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Fadäsen!
Bröder! En beklagansvärd dysterhet 
har drabbat redaktionen. Anled-
ningen till detta stämningsläge är att 
dess självklara ambition att garantera 
en smidig distribution av KLANG! till 
envar Broder, den ambitionen har i 
ett slag omintetgjorts. Ty ett stort an-
tal Bröder har grymt nog aldrig erhål-
lit sitt premiärnummer av KLANG!. 
Och vem eller vilka är nu upphovet 
till denna närmast skandalösa fadäs? 

Ett stort antal Bröder, mer eller 
mindre knutna till tidningen, har 
gjort en berömvärd undersökning 
för att få klarhet i mysteriet. Då har 
det slutligen visat sig, att brottet i 
distributionskedjan har skett genom 

försumlighet hos självaste Postverket! 
Man vågar knappt tänka på post-
mästare Dahlgrens reaktioner i sin 
Bricolistiska Himmel. 

Redaktionen ber givetvis Bröderna 
om överseende med det inträffade.

Ändå vågar vi oss på att nu överläm-
na andra numret av Borås PB:s egen 
tidning till (förhoppningsvis) samt-
liga Bröder. I det här numret vän-
der vi oss till de bildningstörstande 
Bröderna – det vill säga alla – med en 
stor artikel om Bellman. En angenäm 
läsning tillönskas Bröderna.

Redaktionen

Inuti tidningen kan man läsa om Carl Michael Bellman – Hans tid och verk och om persongalle-
riet runt honom, bl.a. Fader Berg. Bilden ovan är dock på Fredrik Berg vår Ordens Trubadur som 
spelar briljant på sin klingande luta, något av Bellman troligtvis.
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De Styrande

Mine bröder
Så är den då äntligen igång igen – 
Den nya PB-säsongen. Och en rivstart 
blev det. Först, i september gav vi 
den högsta grad vi får ge här i Borås, 
nämligen den högtidliga grad 10. 
Bara en månad senare var det dags 
för den lägsta graden, grad 1. Första 
graden blev en imponerande tillställ-
ning med många närvarande Bröder. 
Både boråsare och gäster. Dessutom 
Installation av tre nya Styrande i när-
varo av De Högste Styresmännen från 
Moderlogen och samtliga Styrande 
från våra systerloger. Ett magnifikt 
kalas där jag vill tacka alla som drog 
sitt strå till den berömda stacken för 
att det skulle bli precis en så trivsam 
kväll som vi hade hoppats och räknat 
med. Många slöt naturligtvis upp för 
att avtacka de avgående Styrande 
med Bengt I. Johansson i spetsen. Att 
få efterträda Bengt är såklart både 
en stor ära och en stor utmaning. 
Vi tre nya Styrande kan nog behöva 
en dunk i ryggen och ett och annat 
uppmuntrande ord på vägen för gå i 
land med uppgiften att föra Bricco-
leri-skutan framåt.

Närmast framför oss ligger grad 6 
som traditionsenligt inleds i Caroli-
kyrkan. Dit är ju alla välkomna att 
lyssna inte minst till vår härliga kör 
och våra duktiga musiker. Även 
anhöriga och övrig allmänhet är då 
välkomna. Sedan avslutar vi år 2011 
med vår Högtidsdag Barbaradagen 
den 10 december. Då brukar det ju 
enligt tradition bli ett visst medalj-
regn som inte står långt efter det 
regn som just idag faller utanför.

Väl mött!

Göran Olofsson, Styrande Mästare

Ordförande i arbetsgraderna

O, så roligt…
...att det Bricolistiska arbetsåret änt-
ligen startat. Sommaren passerade, 
och som vanligt var solen full och 
jag sken. Grillsåser, chips, hängmatta 
samt en eller annan pokal har gjort 
mig några kilo vackrare.

Nåväl, en ny storleksjusterad frack-
skjorta då den gamlas knappar inte 
längre når knapphålen, så är man 
redo för ännu ett klangfyllt kalasår. 
Ett nytt lag av ämbetsmän i arbetsgra-
derna står klara att tillse det vi under 
muntra och anständiga tidsfördrif 
kan lindra livets besvärligheter. Tor-
björn Sund, Fredrik Holm, Richard 
Svensson, Kenneth Gustavsson, Stei-
nar Eiriksson, Mats Jontell och Mikael 
Pirs är de ordinarie Ämbetsmännen.

Med våra Vice Ämbetsmän arbetar vi 
för att Ni mine Bröder under några 
timmar vid våra möten kan glömma 
den krisande Kalmuckiska världen. 
Tillsammans med de nya guverne-
menten ingår jag i styrandekretsen. 
Här finns möjlighet för mig att föra 
fram synpunkter och tankar som har 
med arbetsgraderna att göra. Så om 
min Bror tycker sig ha en klok idé så 
välkomnar jag den. Skulle jag tycka 
den värd att behandla lovar jag i sann 
Bricolistisk demokratisk anda ta åt 
mig äran, och föra fram den i detta 
höga sammanhang.

