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Käre Bröder av alla de grader!
kartan, skulle gå till hävderna utan 
en tidskrifts levande dokumentation.

I detta nummer bjuds på en varie-
rande meny – om inte dagsfärska så 
dock vittnesgilla rapporter från de 
senaste kapitlen, StM Emeritus skri-
ver om Broder Kexél etc. Och ta del 
av DStM Hans Kristiansons ord om 
Silverkraschanen! Läs, begrunda och 
skrid till handling!

En trevlig lässtund tillönskas envar 
Broder. 

	 Redaktionen

Ur den bejublade operan Hotello, som framfördes under PB2.

Än en gång har Redaktionen med 
hjälp av otaliga självuppoffrande 
Bröder åstadkommit ett nummer av 
Borås Par Bricoles senaste stolthet, 
dvs tidskriften KLANG! vars fortlev-
nad, måste understrykas, till stor del 
också beror av generösa annonsörer.

Således – en mångtalig skara står 
bakom varje upplaga: skrivande, foto-
graferande, annonserande för att nu 
nämna några bland de deltagande. 
Allt detta bistånd är mycket glädjan-
de. Ty det vore ju rent av onaturligt 
om Borås PB, som i all ödmjukhet 
satt sitt namn på den Bricolistiska 
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De Styrande Ordförande i arbetsgraderna

Mine Bröder
Tiden är ur led och världen upplever 
just nu en minst sagt kylig och an-
strängd ekonomisk verklighet. Vad är 
då lösningen? Tja, vi kanske inte kan 
lösa de stora problemen. Däremot kan 
vi inom Par Bricole erbjuda just Dig en 
stunds andrum. Personligen har jag ett 
fint minne från julen. Under Juldagen 
uppträdde valda delar av vår förnäm-
liga kör vid en mässa i Carolikyrkan. 
En synnerligen stark upplevelse. 

Bakom oss har vi nu några kalas 
som präglats av både glad, broderlig 
samvaro och samtidigt av en synnerli-
gen god närvaro. Barbara-kalaset var 
som vanligt ansträngande inte minst 
för alla ”applådörer” som visade gott 
tålamod när vissa av oss blev behäng-
da så att vi vad gäller glitter och guld 
framgångsrikt kunde konkurrera med 
den julgran som vi hade hemma i år

Vi har avverkat större delen av det 
bricolistiska verksamhetsåret. Vi kan 
skönja det berömda ljuset i tunneln. 
Något som i just vårt fall innebär att 
vi framför oss har några gradgivning-
ar som i stor utsträckning präglas av 
våren och ljuset. 

Vi i Borås har det samlade Bricole-
riets kanske bästa närvarofrekvens. 
Detta är något som förpliktigar och 
samtidigt är en utmaning för alla oss 
som är nya i diverse befattningar. I 
alla händelser visar det att vi är på 
rätt väg och inte skall ändra på för 
mycket. Detta visar att vi har stabilitet 
i vår verksamhet. Med dessa ord vill 
jag önska just Dig en ljus och spän-
nande vår – både inom Par Bricole 
och därutanför.

Er	Styrande	Mästare,	Göran	Olofsson

Urvädersgränd 3
….Varje Bricolists Mecka. Den adress 
i Stockholm som man någon gång 
måste besöka. PB:s stamhus. Tillsam-
mans med CM Torbjörn Sund 
och v.CM Stefan Enander hade jag 
förmånen att deltaga i ett CM/O 
möte arrangerat av Moderlogen den 
21-22 januari. Vi hade tillsammans 
med alla O och CM i landets PB-loger 
möjligheten att mellan diskussion, 
punsch och sammanträden  ”kultur-
festa”. Oj så kul och intressant det var. 
Vi fick intryck som förmodligen kom-
mer spegla våra arbetsgraders kalas 
under nästa år. Jag kan bara rekom-
mendera varje Broder att vid besök 
i huvudstaden ta tillfället att planera 
in ett besök till vårt stamhus. Bara att 
gå in i det rum som C M Bellman har 
bott och där han skrev ett stort antal 
av epistlarna är häftigt. 

I övrigt kan jag hålla med om alla 
de hyllningsrop som följde Den	i	hela	
Universum	med	omnejd	omtalade	Baccha-
naliska	Opera som framförde Hotello 
på 2:an. Världsklass! I den kalmuck-
iska världen skulle detta belönas med 
Oscars och Baggar.

Jag missade 3:an för en resa till Kuba. 
För att inte fullständigt bryta ihop av 
längtan efter  Mine Bröder i Wingår-
den tog jag med några attiraljer till 
Karibien som minner om PB. Möjli-
gen undrade en eller annan kuban 
vad det var för figur som satt och sip-
pade rum punch och mojitos i en nå-
got udda ensemble av shorts, solhatt, 
blommig kortärmsskjorta, vit fluga, 
lackskor och med en Parkhallen-kra-
schan i handen för 500 spänn….

Hans	Berglund,	O.

Barbarafirande (nästan) utan  
överraskningar

Måltidskalaset bjöd, förutom sed-
vanlig kalkon, på Barbara-tal av G-r 
Stefan Enander och spontan barber-
shop av en dubbelkvartett. Måltids-
kalaset innehöll också den tredje 
överraskningen då portvinet som 
serverades till glassen smakade precis 
som punsch … 
Vi avslutade i Parkhallen med bland 
annat tal på ”fritschlatin” till de nya 
Guvernörerna, tal till Hederskom-
mendörerna av OToS Henrik West-
ling, utdelning av den nyslagna Park-
halls-kraschanen samt ett tapto som 
fyllde minsta skrymsle i lokalerna. 
Vad gjorde det då att det i program-
met stod att det skulle ske klockan 
23, men att det nu var midnatt? För 
att citera en GI emeritus: ”Vi går ju 
inte hit för att ha bråttom.”

