var nu gjord, men »den mest lysande, mest glada och mest upplysta 
perioden i Göta Par Bricoles annaler» inföll först under Wijkanders efterträ
dares, Gustaf Edvard Giers' tid. Nu behövde man ej gripa till kortspel eller 
tidsrestriktioner, ej heller behövde man tigga om recipiender. Under de när-
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Silver bålen 
Modellerad av C. G. Qvarnström och tillverkad av· L. Larsson & Co" Göteborg, invigdes den 

4 december i860. Dimensioner: .Höjd 55 7,m, diameter 60 cm. 
Sällskapet Göta Par Bricole. 

maste två decennierna 1860-1880 intogos i sällskapet nya medlemmar taJ 
ett tidigare aldrig uppnått antal, och under enstaka år recipierades över 100 nye 
Bröder; ett rekord som slagits endast år 1917, då 122 nya Bacchi Riddersmän 
vunna inträde i sällskapet. 

Under denna tid genomfördes även en del administrativa förändringar. För 
att i någon mån avlasta arbetet för Ordf. Mästaren, som tidigare fungerat vid 
alla sammankomster, valdes 1866 en särskild ordförande fö·r Arbetsgraderna 
(O. i. A. gr.) och några år senare valdes medlemmar i och antogs instruktion 
för Göta P. B.:s drätseldirektion. Det var även vid denna tid (1869), som Göta 
P. B. i Lorensbergs park lät resa en byst över Johan Anders Wadman. 

Själen i allt detta var Giers, och varken tidigare eller senare har någon Bro
der varit så uppskattad, ja älskad som han. I musikdirektör Israel Sandström, 
O. i A. Gr., såväl som i dess C. M., litteratören J01Zas Philips01Z, hade han 
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emellertid fått värdiga medhjälpare. Då Giers och Sandström så gott som sam
tidigt lämnade sina poster, avslutades denna strålande period och en lucka 
uppstod, som visade sig mycket svår att fylla .. En viss avmattning inträdde 
även, men Göta P. B:s grund var nu så fast murad, att intet kunde rubba dess 
bestånd, och sedan fil. dr. Fredrik Åkerblom övertagit ledningen, blev det snart 
åter fart i logearbetet. 

Året 1888 blev särskilt betydelsefullt i Göta P. B:s historia. Då gavs för 
första gången III Riddargraden (R. G. K.) och i samband därmed genom
fördes en del administrativa förändringar. Det Guvernement, som alltsedan 
Koskulls tid tillsammans med de tre Styrande innehaft makten, upplöstes, och 
de senare blevo ensamma bestämmande. Till dess hjälp konstituerades tvenne 
rådgivande församlingar: Stora Rådet, bestående av Bröder inom de två högsta 
graderna, samt Drätselnämnden, en förminskad upplaga av det gamla Drätsel
direktoriet. Vidare meddelades rättighet att vid högtidliga tillfällen giva Ge
neralloge, som - sedan generalämbetsmän tillsatts - gavs f. f. g. Barbara
dagen 1889. 

Vid samma tid (1888) lades grunden till vårt arkiv av dåvarande v. P. N. 
Conrad Klingberg. Arkivet blev Klingbergs speciella skötebarn, och även i fort
sättningen såsom R. S. och sedermera som St. K. fungerade han såsom ordens
arkivarie (O. A.), långt innan ett dylikt ämbete hade instiftats. Detta skedde 
först 1903. 

Strax före sekularfesten i september 1901 hade St. M. Fredrik Åkerblom 
plötsligt avlidit, och det blev därför Dep. St. M. justitieborgmästaren Fritz 
Maurifs Collianders uppgift att vid detta högtidliga tillfälle leda logen. Redan 
ett par dagar senare avgick han emellertid från denna tjänst, och under de 
närmaste sexton åren bytte St. M.-stolen innehavare ideligen. Sellberg, Murray, 
Sandegren och Kjellen avlöste varandra i rask takt, men samtliga dessa Bröder 
hade redan då en längre eller kortare tjänstemannabana inom Göta P. B. att se 
tillbaka på. Så hade t. ex. stadsnotarien Emil Sandegren sedan 1889 hunnit med 
att i tur och ordning vara C. M. och o. i A. gr. samt dessutom både St. K. 
och Dep. St. M. Först med stadsmäklare Sven Bökman, som utsågs 1913, 
kunde man tala om någon längre regeringstid. Under Bökmans efterträ
dare, justitieborgmästare Bernhard Lindberg, kunde inregistreras en bety
delsefull händelse i Göta P. B. Sällskapet lyckades nämligen då förvärva ett 
eget ordenshus, till största delen tack vara Lindbergs förutseende och energi. 
Det kan därför kanske vara på sin plats att som avslutning nämna något om 
vårt sällskaps lokalfråga genom tiderna. 

Under de första 75 åren av sin verksamhet förhyrde Göta P. B. lokaler i Fri
murarsamhällets hus, och då detta kontrakt år 1877 uppsades, lyckades man -
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Valand, Sällskapet Göta Par Bricoles ordenshus 

efter ett par års trångboddhet i Arbetarföreningens hus vid Järntorget - få 
en ny ordenslokal i det då av Coldinuorden nyuppförda ordenshuset vid Bell
mansgatan. Under 1900-talets första decennium visade sig emellertid dessa lo
kaler alltför små och otidsenliga, varför förhandlingar inleddes med Coldinu
orden om inköp av ett bredvidliggande hus, som då skulle sammanslås med 
ordenshuset. För frågans realiserande skulle Göta P. B. och Coldinuorden bilda 
ett gemensamt fastighetsbolag, men detta förslag förkastades av Coldinuorden. 

Direktör Sophus Petersen erbjöd sig då att t. v. hysa de husvilla bacchibröderna 
på Lorensberg, dit sällskapet flyttade 19II, trots att utrymmet här redan från 

början föreföll litet. Kravet på ett eget hus med lämpliga och större ordensrum 
gjorde sig alltmer gällande. 

Redan 1905 hade man medels teckningslistor sökt stimulera Bröderna till 
att åstadkomma en byggnadsfond, och intresset härför hade visat sig vara gläd

jande stort. Redan vid flyttningen till Lorensberg hade i det närmaste 80000 
kronor tecknats. Men det gällde att finna en lämplig och framförallt centralt 
belägen fastighet. Bernhard Lindberg, som vid denna tid var St. K., hade er
farit, att AB. Valands fastighet i hörnet av Vasagatan och Kungsportsavenyen 
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var till salu, då de där befintliga konstsalongerna voro mindre lämpliga för sitt 
ändamål. En förutsättning för affär var emellertid, att tomt för uppförande 
aven modern konsthall av staden ställdes till säljarens förfogande. En sådan 
tomt erbjöds i samband med Götaplatsens ordnande till stadens 300-årsjubileum, 
och 1921 kunde den då nykorade St. M. Bernhard Lindberg underskriva köpe
kontraktet, som för en summa av 3°0 000 kronor tillförsäkrade Göta Par 
Bricole det under så många år efterlängtade ordenshuset. 

Men därmed var det ej slut på bekymren. En arkitekttävlan utlystes för 
Valands ombyggnad, och först 1925 kunde detta. betydelsefulla arbete - som 
kontrakterats till en kostnad av c:a en halv million - påbörjas. Vid invigningen 
av det nya hemmet år 1926 hade således detta - tillsammans med inventarier 
för c:a 30000 kronor - kostat sällskapet 900000 kronor. Men då hade också 
Göta Par Bricole ett ordenshus, som - frånsett alla andra utrymmen - kunde 
ståta med stadens största solennitetssal. Som Lindbergs nitiske och all bekväm
lighet uppoffrande medhjälpare vid inredningen av Valand nedlade bankkam
rer Axel Börjes01t ett uppskattat arbete. 

Men även en del andra betydelsefulla förändringar har under dessa senare år 
företagits. Således utdelades för första gången vårt 25 -årsfec!um på Barbaradagen 
1912, och år 1919 började den nykonstituerade Valkommitten sin verksamhet. 
nen vid Moderlogens 150-årsjubileum nyinstiftade KMR-graden, som inskju
tits mellan Guvernörsgraden och RGK, gavs första gången 1925. 

Göta Par Bricoles framtid är tryggad och under den nuvarande styrelsen _. -
professor Axel L. Romdahl, redaktör Fritz Scheel och rådman Harry Lindberg 
- bedrives arbetet i Vingården med Ordning, Munterhet, Styrka och För
trolighet till alla Bacchi Barns förnöjelse och kalmuckers eviga avund och 
förtret. 

Så har kärleken till Göta Par Bricole under de snart tilländalupna 150 åren 
förmått alla dessa Bröder att givmilt offra tid och möda av tacksamhet för 
all den själens vederkvickelse, de fått njuta inom templets murar. Av den lilla· 
fladdrande ljuslågan har med tiden blivit det flammande bloss, som nu strålar 
i eget tempel, och med tillförsikt kunna kommande tiders barn lyssna till 
den pompösa kantaten vid Valands invigning, som slutade med orden: 
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»Vilken tid, som än må randas, 

Med hellenisk klarhet blandas 

Allt vad kärnsund svenskhet andas 

I vårt glada, vårt lysande Par Brieole!» 



Styrande mästare 

Benämning: Ordförande Mästare ............... . 
Styrande Guvernör '" .............. . 
Styrande Mästare ................. . 

r80r-,866 
,866-r890 
r890-

Koskull Gustaf Fredrik, Överinspektör, friherre ............. . 
Rosen Axel Pontus von, Landshövding, greve ............... . 
Vakant ............................................... . 
Jedeur Johan Nid.s, överfältläkare '" .................... . 
Dahlberg J. A., Sterbhuskamrer ........................... . 
Schönbeck c. G., Med. dr, Professor ....................... . 
Ewert Cad Fredrik, Med. dr, Stadsfysikus ................. . 
Wijkander Carl Oscar, Hovintendent ...................... . 
Giers Gustaf Edv.ard, Magistratssekreterare ................. . 
Ström Hans Wilhelm, Stadsmäklare ....................... . 
Vakant ............................................... . 
Giers Gustaf Edvard, Magistratssekreterare .................. . 
Braune Axel Ferdinand, Major ............................ . 
Vakant ............................................... . 
Åkerblom Fredrik, Fil. dr, Redaktör ....................... . 
Sellberg Ludvig, Med. dr, Regementsläkare ................. . 
Murray Georg, Direktör ................................. . 
Sandegren Emil, Stadsnotarie ............................. . 
KjelIen Rudolf, Fil. dr, Professor .......................... . 
Bökman Sven, Stadsmäklare .............................. . 
Lindberg Bernhard, Justitieborgmästare .................... . 
Romdahl Axel L., Fil. dr, Professor ....................... . 

Deputerade styrande mästare 

Benämning: Vice Ordförande " ................. . 
Deputerad Mästare ................. . 
Deput. Styr. Guvernör ............. . 
Deput. Styr. Mästare ............... . 

, 804-r847 
r847-r866 
r866- r890 
r890-

r801-181 3 

1813-1834 
1834-1835 
1835-1843 
1843-1847 
1847-1848 

1848-1856 

1856-1860 

1860-1867 

1867-1868 

1868-187 1 

1871-1881 

1881-1883 

1883-1884 

1884-19°1 

19°1-19°3 

19°3-19°6 

1906- 19°9 

19°9-19 13 
1913-1921 

1921- 193 8 

193 8-

Malm Nielas, Grosshandlare ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18°4-1812 

Ritterberg Andreas Fredrik, Rådman. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 1812-1816 

Wengren Charles, Grosshandlare........................... 1816-1818 

Koch H. c., Vinhandlare. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 1818-1826 
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Weltzin Carl Fredrik, Med. dr, Professor ................... . 
Vakant ............................................... . 
Jedeur Johan Niclas, Överfältläkare ....................... . 
A:hrenberg Elis, AuktiOU1skamrer .......................... . 
Dehlberg J. A., Sterbhuskamrer ........................... . 
Schönbeck C. G., Med. dr, Professor ....................... . 
Sivers Carl Henrik von, Kapten ........................... . 
Gallander H. D., Regementsskrivare ....................... . 
Kjellberg Victor, Grosshandlare ........................... . 
Rundberg Adolph, Grosshandlare ......................... . 
Nyström, Carl Johan, Löjtnant ........................... . 
Giers Gustaf Edvard, Magistratssekreterare ................. . 
Hjort G. F., Med. dr, Professur ........................... . 
Lundgren Lorentz, Handlande ............................ . 
Ström Hans Vilhelm, Stadsmäklare ........................ . 
Sandström Israel, Musikdirektör ........................... . 
Sjöberg Victor, Litteratör ............................... . 
Braune Axel Ferdinand, Överstelöjtnant ................... . 
albers Max, Assuransdirektör ............................. . 
Colliander Fredrik Mauritz, Rådman ....................... . 
Murray Georg, Direktör ................................ . 
Sandegren Emil, Stadsnotarie ............................. . 
KjelJen Rudolf, Fil. dr, Professor .......................... . 
Bökman Sven, Stadsmäklare ............................. . 
Lindberg Bernhard, Justitieborgmästare ..................... . 
Brusewitz Hugo, Direktör ............................... . 
Wennquist Thore, Postdirektör ........................... . 
Wållgren Carl-Axel, Stadsdistriktsläkare .................... . 
Scheel Fritz, Redaktör .................................. . 

Styrande kansler 

Benä~ning: Kansler ..................... ..... 18[6-1866 
Styrande Kansler. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1866-

Ritterberg Andreas Fredrik, Rådman ....................... . 
Malm Niclas, Grosshandlare .............................. . 
Vakant ............................................... . 
\'V'inberg Erik Samuel, Diskontkamrer 
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1826-1829 
1829-18 34 
1834-18 35 
1835-1843 
1843-1843 
1843-1847 
1847-1848 
1848-1849 
1849-18 5° 
185°-1856 
1856-1859 
1859-1860 
1860-1864 
1864-1866 
1866-1867 
1867-1878 
1878-1879 
1879-1881 
1881-1884 
1884-19°1 
19°1-19°3 
19°3-19°6 
19°6- 19°8 
1908- 1913 
1913-1922 

1922- 1933 
1933-1937 
1937-1944 
1944-

1816-1824 
1824-1829 
1829-1836 
1836-1838 



Döbeln S. A. von, Grosshandlare ......................... . 
Schönbeck C. G., Med. dr, Professor ....................... . 
Sivers Carl H=rik von, Kapten ......................... . 
Zaar Ludvig, Med. dr ................................... . 
Koch Carl RudoH, Vinhandlare ........................... " 
Sirenius Nidas, Grosshandlare ............................. . 
Brusewitz Janne, Stadskassör ............................. . 
Ameen Georg, Postdirektör .............................. . 
Biörklund Joh. Jacob, Fil. dr, TuIIkontrol1ör ............... . 
Hjort G. F., Med. dr, Professor ........................... . 
Colliander Fredrik Mauritz, Rådman ....................... . 
Ström Hall5 Wilhelm, Stadsmäklare ....................... . 
Braune Axel Ferdinand, Överstelöjtnant .................... . 
Olbers Max, Assuransdirektär ............................. . 
Murray Georg, Direktör ................................ . 
Sandegren Emil, Stadsnotarie ............................. . 
Kjel'len Rudolf, Fil. dr, Docent ........................... . 
Bökman Sven, Stadsmäklare ............................. . 
Klingberg Conrad, Handlande '" ......................... . 
Lindberg Bernhard, Justitieborgmästare ..................... : 
Ramberg Carl, Redaktör ................................ . 
Brusewitz Hugo, Direktör ............................... . 
Wennquist Tho-re, Postdirektör ........................... . 
Wållgren Carl-Axel, Stadsdistriktsläkare .................... . 
Romdahl Axel L., Fil. dr, Professor ........................ . 
Scheel Fritz, Redaktör .................................. . 
Lindberg Harry, Rådman ................................ . 

Ordförande 1 arbetsgraderna 

Ambetet instiftat år 1866 

SandDtröm Israel, Musikdirektör ........................... . 
Dahlander C. F., Överinspektör ........................... . 
Sandström Israel, Musikdirektör ........................... . 
Sjöblom Sven, Fil. dr, Lektor ............................. . 
Sandström Israel, Musikdirektör ........................... . 
Sjöberg Victor, Litteratör ................................ . 
Philipsson Jonas, Litteratör ............................... . 

r838-r843 
r843-r843 
r843-r847 
r847-r853 
1853-r856 
r856-r860 
r860-r863 
r863-r864 
r864-r866 
r866-r876 
r876-r883 
r883-r89° 
r890-r89r 
r89r-r898 
r898-r90r 
r90 r- r904 
r9 04-r907 
r907-r909 
r909-r9II 

r9II- r9 r4 
r9 r4-r9 r7 
r9 r7-r922 

r922- r933 
r933-r937 
r937-r93 8 

r93 8- r 944 
r 944-

r866-r867 
r867-r869 
r869-r870 
r870-r872 
r872-r875 
r875-r878 
r878-r886 
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Adamson G.' A., Kapten ................................. . 
Sandegren Emil, Stadsnotarie ............................. . 
Livijn Otto, Med. dr, Bataljonsläkare ...................... . 
Bökman Sven, Stadsmäklare .............................. . 
Wiesner Georg, Postkontrollör ............................ . 
Ramberg Carl, Redaktör ................................ . 
Manken August, Tandläkare ............................. . 
Scheel Fritz, Redaktör .................................. . 
Strandberg Per Adolf, Advokat ........................... . 
Möller Arvid, Köpman .................................. . 
Romdahl Axel L., Fil. dr, Professor ........................ . 
Scheel Fritz, Redaktör .................................. . 
Hermanson Åke, Prakt. läkare ........................... . 

Generalceremonimästare 

Sel1berg, Ludvig, Med. dr, Regementsläkare ................. . 
Reuter Victor, Major ................................... . 
Melin Olof Edvard, Handlande ........................... . 
Bökman Sven, Stadsmäklare .............................. . 
Johnsson John, Tullkontrollör ............................ . 
Vakant ............................................... . 
Magnusson H:lirald, Kapten, Syssloman ..................... . 
Blidberg Carl, Direktör ................................. . 
Wål1gren Carl-Axel, stadsdistriktsläkare .................... . 
Blidberg C:lirl, Direktör ................................. . 
Lindberg Harry, Rådman ............................... . 
Wiberg Stig, Advokat ................................... . 

Tal och diktning 

1886-189 1 

189 1- 19°1 
19°1-19°3 

19°3-19°7 
19°7-1911 

19II- 1913 

19 13-1920 

1920- 1923 

1923-1927 

1927-193 6 

193 6- 1939 

1939-194° 
194°-

1889-1893 
1893-19°0 

19°0 - 19°1 
19°1-19°4 

19°4-19°6 

19°6-19°9 

19°9-1922 

1922-1928 

1928- 1933 

1933-193 8 

193 8- 1943 
1943-

Från Göta Par Bricoles första period under den Koskullska regimen finnes, 
så vitt man vet, inte det enklaste lilla tal bevarat. Ändock får man väl tro, att 
det jämväl under denna första klang- och jubeltid gavs rika tillfällen till ora
toriska utsvävningar i olika former. Först år 1813 - en månad sedan Koskull 
avlidit - påträffa vi ett litet anförande, i vilket den dåvarande Ordenstalaren, 
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magister Rudborg, på några .rader avfärdar minnet av .. den mal1', som varit 
göteborgslogens skapare. 

Med desto starkare eftertryck vänder sig talaren i stället till Koskulls efter
trädare, von Rosen, som han hälsar med följande svassande ord: 

»Ehttru litet jag förmår uttrycka dm oinskränkta wördnad wi hysa för dm, 
som i så många afseeltde1t förtjenar wår fullkomligaste högagtning och tillgif
ve1thet, wågar jag likwäl hoppas, att Herr Grefwen och Landshöfdingelt täckes 
tillåta mig att på ordens sal1tteliga medlemmars wägnar försäkra, det ingen af 
oss är, som icke wet att 10ärdera den lyckan att ultder Herr Grefwms och 
Landshöfdhtgms styrelse få frambära offer åt 1Oä1tskapen och glädjen; ingen, 
som icke af Herr Gref10m och Landshöfdhtgms be10ågmhet för 10år orden 
hoppas för bricolleriet m dm lyckligaste tid. Måtte ödet, sont lem1tat oss ett 
så öf10ertygande Prof på dess ynnest, fullkomna si1t wälgemhtg genom Herr 
Gref10ens och Landshöfdingem beständiga 1Oälgång». Och så vidare. 