Så Min Bror låt oss stänga ute de 
lastfulle och trumpne Kalmuckerna 
och i Glans och med Styrka träffas på 
arbetsårets sammankomster. Jag ser 
fram emot det. Vi ses. KLANG!

Hans Berglund, O.

Vårt eget bolag
Parkhallen i Borås AB är namnet 
på bolaget som har det ekonomiska 
ansvaret för Borås Par Bricoles nya 
lokaliteter, det vill säga Parkhallen. 

Den 21 juni 2010 bildades bolaget 
och i år den 27 oktober hölls dess 
första årsstämma, då ny styrelse tog 
vid. Förutom vd Bernth Höglund 
består denna av ordförande Thommy 
Nilsson samt ledamöterna Bengt 
Conradson, Kjell Berggren, Lars 
Jorstadius, Sverker Samuelsson och 
Bengt Larsson.

Våren 2011 var viss ombyggnad 
av fastigheten färdig. Bland annat 
finns nu en ny huvudentré placerad 

i nedre planet, rymliga lokaler för 
kansliet och dessutom har en del 
förskönande åtgärder vidtagits i själva 
kapitelsalen.

Enligt avtal med kommunen skall 
bolaget ”förvalta byggnader och an-
dras fastigheter”. Det betyder också 
att bolaget kan hyra ut kapitelsalen 
– även till den kalmuckiska delen av 
mänskligheten – som då kan använ-
das till konferenser, föreläsningar, 
firmafester och annat sådant. Säker-
ligen finns det Bröder, som på detta 
sätt vill gynna bolagets verksamhet 
och därmed Borås Par Bricole.

Bo W Jonsson 

Den nya styrelsen för Parkhallen i Borås AB: Bengt Larsson, Lars Jorstadius, Kjell Berggren, 
Thommy Nilsson, Bengt Conradson och Bernth Höglund. På bilden saknas Sverker Samuelsson.

Foto: Niclas Andersson

Tionde graden 
Nio Bröder var kallade att dub-
bas som Riddare av Gyllene Korset 
(RGK) den 17 september 2011.

Under ledning av vår Styrande Mäs-
tare Bengt I. Johansson och Riddare-
Cermonimästaren Johan Andersson 
genomfördes en stämningsfull och 
vacker reception. Dessutom fick de 
närvarande uppleva den nya fondväg-
gen med porträtt och vapensköldar 
som numera finns på plats i Parkhal-
len.

Under måltidskalaset höll Johan 
Andersson talet till de nyupptagna 
Riddarna av Gyllene Korset. Därefter 
framförde Torbjörn Sund tacktalet 
där alla de nyutnämnda passe-
rade revy. Som avslutning kåserade 

Ordens Talare och Skald, Henrik 
Westling, om ”Vinets sånger och 
snapsvisor”

Lennart Helgesson

Recipiender grad 10, 17 sept. 2011
Bengt Larsson  Christer Svedberg
Gunnar Jalminger  Hans Carlsson
Joakim Olsson Kjell Berggren
Krister Lundgren Lennart Johansson
Torbjörn Sund 

Bröder, Bröder, Bröder
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Folkligt, festligt och fullsatt brukar 
det heta, men eftersom ”folkligt” hör 
hemma i kalmuckvärlden så stannar 
vi vid festligt och fullsatt. Om vi bör-
jar med ”fullsatt” kan vi konstatera 
att det var det – närmare 450 Bröder 
bevistade Kommendörsgraden som 
gavs 22 oktober. Fler hade vi kun-
nat vara, men lokalerna klarar inte 
fler, så många fick nöja sig med att 
i efterhand få höra om hur trevligt 
det var. Och i år var det extra festligt 
och högtidligt, då vi installerade tre 
nya Styrande. Men för att installera 
nya, måste naturligtvis några ”gamla” 
avgå. Det var Styrande Mästaren 
Bengt I. Johansson, Deputerade 
Styrande Mästaren Lars Wettéus och 
Styrande Kanslern Bernth Höglund 
som aviserat att de ville nedlägga sina 
ämbeten. Så efter det att Stormäs-
taren från Moderlogen, Åke Pino 
Pilotti, gjort kommendörstecknet 
och sagt sig vara sinnad att instal-
lera nya Styrande uti Dotterlogen 
Borås Par Bricole, installerades RSK 

Göran Olofsson (Styrande Mästare), 
RSK Hans Kristianson (Deputerad 
Styrande Mästare) och RGK Christer 
Ericstam (Styrande Kansler).