Claes	Persson

Jubelkommendör  
(50 år i Sällskapet):

Lars-Åke Andréasson (tacktalare) 
Erik Kristianson (se artikel sidan 6)

Hederskommendör  
(25 år i Sällskapet):

Lars Gustaf Andersson (tacktalare) 
Per Anders Carlsson 
Thomas Gäfvert 
Valter Levandowski 
Kenth Lewin 
Lars-Erik Ohlsson 

Nya vice Guvernörer (grad 5)
Andreas Everding Andreas Johansson
Bengt Löthman Bertil Danielsson
Christer Bergqvist Claes Hedelin
David Hallberg Fredrik Arbsved
Fredrik Mellring Fredrik Rupertsson
Johan Svensson Lars Björnkvist
Lars Karlsson Mats Henrikssson

Nya Guvernörer (grad 8)
Anders Karlenström Bertil Lindgren
Carl-Gustaf Hagman Fredrik Johansson
Hans Andersson Hans E G Johansson
Hans Sedigh Hans-Peter Ahnvik 
Henrik Pettersson Jan Elgqvist
Jörgen Johansson Kent Carlsson

Lars Peter Höglind Lars-Gunnar Svensson
Magnus Petzäll Martin Zedler
Mats Bergman Mikael Andreasson
Mårten Davidsson Sverre Rökaas
Tomas Enander*

*Tacktalare

Mikael Pirs Mikael Ringheim*
Peder Hallberg Per Gösta Andersson
Per Martinsson Pär Erik Andel
Thomas Davidsson Torbjörn Westerlind
Tord Nejderås 

*Tacktalare

LEDIGA KONTORSLOKALER 
I PARKHALLEN I HÖST
From den 30 september 2012 kan vi 
erbjuda 700 kvm lediga kontorslokaler. 
Kan delas upp i mindre kontorsytor.
Kontakta Bernth Höglund 
033-10 30 70 eller 0705-45 05 27

Parkhallen i Borås AB

Firandet av vår moster Barbara var 
som vanligt, helt utan överrask-
ningar. Alltså sedvanlig pompa och 
ståt, precis vad vi boråsare är vana vid 
(=bortskämda med). 

Knappt 250 Bröder var samlade för 
att fira vår Moster, ett firande som 
blivit betydligt dyrare om vi inte haft 
vår kalassponsor – ProFlow. Kvällen, 
eller rättare sagt eftermiddagen, 
började med förgraden för blivande 
Guvernörer samt vice dito.

Under kapitlet belönades Jubelkom-
mendörerna Lars-Åke Andréasson 
och Erik Kristianson för 50 års 
arbete. StM Emeritus Åke Anderson 
talade till dem, och Lars-Åke tack-
talade. Ett knippe Hederskommen-
dörer belönades också för 25-årigt 
vingårdsarbete. En personlig reflek-
tion, under alla Barbara-kalas som 
varit sedan jag själv gick med i PB för 
26 år sedan har det mest varit äldre 
gentlemän som blivit Hederskom-
mendörer, men förra året var det ett 
trendbrott då även yngre dubbades… 
Och nu över till överraskningarna, 
trots rubriken räknades tre överrask-
ningar in. Vid det sedvanliga medalj-
regnet kom den första, då den under 
året flitigaste Brodern ur graderna 
KMR, G-r, KSR och SSR belönades 
med den Dahlgrenska medaljen i 
brons. En överraskning till, en vacker 
och ändamålsenlig generalordföran-
deklubba överlämnades av donato-
rerna Bengt I. Johansson och Mats 
Gregersson.  
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Sjätte graden
Lördagen den 19 november, 2011, kl. 
17.00 gick Bröderna, traditionsenligt 
i procession, in i den fullsatta Caroli-
kyrkan. Där ledde vår Riddare-Prelat 
Robert Lorentzon minneshögtiden 
över våra bortgångna Bröder. Kören 
och Musiken försatte oss alla i en 
Bacchanalisk värme och stämning 
som gjorde att vi fick lägga band 
på våra känslor så att inte spontana 
applåder uppstod i kyrkan!

Vid den efterföljande receptionen i 
vår egen Kapitelsal dubbades 15 Brö-
der till S:t Sigfrids Riddare. Vår DStM 
Emeritus Lars Wettéus höll en paren-
tation över våra bortgångna Bröder: 
Olle Rowell, Kjell Almqvist, Lennart 
Hindefors, Geron Johansson samt 
Jan-Axel Axelsson. Under måltidska-
laset höll RCM Johan Andersson talet 

till våra nyss antagna SSR. Tacktalet 
hölls av Broder Dan Lorentzon. 
Traditionsenligt hyllades också våra 
Styrande, vilka genomförde sitt första 
kapitel med bravur. Den hos oss ofta 
närvarande Brodern Tomas Carlén 
från Göta PB, uttryckte på vers sina 
varma känslor för det Lysande Säll-
skapet Borås Par Bricole.

Lennart	Helgesson

Recipiender, grad 6
Anders K Gustafsson Ari Pakarinen
Dag Gustafsson Dan Lorentzon
Frank Pettersson Fredrik Nordin
Hans Thornander Lars Hjelm
Lars Johansson Lennart Jonsson
Niklas Hedelin Per-Anders Johansson
Pär Jorstadius Roger Sandström
Thomas Strömberg 

Succé för Silverkraschanen
frackar med den fina Silverkrascha-
nen. I höst planerar vi att erbjuda 
övriga PB-loger att stödja vårt Or-
denshus och därmed också bli belö-
nade med Silverkraschaner. Det kan 
innebära att dessa då blir slutsålda, 
så det gäller att hinna före i kön och 
göra en insats redan i vår!

Om nu någon undrar vad det är 
för skillnad på en kraschan och en 
medalj, har jag fått lära mig att en 
kraschan är en prydnad, vanligtvis 
något större stycke i metall, men 
utan band och som har en fästanord-
ning på baksidan.