Den för sin älskvärdhet och enkelhet kände greve von Rosen var troligen 
lindrigt imponerad av magister Rudborgs harang, och även om Axel Pontus 
von Rosm under sin tid som Ordförande Mästare skulle komma att betyda 
mycket för bricolleriets utveckling i Göteborg, så blev det dock en socialt enk
lare man, en samtida och vän till honom, förbehållet att för all framtid med 
gyllene bokstäver skriva sitt namn i Göta P. B:s historia. Hans namn var 

Johan Anders Wadman 

Det äldsta bevarade högtidstalet på Barbaradagen i Göta P. B. (r8r6) är 
författat av överfältläkaren Carl Fredrik Weltzin, Wadmans barndomsvän, som 
följande år antogs till Ordenstalare. Nästa Barbaradag recipierade Wadman i säll
skapet och hade redan till denna dag skrivit Barbaratalet, vilket han av lätt 
förklarliga skäl ej själv kunde framföra. Detta gjorde Ordenstalaren, som tyd
ligen blev mycket nöjd med ett dylil<t system, ty under de närmast följande 
åtta åren skrev Wadman samtliga högtidstal till Mosters ära, under det att 
Ordenstalaren nöjde sig med att läsa upp dem. Först år r826 blev Wadman även 
till namnet Ordenstalare, vilket ämbete från och med nu benämndes Ordens 
Talare och Skald (O. T. & S.). 

Dessa Wadmans tal, så gott som uteslutande på prosa, finnas till stor del åter
givna i Carlens Wadmansutgåva r869. Wadman var vid sitt inträde i Göta P. B. 
ingen novis på det litterära området, och här släppte han lös sin speciella, strålan
de humor, men minst av allt handlade hans tal om Barbara. Varje tal hade i 
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stället en speciell rubrik, avsåg ett givet tema, vilket Wadman på sitt oefter
härmliga och humorfyllda sätt behandlade och förklarade, såsom »Törsten», 
»Konsten att njuta livet», »Den vises lidande och tröst under vandringen genom 
dårarnas värld» och liknande, och man kan redan i dessa hans ämnesval få en 
aning om hans litet bortkomna och blyga sätt att se på livet, hans förnöjsamhet 
och oförmåga att armbåga sig fram. 

Om man väntat att efter det år Wadman blev O. T. & S. få plocka rika 
skatter ur arkivets samlingar, så väntar man förgäves, ty efter 1827 finnes ej 
en rad att uppbringa. Detta berodde dock ingalunda på Wadman själv, ty ti
derna hade blivit onda och sammankomsterna allt sällsyntare (se historiken). 
Omöjligt är dock ej, att vid studier i vårt arkiv för utgivande av Wadmans 
skrifter originalhandlingar lånats, vilka under hanteringen förkommit. Själv 
vårdade sig Wadman ju aldrig det minsta om sina koncept. När talet eller visan 
väl föredragits, var produkten honom liltgiltig. Bearbetning och filning var 
honom helt främmande. Under dessa Wadmans sista tio orosfyllda år med pesti
lentia och andra hemsökelser hade var och en nog av att tänka på sig själv och 
sina närmaste, och Wadman blev alltmer ensam. När därtill kom, att farsoten 
skördade hans båda närmaste vänner och beskyddare, Weltzin och von Rosen, 
så är det lätt förklarligt, att han själv, ensam och utfattig, utan saknad kunde 
skiljas från det liv, som han så glädjeberusande besjungit men samtidigt så lite 
värdesatt. Wadman avled den 6 februari 1837. 

Förvisso står Wadman ej på något av de högre trappstegen till den svenska 
parnassen, och otvivelaktigt ha de, som i samband med honom nämnt Bell
mans namn, låtit välviljan fördunkla omdömet. Men lilta litet finns det anled
'ning att blott avfärda honom som »humoristen Wadman». Att Wadmans 
nästan sjukliga och så ofta omvittnade blygsamhet utgjorde ett hinder i hans 
diktning är otvivelaktigt, och säkert skulle hans lyriska ådra fått tillfälle att 
kvälla långt rikare, om ej denna, för senare tiders människor säkert svårfatt
bara, egenhet hindrat honom att mottaga den hjälp, som så ofta av hans 
vänner förgäves bjöds honom. 

I Göta Par Bricole finnes och har funnits många »poeter», som med skäl 
kunna betecknas som »humorister» - om ens det, men Wadman står skyhögt 
över dem alla och otvivelaktigt är han en diktarbegåvning, som vore värd en 
grundligare litteraturhistorisk behandling. Men, hur Wadman än må bedömas av 
andra, så är och förblir han dock för Göta Par Bricole dess store skald. ') 

1) Enl. vad utgivaren meddelar, utkommer i höst »J. A. \Vadman, Valda dikter, utgivna av ]. Viktor 
Johanssom~, i vilket arbete även en levnadsteckning och en karakteristik av \'{Tadmans diktning före
kommer. 
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Wadmans efterträdare som O. T. & S. blev överläka
ren C. G. SchiJnbeck, som dock endast förekommer 
med ett par rätt tama högtidstat, under det att hans 
efterföljare, regementsläkaren Ludvig Zaar, var betyd
ligt mera produktiv. Huvudsakligast odlades dock nu, 
av arkivsamIingen att döma, hyllningsdikter och enk
lare visor. Man hyllade gäster från främmande loger, 
avgående eller tillträdande ämbetsmän, man hyllade ju
bilarer, man hyllad~ varandra. Dessa dikter voro van
ligen skrivna till någon känd melodi och tryckta, för 
att kunna sjungas unisont. Emellanåt förekom även 
kvartettsång, då i regel någon känd bellmansmelodi 
fick lämna det musikaliska und,erlaget. Att man under 
dylika förhållanden fäste mindre avseende vid texten är 
ganska klart, och de äro också samtliga ganska ande
fattiga med sina ideligen upprepade »Hell!» och krysta
de rim på Bricole. 

Är r849 var ämbetet såsom O. T. & S. vakant, och 
man riskerade att ej få höra något högtidstal på Bar
baradagen. Som räddande ängel uppträdde då den unge 
journalisten Jonas philipsson och fullgjorde sitt uppdrag 
till allmän belåtenhet. Klingberg uppger, att Philipsson 
skulle ha utgått som segrare i en tävling om det bästa 
Barbaratalet - en tävlan, som sedan dess blivit regel-'
men detta stämmer dåligt med, att Philipsson intagits 
i Göta P. B. blott två veckor tidigare. Möjligt är, att 
en dylik tävlan utlysts, och att man, då inget accepta
belt förslag inkommit, försäkrat sig om en medlem, 
vars förmåga redan var känd. Philipsson säger ock
så inledningsvis, att han av styrelsen »straffats med 

Johan Anders Wadman 
Byst i brons av J. P. Molin, 
rest 1869 i Lorensbergs park av 
Sällskapet Göta Par Bricole. 

detta uppdrag», för att han förslösat två år av sitt liv - han var vid detta till
fälle 23 år gammal - innan han sökte inträde i Par Bricole. Philipsson satte 
varken nu eller senare sitt ljus under en skäppa, men i varje fall hade P. B. nu 
förvärvat en värdefull kraft, och hans betydelse för ökat bricollistiskt intresse 
kan inte nog uppskattas. Han blev snart O. T. & S. men avgick efter någon tid 
för att intressera sig för A. Gr., där han i 20 år tjänstgjorde som C., M. och O. 
Som visdil(tare och skämtare var Philipsson strålande men däremot ej så lyckad 
som högtidstalare, och hans vana att i Barbaratalen inflika visor verkar åtmin
stone vid läsningen ganska prövande. Nutidens bricollister skulle säkerligen ha 
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svårt att smälta ett dylikt högtidstal, som Philipsson avslutade med en »Slut
sång» på meledin »Ur svenska hjärtans djup en gång». 

Den för Göta P. B. så betydelsefulle Carl Oscar Wijkander var ej blott en in
spirerande personlighet utan även en lyckad talare med genemtänkta ech väl 
dispenerade anföranden. Vanligtvis framträdde han som prasatör, men hans 
tal vid invigningen av vår stora silver bål visade, att han på ett lyckligt sätt 
även kunde uttrycka sig i bunden farm. Det började med 

»Jag hälsar dig, du glädjens silverkälla, 

av mejseln danad med kanstnärlig hand! -

Från gyllne grund dess nektarvågar kvälla 

Och nöjets ros sig slingrar kring dess rand.» 

Den förste o. i A. Gr., musikdirektören Israel Sandström, skall, enligt samti
das utsaga, i ovanlig grad ha ägt »det impreviserade talets gåva», vilket kanske 
kan förklara, att ej det minsta kencept från hans hand står att uppbringa i arki
vet. En talare i den mera allvarliga stilen var fil. dr. Johan Jacob BiärMund, 
sem i sina parentatiener kunde bli litet salvelsefull; men i övrigt var en gad era
tor. I sitt tal vid avtäckningen av Wadmansbysten (r869) framförde han sin 
bricellistiska tresbekännelse på följande övervackra sätt: 

»Bacchus var hes dem [grekerna l en leende yngling, Apallas, sång- och sol
gudens brader, huld ach blygsam sem en jungfru, ech på vars skägglösa kinder 
askuldens rednad lagt sina raser, vars gyllene leckar kransades av blammar ech 
evigt grönskande murgrön ach vars ädla drag bestrålades av ett uttryck av har
menisk frid. Leende ach glad sprider han endast sällhet ech fröjder omkring 
sig; ech i bägarn, sam han håller i sin hand, pärlar en dryck, som endast livar 
själen utan att förvirra den. Men - i hans följe ser man Silenus, uppsvälld ech 
rusig av vin, sittande halvsevande på sin åsna, slöhetens sinnebild ach själv en 
vedervärdig bild av omåttlighetens lystnad.» 

Under senare hälften av förra århundradet var det sed - traligen inaugure
rad av Wijkander - att vid högtidliga tillfällen utbringa en skål för Göteborg, 
och att denna ceremoni värdesattes visar följande citat ur ett dylikt skåltal, 
som hölls av St. Guv. Giers - för övrigt ingen framstående talare - på Bar
baradagen r866. 

»Av gada skäl tömma vi på denna dag alltid en pokal för Göteborgs välgång. 
Den fläck på jorden, där vår vagga har stått, den första stuten i skolan inhös
tats, den hjärtats överväldigande glädje erfarits av de första stövlarna ach uret: 
där ynglingen första gången - - -- --, där mannen ach medbargaren ut
vecklat sin verksamhet, blir ess alla kär ach dyrbar. - - - Vi känna, att 
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denna stad, Götas borg, steg för steg utvecklar sig och inom en icke långt av
lägsen framtid måste erkännas såsom Nordens största handelsplats. - - - och 
ehuru vi önska, att samhället måtte gå den mest glänsande framtid till mötes, 
hoppas vi dock, att den ökade storheten, glansen och rikedomen icke måtte 
hindra glädjens blomma att slå ut sina friska blad eller förbjuda mödans son 
att pressa druvans safter och i vänskapens krets tömma nöjets pokal. Göteborgs 
välgång!» - Denna vackra sed bordades vid sekelskiftet. 

Den numera över hela Sveriges land kände »storviziren» Aron Jonason blev 
bricollist vid 21 års ålder 1859, och då han som Jubelkommendör 1909 höll sitt 
sista Barbaratal, kunde han med tillfredsställelse se tillbaka på dessa 5 o år, var
under han i 26 år varit O. T. & S. och dessutom C. M. och v. O. i A. Gr., rolig
hetsminister· vid reception och nachspiel samt - inte minst - högtidstalare. 
Under åren 1860-1880 samarbetade han med sin gode vän Philipsson och det 
är ej underligt, att denna tid alltjämt anses som den mest glada och sprudlande 
i Göta Par Bricoles annaler. Sina första år i P. B. ägnade Jonason huvudsakligast 
åt nachspielen, som nu hade blivit en institution, och där hans lustiga visor och 
halsbrytande vitsar väl kommo till pass och livligt senterades. Så småningom 
blev han dock den specielle högtidstalaren, och de gånger han på vers och prosa 
hyllat vår Moster Barbara understiger säkerligen ej 20-talet. Jonason bröt så 
småningom mot vanan att i högtidstalen inlägga visor, och dessutom hade de 
flesta talen den förtjänsten att verkligen handla om festföremålet. Minst njutbar 
är Jonason i de tal, där han helt ger sig vitsande t i våld, men att han verkligen 
på ett raffinerat sätt kunde vitsa i bunden form visar hans lilla epigram om 
margarinet. 

»Av kokosnötens mjölk man nu gäl' smör, 

att kon det komiskt förefalla bör 
är något som ett litet barn kan fatta. 
Bland nöten hittills kon stått högst i rang, 
men kommer ko-kosnöten nu i svang, 

de äkta nöten bli tillbakasatta. 
A v konkorensen kon trängs ur sitt bo, 
ty ko-kos är ju alltid mer än ko.» 

En vanlig dödlig måste läsa lustigheten ett par gånger för att få tag på alla 14 
»korna». 

En vältalare av stora mått erhöll Göta P. B., när dåvarande docenten vid 
Göteborgs högskola, sedermera skytteanske professom Rudolf Kjellen inval
des. I ett Barbaratal kåserar han på ett förtjusande sätt om allas vår okända 
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Moster, och sedan han inledningsvis konstaterat, att han som utgångspunkt »blott 
har en tom titel - Moster - och ett naket namn - Barbara», slutar han med 
följande välfunna hyllning. 

»J ag hälsar dig här idag såsom det okändas egen lockande och eggande kraft; 
jag hälsar dig, du avståndets illusion, du dröm och hopp och längtan, som bor 
vid horisonten fjärran, och som målar bergen därborta för oss så skimrande blå, 
även om de i verkligheten äro fula och grå. - Hell dig, höga gudinna, som 
gömmer framtiden för oss bak längtans blåa berg! Ty verkligheten, när den 
en gång kommer, är hård och kall. Men drömmens värld är ljus och rik, och 
den har inga väktare, som icke låta sig mutas. Hell dig gudinna, som spinner 
glömska över det framfarna och sår drömmar över det kommande och följer 
oss genom livet med hägringar om något skönt, som kanske är en villa blott.» 

Hugo BruseUJitz är väl den Broder från vår tid, som är rikligast representerad 
i arkivet med skaldestycken. Han blev först vid 5 o års ålder bricollist, men hade 
ända från ungdomstiden varit mad av att på vers uttrycka sina känslor av pa
triotism, gudsfruktan och kärlek till naturen. Han var en älskvärd gammal man, 
som ofta vid nachspielen läste upp någon liten dikt om något, som låg hans 
hjärta när. På gamla dar utgav Brusewitz en samling av sina dikter från trycket, 
men han var då 85 år gammal, vilket kan förklara, att resultatet ej svarade mot 
hans goda vilja. Han hade uttryckt en önskan att behållningen skulle tillfalla 
Odd Fellow och Göta Par Bricole. 

Men Göta Par Bricole saknar ej heller nu talare, och främst bland dessa bör 
nämnas den nuvarande St. M., professor Axel R0111dahl. Hans orationer nästan 
tyngas av gediget innehåll och framföras med en entusiasm, som kan väcka 
den trögaste. Som den polyhistor han är, kan han utan en minuts betänkande, 
ur sitt ymnighetshorn ösa en vältalighet som tillförsäkrat honom ett stort namn 
i Göta P. B:s annaler. 

Redaktör Fritz Scheel, sedan 1921 o. T. & S., är i besittning aven icke 
alldeles vanlig begåvning. På det äldsta lilla koncept, som blivit förvarat, till 
ett versifierat tal av honom i Göta P. B., har arkivarien antecknat: »Original. 
Författat vid nachspielet», och härmed har han framhållit en för Sch"el sär
egen färdighet, att direkt och med ytterst få rättelser forma tillfällighetsdik
ter, nästan oantastliga i metern och till innehållet otroligt fyndigt roliga. Hans 
skämt med Brödernas svagheter är dock aldrig elakt med avsikt att såra, var
för det är ganska naturligt, att »Fritzen» är den kan&k~ mest uppskattade och 
avhållne i vårt sällskap. 

Men Sch"el är ej blott den habile rimsmidaren. I sina mera bearbetade tal 
och särskilt i vårdikterna med sin livsbejakande ton, framskymtar en lyrisk 
känsla, som osökt för tanken till Karlfeldt. 
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»Nu stiger den unga fru Flora 

nymornad i brudesäng 

att i alstringens fröjd sig förlora 

åt Phöbus, den raske dräng. -

Det forsar och brusar i marken 

från fjällbäckens ystra fontän, 

det sjuder av sav under barken 

på björkskogens knoppande trän.» 

Som ett exempel på, vad Fritz Scheel kan åstadkomma av tokrolig och ändå 
välvårdad vers, då han riktigt släpper gäcken lös, kan anföras ett citat ur ett 
Barbaratal, i vilket han skildrar en fest i Olympen på följande Heliogabalus
betonade sätt. 

Högt på parnassen på knäande ben, 

smockfullt av fat och asietter, 

står smörgåsbordet, ett världsfenomen 

av bricollistiska rätter. 

Böckling, sardiner, anjovis och sill, 

ostron och hummer och kräftor med dill, 

sillsallat, prydlig med skarpsåsen till, 

svinfot och kalla kotletter. 

Småvarmt: kastruller i hundradeta!, 

köttbullar, korv, pyttipanna. 

Knäckbröd från »Brödbacchus» iAnnedal, 

lungmos, som smakade manna. 

Och mitt på bordet med sjudelad kran, 

hög som det stoltaste kyrktorn i stan, 

en hundratusendeliters damejeanne, 

SOUl kom ens hjärta att stanna· 

Runt däromkring ifrån golv och till tak 

låg millioner buteljer, 

dammiga med en långt ädlare smak, 

än dem Systemet försäljer. 

Aalborgs och Lysholm och rent brännevin, 

Ostgötasädes, genever och gin, 

Falu och Odåkra, gammal och fin 

mogna för helans reveljer. 
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Baljor och åmar med porter och öl 
trängdes i sjudubbla rader. 

Röd av bourgogne var varendaste pöl, 
och framför Baechus, vår Fader, 

stod en fontän med tritoner och djur, 
som hela dagen det sprutade ur 
liksom ett perlband mot solvävd azur 
champis i gyllne kaskader. 

Detta var några axplock ur den digra samling »Tal och kväden», som 
finnes förvarad i Göta Par Bricoles arkiv. Men översikten skulle ej vara full
ständig, om jag förbigick den poesiens hötorgskonst, som så rikligt finnes repre
senterad där. Stora skatter av pekoralia finnas förvisso samlade hos sällskap av 
olika slag, som ej kunna undvika medlemmar, vars längtan att producera sig i 
tal och skrift ej motsvaras av förmågan att kunna tygla en bångstyrig pegas. 
»Smaken är konsten att ej fela», ansåg redan Leopold, men den okände för
fattaren till följande »dikt» från I820-talet besvärades tydligen ej av dylika 
hämningar. 
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Oångradt lätt framdansar tiden 
Med alla Charitens behag, 

Då, enad med nyttan och friden, 
Man njutit en framliden dag. 

Evantiskt må dagen försvinna 
För irrarens slappade själ: 
Vi taga ett glas då vi brinna 

För alla medmänniskors väl. 
Vår redighet slutar kalaset, 

Och hjärtat det viskar så godt, 
Att för hvarje tår uti glaset 
En tår den olycklige fått. 

Du, som med vår lära förbunden, 

Går lngnt från Din brandtfulla höjd 
Och deltager med oss i stunden 

Av människans qval - eller fröjd -
Vid skålen, Dig tillhörig blifven, 
O hör, hör ifrån alla håll, 
Att den utaf hjertat är gifven, 

Och således ej par bricall. 



--------------------------------------

Sång och musik 

Om en arkivforskare i Göta Par Bricole ofta har anledning klaga över för
fädernas bristande omtanke om arkivet, så gäller detta dock ingalunda sång
kören, ty materialet är här så rikligt, att det varit svårt att sovra. För att på 
några få sidor skriva dess historia, har krönikören också endast kunnat medtaga 
viktigare händelser och data. 

Dm I2 oktober I835 gästades Göta P. B av den kände Bellmansångaren, då
varande Dep. S. M. Axel Arvid Raab, varvid han hälsades med en för den tiden 
vanlig »hyllningskantat» på Bellmansmelodier. Ett tryckt exemplar av denna 
finnes i arkivet, och då veterligt aldrig tidigare flerstämmig sång förekommit 
inom vårt sällskap, har sångkören beslutat antaga detta datum till sin födelse
dag. Sång och musik jämte ämbetsmän härför, såsom koralintendent (K. 1.) och 
musikdirektör (D. f. B. M.), hade visserligen förekommit ända från sällskapets 
födelse, men tidigare hade det endast rört sig om rituella sånger eller dryckes
visor vid bålen; ej minst vad nu kallas allsång. 