Förutom installation var det natur-
ligtvis prövning av nya, i mörkret 
vandrande Bacchi Riddersmän. Hela 
29 nya utfrågades av vår alltid lika 
rättvise och klarsynte CM, Torbjörn 
Sund. Trots att i stort sett alla svarade 
fel på alla frågor fick de ändå sin tratt 
i ett rosenrött band av Ordförande 
Hans Berglund.

Efter högtidlig procession in till 
måltidskalaset gjorde Ov.Tr Jörgen 
Johansson debut som älgjägare, med 
ett bejublat framförande av ”älgavi-
san”. Var det som gjorde att den vart 
så välsmakande? Kanske delvis, men 
köks- och serveringspersonal gjorde 
som vanligt ett utmärkt arbete.

Som näst sista programpunkt fram-
förde den Bacchanaliska Theatern 
ett av Sven-Gunnar Gunnarsson ny-
skrivet spex med titeln ”Grannsämja” 

eller ”Bättre en korp i skogen än tre 
pingviner i ett radhus”. 

Sista programpunkt, för de som 
orkade efter nästan tio timmars 
broderlig samvaro, var ”fiber- och 
näringsrik nattamat”, i sällskap med 
ändamålsenliga drycker.

Claes Persson

Första graden och högtidlig installation av nya Styrande

Recipiender grad 1, 22 oktober 2011
Andreas Ekberg  Bengt Adolfsson
Benneth Strivér  Christer Svensson
Christer Södeliden Christian Hamnebo
Claes Hansson Claes Ingvar Söderberg
Dag Bjurklint Daniel Rudmark
Gabriel Philipson Göran Lejrin
Hans Holmqvist Kristian Wirfalk
Magnus Fredriksson Magnus Ljung
Markus Larsson Mathias Parkhagen
Niklas Aronsson Ove Bornelund
Pejman Philipsson Per-Anders Håkansson
Peter Nilhammer Peter Suarez
Sören Ragnvaldsson Tage Svedensten
Tor Åhman Tore Johansson
Villhelm Engvall

Västgötarna som tog 
dryckesVärlden till sVerige
Familjen Kuuttanen är bankfamiljen från Sjuhärad med rötter söder om Finska 
Viken som började en bankmannabana i Borås och Kinna, som slog sig ner 
i Malmö och skapade ett av Europas främsta företag inom exklusiva drycker 
från världens allra mest förnämsta producenter.
I dag är familjen Kuuttanen, med Valdemar, Monica, Peter 
och Thomas, och deras företag Symposion, hovleverantör till 
de mest anspråksfulla dryckesentusiasterna i landet. Inget 
annat svenskt företag är i närheten när det gäller att er-
bjuda högklassiga dryckesupplevelser. Inget annat företag 
är heller i närheten när det gäller att krönas med utmärkelser  
och ädlaste medaljer vid världens allra stora internationella 
dryckestävlingar.

En av de mest uppmärksammaste produkterna är familjens 
vodka, Purity, som i kraft av sin makalösa kvalitet och framburen 
av en hänförd internationell dryckesexpertis, nu har etablerat 
sig i exklusiva barer och restauranger i fler än 50 länder. Purity 
omnämns allmänt som världens bästa vodka. Purity framställs 
av familjen Kuuttanen i ett unikt vodka destilleri på Ellinge Slott 
utanför Eslöv och finns att beställa på Systembolaget (nr 86519, 
480 kr).

Maltwhisky är ett annat segment där Symposion är unika på 
den Europeiska marknaden. Ingen annan leverantör kan er-
bjuda så mycket exklusiv whisky. Eller vad sägs om världens 
äldsta whiskysorter, 70-åriga Mortlach och Glenlivet, visserligen 
lite dyra för en vanlig fredagskväll, si så där 150 000 kronor ligger 
dessa samlarrariteter på. När det gäller den skotska whiskyn 

företräder också Symposion destillerier som Springbank och 
Benromach. En whisky från det sistnämnda utsågs nyligen till 
bästa whiskyn i en av de tyngsta klasserna vid Stockholm Beer 
and Whisky Festival. Det var den ekologiska Benromach Organic 
(nr 10042, 499 kr) som imponerande mest på domarna. 

Det som många anser vara den allra bästa whiskyn i världen, 
nämligen den japanska, finns också rikt representerad hos 
Symposion, bland ett 20-tal sorter kan man exempelvis nämna 
Yoichi 10 (nr 10413, 675 kronor) som är en av de allra främsta.

I sortimentet finns även en lång rad andra internationella världs-
artister som Calvadosens klarast lysande stjärna Couer de Lion, 
den främsta cognacen AE Dor och en lång rad andra stor-
heter på den internationella dryckesscenen.