En medalj är en prydnad, oftast 
något mindre, som är fäst i ett band. 
Detta band i sin tur sätts fast på 
fracken, på ett för en Bricolebroder 
bekant sätt.

Den Broder, som tycker det går lite 
trögt med prydnader ifrån Sällska-
pet, har nu via Silverkraschanen en 

lysande möjlighet att komma igång 
och pryda sin frack. Fler medaljer 
och nya grader kommer med tiden 
till dem, som besöker kalasen ofta el-
ler till dem som på annat sätt gör en 
särskilt insats för Borås PB.

Mina Styrande kamrater och jag ser 
fram emot att få dela ut en Silverkra-
schan just till Dig!

Hans	Kristianson,	DStM

Andra graden
Lördagen den 28 januari 2012, var 27 
recipiender kallade till vår Ordens-
sal för att prövas om de var värdige 
att upphöjas till Överkommendörer. 
Under ledning av O, Hans Berglund 
samt CM, Stefan Enander fick alla 
recipienderna sina färdigheter be-
dömda av Alexander Bard/Thomas 
Falk. Det högtidliga gravölet innehöll 
också traditionsenligt sång, både vid 
dryckesbordet och från hästryggen. 
Som avslutning på kapitlet utdelades 
den nya Parkhallskraschanen; i guld 
till 9 förtjänte Bröder samt i silver till 
50 (!) Bröder som bidragit med 500 
skr till Sällskapets ekonomi. 

Under måltidskalaset höll Ordfö-
rande Hans Berglund talet till de 
nyss antagne Överkommendörerna. 

Tacktalet hölls av Broder Peter Nil-
hammer. RSK Thomas Carlén höll 
ett varmt och kärleksfullt tal till det 
Lysande Sällskapet Borås Par Bricole.

Underhållningen till kaffet ordnades 
enligt traditonen av Kören som bytte 
skepnad till den Bacchanaliska Ope-
ran. Det förnämliga stycket Hotello, 
som Pelle Hansen presenterade för 
14 år sedan, hade omarbetats och 
uppfräschats av den eminente Göran 
Hagman. Med 20 Sångarbröder på 
scenen, övriga Kören på plats samt 
den fantastiska Musiken fick alla 
Bröderna en upplevelse som aldrig 
tidigare i vår egen Ordenslokal. 
Jublet och ovationerna efter föreställ-
ningen ville aldrig ta slut. ” Det bästa 
i PB någonsin” var ett återkommande 
omdöme!

Lennart	Helgesson

Recipiender, grad 2
Andreas Ekberg Bengt Adolfsson
Benneth Strivér Christer Svensson
Christian Hamnebo Claes Hanson
Claes Söderberg Dag Bjurklint
Daniel Rudmark Gabriel Philipson
Göran Lejrin Hans Holmqvist
Joakim Hedlund 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
Tore Johansson

www.sandbergab.se

För att kunna fortsätta utveckla vårt 
nya Ordenshus gjordes ett upprop 
till Bröderna i Sällskapet i höstas. Vi 
önskade få in bidrag till detta ända-
mål och lovade särskild belöning, i 
form av en Silverkraschan, till dem 
som sponsrade Ordenshuset med 
500 kr eller mer.

Nu kan vi konstatera att fler än 150 
Bröder hittills varit snabba och beta-
lat in sina bidrag, ofta på mer än 500 
kr, en respons som måste sägas vara 
en succé.

De första dekorerades redan till Bar-
barakalaset, 4 december 2011, och 
till PB2, 28 januari 2012, fick ytterli-
gare ett antal sin välförtjänta belö-
ning. Andra får sina Silverkraschaner 
efterhand som de anmäler sig till ett 
PB-kalas under våren.

Vi hoppas att succén fortsätter och 
att de flesta Bröder i Sällskapet 
under 2012 kommer att pryda sina 
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Jubelkommendör 
och 90 år, med 50 
år i PB-kören
Brodern RGK Erik Kristianson fyllde 
90 år den 6 november 2011 och 
firade detta på före detta Officers-
mässen på I15 i Borås, ihop med 
sina närmaste vänner. För Erik var 
valet att fira just på mässen lite av en 
nostalgitripp, eftersom han under 
beredskapstiden varit värnpliktig 
officer vid I15 och då trampade 
detta golv. Bland andra uppvaktade 
PB-kören jubilaren med sång och tal 
och gav födelsedagen en extra festlig 
inramning. Erik har sjungit 1:e tenor 
i PB-kören i 50 år, men just denna 
gång fick han själv lyssna och njuta av 
skönsången och talen.

Erik började sin PB-karriär 1961 och 
togs in i Sällskapet av faddrarna 2:e 
basen i PB-kören Stellan Andersson 
och dirigenten Carl-Gustaf Ander-
holm, den legendariske direktö-
ren för den Bacchanaliska Kören. 
Faddrarna hade träffat Erik i annat 
sammanhang och då fått höra hans 
ljusa och lyriska sångstämma. Detta 
gjorde att faddrarna insåg att Erik 
skulle bli en välkommen förstärkning 
för 1:e tenoren i PB-kören. Nu efter 

50 år har Erik kvar sin vackra stämma 
och fortsatt varit aktiv, vilket är syn-
nerligen ovanligt, när man kommit 
upp i hans ålder.

Erik är ursprungligen bohuslänning 
och härstammar från det lilla idyl-
liska fiske- och stenhuggarsamhället 
Hovenäset, som ligger nästgårds 
Kungshamn och Smögen. Redan 
som 15 åring flyttade han till Borås, 
till sina tvillingsystrar för att fortsätta 
sin utbildning på handelsskola. Så 
småningom fick han anställning 
vid Olssons Mössfabrik i Borås, ett 
företag han blev trogen nästan hela 
sin yrkeskarriär. Erik, som kom att 

PB-körens julkonsert
carol från Wales. I förstnämnda 
stycke sjöng Roger Sandström solo-
partierna.