Den kör, som nu framträdde, var blott en dubbelkvartett. Den växte emel
lertid ganska fort, noter inköptes och kopierades, men man lyckades ej på länge 
uppleta någon för kvartettsång lämplig instruktör. När strävandena 1853 krön
tes med framgång, fick man dock riklig lön för den långa väntetiden. 

Israel Sandström, skådespelare, musikdirektör och stimulerande levnadskonst
när, var sannerligen ingen dussinmänniska. Det är ingalunda ovanligt, att »ta
langer» inom teater, balett och sångkör, under det att de visa mycket stort 
intresse för sitt speciella område, samtidigt hysa mycket liten kärlek till säll
skapet i dess helhet. Sandström var dock ingalunda ljum i sina känslor för P. B., 
och hans personliga älskvärdhet och medfödda retoriska talang förde honom så 
småningom till sällskapets högsta ämbeten, men först och sist var han dock 
sångare. I sin egenskap av dirigent även för andra manskörer hade han dessutom 
den fördelen att för P. B: kunna utvälja värdefulla sångarförmågor, vilket 
särskilt under denna tid var av betydelse, då repetitioner inom Sällskapet sällan 
förekommo. 

Vid tillkomsten aV: den tidigare omtalade silverbålen var sångkören först 
att dra sitt stå till stacken för kostnadernas täckande genom en offentlig kon
sert, som gick av stapeln i Bloms sal den 26 febr. 1859. Framgången var bety
dande. Sångkören fick genast ett mycket gott anseende och medverkade under 
de följande åren vid många offentliga tillställningar. Vid Wadmansbystens av
täckning den 16 juni 1869 utförde kören en festkantat av Aug. Söderman un
der kompositörens egen ledning, och senare samma år gjorde den enorm succe 
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vid en konsert i Trädgårdsföreningen, då Södermans »Ett bondbröllop» för 
första gången framfördes i Göteborg. 

Sandströms tjänstgöring inom Arb. Gr. - han hade r858 valts till C. M. -
tog emellertid alltmer hans tid i anspråk, och då han r866 utnämndes till deras 
förste Ordförande, ansåg han sig tyvärr nödsakad att officiellt avgå som diri
gent. Under de närmaste femton åren fördes taktpinnen av olika sångarbröder 
inom logen, men när det gällde offentliga konserter, dög dock ingen annan 
ledare än Sandström. Det hade utan tvivel varit lyckligare för sången, om Sand
ström uteslutande fått ägna sig åt dirigentämbetet, men i så fall hade Arb. Gr. 
varit att beklaga. Under de sista tio åren som aktiv bricollist hade Sandström 
en oerhörd arbetsbörda, då han, samtidigt som han var O. i A. gr. och Dep. St. 
M., tidvis tjänstgjorde som St. M. Och inte ens under denna tid släppte han helt 
kontakten med sångkören. Om hans betydelse för sången inom Göta P. B. kan 
följande citat ur den dödsruna, som hans vän och sångarbroder Axel Krook ris
tade, ge en uppfattning: »Och när sångens toner klinga i vårt lag, än höga och 
väldiga som en koral, än stormande och starka som en dityramb, än smältande 
och ljuva som en serenad, än smekande och trånande som en kärleksvisa, än hög
stämda och gripande som ett requiem - då skola vi minnas Dig, som åt Euterpes 
då inom Göta P. B. tvinande konst gav nytt liv, väckte upp nya toner, som redan 
för länge legat bortglömda i Ekos klyftor». 

Domkyrkokantorn Robert Lindholm, som efterträdde Sandström, var fram
för allt älskare av massverkan, och under hans tid invaldes ideligen nya medlem
mar, så att kören r880 bestod av inte mindre än 96 sångare, d. v. s. nästan dub
belt mot antalet nu aktiva medlemmar. Snart visade sig emellertid denna kraf
tiga expansion medföra en del olägenheter: dels brast det ganska snart i sam
manhållningen, dels blev kören för kostsam, då vid denna tid samtliga sångare 
förplägades på Sällskapets bekostnad. För att råda bot härför, valde man r 8 84 

en särskild styrelse för sångkören, samtidigt som man utsåg stämfiskaler med 
uppgift att kalla sångarna till repetitioner. Trots detta slappnade emellertid in
tresset alltmer, och snart nöjde man sig med att till graderna kalla - en enkel· 
kvartett. 

Bland dessa utvalda och intresserade sångare befann sig Alfred Löfgren, den 
man, som med tiden skulle komma att för sången inom Göta P. B. betyda mer 
än någon annan. Är r 8 87 tillfrågades Löfgren, om han ville åtaga sig ledar
skapet för sångkören, vilket han lovade, dock endast på det villkoret, att kören 
upplöstes och en ny bildades, till vilken varje inträdessökande måste underkasta 
sig ett nytt prov. Detta bifölls, och nödvändigheten av Löfgrens villkor fram
gick snart, då endast r4 medlemmar av den gamla kören bestodo provet. Nu 
blev det ordning i arbetet med regelbundna repetitioner en gång i veckan, och 
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Valand. Stora ordenssalen 

under Löfgrens 15 -åriga dirigenttid inövades ej mindre än 65 nya sånger, där
ibland flera större körverk med orkester. Under samma tid gåvos 27 offentliga 
konserter, varjämte kören medverkade vid många andra tillfällen. 

Alla Löfgrens företrädare - Sandström undantagen - hade varit betydligt 
mera intresserade av musik än sång, och redan under sällskapets första år var 
musik ganska vanlig vid sammankomsterna. Under körsångens första tid triv
des musil, och sång sida vid sida, och på r 87o-talet hade sällskapet t. o. m. en 
egen sextett, men så småningom förlorade musiken alltmer terräng och före
kommer numera huvudsakligast vid särskilt högtidliga tillfällen. Ännu under 
Löfgrens tid räknade man emellertid fortfarande med aktiva »bröder musici», 
och sedan dessa tillsammans med sångarna genom offentliga konserter lyckats 
hopbringa ett par tusen kronor, föddes hos dirigenten iden att söka åstadkomma 
en »Göta P. B. Sång- och Musilckassa», vars medel skulle användas för repeti
tionskostnaderna. I detta syfte framlade Löfgren på Barbaradagen r896 en teck
ningslista för frivilliga bidrag, och allt såg mycket lovande ut, då Dickson och 
Lyckholm genast tecknade ett tusen kronor vardera, en betydande summa på 
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den tiden. Man hade beslutat, att kassans medel ej skulle tagas i anspråk, förrän 
man fått in 30000 kronor, men i fortsättningen gick det betydligt trögare, 
:och målet nåddes först efter tjugo år. Då (1916) var emellertid penningvärdet 
ett helt annat, varför sångarbröderna al1tjämt måste vidkännas en del av re
petitionskostnaderna. 

Från och med 1895, hade sånganföraren beviljats ett årligt arvode av 500 

kronor med villkor, att han till förmålll för sångarkassan skulle hålla minst 
en offentlig konsert årligen. Under årens lopp hade emellertid en del tvistigheter 
uppstått mellan styrelsen och dirigenten rörande sångkörens ekonomi, och då 
styrelsen 1902 beslöt, att dirigentarvodet skulle tagas ur hans älskade sångar
kassa, protesterade Löfgren på det kraftigaste och inlämnade samtidigt sin av
skedsansökan. 

Ruben Liljefors, som efter Löfgren mottog kallelsen till ledare för sångkören, 
var en lilm älskvärd personlighet som dugande musiker och dirigent, och under 
hans Io-åriga bricolebana trimmades kören ytterligare, samtidigt som mer än 
50 nya sånger inövades. Arvodet för dirigenten höjdes nu till I 200 kronor 
årligen. Tidigare hade visserligen några enstaka sångarfärder till närbelägna orter 
företagits, men Liljefors var tydligen den borne färdledaren, ty under hans tid 
avlöste den ena sångarturnen den andra: Köpenhamn 1903, Borås 1906, Väners
borg 1907, Skara och Lidköping 1909; mindre färder i skärgården ej medräk
nade. Tyvärr lämnade Liljefors Göteborg och Göta P. B. redan 1912, då han 
kallades till Gävle som dirigent för dess nybildade orkesterförening. 

Hans efterträdare, som under de närmaste sju åren förde »pinnen» inom kö
ren, Eskil Lunden, minnes man särskilt för hans stora kärlek till »den drama
tiska tonkonsten» . Under hans tid bidrog sångkören mer än vanligt vid nach
spielen, då det ena operaspexet avlöste det andra: »Mohrens sista suck», »Theo
dardoch Amaliunda», »Malbrough» m. fl. Men därför glömdes ingalunda kör
sången, och offen diga konserter gåvos betydligt oftare än under de närmast före
gående åren. 

Är 1918 utkom från trycket Axel Äkerlunds bok: Musiklivet inom Göta P. 
B. 180'1-1912, vårt sällskaps utan tvivel förnämsta histori~ka arbete. Resulta
tet av årslånga, uppoffrande arkivstudier, som sträckte sig långt utöver bricolle
riet,. framlade Äkerlundi denna 480 sidor digra bok, späckad av detaljuppgifter 

av stort kulturhistoriskt värde. Att författaren dock ej haft tråkigt under sitt 
arbete, visar följande lilla räkning .från I il 10, som rör sällskapets legendomspunna 
»fortepiano». 

»An En Fortepinao reparerat för· PappercolI Logen, gjordt en ny resiansbotn 
med nya strängar. Rdr. 36,24 Carl Klinck.» 
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Att vara pianostämmare och heta Klinck är väl nästan för roligt för att 
vara sant. 

Åkerlund var ganska svag för svulstiga uttryck, och här och var tyckes AHred 
Westlund ha hållit i pennan, som då han säger, att »bricolleriet, där musernas 
mera eteriska varelser alltid funnit hängivna dyrkare, ... är ingenting annat än 
ett av de många allmänmänskliga medlen ... att söka ur evighetslivets omätliga 
ljusvärld fånga några av det flyktiga nuets meteorflammande gnistor», men detta 
förringar icke bokens historiska värde. 

Axel Äkerlund var dock ej fullt så lycklig som sånganförare, och då han 1919 
fick göra ett försök, blev det av kort varaktighet. Själv omnämner han saken 
i sina anteckningar med följande ord: »Så valdes 1919 till dirigent en sedan 
90-talets i 2 :dra tenorstämmans led undanstucken ledamot, Axel Åkerlund». 
För sitt förnäma bokarbete tilldelades han 1918 Bellmansmedaljen. Under hans 
tid som dirigent . avhöll sångkören sin sista offentliga konsert. 

Sångkörens förtjänsttecken (S. F. T.), eller som det vanligen kallas, Sångar
lyran, instiftades även vid denna tid (I917). Det är avsett att tilldelas särskilt 
förtjänte sångarbröder, men utdelas numera till nästan varje sångare, som un
der en längre tid flitigt deltagit i arbetet. 

Jubileumssommaren, i Göteboil"g I923 var sångkören i livlig verksamhet. 
I Anders Österlings stora kantat, som under utställningen gavs tre gånger, del
tog P. B.-kören tillsammans med Göteborgs SångargiIle, Sångsällskapet I. O., 
en barnkör på: 400 skolbarn och Flottans musikkår. Ingen liten församling. 
Dirigenter voro Tor Mann och Wilhelm Stenhammar, av vilka den senare hade 
skrivit musiken. 

Tor Manu, som under sommaren hade stiftat bekantskap med bricolesången, 
antog på hösten uppdraget att bli ledare för sången inom sällskapet, och även 
om hans verksamhetsperiod ej kom att omspänna någon större tidrymd, så 
kommer dock minnet av honom att för evigt leva hos de sångarbröder, som 
fått glädjen att arbeta under hans ledning. Hans livliga intellekt och hans 
kamratliga och humoristiska läggning medförde en dittills oanad trivsamhet 
och en förnämlig kamratanda inom sångarlaget. Hur uttröttad - musik
förgiftad, som han själv brukade säga - han efter orkesterövningar och partitur
läsande än kom till P. B., så föreföll det dock, som om han snarast fann av
koppling i denna krets. Hans medryckande entusiasm och oerhörda arbets
förmåga räckte till för allt och alla, och snart drog han sångarna med sig i 
instudering av nya eller polering av gamla sånger. 

Under Tor Manns tid lät kören för första gången höra sig i radio, varjämte 
en mängd sånger insjöngos på grammofonskivor, vilka fortfarande då 
och då förekomma i radioprogrammen. Dock, hur intresserad ködedare han 
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än var, så tog arbetet inom Orkesterföreningen alltmer hans tid i anspråk, och 
redan 1931 såg han sig nödsakad att inlämna sin avskedsansökan. Dessförinnan 
skulle han dock få tillfälle att skänka Göta P. B. ett minne för all framtid: 
musiken till kantaten vid Valands invigning. 

Ingen utanför den intima sångarkretsen kan ana, hur sångarna före inköpet 
av Valand lidit av den brännande lokalfrågan. När P. B. 191 I flyttade till Lorens
berg, inhystes musikbiblioteket i en gammal lägenhet vid T ea tergatan, under 
det att repetitionerna fingo förläggas till alla möjliga lokaler, som för tillfället 
kunde anskaffas. Det ålåg musikbibliotekarien att före varje repetition frakta 
notförrådet till repetitionslokalen och åter, och när därtill kom uppgiften att 
egenhändigt sköta eldningen i våningens gamla kakelugnar, så är det lätt för
klarligt, att denna syssla ej just var eftersträvad. Med förvärvet av Valand blev 
genast allt helt annodunda, och även om kanske sångarna kunde anse sig 
litet styvmoderligt behandlade beträffande utrymmet, så besjälades säkerligen 
ingen av dylika tankar, då de vid invigningen stämde upp Tor Manns lika pom
pösa som melodiösa slutkör »Bacchi Barn av alla grader ... », en sång som så 
småningom blivit hela Göta P. B:s signaturmelodi. 

När nian forskar i sångkörens histo~ia, får man den bestämda uppfattningen, 
att sångarbröderna i ovanlig grad tänka på att hjälpa varandra. Ett exempel 
härpå är den s. IL Torsdagsfonden, som uppkom därigenom, att en helhjärtad 
sångarbroder föreslog, att man skulle använda en tillfälligtvis uppkommen vad
hållningsfemma till att bilda grundplåten i en kassa för hjälp åt sämre lottade 
körmedlemmar. Namnet uppkom av att repetitionerna på den tiden höllos på 
torsdagarna. Denna fond, som nu - trots trägen utdelning - har över 2000 

kronor i sparbank, skall" enligt bestämmelserna användas till att betala förpläg
nad föl· körmedlemmar, »vars medverkan dirigenten anser erforderlig, men 
vilka icke utan egen ekonomisk olägenhet kunna deltaga». Den kan även 
tagas i anspråk för »bekostande av blommor eller annan uppvaktning under 
sjukdom eller för andra ändamål». - Det är tydligen inget tomt prat, »att 
hjärtats nyckel heter sång.» 

Den gamle sångarfarbrodern Alfred Löfgren, som redan 1902 lämnat sitt 
ämbete som ledare för kören, hade dock ej glömt av sina sångarvänner, och 
1930 överraskade han dem med en förnämlig donation på 10.000 kronor, som 
han under namn av Alfred Läfgrens sångarpris överlämnade till sällskapet att 
av dess Drätselnämnd förvaltas, och med den bestämmelsen, att den årliga ränte
avkastning~n varje Barbaradag skulle utdelas till »förtjente sångarbröder». Vid 
valet skulle ej blott vacker sångröst utan även »f1it, intresse, ordentlighet och 
karaktärsfasthet» beaktas. 
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Valand. Styrelserummet 

När Tor Mann 1931 lämnade Göta P. B., hade han som sin efterträdare före
slagit operasångaren och musikdirektören Elof Benktander, och därigenom 

skänkt kören en kraft, som ännu efter 15 år med alla medel upprätthåller dess 
ärorika traditioner. 

»Han är varmt intresserad», säger en gammal sångal'e, »av att kören må 

hävda sina traditioner ifråga om god manskörsång. Han förbereder omsorgsfullt, 
vad som skall presteras vid varje ordenssammanträde, och hans paroll är: god 

sång inom orden. - En ovillkorlig förutsättning är ju då ett lyckligt urval av 
nya röstresurser och väl besökta repetitioner. Vad det förra beträffar må på

pekas Benktanders kapacitet som sångare och sångpedagog. I fråga om arbetet 
vid repetitionerna kan nämnas, att redan hösten 1931 skärpta bestämmelser 
rörande sångarbrödernas ställning inom kören tillkännagavs. En frekvenslista h11' 

upprättats för varje arbetsår, där noggranna anteckningar göras rörande del

tagandet i repetitionerna - allt i syfte att uppnå ett så gott resultat som 
möjligt.» 
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Under årens lopp har samarbetet mellan sångkören och teatern vid utarbet~n-. 
det av programmen för nachspielen blivit allt intimare, vilket Benktatj.der till 
ej ringl del kan skriva på sitt konto. Den vana att »stå på en scen», som han 
under sin tid som aktiv operasångare förvärvade, har kommit P. B. till godo, 
och han har aldrig varit svårbedd, vare sig det gällt roller i opera-spex eller 

. enklare cabaretnummer. 

Med 37 sångare höll Benktander 1934 en radiokonsert med Nils Falkman 
som solist, och året därpå gav man sig ut på en strålande sångarfärd tillsammans 
med Moderlogens och de flesta Systerlogernas sångare. Under ledning av Benktan
der (Göteborg), Ivar Widner (Stockholm), N. Zettergren (Malmö) och N. 
Wieslander (Borås) samt under medverkan aven valthornskvartett från Kungl. 
Operan gästade man Jönköping, Malmö och Köpenhamn. Särskilt i Köpenhamn 
var framgången stor och pressen överhopade sångarna med rosor. 

I oktober 1935 hade 100 år förflutit, sedan den inledningsvis omtalade hyll
ningskantaten hade sjungits för Raab, och då P. B. N:r I gavs den 26 i denna 
månad, blev sångkören föremål för omfattande hyllningar. Ordensskalden hade 
naturligtvis också strängat sin lyra, och han slutade sitt hyllningskväde med 
orden: 

»Sjung Bacchi lov, du glada sångarskara 
I många tusen år och känn din roll: 

Du är ej ädla känslors härold bara 
Men en av pelarna i Par Bricole. 
När sista tonen klingat från estraden 
Och tempelporten sluts för denna gång, 
Då ljuder runt i hela, vida staden 
I bröders hjärtan ekot av din sång.» 

På Svenska Flaggans dag, den 6 juni 1939, avled en sångarbroder, som under 
nära 50 år varit en av körens mest tillgivna och mest uppskattade medlemmar: 
tandläkaren August Mankell. 

August Mankell var en mångsidig begåvning, både i livet och inom Göta P. B. 
Han var målare och skulptör, han skrev små förtjusande tillfällighetsdikter, och 
han ansågs i yngre år som en av vårt lands förnämste Bellmansångare. I bricol
leriet beklädde han ämbeten inom såväl arbets- S0m riddargraderna; han var i 
sin ungdom både skådespelare, O. B. M. och O. R., men först och sist 
var han sångare, en förnämlig kraft i I :sta basstämman. Personligen var August 
den mest älskvärda människa, som gärna kan tänkas, och de', som fått njuta av 
hans gästfrihet och efter en lukullisk måltid motionera sig kring biljarden till 
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långt inpå småtimmarna, under det Arosenius älskvärda gubbar blickade ned 
från väggarna, kunna väl näppeligen tänka sig en behagligare miljö för »några 
stunders förgätande av livets besvärligheter». Rikligt försedd med detta livets 
gåvnr, hade han nästan gjnrt det till en plikt att hjälpa andra utan att själv 
synas, en egenhet som ej minst knm hans sångarvänner till godo, men oavsett 
vad han i livstiden skänkte, så skall han dnck för alltid ihågkommas i sångar
kretsar som körens störste donator. 

August MankeIls do1tatio1ZSfolld, som hans ståtliga gåva till sångkören kallas, 
uppgår för närvarande till 36.200 kronor. Den utgjnrdes vid hans frånfälle av 
203 Grängesbergsaktier, vilka omedelbart försåldes, varefter beloppet placerades 
på ett betryggande sätt. Förvaltningen tillkommer sångkörens styrelse, och aV
kastningen skall användas för att ytterligare nedbringa sångarbrödernas kost
nader vid repetitioner och nachspiel. Men dessutom innefattade donationen en 
stor silverbål med tillhörande slev, vilken skall »såsom ett minne aV den gamle 
hängivne sångarbrodern förvaras och vid högtidliga tillfällen inom kören för 
sitt ändamål brukas, Bröderna till glädje och gamman». 