Vill du själv uppleva några av Symposions produkter kan 
samtliga köpas på, eller beställas via Systembolagets beställ-
ningssortiment. Inom kort finns också en beställningsfunktion 
via Symposions hemsida, www.symposionhot.com. Vill du ha 
mer kunskap om drycker så kan du enkelt prenumerera på 
Symposions informativa nyhetsbrev genom att anmäla dig på 
hemsidan eller skicka ett e-post till info@symposion.nu

RSK Hans Kristianson (Deputerad Styrande Mästare), RSK Göran Olofsson (Styrande Mästare), och RGK Christer Ericstam (Styrande Kansler). 
Foto: Niclas Andersson
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Hans tid och verk.

Det är klockan 19.00 den 26 juli 1829 
och platsen är Kungl. Djurgården. 
Ett myller av människor från alla 
samhällsklasser har samlats under 
ekarna ute vid Rosendals slott. 15-
20 000 personer väntar med stigande 
spänning på att hedersgästerna skall 
komma, och så stiger hurraropen 
mot sommarhimlen.

Leve Konungen!!

Konung Karl XIV Johan och Kron-
prins Oscar till häst med hela sin svit 
anländer från slottet. Drottningen 
och Kronprinsessan följer det hela 
från en intilliggande byggnad. 

De flesta av den tidens kändisar, 
bland dem Esaias Tegnér och tre 
andra biskopar, och så förstås Stock-
holms förnämsta företrädare står på 
den nybyggda läktaren.

Valthornen ljuder från högra slutt-
ningen. Svea Livgardes Regements-
musik svarar. En manstark manskör 
stämmer upp en specialskriven text 
till en känd melodi…

Vad är det som händer?

Jo, just denna dag avtäcks det första 
offentliga minnesmärket över en 
person utan religiös eller kunglig 

anknytning efter fem års planering 
och förberedelse.

Ett monument över Nordens Anakre-
on, diktaren, sångaren och ordens-
skalden Carl Michael Bellman. 

Bland gästerna fanns även Bellmans 
son Adolph och den 74-åriga änkan 
fru Lovisa Bellman. Hon konstate-
rade korthugget efter högtiden att 
”..han var inte så rolig hemma alltid, 
människan..” Hon hävdade också 
med bestämdhet att någon drinkare 
var han då alls inte.

Sedan den dagen 1829 har Sällska-
pet Par Bricole firat sin Bellmandag 
den 26 juli, som en hyllning till den 
person som kanske betytt allra mest 
för Sällskapets tillblivelse.

Carl Michael Bellman föddes den 4 
februari 1740 i det s.k. Stora Daurer-
ska Huset vid Hornsgatan på söder i 
Stockholm. Föräldrarna var Lagman-
nen Johan Arendt och Catharina 
Hermonia, dotter till kyrkoherden 
Michael Hermonius i Maria kyrka.

Redan tidigt fick Carl Michael en in-
formator som undervisade honom i 
språk, litteratur, historia och religion. 
Dessa kunskaper visar sig tydligt i 
hans senare diktning. Han var en 
mycket begåvad elev i allt utom 
matematik, och han talade och skrev 
på flytande franska. Dessutom talade 
han latin och italienska.

17 år gammal fick han en provtjänst i 
Riksbanken, något som senare ledde 
till en extra ordinarie tjänst. Där-
emellan tillbringade han ett halvår 
som student i Uppsala, men var snart 
tillbaka i det stockholmska nöjeslivet.

Nu började man alltmer uppmärk-
samma hans stora talang som under-
hållare, sångare och versförfattare. 
Men det var ett dyrbart leverne och 
eftersom han var utan tillräckliga 
inkomster blev han indragen i en 
ständig lånekarusell. Följden blev att 
han, i likhet med många andra yngre 
på den tiden, tvangs i landsflykt till 
Norge. Efter någon månad fick han 
s.k. lejd och kunde återvända efter 
att skulderna kunde regleras.

Efter en tid hos familjen på landet 
sökte och fick han en tjänst på manu-
fakturkontoret, en statlig inrättning 
som dock drogs in redan 1766.

Carl Michael hade nu skaffat sig ett 
antal gynnare och uppbackare, och 
hans rykte som huvudstadens främste 
underhållare spreds snabbt. Han fin-
ner sin publik och inspiration både 
i Stockholms förnäma hem och på 
stadens traktörställen och värdshus. 

Några ord om hur Stockholm tog sig 
ut vid den här tiden. Antalet invå-
nare var cirka 7000, och man bodde 
huvudsakligen på den lilla stadshol-
men. Det var en trång, illaluktande, 
smutsig stad, ökänd i hela Europa för 
snusk, trångboddhet och stank.

På malmarna i norr och söder låg 

jättelika slumområden, omgivna av 
stora malmgårdar som ägdes av rika 
borgare. En sådan gård var Bellmans 
födelsehem.