Övriga solister var Andreas Johans-
son som sjöng vackert om tusen 
juleljus och Lennart Johansson som 
fyllde kyrkorummet med njutbar 
trumpetklang. Ofrånkomlig i sådana 
här sammanhang är ju Adam’s jul-
sång, här med mäktig bas framförd 
av Carl-Gustaf Ekström. Dessutom 
medverkade Marie-Therese Darius 
som inbjuden soloartist med bland 
annat en innerlig tolkning av ett par 
Maria-visor.

Tjänstgörande prästen Kristian Yng-
vesson kunde med tillfredsställelse 
notera en nästan fulltalig publik, 
glädjande nog med ett stort antal 
PB-Bröder.

Bo	W	Jonsson

ansvara för design, inköp och försälj-
ning, blev så småningom disponent 
vid företaget. En fin titel som på 
den tiden var beviset för att man 
som anställd drev företaget. Denna 
fina nostalgiska titel har Erik också 
behållit, med den äran, i Par Bricoles 
årsböcker, genom alla år. Tyvärr blev 
även detta fina företag så småningom 
nedlagt, som så många andra textil- 
och konfektionsföretag i Borås också 
blivit.

På Sällskapets Barbaradag var Erik 
kallad att ta emot sina Jubelkommen-
dörsprydnader, ihop med före detta 
sångarkollegan Lars-Åke Andréas-
son, som också varit medlem i Borås 
Par Bricole i 50 år. Tyvärr var Broder 
Eriks hälsa inte med honom denna 
Barbaradag, vilket gjorde att han i 
sista stund blev tvungen att ställa in 
sitt deltagande och Lars-Åke ensam 
fick tacka för dem båda. Brodern 
Styrande Mästaren Emeritus Åke An-
derson talade till kvällens Jubelkom-
mendörer på ett inspirerat sätt och 
frambar till dem Sällskapets hyllning 
och varmaste gratulationer. 

Dagen efter besöktes Erik i stället i 
sitt hem av de tre Styrande, som då 
fick tillfälle att krama om honom 
och dekorera honom med de fina 
Jubelkommendörs-prydnaderna. 
Erik fick då även Parkhallskrascha-
nen, nr 1, i silver. Detta på grund 
av att han till sin 90-årsdag, i stället 
för blommor och presenter, önskat 
att gratulanter satte in eventuella 
presentpengar på Par Bricoles konto. 
Sällskapet ligger honom nämligen 
så varmt om hjärtat. Summan blev 
3.300, vilket väl kvalificerade honom 
även för denna utmärkelse. Han 
hoppas också att fler skall följa detta 
exempel i framtiden.       

Hans	Kristianson

Bacchi  
Horn Cup 

2012

Beställ inbjudan idag: golf.boras@parbricole.se

Borås 
Golfklubb  
21-22 maj

Borås Par Bricole står 
arrangör för Bacchi 
Horn Cup 2012. 
Tävlingen spelas  
på Master Course.

Golf-kommitén består av 
Bröderna Nenne Palmé, 
Krister Lundgren,  
Claes Conradson och  
Lennart Helgesson

Jössagatan 23. Tel 033-23 75 00
Öppet: vard 7.00-18.00, lörd 9.00-13.00.    www.norrbytra.se

En riktig bygghandel med personlig service!

 Vår idé är att er bjud a dig ett komp l   e  tt 
byg g  varuhus med allt under ett tak. 
  Besök gärna vår köks-, b a drums- o c  h 
kakelutställning d ä r  vi hjälper dig med lös-
n ingar och sma k   er. Vi förmedlar kontakter 
för alla o l i k a o m råden inom byggsekt  o   r n. 
All t i från o f f e r t e r på färdiga hus, ritnings-
hjälp, kontakter m e d hantverkare till 
mycket enkla r å d o c h lösningar.
  Vi har ett eget snickeri där du kan mått-
beställa t.ex din bokhyll a . Vi fixar p a n e l er , 
lister m .m. i vårt hyvleri.
  Med andra ord så hjälp er vi dig med d e n 
totala lösn i n g e n och d u är alltid välk o m -
m en till oss, företag e t m e d d e n 
personliga servic e n. Testa s å f å r du se!

Vi är över 100 bygghandlare som alla är certifierade 
träexperter. Du hittar oss på xl.bygg.se.

I Caroli kyrka lördagen den 17 
december 2011 höll Borås PB-kör 
sin första offentliga konsert under 
professionell ledning av dirigen-
terna Carl-Gustaf Ekström och Tony 
Thornberg. Utan överdrift kan sägas 
att framträdandet blev synnerligen 
uppskattat.

Programmet anknöt som sig bör till 
julhögtiden, men inte bara med de 
sedvanliga melodierna utan även 
med sådana som sällan eller aldrig 
hörs i julsammanhang. Bland de 
senare kan nämnas Py Bäckmans 
vackra Stad i ljus och en traditionell 
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Vem var egentligen Par Bricoles grundare, Olof Kexél?

Utan tvekan var det Bellman, som 
var den stora inspirationskällan vid 
bildandet av Sällskapet Par Bricole. 
Man kan med fog säga, att Bellmans 
Bacchi Orden fick sin ritualbundna 
fortsättning i Par Bricole. Men, det 
var inte Bellman som tog initiativet 
till bildandet av Sällskapet, nej det 
sköttes av Olof Kexél men ovärderlig 
hjälp av Carl Israel Hallman.

Allt för lite har, enligt min mening, 
delgivits Bröderna om vem Olof 
Kexél var. Den här artikelns syfte är 
att något lida bot på denna brist. 