200-årsminnet av Bellmans födelse firades i Göteborg med en soire i kO'nsert
huset den 3 I jan. 1940', då det förutnm tal bjöds på både sång och orkester
musik, allt i Göta P. B:s regi. Om sångkörens medverkan skreven tidning: »Det 
musikaliska inslaget sköttes med all ackuratess av herr Elof Benktander, som 
visade sig vara en utmärkt körledare. Varför får man inte höra honom oftare?» 

Med 194o-talet äro vi inne på ett område, som är varje bricollist så välbekant, 
att ett närmare omnämnande endast skulle verka tröttande. - Man kan med 
fog säga, att sångkörens historia är dess dirigenters, och jag har därför und
vikit att nämna enskilda sångares insatser. Då jag emellertid som avslutning 
nu gör ett undantag, beror detta dels på min övertygelse, att varje sångar
broder skall hälsa det med glädje, dels på min önskan att få framföra mitt 
varma tack för den ovärderliga hjälp, förutan vilken jag aldrig skulle varit 
istånd att skriva denna tyvärr alltför korta berättelse. »Undantaget» döptes den 
17 december 1872 till John Wilhelm Thore1t, men i Göta Par Bricole och i dess 
sångkör är han betydligt mera känd som »M1tlle». 

Sångarnas avhållne och evigt unge Mtille blev bricollist år 1900 och samtidigt 
I :ste bas i sångkören, men ingen anade väl då, att han med tiden skulle bli hela 
sångkörens klockarfar, som »vet allt, kan allt och gör allt, när det gäller sång 
inom Göta P. B.» I och med att Mulle 1906 utsågs till musikbibliotekarie kom 
han emellertid in på sin mammas gata, och det arbete, som han under årens lopp 
utfört här, ordnandet och registreringen av alla körens tillhörigheter, böcker och 
musikalier, överglänser t .. o. m. Von Beetzens arbete i teaterns arkiv. Men Mulles 
intresse sträckte sig vida utöver biblioteket. Sedan 1921 är han körens vice diri-
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gent, och »det är med en alldeles särskild känsla, som kören sjunger, när Mu1le 
viftar». Som en erkänsla för allt vad han givit och verkat valdes han '940 till 
hedersledamot i sångkören, en ytterst ovanlig hedersbetygelse, som han endast 
delar med körens förre ordf., överläraren Carl Fredriksson, och året därpå till
delades han Bellmansmedaljen i guld. 

Med skäl kan man om Mulle använda hyllningsorden för hela sångkören: 

»Du är ej ädla känslors härold bara 
Men en av pelarna i Par Bricole.» 

Teater och balett 

Under senare hälften av I700-talet lades grunden till en inhemsk svensk teater
konst. Utländska skådespelare hade visserligen långt tidigare uppträtt i Sverige, 
men dessa stodo i de flesta fall på en socialt mycket låg nivå och jämställdes ej 
sällan med »lindansare, allehanda gycklare och tiggare». 

Med Gustaf III, som redan under barnaåren vid hovets privata teateraftnar 
hade fångats av intresse för scenen, inleddes en ny epok i vår teaterhistoria. 
Till en början var det dock endast operan, som blev föremål för hans intresse, 
och först senare fick den dramatiska konsten tillfälle att göra sig gällande. »En 
opera med musik och sång, balett och mycken ögonfägnad ansåg man mera 
lockande för en för teatraliska nöjen ovan allmänhet än ett dramatiskt skåde
spel, uppfört av ouppfostrade och oskickliga amatörer.» Operan var också under 
denna första tid minst lika mycket en fägnad för ögat som för örat, då i denna 
till ej ringa del ingingD pråliga och påkostade baletter. Så uppgives t. ex., att i 
Dperan »Gustaf Adolf och Ebba Brahe» - författad av konungen och »bragt 
i vers» av Kellgren - en balett förekom, i vilken ej mindre än 200' personer vorD 
inne pit scenen på samma gång. Arbetet inom denna nya konstgren gick dock 
ingalunda friktionsfritt. Avundsjuka Dch intriger hindrade arbetet, och »les 
Nymphes de Thalie et de Melpomene» lågo ideligen i luven på varandra. 

I denna miljö levde och verkade 010/ Kexel, den man, som mer än någon 
varit verksam vid utarbetandet av Par Bricoles första graders ritual, och det var 
just dessa två slag av teaterverksamhet - opera och balett -, som han flyttade 
in i ritualen och skämtade med. Även inDm Göta Par Bricole bestod under de 
första 60 åren »Teater och balett» av dylika ritualenliga uppföranden och faller 
följaktligen utanför ramen för denna berättelse. Vad vi nu för tiden avse med 
denna rubrik är emellertid något helt annat: nachspielen, och deras tillkomst 
var en följd av omständigheternas krav. 
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Göta Par Bricoles förtjänsttecken 
Frln vänster sångkörens lyra, förtjänstkorset. balettens och teaterns förtjänsttecken. 

Under första hälften av r 84o-talet hade intresset inom Göta P. B. varit stän
digt sjunkande, varför de styrande i hopp om att kunna stimulera det vidtogo 
en del drastiska åtgärder. En av dessa var, att man (r846) avlyste de ritual
enliga måltidlokalasen och ersatte dem med s. k. kallsexor, en annan, att tid
punkten för logearbetets avslutning bestämdes till klockan r r e. m. Resultatet 
blev emellertid något helt annat, än vad man avsett. En del bröder, som vid 
denna tid på dygnet ej kände någon längtan till sängen, funno varandra snart 
och sökte under sång och skämt skaffa sig den avkoppling, som de tidigare under 
kvällen ej funnit. Så småningom tillstötte alltfler »lyssnarbröder», och med 
tiden ersattes denna improviserade underhållning av ordnade nachspiel efter 
alltmer färdigrepeterade program. 

En händelse av utomordentlig betydelse för dessa nachspiel och för teatern 
blev tillkomsten av den stora silverbålen. Då sällskapet helt plötsligt befann 
sig häfta i skuld till juvelerarfirman på över 3 000 riksdaler, sökte man genom 
anordnande av offentliga soireer skaffa medel till dennas täckande, och även 
om det egentligen var sångkören, som stod för rusthållet, så började man 
snart i soireprogrammen medtaga mindre teaterpjäser. Av dessa skådespelare 
tillhörde säkerligen en hel del sångkören, men de flesta av dem kunde 
påfordra större hemortsrätt bland de bröder, som längre fram kom att kallas 
»P. B:s teateramatörer». Sångkören dominerade ej heller alltid programmen, ty 
vid ett tillfälle under denna tid gavs en soire, då hela tre teaterpjäser stodo på 
programmet mot endast lika många sångnummer. 

Men ännu var avståndet långt till en efter våra förhållanden ordnad teater
verksamhet, och varken teaterdirektörs- eller regissörsämbeten funnos att tillgå. 
Emellertid hade andan inom bricolleriet så småningom genomgått en betydande 
förändring, och detta återspeglade sig även i intresset för nachspielen. Förmågor 
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saknades ej heller: lailas Philipsson hade 1849 blivit bricollist, och 1860 invaldes 
Aran louasan. Båda ägnade sig med liv och lust åt vad Jonason kallade kvällens 
muntration, och snart blevo nachspielen den del av A. gr., som man helt 
enkelt inte kunde undvara. Året 1868 blev av särskilt stor betydelse för teatern, 
i det man då genom utgivande av »Götha Par Bricoles Theater-Obligationer» 
på 10 riksdaler lyckades anskaffa medel till en monterbar scen, vilken fick 
tjänstgöra ända till 1911. Kanske man därför kan våga betrakta år r868 som 
Bacchaualiska Teaterns födelseår. 

Tyvärr finnes från den livliga teaterperiod, som nu följde (1870-1890), ej 
några programblad och långt mindre några roller bevarade. Sannolikt använde 
man ej tryckta programblad ännu, och den underhållning, som bjöds, bestod 
huvudsakligast - aven del handskrivna programförslag att döma - av mycket 
varietebetonade föreställningar med ett eller annat sång- och musiknummer in
lagt. Det säkerligen äldsta bevarade (I887?) nachspielprogrammet, som utgöres 
aven hektograferad, avlång papperslapp, börjar med» Introduktion av C. M.» 
och slutar med »m. m.», men i all sin enkelhet säger den oss dock en hel del om 
underhållningens art. Ty C. M. hade vid denna tid ej blott ritualen att tänka 
på; Han hade lika mycket att bestyra bakom som framför ridån. Det var han 
som hälsade bröderna välkomna till nachspielet, vilket vanligtvis skedde med 
en visa eller ett versifierat tal; det var han som till stor del författade program
punkterna, och det var slutligen han, som under föreställningen agerade confe
rencier. Eftersom Aran Jonason under denna tid var C. M., är det klart, att 
hans speciella humor, hans slagfärdighet och hans »vitzmakeri» här kom till 
sin fulla rätt. Slutet »m. m.» säger oss att han ofta fick improvisera. 

Att Jonasons ideliga vitsande i längden kunde bli nog så påfrestande, förneka 
ej ens hans ännu i livet varande vänner, men att han dock var en synnerligen 
kvick och slagfärdig man, kan kanske följande historia, som berättats av ett 
öronvittne, bestyrka. 

Jonason blev med åren ganska kal på hjässan. En gång, då han i en familj 
träffade en person med ännu mini1!'lalare hårväxt, anmärkte Aron vid presenta
tionen:»Mja, nu 'få vi bara akta oss, så att vi inte råkar i luven på varandra», 
och då den nya bekantskapen såg oförstående ut, tillade han: »För det är inte 
svårt att se, vem som kommer att dra det kortaste strået». 

Under sista decenniet av I800-talet stegrades intresset för teatern alltmer, 
samtidigt som programmen blevo allt gedignare. Sångkörens och teaterns verk
samhet hade så småningom skiljts åt, om ock fortfarande en hel del thaliatjänare 
rekryterades bland sångarna. Orsaken till detta uppsving var, att Göta P. B. 
hade förvärvat en del medlemmar med mer än vanligt mtresse för »ren teater», 
och bland dessa kanske man först' bör nämna Axel Eugdahl och K. A. Cerviu. 
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Man insåg nu, att teatern var en del av bricolleriet, som fordrade en fastare 
organisation, och 1890 instiftades ett ämbete för en regissör (O. R.), vars första 
innehavare blev Axel Engdahl. Några år senare ändrades detta ämbete till Direk
tör för Bacchanaliska Teatern (D. f. B. T.), och även denna gång (1894) blev 
Engdahl den förste innehavaren. Han avgick dock redan efter ett par år, men 
därmed avbröt han ingalunda sitt arbete som författare och skådespelare. Eng
dahl, som sedan barnaåren hyst ett allt annat överskuggande intresse för teatern, 
var dock ej nöjd med att »leka» teaterdirektör, och snart lämnade han sin an
ställning som försäkringstjänsteman, samtidigt som han tillsammans med Albin 
Laven övertog Folkteatern i Göteborg. Härav följde naturligtvis också, att 
hans intresse och tid för teatern inom P. B. minskades och snart upphörde. Han 
fick emellertid en värdig efterträdare i Cervin, en av de flitigaste teaterförfat
tare, som Göta P. B. någonsin ägt; under vårterminen 1901 skrev han ej mindre 
än tre helaftonsprogram jämte en del mindre saker. Och ändå fick han se sig 
besegrad av Fritz Scheel, som just detta år gjorde sitt inträde i sällskapet. Scheel 
var då ingalunda någon novis som teaterförfattare och hade samma år gjort en 
mycket uppskattad bearbetning - för göteborgsförhållanden - av »Den för
gyllda lergöken», och sedermera kom han ju under många år att bli Engdahls 
medarbetare i hans nyårs- och sommarrevyer. 

Revyen var Scheels styrka, och redan året efter sitt inträde i P. B. debuterade 
han med en nyårsrevy, varjämte han under samma termin skrev ett spex samt 
ett litet »sceniskt skämt». Tonen i dessa Scheels skapelser var ofta mustig, ibland 
kanske väl mustig, men detta berodde säkerligen mindre på författarens än på 
publikens smalt. Den fick, vad den ville ha. Succen var dock alltid given, men 
så saknades ej heller histrioner att föra fram hans andas barn: Pecka, Brohäck, 
Kalle Wallerius, Henning Håkanson m. fl. 

Trots alla framgångar och trots god tillgång på både författare och skåde
spelare tycktes ämbetet som D. f. B. T. vara föga lockande, och sällan stannade 
någon direktör längre än ett par år - förrän 1903. Någon O. R. hade ej funnits 
sedan 1894- Men förstnämnda år fick Göta P. B. en D. f. B. T., som under 10 ål' 
skulle med den äran föra teaterns baner och vinna framgångar som ingen annan 
förr eller senare. Samtidigt återupplivades O. R.-ämbetet, och Brobäck åtog sig 
uppgiften, men han fick föga eller intet att göra, ty D. f. B. T. dominerade. 
Det var GU1Znar Brunius. 

Brunius hade egentligen inte mycket intresse för P. B. som ordenssällskap. 
Hans intresse gällde uteslutande teatern, och det är en gåta, att han inte helt 
gav sig Thalia i våld. Tiden arbetade honom emellertid i händerna. Intresset för 
amatörteater har väl aldrig varit så stort i Göteborg. Man spelade teater i hem
men och i yrkessammanslutningar, i ordens- och idrottssällskap, överallt, där 

325 



något, som liknade en scen, kunde iordningställas. Brunius inskränkte ej heller 
sin teaterverksamhet till P. B., och följaktligen kunde samma pjäs turnera mel
lan olika sällskap, sedan den tillrättalagts för resp. publiks smakriktning. Detta 
gällde dock mindre de direkt för P. B. skrivna pjäserna, men å andra sidan gavs 
ej sällan teaterpjäser av typen »Mottagningstimman», som redan färdigrepe
terats och givits på annat håll. En vanlig form av spex-revy under denna tid 
- vanligtvis av märket Scheel - var parodier på de ordinarie teatrarnas pro
gram: »Pigäschan» (Geishan), »Grefwe W. 6» (Grefve Essex), »Kyraså dö Pär
seraek» (Cyrano de Bergerac) samt bygdemålspjäser: »Kärlek och rotmos», 
»Cletus Ferdinand», »Ska en, så ska båda» o. s. v. 

Märkvärdigt nog kom valet av Brunius till D. f. B. T. även att betyda en 
renässans för baletten. Balettmästare (O. B. M.) hade funnits ända sedan säll
skapets instiftelse, då ju Iloo-talets ritualenliga dans var nödvändig, men sedan 
dansen även börjat användas under nachspielen, hade detta dock ej medfört 
någon direkt förnyelse. Man inskränkte sig till några folkdanser, och program
met avslutades envist med en »Quadrille». Nu skulle det dock bli en ändring. 
Som nybliven D. f. B. T. debuterade Brunius på grund av O. B. M:s indisposi
tion med ett balettdivertissement av dittills oanad prakt. Han hade själv kokat 
ihop det hela med danser och sånger och kallade det »Bellmanianskt impromp
tu», och det skulle inte bli sista gången, som han försökte sig på att komponera 
baletter. De vackra, tidsenliga dräkterna såväl som de sirliga danserna och sång
erna tilltalade publiken, även om mången nutidsbricollist säkerligen skulle dra 
på smilbandet vid åsynen av tjusarkonungen galant kyssande Ulla Winblad på 
hand. Brunius hade emellertid härmed lyckats att rycka upp baletten ur sin 
isolering, och alltfler av de yngre bröderna ägnade sig åt denna verksamhet inom 
sällskapet. 

Uppryckningen var ej heller tillfällig, utan stegrades snarare och nådde sin 
kulmen, sedan Oscar Lagergren 1909 efter tio års arbete i Terpsichores tjänst 
utsågs till O. B. M. Under hans elvaåriga ledning steg intresset för baletten till 
en tidigare oanad höjd, och mången medelålders grosshandlare i tungviktsklassen 
kan säkerligen tacka Lagergren för den stil han fortfarande kan ge prov 
på, då han någon gång visar sig på parkettgolvet med sin danshungriga maka. 

Redan i början av I890-talet, under den tid den kände teckningsläraren vid 
Högre Realläroverket, Lauritz BaltzeJt, var O. M. B., hade ett förtjänsttecken 
för balettens medlemmar instiftats, som ursprungligen bestod aven liten silver
tamburin, fästad vid en tvärknuten, blå och gul sidenrosett. Nu önskade emel
lertid Gunnar Brunius att få ett dylikt förtjänsttecken för sina skådespelare, och 
den 13 augusti 1908 beslöts vid sammanträde ·med A. gr:s ämbetsmän efter 
styrelsens medgivande att instifta ett sådant. Det fick formen aven förminskad 
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kopia av skölden i D. f. B. T:s tjänstemannaband. Enligt bestämmelserna kan 
det endast tilldelas bricoIIister, som under minst fem år varit aktivt verksamma 
vid teatern. Bland de tre, som vid första utdelningen erhöll detta märke, var 
Alfred Pettersson. 

Alfred Pettersson - med smeknamnet Bräda, han var kontorschef i en trä
varufirma - blev bricollist vid 27 års ålder år 1900. Han var redan då inga
lunda okänd för Thalia. Brunius skriver i sin bok »25 år som amatörskådespe
lare och spexaktris» : »Som motspelare vid idmttssoireerna på Arbetarförening
ens teater hade jag då (1898) en ny förmå:ga, som sedan utvecklat sig till en 
av Göteborgs, ja, förmodligen Sveriges bäste amatörskådespelare», och han 
överdrev förvisso ej. Medlemskapet i P. B. teater betydde för Bräda icke läng
tan efter gratissupeer och Silenusdyrkan utan fastmer arbete, arbete ej blott 
på scenen under gemensamma repetitioner utan hemma i ensamheten, då mI
len filades och mejslades, då typen lades tillrätta och små lustiga tricks inöva
des. Alfred var aldrig grov eller burlesk, men hans förmåga att med ytterst 
små medel hos åskådarna framkalla det stilla leende, som långtmer än fia tskrat
tet är den sanna humorns adelsmärke, var enastående. Ännu lever säkert i 
mångas minne hans senaste framträdande i spexet »Robert och Signe»: den 
gravallvarliga och konsekvent genomförda typen, ansiktsspasmen och den slo
kande mustaschen väckte hos publil,en lika mycket jubel som beundran. Men 
kanske har Alfred Pettersson ännu ej sagt sitt sista ord på de bräder, där hans 
son sedan ett tiotal år gjort sig alltmer oumbärlig. 

Snart visade det sig emellertid, att detta paradis av arbetsglädje, premiärer 
och succeer ej saknade sin orm: ekonomien. I och med att programmen blivit 
innehållsrikare och de uppträdande följaktligen talrikare, nödvändiggjordes allt
fler repetitioner, vilket medförde ökade utgifter, då »talangerna» åtnjöto för
plägnad på sällskapets bekostnad. Några ekonomiska restril,tioner hade tidigare 
ej förekommit, men D. f. B. T. fick nu höra, att hans fögderi kostade Göta P. B. 
väl mycket. Men han visste råd. 

Är 1909 hade teatern med Brunius som ledare gjort ett mycket lyckat gäst
spel i Jönköping, som t. o. m. lämnat ett litet ekonomiskt överskott, och detta 
stimulerade honom till att hos de styrande anhålla om rätt att på tid och plats, 
som de själva fingo bestämma, anordna offentliga teaterföreställningar, i syfte 
att av de intjänade medlen få till stånd en »teaterfond», för bestridande av 
repetitionskostnaderna. Utan tvivel var Brunius' tanke god och säkerligen dil<
terad av samma strävan, sOm körens ledare långt tidigare hade avsett, nämligen 
att helt frikoppla »talangernas» omkostnader från logens och undandra dem 
drätselnämndens revision. Styrelsen gav sitt bifall, men endast under förut-
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sättning att »allt gick värdigt tiIl». Man litade tydligen ännu ej riktigt på sina 
»talanger». 