1751 tillträder den tyske Hertigen 
Adolf Fredrik av Holstein Gottorp 
den svenska tronen. En svag regent 
som styrs i hög grad av sin starka 
drottning, Lovisa Ulrika, syster till en 
av Europas mäktigaste envåldshärs-
kare Fredrik den store av Preussen. 
Man flyttar in i det alldeles nybyggda 
slottet 1754, och lever där ett hovliv 
efter det franska föredömet från 
Versailles.

1746 föds en tronarvinge, Gustaf, 
som alltså kommer att vara samtida 

med Carl Michael, och som seder-
mera Kung Gustaf III också få en 
avgörande påverkan på skaldens 
verksamhet.

Partistriderna mellan det franskvän-
liga Hattpartiet och Rysslandsoriente-
rade Mösspartiet ledde till allvarliga 
försvagningar av Sveriges ekonomi.

Formellt regerades landet av de fyra 
stånden, Adel, Präster, Borgare och 
Bönder, men i praktiken var det Riks-
rådet med det s.k. sekreta utskottet 
som hade all makt.

Detta medförde att en ny och mer 
medveten borgarklass växte fram på 
adelns bekostnad. 

Vanstyre, korruption, inkompetens 
parat med ett omåttligt vinstbegär 
präglade landet. Detta innebar en 
häftig inflation, katastrofala felspeku-
lationer och våldsamma konkurser. 
Till detta en allmän moralisk upplös-
ning, omfattande dryckenskap och 
en ofattbar prostitution.

Stockholm hade vid denna tid mer 
än 900 utskänkningsställen varav 700 
s.k. brännvinskrogar. Det betyder att 
alla stockholmare skulle kunnat ha 
varit på krogen samtidigt.

Livet levdes på lokal, värdshus, kro-
gar, kaféer och horhus. Det fanns 
dobbel och kortspel överallt och 
lotterier som var statens sätt att få in 
pengar, var människornas stora dröm 
om en bättre ekonomi.

I denna smältdegel av gränslös lyx 
och djupaste misär blev Carl Michael 
en skarpögd och observant reporter.

Carl Michael Bellman, av Per Krafft, 1779.

Adolf Fredrik. Lovisa Ulrika. Gustaf III.Avtäckning av minnesmärket över Carl Michael Bellman den 26 juli 1829 på Djurgården.

Det Stora Daurerska Huset – Carl Michael Bellmans födelsehem.

Stockholm 1750.

Carl Michael Bellman
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Han deltog, som de flesta unga med-
elklassmän gärna och flitigt i nöjes-
livet, oftast på kredit, och hade väl 
samma dryckesvanor som de flesta 
av sina kamrater, men han var därför 
långt ifrån alkoholiserad. Hans otro-
liga produktivitet i författandet och 
tillträdet till hovet krävde en relativ 
skötsamhet för att fungera.

1765 dör båda hans föräldrar, utfat-
tiga och utan att lämna något bidrag 
till hans framtida försörjning. Han 
har nu också tvingats flytta in i sin 
första egna bostad och den låg på 
Söder. 

Han skriver nu en lång rad säll-
skapspoesi, dryckesvisor och bibelpa-
rodier, bl.a. ”Gubben Noach”

Chef för Manufakturkontoret var 
Kommissarien Anders Lissander. 
Han bodde i närheten av Bellmans 
och var vän till familjen. Han blev 
nu en hängiven beundrare av Carl 
Michaels framträdanden och upplät 
sitt hem för hans föreställningar. 
Det var också hos Lissander som det 
första av Bacchi Ordens dubbning av 
Riddare ägde rum . Det var den 4 de-
cember, Barbaradagen, 1766 och de 
närvarande bjöds på en helt ny och 
synnerligen respektlös parodiering av 
den kungliga Serafimerordens ritual. 
Texten finns att läsa i Fredmans sång 
nummer 3, ”Se menigheten…”

Uppskattningen blev omedelbar, och 
Bellman fortsatte under de komman-
de åren att varje 4 december hålla 
Riddarekapitel hos Lissader. Ganska 
snart fick de samlingsnamnet Bacchi 
Orden.

Barbaradagen 1769 finns bland de 
närvarande adelsmannen och poeten 
Johan Gabriel Oxenstierna. Han får 
uppleva det första Riddare-Capitlet af 
de Två förgylta svinen, där Bellman 
ensam spelar, sjunger och agerar i en 
Parentation över brännvinsbränna-
ren Lundholm. Oxenstiernas recensi-
on är översvallande och han skyndar 
sig att redan påföljande onsdag upp-
söka ett nytt Bellmanframträdande.

Carl Michael har nu flyttat till en bo-
stad på Ormsaltargränd, nuvarande 
Klevgränd, och han fortsätter att pre-
sentera ordensdikter, sammanlagt 19 
stycken. Vid den här tiden har han 
också börjat beskriva ett antal per-
soner som vi senare skall lära känna 
som Fredman och hans vänner.