Från Käxe via Kexhelius och 
Kjexhelius till Kexél
Det Kexélska namnet har undergått 
flera förändringar. Släktens stam-
fader var handelsmannen i Kalmar 
Nils Käxe. Hans son, Peter Kexhelius, 
född 1690, var Adjunet vid Domkyr-
kan i Kalmar och tillika, dels Cantor 
vid Kalmar Läroverk, dels Collega 
vid samma läroverk. Peter skildes 
från sin befattning vid kyrkan 1723, 
sedan han vid en ordväxling med 
Stads-Comministern så hårt slagit 
denne, att den gode prästmannen en 
lång tid måste ligga till sängs och var 
oförmögen till tjänstgöring. Det gick 
tydligen hetsigt till bland kyrkans 
män i Kalmar på 1700-talet! Peter 
Kexhelius dog 1724, inte förvånande, 
utan vidare befordran. 

Peter Kexhelius’ son, Petrus Kexhe-
lius, föddes år 1721 och prästvigdes 

år 1743 till Adjunet vid domkyrkan 
i Kalmar. År 1751 befordrades han 
till Collega Scholæ vid domkyrkan 
och samma år till kyrkoherde i Norra 
Möckleby på Öland. Den 27 maj 
1808 avled han. ”Han	var	till	lynnet	
qvick,	med	de	sednare	åren	underlig	och	
ofta	såsom	rubbad	till	sina	sinnen”, som 
det står i Stiftets hävdateckning.

I Löfmans Herdaminne heter det om 
Peter Kexél: Sonen (Petrus) bråddes	på	
fadren	(Peter),	var	qvick,	men	utsväf-
vande,	ävensom	döttarne”. Döttrarna, 
alltså Olof Kexéls systrar, var ogifta, 
bodde i Kalmar och ansågs vara ”Frö-
jas	dyrkan	tillgifne”.

Studier i Uppsala
Olof Kexél var alltså son till Petrus 
Kexhelius och dennes hustru Sara 
Svebilius. Saras mor, Birgitta Göth 
(gift med kyrkoherden i Runsten 
Olaus Svebilius), var på sin tid 
ansedd som en av de mest utmärkta 
skönheterna i Norden. Olof föddes 
den 28 november 1748. Han avlade 
examen vid Calmar läroverk och blev 
student i Uppsala 1761. Inför pro-
fessor C.F. Georgii disputerade han 
1765, pro exercitio (för	övnings	skull) 
med avhandlingen ”Cogitationes	non-
nullæ	de	Applicatione	Legis	Salicæ	Va-
lesianam	in	Gallia”. (Ungefär: Några 
tankar kring tillämpningen av lagen 
”Salicæ Valesianam” i Frankrike). 

Vid tiden för sin examen i Uppsala 
kallade han sig Kjexhelius. Då han 
den 13 maj 1768 antogs till Aus-
cultant samt e.o. Canslist i Kongl. 
Commerce-Collegium, förekommer 

han, under namnet Kexélius. Men, i 
en förklaring den 16 december 1768, 
skrev han sig Kexél. P.A. Sondén 
påpekar, i sin sammanställning av 
Kexéls skrifter (1837), att han ingen-
stans har träffat på, att Kexél själv har 
skrivit sig Kexell eller Kexhell, utan 
att detta är stavningar som andra 
har hittat på, ofta för att skaffa sig 
bra rimmöjligheter på hans namn. 
Bland dem som har forskat i ämnet 
tycks det råda  enighet om, att Kexél 
själv uttalade sitt namn så som han 
faktiskt stavade det, vilket låter syn-
nerligen plausibelt!

Skriftställaren, politikern och 
domstolskunden Kexél
Efter uppsalatiden började Kexél 
utge skrifter och han startade med 
”Nya	småsaker	till	nöje	och	tidsfördrif”. 
Många av Kexéls skrifter var anonymt 
utgivna. För att värdigt skildra Kexél 
”fordras	Kexéls	pensel” skriver P.A. Son-
dén i sin utgivning av Kexéls samlade 
skrifter (1837). Kexéls författarskap 
var inte bara en lek. ”Bäst	fylls	målet	
av	den,	som	förenar	nyttan	med	nöjet” 
säger Kexél själv vid ett tillfälle. 

Kexéls politiska hemvist var helt klar; 
han sympatiserade med Hattpartiet 
och han gav också ut en veckoskrift 
kallad ”Hatten” vars politiska färg 
angavs av titeln. Kexél var då blott 
20 år gammal vilket, enligt Sondén, 
”torde	ursäkta	omogenheten	i	tankar	och	
mindre	säkerhet	i	språket”. Skriften blev 
inte gammal.

”Prästmannaöden	i	Sverige” var en 
skrift som, med Kexél som utgivare, 

I landsflykt
Det är känt att Kexél gick i borgen 
för en boktryckare Momma den 
yngre ”som	förde	ett	utsväfvande	lefverne	
och	till	slut	rymde”. Kexél blev, som 
borgensman, hårt ansatt av Mommas 
kreditgivare. Detta, tillsammans med 
utgivningen av skrifterna, gjorde 
att Kexél måste rymma från Sverige 
mot slutet av år 1770 eller möjligen i 
början av år 1771. Landsflykt var inte 
ovanligt för skuldtyngda personer 
vid den här tiden. Genom en svensk 
sjökapten kom Kexél till Portugal 
och därefter till London. 

Återkomsten till Sverige
År 1773 återkom Kexél till Sverige. 
Han blev ganska omgående anställd 
som Ordonateur av dåvarande di-
rektören för Kongl. Theatern, Patrik 
Alströmer. Sedermera befordrades 
han till Secreterare vid Directio-
nen öfver Kongl. Maj:ts Spectacler. 
Efter Bellmans död efterträdde han 
denne, år 1795, som Secreterare vid 
Directionen öfver Kongl. Nummer-
lotteriet.

Kexél och bildandet av Par 
Bricole
Den 17 november 1777 hölls på 
källaren Kejsarkronan, i hörnet av 
Drottninggatan och Fredsgatan, av 
Carl Israel Hallman, en Parentation 
över adelsmannen Gottfried Sack-
enhjelm. Kejsarkronan finns inte 
längre, men på samma adress ligger i 
dag restaurangen Pickwick. 