Nu följde en rastlös tid, under vilken Thespiskärran kuskade mellan Väners
borg, Uddevalla, Borås, Varberg m. fl. teaterhungriga samhällen. Succeerna 
voro självskrivna, och teaterfonden steg, ej minst sedan man givit ett par före
ställningar på Nya Teatern i hemstaden. Snart var fonden uppe i ett par tusen 
kronor. Tyvärr skulle dock den ekonomiska frågan bli Brunius' - liksom på 
sin tid Löfgrens - fall, då styrelsen tydligen ej viIle ha någon stat i staten. 
Här är ej platSen att ingå på dessa detaljer, och man må hysa vilka åsikter som 
helst om Brunius som person, men ingen kan förneka, att han betytt mer för 
den bacchanaliska teatern inom Göta P. B. än någon annan. Brunius lämnade 
teatern och följaktligen Göta P. B. 1914. 

Ernst Brobäck, som nu axladeD. f. B. T:s kappa, hade dock ej Brunius' fram
åtanda, och urpremiärer väntade man förgäves på under hans tid. Skådespelare 
fanns det emellertid, och de gamla programmen voro långt ifrån utspelade. Bro
bäck »vände på kuttingen» ideligen och fick alltid upp en större eller mindre 
succe. Fridfull samvaro i goda vänners lag satte han större värde på, och de av 
honom anordnade »garderobkalasen» voro mycket uppskattade tillställningar. 
När P. B. flyttade tiIl l.orensberg, fick teatern lil,a litet som sångkören några 
utrymmen för sina tiIlhörigheter där, varför man förhyrde en våning vid den 
närbelägna Teatergatan för förvaring av garderob och övrig rekvisita. Utrym
met tillät emellertid även avhållandet av ej för stora sammankomster, och till 
dylika knytkalas kallade D. f. B. T. rätt ofta sina mest betrodda medarbetare, 
då glädjen stod högt i tak. Dessa efterlängtade tiIlställningar fortsattes även 
under hans efterträdare. Brobäck tröttnade nämligen efter fem år (1920) på 
sitt ämbete, men redan innan dess hade med sällskapet införlivats en broder, 
som under de närmaste femton åren skulle föra teatern till nya segrar. 

Richard Helander var den borne teaterledaren. Ett brinnande intresse, en god 
näsa för vad som »slår», ett bestämt uppträdande och en akademiskt skolad 
humor förenades hos honom med förmågan att själv kunna skriva sina spex och 
revyer, vilket naturligtvis gjorde hans ställning ännu säkrare. En förnämlig med
arbetare fick han genast i K. W. Forssenius, mera känd under författarpseudo
nymen Smussolini, och dessa två satte under lång tid sin prägel på nachspielen 
inom sällskapet. Men Helander nöjde sig ej med att spela för en sluten krets av 
bricollister, utan Göta P. B. teater gav nu upprepade offentliga föreställningar 
på Lorensbergsteatern och Stora Teatern för egna eller välgörande ändamål. 
Vid dessa föreställningar gåvos i regel ej mindre än två spex samt dessutom någon 
form av balett. 
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Baletten hade under den Brobäckska tiden dock ej legat på latsidan eller levt 
på skåpmat. Varje gång Silenusgraden gavs, överraskade Lagergren med allt 
större baletter, såsom »Ärstiderna», »Stjärnorna» och »Zigenarliv». 

Är 1926 kunde Göta P. B:s egen Frippe, Alfred Pettersson, fira sitt 25-års
jubileum med Thalia, och högtidligheten begicks med en repris på det odödliga 
spexet »Robert och Signe», där Bräda som vanligt gjorde kopparslagaren Calle 
Pettersson. Efter ridåfallet hyllades han bland andra av sin gamle vän och med
spelare Fritz Sch"el i ett bejublat tal, som började: 

»0 Bräda, det står ett odödlighetssken 

Kring Din tankfulla panna idag. 

Du har diat Din eld utur musernas spen 

Med ett ungt, Appolloniskt behag. 

Där ljöd Orfci sång i varannan replik 

I varannan ett Jupiters dån, 
Där låg Fredrikssons charm i Din läckra plastik, 

Du Thalias välsignade son.» 

Mot slutet av I92o-talet började programmen undergå en viss förändring. 
Visserligen skrev Smussolini fortfarande ibland nya spex, men cabaretinslagen 
blevo allt vanligare, och sketcherna började uppträda. »Cigarren», »Groggen», 
»Kråsnålen» och liknande scenalster på ett par minuters speltid skulle emellertid 
ofta under kommande år bli D. f. B. T:s räddningsplankor, då ett svagt program 
behövde förstärkas. Vid denna tid började en ny ackompanjatör allt oftare synas 
vid nachspielen, den gudabenådade pianisten Ralph Ahlmark, som alltjämt lika 
beredvilligt ställer sina krafter till förfogande. Ralph vore värd ett eget kapitel, 
men det kanske räcker, om jag säger, att han på premiären är en ängel men på 
1epetitionerna - en sjudande vulkan. 

Mätt av ära och framgång nedlade Helander sin spira 1935 och avlöstes -
efter ett par års interregnum - av Nils Löfås, som fortfarande till allas glädje 
innehar detta betydelsefulla ämbete. Det måtte ha fordrats mod till att ta vid 
efter Helander, men Löfås hat segrat över hela linjen, till inte ringa del tack vare 
sin oerhörda arbetsförmåga, medryckande personlighet och stora charm. Tids
perspektivet ligger dock så nära inpå oss, att en närmare beskrivning ter sig 
omöjlig. 

Det finns nog mången, som har svårt att ta dansen inom P. B., nedärvd från 
I70o-talets sirliga balett, på allvar, men när Åke Laag 1939 blev O. B. M., över
tygade han snart många Bröder om, att dans inom Bricole inte nödvändigtvis 
måste vara burlesk och parodisk. Hans medfödda grace och hans förmåga att 
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komponera och inöva danser med innehåll, gjorde denna del av underhållningen 
verkligt njutbar. Hans efterträdare, Einar Hultgren, fartsätter i samma anda, 
och man har nu helt övergivit de smra balettdivertissementen ach uppdelar 
programmen i mindre, separata dansnummer, en anardning, som säkerligen 
fardrar betydligt mer tålamod och arbete än de ögonfägnande kastymupp
vlsmngarna. 

Teater och balett är ju ett betydligt senare skott på P. B.-stammen än sång
kören. Det är därför naturligt, att sångkören hunnit längre i sin arganisation. 
Fordringar på thaliatjänarna ha också varit små eller inga. Praktiskt taget vem 
som helst har fått försöka, ach omsättningen inam teatern och baletten har där
för varit mycket stor. Följaktligen har sammanhållningen varit abetydlig, ach 
det var medvetandet härom som föranledde några Bröder att på hösten 1937 
utsända ett upprap i syfte att åstadkamma en sammanslutning mellan vid teatern 
verksamma bricollister. Intresset var glädjande start, och snart var S. T. T. 
(Sällskapet Thalias Tjänare) bildat. De klubblokaler, bestående av tre rum ach 
ett litet arkiv, som ställts till förfogande, ha än mera bidragit till att samman
föra de skingrade »talangerna» till lika muntra som för programmen värde
fulla klubbaftnar. 

Till sist vill jag i minnet återkalla namnet på en brader, sam utan att vara 
aktiv skådespelare tack vare sitt oerhörda intresse för teatern inom Göta P. B. 
i tysthet fullbordat ett arbete, som för framtidens bricollister kommer att bli 
av oskattbart värde. 

Ossian Harry von BeetzC11 gjorde sitt inträde i sällskapet vid 29 års ålder år 
190'4, en tid under vilket teaterintresset inom Göta P. B. hade nått toppen. 
Genom umgänge med inam teatern verksamma bröder fick han snart smak för 
denna del av bricalleriet, och efter någon tid valdes han till Intendent, troligen 
det mest krävande ämbetet inom arbetsgraderna. Intendenten har sin huvud
sakligaste verksamhet förlagd bakom ridån, men där får han ackså verka både 
som inspicient, dekoratiansmålare, belysningsmästare, garderobsföreståndare och 
scenarbetare, och lägger man härtill, att han vid behov kan få vikariera som 
sufflör eller »happa in» och statera, så är det ganska klart, att denna syssla ej 
är någon sinekur. GötaP. B. har nästan alltid haft lyckan att äga dugande inten
denter, jag behöver blott nämna allas vår Calle Prilämler för att inte tala am 
vår nuvarande tusenkonstnär, K. E. Berme. 

von Beetzens styrka låg emellertid på ett helt annat plan: samlarens. Han 
började tidigt fundera över, vart alla dessa tillfällighetsalster, som skrivas för 
teatern, tar vägen efter framförandet. Han letade i arkiv ach andra gömmen 
men farin ingenting. Jo, någat· fann han: gamla pragram, och tack vare en 
outtröttlig energi kunde han vid sin avgång sam Intendent överlämna två digra 
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samling~pärmar, fullsatta med nachspielsprogram, bland vilka funnos exemplar 
från sällskapets första offentliga soireer på 186o-talet. Sedan han utnämnts till 
P. N. fortsatte han att ytterligare utvidga och komplettera sin samling. Hån 
lyckades även få ilrop en hel del rollhäften från gamla spex och till sist katalogi
serade han det hela. I flera noggrant förda böcker kan man läsa, både när ett 
visst spex har uppförts, vem som skrivit det och rollförteckningarna vid de 
olika föreställningarna. Lil,a lätt går det att få reda på, vilka roller en viss 
broder har utfört och när. - Under de sista tio åren av sitt liv nedlade von 
Beetzen i egenskap av O. A. ett lika förtjänstfullt arbete i Sällskapets stora 
arkiv. 

Teaterns arkiv handhaves nu av sekreteraren i S. T. T., Lars Schultz, som 
redan tillräckligt visat lejonklon för att övertyga om sin duglighet. Det är mig 
en kär plikt att här få tacka honom för värdefull hjälp med arkivarbete och 
materialinsamling till detta arbete. 

ÅKE HERMANSON. 
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VÄNERSBORGS PAR BRICOLE 

o 

Atskilliga brister med luckor här och var vidlåder tyvärr Vänersborgs Par 
Bricoleshistoria, emedan logen två gånger, nämligen I860 och I9IO, varit utsatt 
för eldhärjaren, som tog med sig icke blott möbler och dekorationer utan även 
åtskilliga handlingar och dokument samt oersättliga minnen. 

Uppslaget till Vänersborgs Par Bricoles bildande härleder sig från Göta Par 
Briwle, varav flera framstående vänersborgare voro medlemmar. De trivdes 
där förträffligt, mottogas med sann broderlighet och blevo livligt intresserade 
av bricolleriet. Men då resorna till Göteborg den tiden voro både tidsödande och 
kostsamma, enär de måste företagas antingen »å Drakens rygg kanalvägen eller 
per rapphöna landsvägen, båda lika dåliga flygare», blevo vänersborgarna därför 
angelägna att få till stånd ett briwlleri i sin egen stad. 

Initiativtagaren var landskamreraren Fredrik Håkalt Gasslaltder, vice Gouver
nör i Göta P. B. Han var en humoristisk och glad själ, men på samma gång 
mångsidigt verksam för samhället, till vars återställande efter ödeläggelsen genom 
brand I 834 han högeligen bidrog. 

I en originell och lustig skrivelse till »Kärälskelige Bröder i Brette» kallade han 
bricolebröderna i staden, landssekreteraren c. A. Strömberg, häradsskrivaren 
C. Wikström, possessionaten C. A. Malm samt köpmännen J. Spaak och P. E. 
Svedberg till sammanträde med bland annat följande anmaning: »Tiden är hardt 
när, då vishetens solstrålar äro att upphämta - tempelportarna varda snart upp
låtna; se'n till att I ej stadnen utanför med oljetomma lampor. Låtom oss draga 
till Tempelstaden». Samtliga beslöto den 14 september I838 att bestiga »Dra
kens rygg» och draga åstad till Göteborg för att träffa avtal med Göta P. B. 
om biträde för instiftandet aven bricolleriloge i Vänersborg. Det mycket fest
liga besöket slutade med Göta P. B:s välvilliga medverkan och resenärerna åter
vände förnöjda och hoppfulla hem. 

Redan den I oktober insändes ansökan till Moderlogen om »att här i staden 
få inrätta en Dotterloge». Sedan Göta P. B. hörts och tillstyrkt ansökan, ut
färdades den 3 februari I 8 3 9 Stiftelseurkunden, ett synnerligen prydligt Perme
brev »för bildandet aven Bricolleriloge i Venersborg med befogenhet att gifva 
de fyra arbetsgraderna». 

Det måste betecknas såsom ett ganska djärvt företag, att i en så liten stad 
som Vänersborg med endast omkring 3 000 invånare, till på köpet blott fyra år 
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förut fullständigt nedbränd, bilda ett livsdugligt Ordenssällskap. Men beundrans
värt nog hade staden genom invånarnas energi och företagsamhet under de fyra 
åren till större delen återuppbyggts och en rastlös verksamhet kommit i gång. 

Dock icke alldeles i blindo hade man vågat sig på en Bricoleloge, ty staden 
hade länsstyrelse, läroverk, en större telegrafstation med flera tjänstemän, Väst
göta-Dals regemente en mil från staden samt godsägare i omkringliggande 
orter. 

Göta P. B. beordrades av Styrande Konseljen »att i behörig ordning och med 
all den glans och festivitet, som den högtidliga akten fordrade, öppna och inviga 
den nya Logens arbete». Detta var gott och väl, men innan portarna till Templet 
kunde öppnas för inträde däri, fordrades ett synnerligen krävande arbete och 
betydande medel för anskaffande av inventarier, dekorationer och ritualer m. m. 
för de första fyra graderna. Men ivern att snart komma till det efterlängtade 
målet, arbetslusten och offerviljan funnos hos alla, så att invigningsdagen kunde 
utsättas till den IS september 1839. 

Till täckandet av kostnaderna bildades ett slags bolag med utgivande av aktier 
å 50 Rdr Banco, av vilka enligt beräkning skulle behöva »utprånglas» 8 st., in
bringande alltså 400 Rdr Bco, men det räckte icke på långa vägar, ty endast 
invigningsfestligheterna förbrukade 900 Rdr Bco. Följden blev att logen bör
jade med avsevärda skulder, men dessa inlöstes så småningom, och då man efter 
2 I år eller 1860 verkställde en grundlig utredning om den ekonomiska ställ
ningen, visade det sig, att de fyra Arbetsgraderna hade en någorlunda god 
ställning, men att de båda första Riddaregraderna, vilka efter vederbörligt till
stånd gåvos första gången 1857, häftade i en skuld å 600 Rdr å kostnaderna 
för anskaffandet av därtill hörande mobilier och invigningsfestligheter. 

Såsom synes hade Arbets- och Riddaregraderna under första tiden skild eko
nomi. Numera ha de gemensam kassa. Ställningen var jämförelsevis god och det 
fanns utsikt till fridfulla tider, då logen drabbades av ett hårt slag, som kunde 
kommit till och med en bricollist att tappa modet. Det dåvarande stadshuset 
nedbrann 1860, varvid logens samtliga inventarier, en stor del dokument och det 
dyrbara målade porträttet av logens stiftare Gasslander, åstadkommet medelst 
sammanskott av Bröderna, gingo förlorade. Intet var försäkrat. Intet fanns i 
kassan. Tvärtom förelåg skuld. 

Logen stod bokstavligen utblottad, men ingalunda på kraftiga viljor, mod, 
hopp och föresats att fortsätta med friska tag. 

R. Sk. M. tullförvaltaren Karström, R. L majoren Eril, Ericson och Ordens
skalden fanjunkaren Zacharias Ludvig Barkstedt arbetade oförtrutet, uppgjorde 
ritningar och kostnadsförslag, indrevo resterande avgifter, tiggde bidrag in natura 
och i pengar och uppmuntrade Bröderna på alla sätt. Till Vänersborgs P. B. 
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hörde ett stort fUltal Bröder från Borås, och när beslut om inrättande aven 
P. B.-Ioge i Borås I860 fattades, fick Vänersborgslogen i uppdrag att organisera 
denna och förrätta den högtidliga invigningen. I en skrivelse till Vänersborgs
logen I862 yttrade Karström bland annat: »Det skulle inverka menligt på vårt 
ordens samhälle, om dottern i Borås skulle växa sin moder öfver hufvudet, hvilket 
skulle vara så mycket mera förtretligt som denna moder fått sig anförtrodt en 
sorts moderlig omtanke och tillsyn öfver dottern». Dottern i den snabbt fram
åtgående och rikare industristaden skulle likväl snart nog överglänsa sin foster
moder. 

Uttaxering av medlemmarna ville Karström icke ifrågasätta utan hänvisade 
till frivilliga bidrag och själv lade han grunden med 95 Rdr. Hans vädjan för
klingade icke ohörd. 

För åstadkommande av möbler och andra tillbehör till graderna trädde snic
kerifabrikören R. Landqvist, då i 4:e graden, välvilligt hjälpande emellan, stäl
lande betalningen på lång sikt efter logens möjligheter. Dessa hans inventarier 
prydde Templet till I9ro. 

Även övriga Bröder visade en storslagen offervillighet, så att logen vid sitt 
25-årsjubiletun r864 kunde uppträda i ny, förnämlig utstyrsel i enlighet med 
ett välordnat bricolIeri. I samband med jubileet överlämnades till läroverket ett 
belopp å 100 Rdr, som skulle växa tills avkastningen uppgick till 20 Rdr, att 
utdelas som premium. Denna fond uppgår nu till något över 2000 kronor. 

Men den röde hanen har varit Vänersborgs P. B. onådig, ty vid jultiden I9IO 
infann han sig ånyo och härjade just den del av det nya stadshuset, där Sällskapet 
hade sina tillhörigheter förvarade. Lyckligtvis voro de denna gång försäkrade 
någorlunda till sitt värde. 

Den praktiske och alltid tjänstvilliga R. L, bryggeriägaren Per Abraham 
(Abbe) Sjöstrand återställde Templet med erforderlig utrustning till billigt pris. 
Oersättligt var däremot det dekorativa Permebrevet eller Stiftelseurkunden. I 
ruinerna hittades den stora ordenskorkskruven, vars förbrända handtag lätt er
sattes. 

l\nskaffandet av medel genom utgivandet av reverser tillgreps än en gång, 
nämligen I909, då logen skulle högtidlighålla sin 70-årsdag. De lödo å I kr. -
säger En krona - löpande med 5 Ofo ränta, att inlösas under IO år efter en amor
teringsplan medelst lottning. 700 sådana »värdepapper» tillverkades, men de 
finnas ännu kvar hos långivarna, som icke påfordrat inlösen. Under senare delen 
av I 870-talet var det si och så med kassans handhavande, så att vid granskningen 

I879 det befanns, att i årsavgifter resterade 938: 50 Rdr och i receptionsavgifter 
90 Rdr. De Styrande togo i med hårdhandskarna, så att en stor del inflöt. 
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Vänersborgs Par Bricoles förtjänsttecken 
Gyllene kransen och förtjänstkorset. 

r 9 23 for högfärdsandan i Bröderna, som kommo på den iden att skaffa sig 
egna lokaler genom uppförande aven stenbyggnad själva eller tillsammans med 
något annat Sällskap, och avsatte såsom grundplåt till en byggnadsfond rooo kr., 
att årligen ökas genom tillskott. Visserligen hägrade de egna lakalerna ganska 
långt i fjärran, ity lagen icke såsom Mader- och Systerloger haft att påräkna 
frikostiga donatorer, och årsavgifterna i den lilla logen givetvis icke kunnat in
bringa större belopp. Det blev emellertid blatt en vacker hägring, en dröm, ty 
två år därefter befanns det, att alla tillgångar å bankböcker och värdehandlingar 
hade fullständigt försvunnit. Logen var renrakad på medel. Där medföljde ock 
den enda danationen, utgörande Knut Hernströms understödsfO'nd å rooo kr., 
som givetvis genast fylldes genom tillskott av Bröderna. Nu får logen nöja sig 
med luftslott. 

Som synes har logen haft kännbara missöden, men den har varit beundrans
värt seglivad. Ingen rädder här, tänkte några djärva Bröder ach läto till Barbara
dagen r945 uppföra en teaterscen för bortåt 3000 kr. i och för installatiO'nen 
av de tre Styrande. Dessa vorO': St. M. Karl Folke Mauritz Wikström, döv
stumslärare, D. St. M. Gunnar Harald Fredrik Hjorth, taxeringsintendent, O'ch 
St. K. Primus Erik Andersson, bankkassö,r. 