Huset han bor i rivs och nästa adress 
blir på gränden intill, Urvädersgränd 
nummer 3, där han hyr två rum plus 
del i kök uppe på vinden. Det är en 
hissnande tanke att i det hus som 
Par Bricole nu äger som sitt stamhus, 
har Carl Michael påbörjat och skrivit 
större delen av Fredmans Epistlar, 
hans mest kända verk. Troligen har 

det också förekommit ordensparo-
dier här, eftersom man cirkulerade 
runt i olika lokaler och bostäder med 
dessa.

År 1772 genomförde Gustaf III en 
statsvälvning och stärkte sin posi-
tion. Bellman var starkt kungatrogen 
och hyllade monarken med en sång 
som genast fick en enorm sprid-
ning. ”Gustafs Skål, den bäste Kung 
som Norden äger…” fick en status 
som nationalsång, och Bellman blev 
accepterad om än inte införlivad 
med hovet. I statssekreteraren Elis 
Scröderheim, Gustaf III:s gunstling, 
fick Carl Michael en gynnare. Det 
ledde till att Bellman blev kunglig 
hovsekreterare och anställning i 
nummerlotteriet, och därmed också 
en blygsam inkomst.

Den mera ordnade tillvaron gjorde 
att han kunde fria till den 15 år yngre 
Lovisa Fredrika Grönlund, och bröl-
lopet stod den 19 december 1777.

Paret fick 3 barn, sönerna Elis, Carl 
och Adolph. Familjens ekonomi var 
konstant dålig och man fick ständigt 
söka sig nya bostäder. Mellan 1777 
till 1795 flyttade man 9 gånger. 

Under slutet av 1760-talet fanns 
bland Bellmans beundrare även två 
likasinnade unga män, Olof Kexél 
och Carl Israel Hallman. Båda hade 
var för sig, och ibland tillsammans, 
uppträdanden på krögarställen runt 
om i stan, och där träffade man också 
Bellman. Alla tre var dessutom loge-
bröder i Frimureriet men tröttnade 
ganska snart på den dåliga skötseln. 
Hallman var lysande på att parodiskt 
framföra parentationer över avlidna 
personer som kommit på dekis. 
Kexél var anställd på Kungl. Teatern, 

skrev pjäser och deltog livligt i det 
glada umgänget.

I november 1777 inträffade en 
händelse som blev helt avgörande 
för Sällskapet Par Bricoles tillblivelse. 
Den aftonen hade ett stort sällskap 
samlats på Källaren Kejsarkronan, 
som låg i hörnet Fredsgatan – Drott-
ninggatan. Bland de närvarande 
fanns Carl Michael och sannolikt 
även Olof Kexél.

Hallman höll då en parentation över 
den avlidne Överdirektören Gottfrid 
Sackenhjelm, som dött av fylleslag 
någon månad tidigare. Det blev en 
omedelbar framgång. I reaktionerna 
efteråt framkom att man borde fort-
sätta att träffas på detta sätt och att 
ordensparodierna skulle utvecklas. 
Det närmaste året möttes man ”par 

under de närmaste månaderna 
författades ritualer till ytterligare tre 
grader. Drivande var Kexél, Stjerne-
crantz och Jonas Cederstedt, en av 
Sällskapets tidigaste medlemmar.

Men Carl Michael Bellman då??

Han deltog överraskande nog inte 
i den första gradgivningen i maj 
1779. Först i den följande Överkom-
mendörsgraden den 11 november 
i Börshuset inskrevs han i grad 1. 
Andra graden fick han på Barbarada-
gen 1779, grad 3 på vårhögtidsdagen 
15 maj 1781. Grad 4 kom sedan i 
september 1785 och slutnivån grad 
5, viceGuvernör, fick han 1786 på 
vårhögtidsdagen. Detta var vid den ti-
den den näst högsta graden i Sällska-
pet. Därmed lät Bellman sig nöja när 
det gäller befordran i Par Bricole.

Även om Carl Michael inte deltog i 
det första pionjärarbetet med att ge 
Par Bricole en fast organisation, blev 
han genast dess förste Ordensskald, 
en befattning som han uppehöll till 
sin död.

Men hans verk bildade ett avgörande 
underlag för det tidiga Par Bricole. 
Under Sällskapets första år arbetade 
man i sju grader, av vilka de tre första 
utgjordes av Bellmans ”riddaregra-
der” från Bacchi Orden. Dessa ströks 
emellertid och kvar blev dagens fyra 
arbetsgrader, Commendeursgraden, 
Öfver-Commendeursgraden, Skinan-
de graden och Seende Graden.

Ytterligare ett arv från Bellman 
var Sällskapets båda högtidsdagar. 

bricole”, av en tillfällighet, och detta 
franska uttryck fick snabbt fäste som 
en gemensam beteckning på deras 
möten.