Sackenhjelm var på den tiden en 
bekant man. Han adlades 1770, 

men tog aldrig plats i Riddarhuset. 
Han var ägare till flyglarna av det 
Bergstralska huset, överdirektör för 
fraktverksinrättningen och sanno-
likt starkt begiven på starka drycker. 
Fraktverksinrättningen existerade för 
övrigt endast på pappret. Kexél var 
närvarande vid Hallmans parenta-
tion, tillsammans med ett stort antal 
andra stamkunder på källaren Kejsar-
kronan, exempelvis bröderna Gustaf 
Fabian och Arved Adrian Stjerne-
crantz. De vid parentationen närva-
rande samlades därefter, på Kexels 
initiativ, flera gånger på samma ställe 
och Kexél instiftade dessa samman-
komster som en Orden år 1776. ”Nya	
Ledamöter	antogos	och	Bacchus	dyrkades	
med	all	magt”,	säger	Sondén.	

Vid en maskerad hos Hertig Carl 
var hela detta brödragille inbjudet 
och då bar bokhandlaren Schildt en 
kraschan med två förgyllda svin i; en 
symbol som Bellman hade haft med 
i sina fiktiva dubbningar i Bacchi 
Orden. År 1778 var detta sällskap 
redan så talrikt, att det flyttade till 
Källarmästaren Hüner på Börsen 
och på Kronprinsens födelsedag den 
1 november 1778 var det samlat ”för	
att	betyga	sin	Kronprinsen	sin	glädje”. 
Ännu fanns det ingen skriftlig ritual, 
utan receptionerna omväxlade efter 
Kexéls mer eller mindre goda lynne. 
Ceremonierna var dock oftast de-
samma. Sedan Bergsrådet Jonas Ce-
derstedt blivit intagen i Orden erhöll 
densamma en mer bestående form 
och den första Receptionen efter en 
given ritual skedde den 11 november 
1779 och samma år firades för första 
gången den 4 december såsom Or-
dens Högtidsdag, Barbaradagen. 

Par Bricoles vårhögtidsdag, Sofiada-
gen den 15 maj, har många ansett 
tillkommen som drottning Sophia 
Magdalenas namnsdag, med enligt 
Cederstedt valdes denna dag till ära 
för Sophia Holmstedt ”hvarest	Kexél	
låg	länge	för	ankar”.

Sondén skriver om Par Bricole: 
”Märkvärdigt	blifver	det	alltid,	att	ett	
dryckesgille,	till	en	början	bestående	
af	några	få	vänner,	utan	rang	i	det	

trycktes 1768. Skriften ansågs för-
griplig och Kexél blev anklagad. 
Åklagaren sparade inte på krutet och 
anförde såväl rimliga som orimliga 
anklagelser för att få Kexél fälld. 
Hof-Rätten fann den historiska 
delen av skriften inte tillhöra deras 
jurisdiktion och frikände Kexél från 
åklagarens beskyllning, att ”ha	visat	
förakt	emot	vår	sanna	troslära	eller	sökt	
åstadkomma	sådant	hos	andra”. Men 
för några ”hårda	och	ogrundade	tillmä-
len	emot	tidens	prästerskap	i	gemen,	och	
obehöriga	tillvitelser	emot	öfriga	medbor-
gare	i	Riket” dömdes Kexél att böta 
300 daler Silfvermynt. (Utslag den 23 
maj 1769). Det blev sedermera klar-
lagt, att det inte var Kexél som hade 
författat skriften, utan hävdateckna-
ren Anders Botin. Kexél hade endast 
åtagit sig utgivarskapet, förmodligen 
mot en ersättning härför. Man får 
hoppas att den ersättningen översteg 
böterna!

Kort därefter råkade Kexél ut för ett 
annat domstolsäventyr, genom ett 
”Bref	om	Mössornas	Ursprung	och	Upp-
förande”. Skriften utkom den 23 maj 
1769 och drogs in redan den 30 maj. 
Genom Kongl. Svea Hof-Rätts utslag 
den 7 juni 1769 dömdes Kexél till 
300 Daler Silfvermynts böter. Skriften 
blev genom Kongl. Slotts-Concelliets 
kungörelse den 19 juli 1769 återigen 
förbjuden ”med	antydan	för	envar,	att	
inom	tre	månader	till	Kongl.	Slotts-Can-
celliet	inlämna	sina	exemplar	av	nämnda	
föregripliga	skrift”. Tydligen gav Kexél 
ut en ny utgåva direkt efter den för-
sta domen, vilket minst sagt, verkade 
lite oförsiktigt.

Alingsåsvägen 6, BORås
TelefOn 033-20 48 60
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allmänna,	kunde	inom	några	få	år	för-
vandlas	till	ett	af	de	mest	talrika	Ordens-
Sällskaper,	der	icke	blott	personer	af	de	
högsta	värdigheter,	utan	äfven	nästan	
alla	utmärkta	Snillen	hade	inträdt.	Att	
det	vittnar	om	utomordentliga	talenter	
hos	den	man,	som	hufvudsakligast	bidrog	
till	att	lifva	och	sammanhålla	Sällskapet,	
lärer	icke	kunna	bestridas”. Fortsätt-
ningen hör mera till Par Bricoles än 
Kexéls historia. 

Kexél och Bellman
Kexél träffade första gången Bellman 
på ett lite ovanligt sätt. Under lång 
tid hade Kexél försökt att bli bekant 
med Bellman utan att lyckas. Kexél 
visste att Bellman till frukost ofta ville 
ha sillsallad och att han ofta intog 
denna måltid på ett särskilt närings-
ställe. Kexél begav sig en dag tidigt 
dit och beställde in ställets all sillsal-
lad. När Bellman slutligen kom och 
beställde sin sallad var den således 
slut. Då dök Kexél upp och sa till 
Bellman: ”Behagar	min	herre	sillsal-
lat	så	kom	till	mig,	jag	är	aldrig	utan	
sillsallat”. Varefter Kexél ur fickan 
drog upp ett stort och väl omlagt 
paket, som innehöll den efterfrågade 
rätten. Bellman lär då ha svarat: ”Det	
kan	jag	kalla	att	vara	en	reglerad	karl,	vi	
måste	bli	bröder!”