Styrande Guvernörer, som titeln löd på ledarne av Vänersborgs P. B. till början 
aV r 900-talet, varO' efter Gasslander: 

Landshövding B. C. Bergman, r 8 5 6, revisionssekreterare Adolf Peter Westman, 
r857-r862, vice häradshövding Johannes Börjeson, r863-r870, kammarherre 
Carl Erik Christian Kuylenstjerna, r87r-r886, Fil. dr, lektor Johannes Swed
borg, r887-r888, Kapten Henning Wilhelm Schmitterlöw, r889-r895, över
stelöjtnant Nils Johan Teodor Selander, r895-r898, köpman Pan tus Brand, 
r898-r905, samt lantbruksingenjör Bror Emil Hildebrand, r905-r944. 

Som tjänstförrättande St. M. fungerade D. St. M. rådman Jonas Olof Wal
lin r944-r945. 
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Invigningen den 15 september J 839 och logens 

stigande i graderna 

Stora anordningar hade vidtagits och inga kostnader sparats för att invignings
festen skulle ådraga sig uppmärksamhet och tillfredsställa deltagarna, särskilt 
hedersgästerna. 

Moderlogen representerades av lagmanM. Rickert, boende å egendomen Tre
hörningen. Resorna på den tiden från Stockholm till Vänersborg voro tidsödande, 
besvärliga och kostsamma. 

Från Göta P. B. hade inbjudits alla Bröder, som ville hedra den nya logen med 
sin närvaro, och skulle för dem »beredas äfven fria qvarter». Vidare i orten 
befintliga Bricolebröder. Göteborgslogen företräddes av vice ordf. (D. St. M.) 
kamreraren E. Ahrenberg, som ledde invigningen jämte erforderliga ämbets
män, samt andra Bröder, inalles 13. Antalet recipiender till 1: a graden var 14-

Protokollet fördes mycket utförligt av Gouv. & Ridd. Sekr. J. Arnoldsson, 
som sist i detsamma anförde: »Sedan Måltids-Calaset slutat, sysselsatte sig Säll
skapet med vanliga anständiga Nöjen och efter intagen Souper åtskildes Brö
derna, uttryckande samtliga sin största tillfredsställelse med dagens högtidlighet». 

En längre »Pastoral af Götha P. B. till Systerlogen i Venersborg» utfördes 
med sång och musik, slutande med: 

»Fr&n Mälare~Kungens hatt 
Til Trollhätte~fallens tratt 
Må Bröder salutera 
Och Spiritus dirigera 
En fullständig harmoni, 
Där bombertar fyllas il 

-, 

Wår nyfödda Syster, ... Oboe: 
Må Hon ge glans åt Bricalleril» 

Det noggranna urvalet av nyinfrädande gjorde, att medlemsantalet ökade 
sakta. Vid första årets slut (från september) räknade logen dock 75, andra året 
12 5 och 1845 hade antalet stigit till 190 matrikelförda Bröder. 

Går man ut från uppgivna nummer, finner man, att 1850 kunde uppvisa 273, 

som undan för undan ökades till 812 år 1880. Höjdpunkten intar 1887 med 916, 

varefter stiltje inträder och även tillbakagång. Men det verkliga antalet leda
möter under året var ingalunda så stort, ty de fingo fortlöpande nummer. Så 
t. ex. stannade 1880 vid 386 matrikeluppförda, därav i Riddaregraderna 97, i 
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Arbetsgraderna 23I och icke recipierade 58, vilket i alla fall var vackert så. 
Många trogna och värderade Bröder räknades från kringliggande orter samt från 
städerna Uddevalla, Alingsås, Lidköping och Borås. (Trollhättan var då icke 
stad.) Anmärkningsvärt är det stora antalet icke recipierade, antagligen här
flytande från högtidsdagar. Det betydande beloppet resterande avgifter är förut 
omnämnt. 

År r 895 gjordes en grundlig gallring, varvid slutligen kunde antecknas r 8 5 
trogna och verksamhetsintresserade Bröder, som vid roo-årsjubileet hade ökats 
till 355. 

Logens stigande i graderna skedde långsamt, trots Moderlogens i övrigt alltid 
visade välvilja, men så var nog barnet kanske väl ivrigt, ty redan r 842 på Sophia
dagen ingingo de Styrande med ödmjuk anhållan om privilegiet att inrätta r:a 
och 2:a Riddaregraderna jämte utnämnandet av vice Gouvernörer och Gouver
nörer, vartill såsom skäl anfördes de besvärliga och tidsödande resorna till Göte
borg, »så angenämt det än var att komma till de kärälskelige Bröderna där
städes». Vidare förespeglades, att, om logen sålunda kunde utvidgas, ett bolag 
bildats för inköp av ett stenhus, vari skulle komma att apteras och inredas lokaler 
för logens sammankomster. De Styrande lovade och försäkrade, att »det· gifna 
förtroendet aldrig skulle missbrukas eller på något sätt fördunkla den glans, 
som åtföljer och bör åtfölja Riddaregraderna». Trots alla försäkringar och öd
mjuka böner slog Modern dövörat till och var icke hågad att lämna flickebarnet 
för stora fri- och rättigheter, utan ansåg förmodligen, att det borde växa till 
i ålder och visdom. Det fick nöja sig med att utnämna vice Gouvernörer. 

Ansökan upprepades årligen och slutligen den 4 oktober r856, då logen räk
nade 43 r från början intagna Bröder, därav flera hade i »Göthalogen» erhållit 
RiddareutmärkeLsen, till och med några, som ej kunnat resa, utan försiggången 
reception, »hvarmed syftemålet med Riddarevärdigheten förfelades». Suppli
kanten hänvisade till »det varma nit, hvarmed Bricolleriet i Venersborgska logen 
omfattats, en säker borgen för, att dessa grader skola här med sann ridderlig 
renhet blifva vårdade». 

Äntligen veknade modershjärtat och den Styrande Conseljen befullmäktigade 
Vänersborgslogen den 25 januari r857 »att enligt gällande statuter och ritualer 
invälja, .antaga och recipiera Riddare af första och andra Riddaregraderna», men 
till utnämnande t av Gouvernörer gavs tilLstånd först den 30 oktober r880 -
säger adertonhundraåttio. 

Så fort som möjligt rustade man sig för att värdigt och högtidligt börja Rid
dareslagen. Två Bröder Gouvernörer sändes till Göteborg för att noga taga kän
nedom om de båda gradernas utrustning och ritualmässiga givande. Då anskaff
ningen av allt vad till dessa grader hörde och av erforderliga medel givetvis tog 
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tid, dröjde det till 1858, då första Riddaregraden gavs den 17 mars och den 
andra den 2 maj. 

När 1924 en ny nionde grad instiftades, gavs den följande år i Vänersborg. 

Anmärkningsvärt nog infördes 1853 rösträtt efter graderad skala, i det att 
de tre Styrande ägde 4 röster, Riddarofficianter och R. S. K:are 3, medlemmar 
av andra Riddargraden 2 och medlemmar av första Riddargraden I röst. Skälet 
var, att »innehafvarna av högre grader hade större erfarenhet och upplysning 
samt voro fåtaliga i jämförelse med de lägre graderna». 

Första tiden hade logen sin hemvist, där hjälpliga lokaler kunde erhållas, vilket 
lät sig nödtorftigt göra så länge medlemsantalet var lågt. Fullt tillfredsställande 
blev det först, när 1842 ett stads- och societetshus uppfördes av ett bolag, vari 
flera bricollister voro delägare. När detta 1860 nedbrann, tog logen sin tillflykt 
till »Anna Brittas hotell», där den rönte tillmötesgående mottagande, men loka
lerna räckte svårligen till för större festligheter. Härmed nödgades dock logen 
sig nöja till 1869, då ett nytt stadshus, det nuvarande, uppfördes. Här finnas 
utmärkta utrymmen för både stora och mindre sammankomster. Såväl Societets
sällskapet, vilket till för några år sedan disponerade ifrågavarande lokaler, som 
innehavarna av hotellet hava alltid ställt sig välvilliga mot logen. Teaterbranden 
1910 förorsakade intet annat avbrott i logens verksamhet än vad som fordrades 
{ör anskaffande av nya möbler och andra tillbehör, vilket gick raskt. Som 
nämnts hava Bröderna haft storhetsdrömmar om egna lokaler. 

Fester och högtidligheter 

Förklarligt är, att logen använt alla tillfällen, som kunde giva anledning till 
särskilda festligheter för att dels intressera Bröderna att infinna sig, dels förvärva 
nya medlemmar. Vid varje besök av den nära nog avgudade Stormästaren Pehr 
Westerstrand slogs på larmtrumman, vilket skedde 1841, 1842, 1851, 1853 och 
1857. Tyvärr gick han bort året därpå, då en högtidlig sorgefest hölls med an
ledning därav den 23 januari. 

Lil<aledes försummades icke bemärkelsedagar, som stodo i samband med den 
beundrade och högt värderade stiftaren och Styr. M. under 16 år Gasslander. 
Bland annat avtäcktes på Barbaradagen 1851 under stora festligheter hans må
lade porträtt, vilket såsom nämnts gick förlorat, men ett nytt har anskaffats. 

En sista gripande hyllning ägnades honom den 4 februari 1863 efter hans 
hädangång genom: en särskild ordnad parentationshögtidlighet. Å hans grav 
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reste logen en vacker vård, som under stor tillslutning av Bröder avtäcktes den 
13 juni 1870. Vårdar hava likaledes uppsatts å Ord. Prel. pastorn Vilhelm Baa
lachs och Styr. M. Bror Emil Hildebrands gravar på grund av deras stora för
tjänster om logen. 

Moderlogens roo-årsdag firades med glans den 17 november 1874. 

Logens 25-, 50-, 70-, 75- och Ioo-årsjubileer fingo givetvis icke gå ofestade 
förbi, och vid de tre senare hade logen fröjden, förnöjelsen och äran att hos sig 
se lysande representanter för Moder- och Systerlogerna, därvid det visade sig, 
att dessa hade förmånen av framstående skalder och vältalare, varom arkivet 
kan vittna. 

Sångarbesök från Moderlogen och Göta P. B. höra till de oförglömliga jubel
dagarna. 

För att i någon mån kompensera damerna för deras ensamhet under aftnar 
och ibland delar av nätter vid P. B.-sammankomsterna hava Bröderna anordnat 
damfester med skojfriska receptioner, tal på vers och prosa, sång, rikhaltiga 
måltidskalas och dans. 

Den första festen hölls redan 1847, då även allvaret fick ett ord med i laget 
i en rörande tablå från ett hem, där fattigdom och sjukdom rådde. 

Sedan dröjde det till 1871, innan bricollisternas fruar och döttrar fingo be
träda det festligt smyckade Templet, nu helt och hållet i fröjdens tecken, varvid 
gästerna vid den skräckinjagande receptionen dekorerades med sjuuddiga silver
stjärnor. Till det rikhaltiga programmet hörde: »Grande Soiree mysterieuse» 
och enaktspjäsen »Mottagningstimmen». 

Logens ekonomi medgav icke dylika fester alltför ofta, varför det dröjde ända 
till I 9 II, innan damerna åter fingo deltaga i bricolleriets muntra och anständiga 
nöjen. Så kom kriget 1914 med efterverkningar, wm nödgade Bröderna att låta 
damerna vänta till 1929. Men sedan var man redan 1934 i stånd att under 
fröjd och gamman roa sina älsklingar. Den senare festen gav uppslaget till bil
dandet aven kvinnoorden, kallad F. M. B. (För Mödrar och Barn), för väl
görande ändamål. Den har utövat en omfattande hjälpverksamhet. 

Är 1935 kvittade damerna Brödernas uppmärksamhet och omtyckta tillställ
ningar med en synnerligen roande och lyckad fest. 

Moderlogens välvilliga behandling av sin andra dotter förtjänar att fram
hållas. Visserligen var den hårdarbetade modern något tålamodsprövande, när 
det gällde dotterns tillväxt i grader, men sedan hava omtanke och hjälpsamhet 
alltid varit kännetecknande. 

Vid branden 1860 gick, såsom förut uppgivits, allt förlorat, även ordens- och 
tjänstemannaband, som voro en ganska dyr historia. De Styrande uppdrogo åt 
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Ordensskalden Barkstedt att hos modern söka utverka banden på så förmånliga 

villkor som möjligt. Han vände sig till sin vän Stor Sk. M. F. W. Pousette med 
böneskrifter på vers och prosa i humoristiska och bönfallande ordalag, varav 
kan anföras: 

»Du som är. en bland de 'Visa', 
högt erfarne bror! bevisa 
Bacchi barn en tjenst så rar: 

Våra små officianter 

Gif nu band med silfverkanter, 
men dock väl pli kassan spar! 
Mycket höfs för hvar befattning, 
men vi underglitt brandskattning -
fan slilitet mynt fins qvar!» 

Det blev jubel, då svaret kom: »Du får det du har begärt till present, men 

hur är det med tjänstemannabanden?» 

Hos Barkstedt växte givetvis aptiten och han svarade: »Alles ist ·weg! men 
man hade kunnat låta bli att spilla så mycket sprit på banden - de hade då 
icke varit så eldfängda af sig. Gumman är för öfrigt god som guld, det ha vi 
förut pröfvat, och dottern skall kyssa henne på mund, på kind, på händer.» 

Frikostigt nog blev även detta present. 

Vid den omtalade branden gick ock bysten av Kexell förlorad, men det klarade 

de Styrande på det knepiga sä ttet, att de lånade från Tekniska skolan en Apollo
byst, som fick föreställa Kexell, vilket 05kyldiga bedrägeri icke uppdagades av 
recipienderna. Detta kunde dock icke fortgå i längden, varför efter hänvändelse 
till Moderlogen en Kexellbyst erhölls för ett 20-tal år sedan. 

På moderskärlekens konto får väl föras det ärofulla uppdraget 1860 åt Väners
borgslogen att i Borås inrätta en dotterloge med anmodan att »besörja det Bri

colleriets Arbetsgraders ritualer, stadgar och historiska urkunder warda för den 
nya logen utskrifna; att derefter gå i författning om logens högtidliga installa

tion i öflig form och med den glans denna handling erfordrar, skolande den nya 
logen stå under närmaste inseende af Gouvernementet för Venersborgs P. B.» 

Den 4 oktober avreste de Styrande jämte erforderliga tjänstemän m. fl., in
alles 15 Bröder, till Borås, där utomordentliga festligheter med rikligen utrustade 

måltidskalas pågingo under dagarna fyra. Den 5 oktober gavs 1:a graden, den 
6 2: a, den 7 hämtade Bröderna vila, säkerligen välbehövlig men antagligen föga 

njuten under gästfritt mottagande hos nyförvärvade vänner, och den 8 avverka-
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des 3:e och 4:e graderna. Den 9 skedde hemresan till Vänersborg, den 10 
detroniserades Bacchus med sitt synliga, ljuvliga fluidum och dagen ägnades helt 
åt Morpheus. En av deltagarna kvad vid avresan bland annat: 

»I Bacchi glada barn, haf pris och taele! 
Glöm gerna den, som endast sjöng och drack; 
Men jag i hjertat gömmer Eder qvar 
Med tacksamhet i alla min dar.» 

När Boråslogen 1867 erhöll tillstånd att utnämna vice Gouvernörer, an

modades Vänersborgslogen att tillställa densamma bemyndigandet ävensom stad
gar för val, utnämning, dubbning och bordsceremoniel. 

Det omnämnda »inseendet» över Boråslogen har bestått i ömsesidiga besök 
under broderlig samvaro med glada tidsfördriv. 

Förglömmas bör ej Moderlogens sångares med entusiasm mottagna besök i 

Vänersborg den 15 juli 1925 vid deras ångbåtsfärd kanalvägen till Göteborg. 
Vänersborgslogens sångare hälsade sjungande dem välkomna och sedan om

växlade de båda körerna med sånger under aftonen och natten, som tillbragtes 
å utvärdshuset Strömsborg. Den uppsluppet glada samvaron fylldes dessutom 
av allmän förbrödring och glänsande vältalighet i bunden och obunden form, 

därvid även närvarande damer blevo föremål för hjärtlig hyllning. 
Mot soluppgången gjordes en ångbåtstur ut åt Vänern under sång och glasens 

klang. 

Sången, musiken och skaldekonsten 

äro Bricolleriets grundpelare, utan vilka det skulle vara svårt att åstadkomma 
den rätta bricollistiska stämningen och uppehålla intresset. När Bellmanssångerna 
strömma fram i Templet, blir det liv och fröjd hos Bröderna. Därför har även 
Vänersborgslogen sökt odla denna konst, »som ädla känslor föder», ända från 
början. Vid ett och annat tillfälle hava svårigheter kunnat uppstå att hålla stäm
morna fulltaliga, när förluster av sångare uppstått, men det har lyckats att fylla 

luckorna och sångarna hava varit trogna och måna om fullgoda prestationer såväl 
inom som utom logen vid offentligt uppträdande. De ha ock stått under skicklig 
ledning. Som bevis för troheten kan nämnas, att inom nuvarande kören finnas 

Bröder, som höjt sångarfanan under 41, 40, 34 och 32 år. 
r fråga om musiken har denna givetvis varit mera svårlöst. Under första tiden, 

några tiotal år, erhöll logen musik från Västgöta-Dals regemente, som var 
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förlagt å Grunnebo en mil från staden. Sedermera har musik anskaffats vid till
fällen, då högtidligheten så krävt. Bröder skickliga å piano hava aldrig saknats. 

Angående skaldekonsten kan arkivet, trots eldens beskattning, utvisa att 
skaldenaturer alltemellanåt strängat sina lyror. Även Thali. har dyrkats. Under 
åren 1905-1910 hade logen en teaterscen med öppning liknande porten till 
staden, då den var befäst. Här uppfördes allehanda högeligen roande spex, lust
spel och tablåer. 1910 gick scenen tyvärr upp· i rök, men har nyligen ersatts 
med en större, välutrustad sådan. Den har lovande blivit avprovad av dels 
logens egna teaterförmågor, dels med glans av Göta P. B:s teatertrupp med opera
kapaciteter. 

JONAS WALLIN. 
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BORÅS PAR BRICOLE 

»D h l' °1 l' hl' '''1 'Il f " e err 19a stra ar av JUS oc upp ysnmg, som Jemva t1 oss ramtrangt 
under vårt deltagande uti Orden Par Bricoles förhandlingar; Den beundran 
och innerliga kärlek vi helga åt de läror och exempel där gifvas för ernående 
av ett vänfast och harmoniskt brödraförbund, hafva hos oss, innevånare uti 
Borås stad, uppväckt en innerlig håg att icke allenast förkofra oss sjelfva i 
det goda utan ock sprida detsamma inom denna stads umgängeskrets,» 

Så lyder ingressen till den skrivelse, som i februari r860 från några represen
tativa män i Borås med Postmästaren P, A, Dahlgren i spetsen, avläts till Säll
skapet P, B:s Moderloge, och som kan betraktas som Borås Par Bricoles historiska 
ur-akt, En frisk och rosig optimism genoman.dar hela dokumentet, en tro på 
framtiden som, sedd i det perspektiv, vilket en åttiofem år avlägsen utsiktspunkt 
erbjuder, ter sig icke blott tilltalande, utan även rörande. Att i denna lilla 
stad på mindre än 3000 innevånare och med utpräglat merkantil betoning vilja 
starta ett samfund med ambitionen att vidmakthålla och förkovra de konstnär
liga aspirationerna från Bellmans och KexeIs glada Stockholm, kan nog betraktas 
som en akt av prononcerad tilltagsenhet. Att utreda de skäl, tack vare vilka före
taget lyckats, under det att liknande försök på platser med mänskligt att döma 
samma förutsättningar runno ut i sanden, borde vara en lockande uppgift för 

. en lokal- och socialhistorisk specialist, ägande tillräckligt mycket av tid och 
tålamod. Här skall intet försök till förklaring göras. Det må vara nog att på
peka ett par drag i stadens andliga fysionomi: Invånarnas sällskaplighet och 
gästfrihet, redan erkänd och påpekad av Borås förste historieskrivare, Nils Huf
vudson Dal; det »lättaktiga humöret», som prövats och bestått provet under 
allsköns vedervärdigheter; verksamhetsbegäret och obenägenheten för ett dröm
mande och inåtvänt liv - allt faktorer, som bidragit till att giva staden en 
prägel av trevnad och bonhomie, vilken bland annat gjort det ovanligt lätt för 
främlingar att slå rot och, som erfarenheten rikligen visat, föranlett många att 
ivrigt söka sig dit ånyo, därest de nÖdgats söka sin utkomst å annan ort. Dock 
skulle dessa förutsättningar, ehuru avgjort gynnsamma, ej i och för sig v~rit till
fyllest, om de ej kompletterats genom ännu en betingelse, nämligen förhanden
varon av ledare med kunnighet, energi och entusiasm och med förmåga att liva 
sina medhjälpare till oegennyttiga ansträngningar. Att P. A. Dahlgren i rikt mått 
ägde dessa kvalifikationer, tycks till fullo framgå av handlingarna från logens 
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första verksamhetsåt;. Visserligen var det endast omkring 5 år, som logen fick 
åtnjuta förmånen av hans nitiska och av äkta kärlek till bricolleriet präglade 
arbete på Ordförandeplatsen. Men Sällskapet hade under denna tid vunnit 
stadga, och han hade hunnit utbilda en tradition, som efterträdarna kunde full
följa. 