Detta var precis vad Bellman och 
Kexél behövde för att börja utveckla 
planerna på ett mera fast organiserat 
sällskap byggt på Bellmans Bacchi 
Orden.

Det blev Kexél som tog på sig att 
utforma nödvändiga strukturer, och 
den 15 maj 1779 höll man det första 
sammanträdet i Sällskapet Par Brico-
le. Det skedde i Södra Stadshuset, det 
nuvarande Stadsmuseet vid Slussen.

Kommendörsgradens ritual hade 
skrivits av en av de mycket begå-
vade yngre männen i kretsen kring 
Bellman, Adrian Stiernecrantz, och 

Bellman-huset på Urvädersgränd 3.

Bellman-vinden på Urvädersgränd 3.

Lundholm. Södra Stadshuset, det nuvarande Stadsmuseet vid Slussen.

Fredman
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vackraste sånger. ”Böljan sig mindre 
rör..”, ”Bort allt hvad oro gör…”, 
och den Bricolistiska parentations-
sången ”Hvem är som ej vår Broder 
minns…” ingår i verket.

1790 tilldelades Bellman det s.k. 
Lundbladska stipendiet för sitt ”säll-
synta och originella snille..”

Skaldens sista år präglades av sjuk-
dom och svåra ekonomiska problem. 
Det var bara tack vare en rad väl-
görare som han hankade sig fram, 
speciellt efter att Gustaf III hade 
dött. Även om Bellman fick behålla 
det blygsamma arvodet blev hans 
relation till hovet kraftigt försämrat, 
inte minst efter att nära vännen och 
Bricolbrodern Elis Schröderheim 
hade förlorat sin position. 

Hela tiden är han emellertid fort-
satt produktiv, och bland annat ger 
han sig på att översätta en stor tyskt 
fabelsamling.

1794 håller inte bubblan längre. Ett 
par långivare kräver honom i kon-
kurs och Bellman placeras i bysätt-
ningshäkte på Slottet. Även därifrån 
kommer en ström av brev, hyllningar, 
dikter och tillfällighetsverser, och 
därtill påbörjar han en självbiografi. 
Denna blir dock bara några kapitel 
lång och det verkar som om han 
tröttnat på att skriva i den formen.

ekar. Musiken flödar från fioler, valt-
horn och pukor, buteljerna klingar 
och alla dricker under det att skratt 
och sång blandas.

Efter Gustaf III:s statsvälvning blir 
tonen mindre uppsluppen, troligen 
som en anpassning till Bellmans kon-
takter med hovet.

Persongalleriet i Fredmans epistlar 
tillhör vår litteraturs mera välkända 
figurer. Namn som Ulla Winblad, 
Fader Berg, Mowitz och Mollberg 
lever vidare ännu i våra dagar. Detta 
inte minst tack vare Par Bricole som 
troget vårdar sin Ordensskalds sång-
skatt.

Fredmans Epistlar gavs inte ut i tryck 
förrän 1790. Företalet skrevs av Johan 
Henrik Kellgren, som tidigare starkt 
kritiserar Bellman, men som nu lov-
ordar verket i högstämda ordalag.

Året efter utkom också Fredmans 
sånger, en samling av verk som hade 
blivit över, bland andra de tidiga 
skildringarna från Bacchi Ordens 
Riddaredubbning. 

Det sista av Bellmans stora verk 
färdigställdes 1783, då han utgav 
Bacchi Tempel. Det är en berättelse i 
fem akter som beskriver hur Mowitz 
urna förs till graven i templet. Det 
blir till en högstämd tal- och sång-
fest, med några av Bellmans allra 

Vinterhögtiden firades alltid på 
Barbaradagen den 4 december, och 
Sofiadagen den 15 maj kom att bli 
vårhögtidsdag. Det har spekulerats 
mycket om att orsaken till dessa val 
skulle ha sin bakgrund i två av de 
kvinnor som stod Bellman nära. 
Hans farfars mor hette Barbara Klein 
och Gustaf III:s drottning hette Sofia. 

1770 inleder Bellman arbetet med 
Fredmans epistlar, det av alla hans 
verk som är mest känt i vår tid.

Hovurmakaren Jean Fredman var en 
aktad man med offentliga uppdrag i 
samhället. Besvärliga hemförhållan-
den ledde till att han tog till flaskan 
och han slutade sina dagar som ut-
blottad och nersupen. Fredman dog 
den 9 maj 1767, och det är mycket 
troligt att Bellman hade träffat på 
honom bland Stockholms krogar.

Fredman blir Bellmans huvudperson 
i ett makalöst berättande om livet i 
det frihetstida Stockholm. Kring ett 
myllrande persongalleri bygger Bell-
man upp sitt budskap; ”Supa, dricka 
och ha sin flicka, det är vad Sankte 
Fredman lär.” 