Den utfattige Kexél
De skulder Kexél hade ådragit sig 
under sin bekantskap med Momma 
hade bragt hans affärer i sådan oord-

ning, att de aldrig kunde återställas. 
Att spara, eller neka sig njutningar 
var inte Kexéls starka sida. Dessutom 
var han mycket noga med prydlighet 
i sin klädsel, så att han alltid kunde 
visa sig i de bästa sällskap. Fattig-
domen blev därför hans sällskap 
hela livet igenom. Stundtals var han 
i sådan belägenhet, att de flesta i 
hans sällskap skulle ha ansett sig lida 
ordentlig nöd. Men Kexél fördrog 
allt med jämnt och glatt sinne. Att 
beklaga sig eller ligga andra till last 
var inte förenligt med hans lynne. 
En ämbetsman som bodde i samma 
hus som Kexél sökte vid ett tillfälle 
hans bekantskap för att kunna hjälpa 
honom. Kexél befanns då, förutom 
sängen, endast äga ett bord, ett par 
stolar, ett bläckhorn och en butelj, 
som nyttjades till ljusstake. När han 
kulle gå ut tråcklade han själv fast de 
fina och stärkta manschetterna vid 
en söndrig skjorta. Däremot var den 
enda kostymen och hans chapeau-
claque alltid i gott skick.

Nöden drev honom ut på den lit-
terära banan och han utgav åtskilliga 
arbeten för att locka köpare, Bland 
annat ”Mina	Tidsfördrif	på	Gäldstu-
gan”. Där skrev han bland annat 
följande inledning till skriften:

”I	denna	Creditens	ohyggeliga	hämde-
arrest,	der	Ängslan	på	ena	sidan	sitter,	
i	svart	robekofta,	och	sjunger	fångvisor	
och	Bedröfvelsen	på	den	andra,	i	en	
utsliten	nattrock,	och	förklarar	honom	

Utsöknings-Balken,	hvad	menar	du	
väl	der	kan	finnas	för	nöjen?	Nerrökta	
murar,	rostiga	galler,	dånet	af	reglar	och	
lås,	åsynen	af	svarta	peruker	och	långa	
messingsvärjor,	kunna	ju	icke	ge	något	
särdeles	angenämt	tidsfördrif.	Icke	dess	
mindre	bjuder	jag	till	att	roa	mig	så	godt	
jag	kan.	Här	lemnas	dig	ett	prof;	vinner	
det	ditt	bifall,	så	skall	jag	uppvakta	dig	
med	fortsättningen,	om	det	intet	dessför-
innan	skulle	behaga	min	borgenär,	den	
stränge	Herr	Mutarmius,	att	återge	mig	
min	förlorade	frihet”. 

I fortsättningen innehåller sam-
lingen, bland annat, diverse präst-
historier, som ådrog sig Stockholms 
Stads Consistorii vrede och Lagens 
beivran. Sagorna gick ut på att paro-
diera berättelserna om Kung Salomo 
och Simson. Rättegången gav Kexél 
tillfälle, att avge kvicka förklaringar, 
som överträffade tidskriftens värde 
och gjorde anklagelsen löjlig. Kexél 
fick genom rättegången en betydligt 
större avsättning för verket än vad 
som annars hade blivit fallet. I Öfre 
Borgrätten ville en ledamot döma till 
böter och offentlig avbön i Storkyr-
kan. Slutligen enades man dock om 
att utdela en varning till Kexél och 
att de aktuella skrifterna skulle dras 
in. 

Kexél gav även ut Bacchi Handbibli-
othek, vars förnämsta värde tveklöst 
ligger i, att Kexél lyckades få Bellman 
att bidra med texter.

Pjäsförfattaren
Kexél skrev även stycken för teatern. 
Mycket var lånat från franska och 
engelska arbeten, men Kexél gjorde 
om dem till att passa svenska förhål-
landen. De stycken som fick bäst 
kritik av samtiden var ”Michel	Wingler,	
eller	Bättre	vara	Brödlös	än	Rådlös” 
och ”Capiten	Puff	eller	Storprataren”. 
Det senare skådespelet lär för övrigt 
ha skrivits särskilt med tanke på 
den store aktören Lars Hjortsberg, 
som sedermera blev en synnerligen 
uppskattad Stor-Mästare i Sällskapet. 
Stycket var en riktig långkörare och 
ansåg länge vara en av den svenska 
teaterns största succéer. Dessutom var 
stycket troligen Hjortsbergs verkliga 
genombrott som skådespelare.

När Kexél år 1781 blev bysatt på 
Högvakten roade det honom att 
sätta upp en förteckning över dem 
som besökte honom. Det blev till 
slut 252 personer. Samtliga män är 
namngivna, medan dambesöken, 
”av	grannlagenhet”, inte nämns annat 
än som ”hederliga	fruentimmer” och 
liknande. En hel del av de besökande 
var medlemmar i Par Bricole, bland 
annat Bellman och Hallman som 
avlade sina besök gemensamt. 

Avsägelsen som Sällskapet Par 
Bricoles General-Ceremoni-
mästare
Medan Kexél hade sitt sista obehagli-
ga härbärge på gäldstugan skrev han 
följande brev till Bröder Consistoria-
les i Par Bricole:

”Högst	Uppsatte,	Högst	durchsigtige	och	
högst	oförgängelige	Bacchi	Man,	Guver-
nör	samt	Ordförande!