Det var den 5 oktober 1860, som den högtidliga invigningsakten försiggick, 
ledd aven delegation från Wenersborgs P. B .. med häradshövdingen A. P. West
man som Ordförande. Vid detta tillfälle hade hela »rådstugulokalen» blivit för
hyrd, och hela högtidssalen var, som tjo f. protonotarien Z. Barkstedt från 
Wenersborg säger, »rikt eklärerad och dekorerad samt ornerad med kransar och 
rankor av murgrön m. m.». Utrymmet medger ingen ingående skildring av den 
glans och ståt, som under den högtidliga. akten utvecklades, men av allt att 
döma måtte den ha varit ägnad att verka högst imponerande på den närvarande 
församlingen; man var ju vid denna tid ej så bortskämd med festligheter och 
solenna tilldragelser. 

Efter invigningen, och sedan P. A. Dahlgren installerats som Ordförande Mäs
tare, skedde intagningen av nya Bröder; ej mindre än 68 recipiender tilldelades 
den gyllene tratten. Dagen därpå gavs andra graden med 64 recipiender; och 
sedan man njutit en dags vila, som sannolikt var välbehövlig, skedde på fjärde 
dagen reception till tredje och fjärde graderna med resp. 37 och 36 recipiender. 

Sedan fjärde gradens reception var avslutad, skedde genom de Styrandes från 
Wenersborg försorg utnämning av ämbetsmän i den nya logen. Bland dessa må 
nämnas: Deputerad Mästare, Borgmästare J. A. Wendt; Canzler, Häradsskrivare 
V. G. B. Bergendahl. 

Att intresset från allmänhetens sida för det nybildade Sällskapet var stort, 
förstår man, när man läser, att man på nyåret 1861, tack vare tillströmningen 
av inträdessökande, måste anställa tre särskilda receptioner i första graden. 

Sällskapet växte och frodades, trots att som det säges, mången Boråsfru grät 
sina modiga tårar vid tanken på de oväntade öden hennes gubbe gick till mötes 
i det mystiska Sällskap, i vilket han varit oförsiktig nog att söka inträde. 

Är 1867 hade medlemsantalet vuxit till 200 och däröver. Detta år lämnade 
Moderlogen nådigt tillstånd att utnämna ett antal vice Guvernörer, vilket skedde 
på Sofiadagen samma år. Då hade Borås Par Bricoleemellertid redan firat sorge
fest efter sin högt skattade Ordförande Mästare Dahlgren. Han fick vid paren
tationen ett högstämt och vackert eftermäle. 

Dahlgrens närmaste efterträdare, kaptenen E. Uggla, innehade endast en kort 
tid sitt krävande ämbete; detsamma var förhållandet med de tre följande inne
havarna av Ordförandeposten, häradshövdingen F. W. Hammarström, kaptenen 
Ph. Hagström och telegrafkommissarien C. G. Dahlberg. Under den sistnämndes 
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BoråsbricoIlistcr vid sekelskiftet 
Pr&n en utfärd till Långestcll utanför Borås omkr. 1903. 

Nedre raden från vänster: Sahlen, Hallin, Odenerams, Kindiund, Gustaf Rydill, Ch. Palmen, 
Gröndahl, Ohlson. 
Mellanraden: Munck, Hedreus, Victor Rydin, Elmqvist, Erik Gentzcl, Otto Sprakarn, Erikson, 
Gustaf Settergren, Blomgrcll, Victor Settergren, Friberg. 
övre raden: Lind, Wahlberg, Erik Rydin, C. Th. Johansson, Drakenberg, P" .Palmen. 

Sällskapet Borås Par Bricole. 

tid gjordes ett betydelsefullt framsteg, då Sällskapet 1876 erhöll tillstånd att 
utdela de två lägsta Riddaregraderna. Detta år organiserades styrelsen med sär
skilda tjänstemän för Riddare- och Arbetsgraderna. Året därpå, 1877, övertogs 
ledningen av borgmästare Wendt, som under 15 år lade ned ett nitiskt arbete 
på logens utveckling. »Satt att styra, grep med kraft han styret. Rätt och san
ning var hans ädla valspråk, ristat på hans sköld förutan fläckar», säger paren
tatorn efter hans frånfälle. Saknaden efter honom inom Sällskapet var stor. 
Hans efterträdare, doktor Carl Andreen, förstod genom sina charmerande per
sonliga egenskaper att tillvinna sig Brädernas odelade förtroende, varpå man 
bland annat ser ett bevis i den donation, Carl Andreens jubileumsfond, som av 
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hans vänner hopbragtes vid ett jubileumstillfälle. Är 1908 överlämnade han 
befälet åt en yngre kraft, rektorn vid Tekniska Elementarskolan, P. A. Bengts
son. Det var också stora saker, som då voro i görningen; en fast hand och en 
oförsvagad arbetsvilja behövdes för att genomföra det som aven Swrande 
Mästare närmast krävdes. Dels skulle Par Brjcole, som under 48 år haft gamla 
rådhusets övre våning till säte för sina glada tidsfördriv, taga i besittning de 
lokaler, som för logens räkning skapats i det nyuppförda Stadshotellet (i vars 
tillkomst Bengtsson spelat en framträdande roll); dels skulle högtidlighållandet 
av logens femtioåriga tillvaro förberedas. I båda dessa angelägenheter var P. A. 
Bengtsson den outtröttligt drivande kraften. Såväl invigningsfesten 1908 som 
jubileet 1910 begingos med osedvanlig glans. I samband med det senare utgavs 
en rikt illustrerad, gediget utstyrd festskrift, författad av R. G. K. fabrikören 
S. Sandwall. Ett stort antal i föreliggande framställning lämnade sakuppgifter 
äro hämtade ur Sandwalls historik. 

I 2 I år fick P. A. Bengt:s,o;on föra spiran. Det var en glansfull tid för Säll
skapet. Bengtsson förkroppsligade flera av den ideale bricollistens egenskaper. 
Sprakande gosselynne vid härför lämpade tillfällen, värdighet och grandezza 
när så påfordrades, en talekonst, som gav honom möjlighet att behärska alla 
situationer - allt samverkade till att göra honom till en ledare, som kunde egga 
sina skaror till ständigt nya krafttag. 

Att axla hans mantel var icke lätt. I tandläkaren G. Blomgren, som efter 
långa övertalningar åtog sig Mästareämbetets börda, fick han emellertid en efter
följare, som hade bakom sig ett långt bricollistiskt arbete på nästan alla ämbets
mannaposter, och som dessutom satte en ära i att hålla den Bengtsonsska tradi
tionen levande. Under hans! regim firades Sällskapets 75-årsjubileum, vilket 
skedde under stor pompa, med representativt inslag av bröder från Moder- och 
Systerlogerna. Härvid framfördes en kantat med musik av Br. V. E. Lundqvist, 
och en Broder föredrog en historik, som med utgångspunkt från den Sandwallska 
skriften berättade om vad under de sista tjugofem åren sig tilldragit. 

Blomgren dog 1938. 
Vi ha härmed låtit Sällskapets Styrande Mästare under c:a åtta decennier 

passera revy. En lång rad av andra hängivna och högt förtjänta Bröder skulle 
kunna nämnas, vilka verkat på skilda poster och var och en i sin mån gjort 
sammanträdena rika på trevnad och uppbyggelse. Det är omöjligt att nämna 
alla. Men låt oss tänka på den genialiske stadsläkaren Elof Lundqvist, Sällskapets 
ordensskald under I87o-talet och Barbaratalare vid flera tillfällen, spirituell och 
flärdfri, städse handlande under mottot: Alltid redo! Låt oss tänka på musik
entusiasten, fabrikören C. Palmen, som under mer än trettio år anförde bricole
sången och vars hem under ungefär lika lång tid var Borås stads musikaliska 
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centralpunkt. Låt oss minnas de tankeväckande och formellt oklanderliga ora
tioner, med vilka Riddareprelaten, läroverksadjunkten E. Leufven berikade 
Riddaregradernas sammanträden under trenne lustrer, fram till I927. Ja, låt 
oss minnas ... Så måste varje återblick av detta slag sluta. Det essentiella, det 
som man helst ville ha sagt, är det i alla fall omöjligt att återge på papperet. 
Den glättiga och otvungna samvaron, de ilande stundernas gyllene blomster av 
poesi, aV musik, sång och skådespel, av muntra infall och spontana glädjeyttringar 
- allt detta kan trycksvärtan ej bevara. I Brödernas hjärtan är det bevarat. 

De gångna åren ha för Borås P. B. inneburit en lyckosam utveckling. Några 
ekonomiska bakslag ha ej inträffat. Detta är ytterst viktigt. Härför ha vi att 
tacka en rad av män med framsyn och ekonomiskt sinne, som haft hand om 
Sällskapets materiella tillgångar; men ej mindre de Bröder, som genom dona
tioner stärkt Sällskapets finanser. Och de äro många. Detta har gjort, att man 
utan svårighet kunnat finansiera de stora fester, jubileer och dam-P. B.:n m. m., 
som tämligen ofta återkommit. Sällskapet har också i sin tur vid vissa till
fällen kunnat lämna icke obetydliga ekonomiska bidrag till nödlidande medmän
niskor i in- och utlandet . 

. Två gånger ha filmupptagningar gjorts aV Bröderna i arbete och i fest, näm
ligen I923 och I945. Filmerna förvaras i kassavalv. Kommande släkten kunna 
här studera, hur gångna generationer ha förvaltat det bricollistiska arvet. Ett 
förstärkt samband har därigenom skapats mellan forntid, nutid och framtid. 

NILS SVENSSON. 
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MALMÖ PAR·BRICOLE 

Rån Malmö avläts den II januari 1878 följande skrivelse till Sällskapet P. B:s 
Styrande Conselj: 

»Undertecknade, hvilka länge kännt behofvet af någon form här på platsen, 
hvarunder samqväin, lifvade af glädtigt skämt och måttliga libationer goda 
vänner och bröder emellan kunde äga rum, och hvarigenom från det dagliga 
arbetet lediga stunder komme att ägnas åt sådana ädlare nöjen, som inom ett 
godt samfund eller en orden i förening med sång, munterhet och trefnad hafva 
sitt säte, och hvilka äro allvarligen öfvertygade om att det lysande af gammalt 
högt aktade sällskapet P. B:s anda och ceremonier skulle fylla sagde behof, därest 
en underafdelning af sällskapet inom Malmö stad upprättades, våga härmed 
under förhoppning om bifall till sällskapets Styrande Conselj vördnadsfullt fram
ställa en anhållan om inrättande här af en »Par Bricoll» filial, utbedjande vi 
oss tillilta, det de af Ordens goda ännu icke delaktige, men därefter längtande, 
som här nedan tecknat sina namn, måtte i Sällskapet varda upptagna.» 

Undertecknarna voro bankodirektör T. Lundquist, rådman A. Falkman, för
ste lantmätare G. Gustafsson, med. doktor C. Berling, tullförvaltare C. M. Beyer, 
kassör F. öhrström och postkontrollör V. Ryding. 

De »längtande» i kalmuckiska töcknet vilsefarande Bacchi Riddersmännen 
buro samtliga kända och aktade namn. De voro v. häradshövding Loven, ban
ingenjören Lundberg, hovrätts e. o. notarie Berghman, ingenjör Love'n, Sven 
Loven, ingenjör Kockum junior, köpmännen G. och J. Beijer, banktjänsteman 
Löwegren, länsnotarie Hain, löjtnant Sjöcrona, köpman T. Ståhle och löjtnant 
Malmborg. 

Redan den 20 januari ingick från Stockholm och Moderlogen följande tele
gram: »BricoHeriet Malmö i dag genom Bricollstyrelsen stiftad. Skålen för dotter
logen drucken.» Vid sammanträde den 9 februari kunde så Sällskapet konsti
tueras. Med acklamation utsågos till ordförandemästare rådman Falkman, till 
deputerad ordförandemästare bankodirektören Lundquist och till kansler lant
mätaren Gustafsson. 

Efter förhandlingarna användes enligt protokollet »återstoden af aftonen till 
enkla, men trofasta libationer åt den Milde Fadren, hvilkens rena anda märkbart 
sväfvade öfver brödernas hufvud». 
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Malmö Par Bricoles halvsekeljubileum maj '928 å Malmö gamla teater 
vid Gustaf Adolfstorg 

Under de närmaste månaderna intogos i Sällskapet ett ganska stort antal nya 
medlemmar. Bland dessa återfinnas i matrikeln flera kända och välaktade Malmö

bor såsom L. P. Kockum, J. Cyren, G. Dieden, L. Kruse, David Beyer, Edvard 
Lindahl, Emil Flensburg, Cornelius och Lorens Faxe, W. Skytte,· C. Westrell. 
Åtskilliga danskar vunno även inträde i Sällskapet under dess första arbetsår, 
bland andra skådespelarna Emil och Olaf Poulsen. 

Den högtidliga installationen av de Styrande skedde den 16 juni 1878 och 
förrättades av P. B:s Stormästare amiralitetskammarrådet Per Olof Bäckström 
med biträde av fyra Storofficianter, bland dem premiäraktören vid Kongl. 

Teatern Svante Hedin, Stor ceremonimästare. Bland övriga gäster från Moder
logen märktes Hedins kollega Gustaf Fredrikson. Ej blott snillet var sålunda väl 

representerat, utan även smaken och det våta genom bröderna generalprovidören 
och vinskänken Wahlberg och destillatorn Hellichius. - I måltidskalaset deltogo 

59 Bröder i Malmö P. B. Efter detta vidtog ett tydligen animerat nachspiel. En-
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ligt protokollet »glammades vid några bålar, sjöngs och höllos åtskilliga föredrag 
och tal på både prosa och äfven för tillfället författad vers». 

Redan på hösten 1878 avsade sig Ordförandemästaren Falkman sitt ämbete. 
Han efterträddes af Dep. Ordförandemästaren Lundquist. Vid sammantr.äde i 
oktober 1878 valdes till D. f. B. M. musikdirektören Cyren och till O. T. o. S. 
litteratören, löjtnant D. L. Beyer, vilka skulle komma att betyda mycket för 
Malmö P. B. Båda vora synnerligen energiska och produktiva. Konserter, lyriska 
och dramatiska skådespel förekommo ofta under deras ledning och med Beyer 
som författare. 

Hundraårsminnet av C. M. Bellmans död firades i februari 1895. På den i 
festsalen i Stadt Hamburg uppställda teatern syntes Bellmans byst bland snö
höljda granar. OrdensskaldenBeyer uppläste en stämningsfull prolog. Därefter 
visades tablåer, scener ur Bellman. dikter med sång av kören bakom scenen. 

I mars 1896 firade Sällskapet hundraårsdagen av Olof Kexels död med prolog 
av Beyer och en rad levande bilder, som framställde scener ur Kexels verk och 
levnad med »kapten Puff», »Mulpus misslyckade frieri», »Kexel bysatt på 
högvakten» etc. 

Ordförandemästaren Lundquist kvarstod på sin post ända till våren 1 905. Det 
Styrande Guvernementet kom sedan att bestå av lektor Edv. Lindahl, general
major H. Gyllenram och konsularagent H. Lindgren. De blevo högtidligen in
stallerade i sina ämbeten den 21 oktober 1905 av Stormästaren översten C. 
Loven jämte kaptenen Weylandt och krigsrådet Söclerbaum. Samma år valdes 
till R. C. M. hamnkapten G. Stenfeldt och året därpå till R. P. konsul K. A. 
Härje. Båda blevo framdeles medlemmar av det Styrande Guvernementet. 

Sången har i Malmö P. B. alltid varit särskilt omhuldad. Av största betydelse 
blev valet av »fadern» Alfred Berg till K. r. 1902. Under hans liksom under hans 
efterträdares kantor N. G. Zettergrens skickliga ledning har sångkören i Malmö 
P. B. kommit att intaga den centrala ställning, som sången i P. B. bör äga. Säll~ 
skapet äger även sedan gammalt en utmärkt orkester, som de senare åren bli
vit ansenligt förstärkt med goda musici. Direktör för B. M. är musikdirektör 
F. Lindgren, som i hög grad har förtjänsten av musiklivets höjande i Malmö 
P. B. 

Till Ordensskald valdes 1916 journalisten Alfred Fjelner. Bland Fjelners många 
tal och kväden har hans gåsavisa, som första gången sjöngs 1917, blivit särskilt 
uppskattad. Jag citerar några rader: 

350 

Besjunga högljutt jag ville 
den fågeln framtill som bak: 
om kanske hon ej äger snille, 
så har hon i alla fall smak. 



Från Styrande Mästaren Albert Lindahls 6o-årsdag 1933 

Under de följande åren fortgick arbetet i vårt Sällskap i glädje och gamman 
enligt gammal och god tradition. Några sensationella händelser inträffade ej. 
Men i maj 1928 kunde Sällskapet fira sitt 50-årsjubileum. Detta skedde med 
en festföreställning å Malmö teater, varvid uppfördes ett festspel »Kronos», 
författat av doktor Anders Prag med musik av Nils Gustaf Zettergren. Verket 
mottogs med stort bifall. Vid den följande banketten i Knutssalen presiderade 
St. M. bankdirektör Albert Lindahl med biträde av Dep. St. M. assessor Hugo 
Lundquist och S. K. doktor A. Prag. Som högt aktade gäster hade från Moder
lagen infunnit sig Stormästaren E. Lind af Hageby jämte bröderna G. V. Hör
stadius, G. Settergren, B. Lagervall, G. Carlberg, M. v. Stedingk, Go.rtfrid Matts
son, C. Wahlberg, E. Hector och H. Öström. Ä ven systerlogerna voro väl och 
talrikt representerade. 

I samband med jubileet instiftades Malmö P. B:s förtjänstkors, som kompo
nerats av stadsarkitekt G. C. M. Aug. Stoltz. Korset får utdelas till högst la 
bröder, som därav gjort sig förtjänta. 

Den 7 juni I94I installerades av de Styrande i Moderlogen som St. M. Med. 
doktor P. Bergman, D. St. M. Bankdirektör A. Ingemansson och St. K. Bank
kamrel' W. Ek. Vid det efterföljande måltidskalaset hade vårt Sällskap glädjen 
att som sina gäster se de båda sHnelänens hövdingar, Mycket gladde oos även 
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Malmö Par Bricoles 
förtjänsttecken 
Sångarmärket och 
förtjänstkorset. 

att Barbaradagen samma år få hälsa statsminister P. A. Hansson som vår 
ledamot. 

Vårt Sällskap har visat stor livaktighet. Härtill har bidragit, att Frimurar
logernas lokaler välvilligt ställts till vårt förfogande. Barbaradagen firas lik
som tidigare i rådhuset, vars salar tyvärr numera på grund av den stora anslut
ningen knappast erbjuda tillräckligt utrymme. Många artiga skaldestycken 
hava föredragits till Mosters ära. Bland poeterna märkas utom A. Fjelner stads
ombudsmalllien Emmeril( Hagberg, Anders Prag och konsul E. Personne. 

Efter Moderlogens föredöme firar Malmö P. B. numera minneshögtidligheten 
med anledning av avlidne Riddarbröders bortgång i St. Petrffiyrkan, som väl
villigt ställes till Sällskapets förfogande genom förmedling av brodern prosten 
Alb. Lysander. Vid minnesfesten följes i stort sett Moderlogens ritual med till
lägg aven kantat för solo, kör och orkester med ord av A, Fjelner och musik 
av N. G. Zettergren. 

Troget sina traditioner går Malmö P. B. med stor förtröstan framtiden till 
mötes. 