Från början planerade Bellman att 
skriva 100 epistlar, men antalet redu-
cerades efter hand till 82. De tidigare 
verken är fyllda av fart och fläkt och 
gott humör. Man dansar på krogar 
och värdshus, på backar och under 

Bellman i Sergels ateljé, gammal och trött. 
Tidigt en morgon med smörgås i handen. 

Ulla Winblad dansar. (forts. sista sidan)

Kom in till oss för rådgivning!
Vi hjälper dig med hela din ekonomi – allt från små vardagsfrågor 
till stora framtidsplaner. För tidsbokning ring 0771-365 365 där du 
får personlig service dygnet runt, alla dagar eller besök oss på seb.se

Välkommen!
Anders Hansson, kontorschef med personal

SEB i Borås



KLANG! Nr 2 – 2011 12

Sista ordet

Porto

betalt

Avsändare: Borås Par Bricole, Box 236, 503 09 Borås

Jo minsann, i skrivande stund har 
ännu inte sista lövet dråsat ner från 
ovan, vilket däremot regnet har gjort, 
kompletterat med ett höstmörker 
som breder ut sig alltmer. Sådana olä-
genheter tynger förmodligen många 
Bröders annars så muntra sinnen 
och kan skapa tvivel om att ljusnande 
tider verkligen skall återkomma. 

Ty mitt under de dunklaste tider har 
ju Bröderna tillfälle att erfara några 
av de mest hugsvalande och lustfyllda 
Bricolistiska sammankomsterna. Re-
dan den 10 december kan Bröderna 
ikläda sig den vita västen för att fira 
moster Barbara. 

Strax därpå den 17 december lockar 
den framgångsrika Borås PB-kör med 
en välrepeterad julkonsert i Caro-
likyrkan. Slutligen – under andra 
graden den 28 januari får vi följa del 
2 av den dramatiska utvecklingen 
inom arbetsgraderna. Och då, mine 
Bröder, färdas vi äntligen mot ljusare 
tider.

Bo W Jonsson

das på Klara kyrkogård.

Den 30 mars Par Bricole ”öppnades 
ett sorgeligt högtids calas til sista 
agtnings och wänskaps betygande 
efter trenne aflidne Bröder, bl.a. 
Bellman… slutligen insamlades 
en särskild collect för den aflidne 
Brodren Bellmans enka och barn 
hwarefter detta högtidliga sorge calas 
afslutades…”

Carl Michael Bellman var död, men 
absolut inte glömd. Inom Par Bricole 
fortsatte man att sjunga hans texter. 
Men även utanför Sällskapet blev 
Bellman under hela 1800-talet en 
firad och omtyckt författare. En lång 
rad av våra allra främsta författare, 
skalder och sångare har haft Bellman 
på sin repertoar. Bellman kunde 
framföras i alla möjliga samman-
hang, från den enkla utflykten med 
gitarren till de populära manskörer-
na i studentstäderna.

I en nyligen utkommen bok ”Bell-
man levde på 1800-talet” har Johan 
Stenström gjort en omfattande 
redogörelse för hur Bellmankulten 
verkade från 1820 och framåt.

En 2008 utkommen Biografi av Leif 
Landen ger en fyllig beskrivning av 
skaldens liv och produktion.

Den mest omfattande samlingen av 
Bellmans verk finns i Bellmansällska-
pets stora standardupplaga. De 

19 banden innehåller uppgifter om 
alla Bellmans 1370 namngivna verk, 
en fullkomligt enastående utgåva 
som insamlades, redigerades och 
skrevs under åren 1921 till 2001.

Slutligen kan man få mycket av infor-
mation från webbsidan:  
www.bellman.net

Lars Wettéus

Bröderna i par Bricole hade emel-
lertid inte glömt sin Ordensskald, 
och under vårhögtidsdagen den 15 
maj 1794 ”gjordes sammanskott för 
Brodren vice Gouverneuren Bell-
man..” och den 17 juni, efter att Carl 
Michael och Lovisa hade ansökt om 
att bli satta under förmyndare, kunde 
han lämna häktet.

Under hösten försämrades hans 
hälsa, och en synnerligen ensidig och 
näringsfattig kost medverkade till att 
bryta ner hans redan svaga fysik.

Den 12 februari 1795 kunde man 
läsa följande i Dagligt allehanda.

Par Bricole gjorde nu en insamling 
för att bekosta begravningen, som 
ägde rum en vecka senare på Clara 
kyrkogård, i närvaro av ”ett stort til-
lopp och trängsel av folk, bland dem 
åtskilliga av skaldens officersvänner. 
Åhlström har på uppdrag av Musika-
liska Akademien spelat sorgemusik 
på orgel, en gosskör sjöng och skal-
den hedrades med fanor och tal. 

1851 reste sedan Svenska Akademien 
en minnesvård som ännu kan beskå-

Bellmans dödsmask.