PER BERGMAN. 
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JÖNKÖPINGS PAR BRICOLE 

Den yngsta i de fem glada och man får väl också säga vackra systrarnas 
krets är Jönköpings Par Bricole. Med sitt födelseår I879 är hon nästan jämn
gammal med sin skånska syster och alltså ingen purunge. Hon har hunnit 
till både mognad och erfarenhet, och' att hennes erfarenheter mognat i ett 
gott humörs och många glada dagars och minnens värme förlänar dem en 
särskild arom. Liksom de äldre Bricoleårgångarna har också den småländska 
sin upplivande smak och verkan. Något tungsint vin är den sannerligen inte. 
Det stimulerar till livsglädje och livsmod, det fyller väl sin uppgift att 
undan vardagslivets besvär rädda många glada ögonblick i vänskapens famn. 
Det småländska bricolleriet känner glädje och stolthet över att vara delaktigt 
i Sällskapets livsbejakande humanitet och i lusten att följa skalden Talis 
Qualis' maning till Par Bricole vid Sällskapets huudraårsjubileum: 

»Mot välvisheten ditt löje håll, 
möt bitterheten med sång.» 

Liksom libellerna har sina öden så ock mänskliga sammanslutningar, sär
skilt under tider som flyter fram med oroliga vågor. Två världskrig är ingen 
bra tid för bekymmerslös tillvaro, också vårt P. B. har fått veta av detta. Indrag
ningar och utskrivningar av skilda slag har tryckt ner humöret och slagit 
luckor i leden. Men å andra sidan har behovet att i besvärligare tider »ty sig 
samman» verkat i motsatt riktning, det ena har fått ta ut det andra. Under 
det första världskriget blev för Jönköpings P. B. Bellonas år en tid av ovan
ligt och oväntat uppsving och sprudlande livslust. Högvågen drog sig väl 
efter ofredens slut något tillbaka, men har under mellankrigsåren och även 
under det andra storkriget behållit en lugn och pålitlig bärkraft. 

Under sin snart 7o-åriga tillvaro har naturligt nog Jönköpings P. B. inte 
undgått nedgångsperioder. Åren kring sekelskiftet kom det ibland mycket 
få bröder till sammanträdena, och strax före det första världskrigets utbrott 
blev det t. o. ffi. tal om att nedlägga bricolleriet i Jönköping. Klenmodet 
tog sig mångahanda- uttryck. Barbaratalaren 19I2 hade att framföra en 
ordentlig skrapa från Mostern. Han hade träffat den »stormächtiga Frun» i 
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Jönköpings stadspark och underhållit sig med henne, självfallet på vers. Ganska 
förgrymmad hade hon sport bröderna i Jönköping »vad det var för ett sätt 
att dröna till i slöhetens baner - tror ni ni finner nåd för Bacchi öga, så 
har ni storligen bedragit er!» Det var både ord och visor, men baneret höjdes 
igen och det fylldes åter av muntra fläktar. 

Sannolikt gäller om de fem gladlynta bricollesystrarna och deras högt erfarna 
Moder detsamma som om damer i allmänhet, nämligen att deras charm är 
beroende av egenskaperna och förmågan hos den kavaljer som uppvaktar dem, 
med andra ord hurudan den mästare är som »styr» dem. Den yngsta bricolle
systern har haft det bra i detta avseende. Redan början var strålande, för att 
nu bruka ett högmodernt ord. Den förste av hennes styrande kavaljerer bruks
patronen C. L. Friedländer var en sannskyldig bricollist. Han kallades »gusta
vianen» på grund av sin kvickhet och sin sirliga grandezza. Ett porträtt i 
kroppsstorlek av honom, som Jönköpings P. B. äger, ger ett begrepp om hans 
ståtliga gestalt. Han var således också i yttre måtto en verklig bricolekavaljer, 
därtill en spirituell vältalare. Han var Sällskapets styresman i tjugo år, 1879-
99. Det är lätt att förstå vad två decennier av ömsint och skicklig ledning 
betydde för Sällskapet i dess begynnelse och ungdom. 

Efter »gustavianen» har Jönköpings P. B. haft fem styrande mästare -
den nuvarande, överstelöjtnanten Gösta Pantzerhielm, är den 7:e i ordningen. 
Han har så nyligen tillträtt ämbetet (1944), att historieskriftens griffel be
träffande honom ännu en tid får vila sig. Men ett mångårigt, levande intresse 
för P. B. hos den nye St. M. tyder på att griffeln framdeles skall få vackra 
saker att förtälja om »PZ»:s guvernemente. 

Den andre i ordningen av Jönköpings P. B:s styresmän var den mäktige 
tändstickschefen Bernhard Hay, som gjorde bröderna Lundströms företag till 
en världsindustri. Han förde på ett magnifikt sätt P. B:s runor med den 
äran under åren 1899-1906. Hans ledning var på en gång magistral och pat
riarkalisk. Själv en man av strikt ordning och självdisciplin, höll han ett vak
samt öga på de yngre kommendörernas svagheter, men ögat var faderligt 
välvilligt. P. B:s glada tidsfördriv i vardag och fest ordnade han med säker 
hand. Till 25 -årsjubileet skrev han egenhändigt en strikt och redig plan för 
»wårt PB:s festlighet» och dess yttre dekor. Det var klara besked: - »efter 
middagen tåga bröderna in i samlingssalongen med angränsande rum, der 
starkt, hett och godt kaffe med tillbehör af konjak och likörer jemte cigar
rer serveras. Under samqvämet efter middagen skall tillhandahållas pounsch 
i wår silfverbål, konjak, whisky och watten jemte cigarrer, så att allt finnes 
tillräckligt och ingenting fattas.» 
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Silverhålen 
]änköpings Par Bricole sätter främst bland sina ägodelar tv1i minnesvärda klenoder. Den ena 
är den stora silverbål, som skänktes till Sällskapet av dess förste Styrande Mästare C. L. 
Friedländer. Dess dimensioner framgår av måtten: höjd 25 cm och-diameter 50 cm. Den andra 

klenoden är en kristallkaraff med sex pokaler, gåva av ModerIogen till 
]änköpings Par Bricole vid dess 50-årsjubileum. 

Den tredje St. M. blev en officer, majoren vid Smålands artilleri Bror von 
Geijer. Han ställdes inför en svår uppgift, eftersom Sällskapet vid hans till
träde höll på att glida ner i en vågdal. Hans regemente blev rätt kort (I906-

09), men det präglades av hans samklang med bricolleriets vackra idevärld 
och hans förnämliga vältalighet. Den fjärde St. M. var hovrättsrådet friherre 
Henrik Wrede (I909-I7). Han var en verklig kulturpersonlighet, en nobilis 
även till hjärtelaget, en talare med attisk sälta på tungan. Så kom åter en 
industriman, ägaren av det gamla Krönleinska bryggeriet i Jönköping Ernst 
L. Hartmamt. Han styrde Jönköpings P. B. i elva år (I9I7-28), en minnes
värd period i Sällskapets historia, då det blomstrade upp på nytt. Hans ståt
liga och glansfulla yttre förädlades av hans varmt broderliga hjärtelag. 

Den småländska bricolesysterns ivrigaste och framgångsrikaste kavaljer var 
den sjätte St. M. i ordningen, direktör Henrik Karnell. Han ägde en för
underlig förmåga att stimulera hennes bricoIliska skönhet och behag. Under 
åren I929-44 inföll hans mästaretid, och den var för Jönköpings P. B. fem
ton lyckliga och glada år. De som fått vara med om dem ska inte glömma 
dem. Bricolleriet vid Vättern bedrevs under dessa år av Henrik Karnell med 
en entusiasm, en friskhet i sinnet och ett tjuvpojkshumör, som ryckte allt, 
t. o. m. den historiska sanningen, med sig. Det var en smal sak för Karnell 
att i kalasets ystra stämning utnämna Magnus Ladulås. som på sintid rege-
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rade på Visingsö, till den förste bricoIIisten i Småland. Ingen kunde dock 
mer än denne lycklige St. M. hålla styvt på, att d~n bricollistiska munterheten 
skulle styras av ordning. Men under Karnells tid fanns över bricolleriet i Jön
köping en medryckande festlig fart och ett strålande humör då så var lämpligt, 
liksom en allvarsstämd solennitet när så krävdes. 

JönköpingsP. B. får väl inte döma i egen sak, men den nuvarande genera
tionen bricoIIister i Jönköping hyser tillförsikten, att detta P. B. efter bästa 
förmåga förvaltat sin del i sitt äktsvenska arv, livsglädjen som bär allvarets 
vemodsdrag över sin panna. TiIi denna tillförsikt har Henrik KarneIIs bricol
listiska mästerskap - i ordets egentliga betydelse - i hög grad medverkat. 

Det bacchanaliska ljuset upptändes i Jönköping i april 1879 på initiativ 
av några bröder, som inflyttat från Borås, i vars P. B. de enligt egen utsago 
»erfarit värmen -av ljusets strålar». En av dem hade redan i dopet undfått 
P. B:s märke, postmästaren Paul Billing, en annan var _ ingenjören Jonas Kar
ling, som sedermera skulle bli en av det unga Sällskapets verksammaste kraf
ter. Deras entusiasm för bricolleriet värmde deras jönköpingsvänner, och 
efter raska förberedelser var instiftelsedagen inne. Till händelsen sände Moder
Iogens styrande konselj med det pompösa konstitutorialet sin »kärvänliga 
hälsning» med tillstånd att i Jönköping öppna en bricole-Ioge »med all den 
glans Ordens värdighet fordrar». Av stiftarna och de 53 nyantagna första 
Kommendörerna är den då detta skrives, i maj 1946, 90-årige f. bankkassören 
Ludvig Wahlin alltjämt medlem av Sällskapet. 

Då Jönköpings P. B. föddes, hade staden idyllens format. Det var en liten 
ämbets- och tjänstemannastad, där de högre kvaliteterna först och främst 
var herrarna, i Kungl. Göta hovrätt och därefter garnisonens officerskår. På 
den tiden hölls särskilt av hovrättsherrarna ett visst avstånd till det övriga 
borgerskapet. Men Jönköpings P. B. präglades redan från sin första tid aven 
sympatisk demokrati, den frihet från »anseende till person», som alltifrån Par 
Bricoles begynnelse varit och är ett av Sällskapets utsöktaste behag. De på 
I 870- och 80-talen rätt strama juristerna i_ hovrätten anslöt sig gärna till 
P. B., särskilt sedan någon av hovrättens presidenter visat -vägen. De levnads
glada unga office-rarna korn utan hämningar. Handels- och hantverksmännen 
tog gärna emot dem och det var inget fel på den broderliga samvaron. 

Så var det från början och så är det alltfort med den kloka och glada 
demokratin inom Sällskapet. En av dess fungerande tre styrande är Göta hov
rätts president Gunnar Bendz och vice ordförande i arbetsgraderna är över
sten och chefen för Smålands artilleri Raoul Årmann. I städer av de mindre 

- formaten och enkannerligen i sådana med ett starkt inslag av »kalmuckiskt 
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Kristalluppsatsen 
Se texten till bilden å sid. 355. 

blad» i befalkningen inses bättre än annorstädes, vilket värde det har att 

framstående män i samhället ansluter sig till Sällskapet. De skänker glans åt 
det genom sin samhällsställning ach åt dess inre liv lyftning genom sina per
sonliga egenskaper och kvalifikatianer. Det är tillgångar, sam också Jönköpings 
P. B. sätter tillbörligt värde på. 

Några drömmar om egna ordenslokaler har inte araat Jönköpings P. B., 
ehuru en donator börjat lägga grunden till ett eget hus. Sällskapet har alltid 

hållit till i Stora hotellets festvåning, vars magnifika stora sal, strålande av guld
dekor, riddarsköldar och väldiga kristallkronor, utgör en ståtlig ram för sam
mankomsterna. De styrande presenterar sig på ett mattbelagt podium i 

guldglänsande fåtöljer bakom ardensbordet. När så till Barbarafesten Sällska
pets ägande st01'a silverbål, en gåva av den förste St. M., uppmonterats i det 
konstfärdigt grenverkflätade »vinträdet», kan man inte klaga på den bricol

listiska ståten. Högtidssalen är hög i taket som en lantkyrka och verkar som 
en präktig resonansbotten för P. B:s utmärkta sångkör - det Sjungs som 
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bekant bra i Småland. Jönköpings bricolebröder har alltså förmånen att kunna 
samlas i en ståtlig och stämningsfull miljö, som kan lyfta dem upp ur ~ardagen. 

För de bacchanaliska skådespelen uppmonteras i samma sal en behändig teater 
med sluten scen. Dess »bräder» har mången gång föreställt en ganska förvir
rad värld. 

Kapitlen samlas i ett par mindre festsalar, där anslående arrangemang upp
ställes för minnesfesten och tionde graden, som vid sitt uppsättande i Jön
köpings P. B. för några år sedan fick en stämningsfull arkitektonisk-dekorativ 
utsmyckning. Den rymliga festvåningen tillåter, att processioner och dylika 
arrangemang kan ordnas noggrant. När de Styrande från Moderlogenbesöker 
Jönköpings P. B. blir de ordentligt införda i stor procession. 

Muntra och anständiga tidsfördriv har rikligen yppat sig på Jönköpings 
P. B:s levnadsstig. Tale- och skaldekonsterna, skådespel, sång, musik och 
skämt i skilda former har flitigt odlats av »Iysande bricolIer» och »talanger» 
i broderligt samarbete. Arkiven och protokollen från de första decennierna 
är tyvärr rätt bristfälliga, men till 50-årsjubileet 1929 sammanställdes en 
minnesskrift om Sällskapets öden och äventyr, däri glimtar av talangernas pre
stationer. blänker fram. Hartmann började under sin mästaretid lägga upp 
en samling »Gyllene böcker» som hittills vuxit till fyra band, vari numera 
samlas och förvaras i av- och uppskrifter tal, parentationer, poesier och andra 
minnen av Sällskapets verksamhet. Den nyligen avgångne R. 1. civilingenjören 
G. Lundholm har varit en nitisk samlare och bevakare av dessa andliga ägodelar. 
Genom hans omsorger har också Sällskapets mobilier vederfarits en angenäm 
upprustning och förnyelse, till uppskattad förmån för brödraskapets trivsel. 

Under Sällskapets första decennier florerade den bacchanaliska teatern å det 
gladaste under tre överdådiga direktörers spiror. En av dem var den oför
glömlige stationsskrivaren Olle Blank, som på P. B:s »bräder» utvecklade en 
sällsamt burlesk humor. Han var också en reklamens mästare. »1 Tenhult var 
publiken så begeistrad, att den kastade sten i stället för blommor», lät Blank 
trycka på sin affisch för en P. B.-kväll, till vilken bröderna strömmade i massor. 

På 20-talet ägnade sig P. B.-teatern i Jönköping åt spex. I en rad' år blev 
det trots brodern skattmästarens hjärtslitande klagorop över enorma repetitions
kostnader ett s. IL spex i förening med första graden. En dåtida teaterdirektörs 
uppmaning till bröderna att »icke gråta på fru Perssons parkettgolv» befanns 
tämligen onödig. Aldrig har ens fru Brunius upplevt en sådan bifallsstorm 
som utbröt, då i slutscenen till ett av dessa spex premiäraktören, ceremoni
mästaren och apotekaren C. G. Roos af Hjelmsäter till publiken räckte öVer 
rampen som present en korg med 10 liter egenhändigt hembryggd punsch. 
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Jönköpings Par BricDIes 

förtjänsttecken 

Detta hände i den allra värsta restriktiDnstiden Dch det sades, att den nyss
nämnda fru Persson, SDm ägde Stora hotellet där P. B. har sina lokaler, befarade 
att bifallet skulle komma åtminstone en del av huset att rasa. 

Omsider sinade emellertid såväl spexförfattarens SDm punschbryggarens resp. 
ådror, och på senare åren tycks de bacchanaliska teaterdirektörerna vid Vät
tern ha anslutit sig till kDllegan SjövalIs åsikt, att »hin må vara teaterdirektör». 

Men det tar sig nog igen vad det lider. 
Jönköpings P. B. har ett par gånger gripits aven bellmansk lust att vila vid 

någDn källa i den stundom vildrDmantiska småländska naturens sköte. En 
skön augustidag för några år sedan företog ett stort antal bröder en färd till 
skDgsgården TrolIebo några mil från Jönköping för att provisDriskt »reci
piera» sällskapets Dep. St. M., länsjägmästare W. Lothigius, som residerade 

på gården. Det var mest fråga om en skämtsam improvisatiDn med en bricol
listisk touche, som bl. a. markerades av att bröderna i procession tågade ut i 
en skogslund, iklädda riddarskrud, att St. M. delvis var i Drnat o. s. v. Skämtet 
lyste också igenom i de förberedande rådslagen 0'm att Riddare Prelaten skulle 
komma infarande på en 8 hästkrafters Husqvarna motDrcykel, vilket dock 

avstyrdes, eftersom det fanns risk för att hans tillfälliga ämbetsdräkt skulle 
kunna trassla in sig i hjulen. Men »kapitlet» blev ändå stämningsfullt i det 
vackra höstsolskenet. Det berättades, att lantbefolkningen på avstånd betrak

tade prDcessionen med storögd undran. 
Efter cerem0'nien i lunden, som naturligtvis gjordes Dm i riktig form i 

Jönköping, uppk0'm måltidskalas. Det sattes inte fram rött vin, pimpinella 
Dch en nyss skjuten beckasin utan rödkokta kräftor, nyss fångade i TrDllebo-
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sJon, pmte traditionella tillbehör, och det var intet fel på glädjen i detta 
pastorala bricolleri. Påföljande dag ägnades åt ett animerat filmspel på gårds-

. terrassen. Man fick bl. a. se den oförbrännelige St. M. Karnell i frack, ej obe
tydlig ornat och hög hatt mjölka ett för ändamålet framfört bångstyrigt 
kokreatur - i protokollet meddelades, att skummjölken gick till de högre 
graderna men grädden till dibröderna. Tyvärr fastnade inte denna minnes
värda scen på filmremsan. 

Ett följande år företogs ännu en utfärd till Trollebo, men den första impro
visationens charm kunde icke uppnås. På senare åren har Jönköpings P. B. i 
stället intresserat sig för brödernas damers fägnande. Valborgsmässoafton förövar 
den nye St. M. ett fromt bedrägeri mot dem genom att insläppa dem i ett 
slags förgård till P. B. och där dekorera dem med något trattliknande emblem. 
Det hålles en anslående oration för damerna, som dessa artigt och vättaligt 
besvarar. Och dansen brukar vara anirilerad. 

Utrymmes- och pappersrestriktioner förbjuder ett fördjupande i minnena. 
Några få namn må dock nämnas. I detta P. B:s annaler stöter man ideligen 
på Henrik Karnells namn ända ifrån Barbaradagen I887, då han gjorde sin 
entre i Sällskapet. Innan han blev St. M. passerade han alla graderna och var 
allt, sångare, ceremonimästare, bacchanalisk teaterdirektör, prelat, talare och 
skald, pjäsförfattare och aktör i en oavbruten serie, varm av entusiasm och 
glädje i onda tider som i goda. Minnesvärda namn från Sällskapets tidigare år 
är lektorn C. O. von Porat, den fint bildade humanisten och vältalaren, ingen
jören Jonas Karling och läroverksadjunkten Alexis Floden, uppfinningsrika 
och driftiga ceremonimästare, Alfred Stomberg, högt uppskattad ordens
kantor. Senare tiders bricoIIister i Jönköping minns med glädje den utomordent
lige ceremonimästaren C. G. Roas af Hjelmsäter och försäkringstjänsteman
nen Sven Nyström, aktör och sångare, ur vars breda bringa Kommendörsvisan 
dånade fram utan like. Till Sällskapets pigga seniorer hör alltjämt jubelkom
mendören direktör Tor Almen, som ännu strängar sin lyra efter att i gångna 
tider ha varit både bacchanalisk teaterchef och prelat, men inte samtidigt. En an
märkningsvärt lång tid, från I926 till I944 med ett par tre års avbrott, funge
rade chefredaktör Ernst Green som Sällskapets prelat. 

I minnesskriften till 50-årsjubileet I929 formulerade han dessa förhopp
ningsfulla ord: 

»Vi tro alltjämt på det bacchanaliska ljusets livskraft i våra bygder och 
att det här länge än skall finnas män, sinnade att i Sällskapets anda hålla det 
brinnande som en symbol för brodersinne, humanitet och vidsynthet.» 

Dessa ord gäller alltjämt. 
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Jönköpings P. B:s nuvarande St. M. är överstelöjtnanten Gösta Pantzer
hielm, Dep. St. M. presidenten i Göta hovrätt Gunnar Bendz och St. K .. 
länsarkitekten Malte Erichs, tillika O. i arbetsgraderna. Vice O. är översten 
och chefen för Smålands artilleri Raoul Ärmann. R. P. samt O. T. och S. 
är chefen för Husqvarna vapenfabrik Thure Öberg. 

Sällskapet räknar 1946 något över 400 ledamöter. 
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