Högt	uppsatte,	Högt	durchsigtige	och	
högt	oförgängelige	Bacchi	Män	och	vice	
Guvernörer.

Durchsigtige	och	oförgängelige	Seeende	
Bröder	af	Sjunde	hemliga	Graden,

Förnumstige	och	Skinande	Bröder	Bacchi	
Söner,	Capitulares	och	Consistoriales!

Sedan	mitt	våta	lif	ändteligen	hunnit	sitt	
mål	och	den	nyktra	misscrediten	nu	mera	
beledsagat	mig	till	mitt	otörstiga	hvilo-
rum,	har	jag	velat	gifva	eder	tillkänna,	
Åtskillige	i	Baccho,	att	jag,	innan	denna	
torra	catastrophen	skedde	i	min	fuktiga	
vandel,	med	fulla	sinnen,	pocalen	för	
mun	och	skorpan	i	näfven,	i	närvaro	av	
den	milde	Fadrens	Män	och	högst	ansen-
lige	Procuratorer,	testamenterat,	skänkt	
och	förärat	min	i	lifstiden	innehafvande	
General-ceremonimästarestaf	och	öfrige	
förnumstige	Decorationer	och	höga	rät-
tigheter	till	Vår	Faders	äldsta	Son,	den	
seende,	durchsigtige	och	oförgänglige	
Brodren	Björkstedt;	törstandes	jag	på	
desse	torra	Eliseiska	Fälten	i	det	glada	
hopp,	att	Mine	Älsklige,	denna	min	våta	
vilja	benägit	verkställen	och	denne	min	
utnämnde	Efterträdare	till	Generalceremo-
nimästare-embetet	med	behörigt	fluidum	
och	gamman	erkännen.

Så	slår	jag	fritt	nu	locket	till,	
Och	tar	mitt	stop	och	vandrar:	
Hvarthän	jag	icke	veta	vill;	
Stor	sak,	mig	ingen	klandrar.	
Jag	har	förfall,	jag	måste	dö	
Och	skiljas	från	er	lusta;	
Men	ni	mitt	lif	på	Bacchi	ö	
I	klunkar	bören	pusta.

Böljorna	frusa	i	Creditens	Phlegeton,		
Caron	på	stranden,	i	skinnbyxor	och	mes-
singsvärja,	ropar	mig,	Plutos	Politimäs-
tare	rycker	mig	pennan	ur	handen,	så	jag	
får	icke	mer	än	underteckna	mitt	numera	
på	sedlar	till	sedelhafvaren	och	accepte-
rade	källare-räkningar	onyttiga	namn.

Olof	Kexél	
Eliseiska	Högvakten	d.	3	April	5:te	året	
efter	Kronobränneriernas	inrättning”

På operadagarna uttogs Kexél ur by-
sättningshäktet för att göra sin tjänst. 
Sedermera reglerades saken slutli-
gen på så sätt, att Operadirektionen 
skickade större delen av Kexéls lön 
till hans kreditorer, så att han kunde 
släppas på fri fot.

Kexél själv uttryckte saken så här:

Jag	flera	björnar	har,	än	himlahvalfvet	
stjernor,	
Än	Södertelje	svin	och	Storsultanen	
tärnor,	
Än	Hüner	droppar	har	i	sina	våta	krus,	
Än	Bergman	har	procent	och	skinnarn	
Björk	har	hus.	
Allt	sådant	likväl	mig	aldrig	så	för-
skräcker,	
Att	då	en	Bacchi	Bror	sin	flaska	till	mig	
räcker,	
Jag	henne	tar	emot	och	dricker	som	jag	
kan,	
Och	ger	varenda	björn	åt	Beelzebub	och	
fan.

I slutet av år 1795 var Kexél bjuden 
till skådespelaren och Bricolebro-
dern Lars Hjortsbergs bröllop. Han 
kom något sen och var illamående 
och kunde därför inte vare sig äta 
eller dricka. Han blev allvarligt sjuk, 
men kunde ändå bevista en samman-
komst i Par Bricole. Av en läkare blev 
Kexél ordinerad ett slags kräkpulver, 
som skulle tas ett åt gången. När det 
inte hjälpe tog han två på en gång, 
ett försök som kostade honom livet. 
Kexél dog den 5 mars 1796.

Dåvarande Stor-Mästaren Jonas Ce-
derstedt tecknade, i utdrag, följande 
bild av Kexél efter dennes bortgång 
(översatt av mig till dagens svenska).

Kexél	hade	ett	lekande	sinne,	föga	fallet	
för	djupa	betraktelser,	men	med	en	stor	
lätthet	för	att	på	stället	applicera	andras	
produkter	som	sina	egna	och	därmed,	dels	
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Avsändare: Borås Par Bricole, Box 236, 503 09 Borås

Se där! Så var då detta KLANG!-num-
mer redan till ända. För alla dem 
som åstadkommit tidskriften vore det 
en stor glädje om ni, Läsande Brö-
der, i denna funnit något av värde för 
er personliga utveckling. Om inte, 
hör av er till redaktionen.

Vad har vi så att se fram emot under 
vårens återstående kapitel och 
anständiga nöjen? Jo, Mine Bröder, 
helt visst och först och främst får vi 
bevittna den slutgiltiga upplösningen 
av det spänningsfyllda dramat inom 
arbetsgraderna. Betydligt lugnare 
torde Söndagen Cantate den 22 april 
visa sig vara. Och, ej att förglömma, 
med välljud kommer PB-kören att 
konsertera och därvid bland annat 
hälsa våren välkommen.

Slutligen – nyper ännu kylan i Brö-
ders näsor, dröjer mörkret ännu för 
länge över nejden? Var tröst, som 
diktaren Viktor Rydberg så lämpligt 
uttryckte saken. Som utlovats närmar 
sig ljuset obevekligt.

Bo	W	Jonsson

roa,	dels	förundra	sina	åhörare	och	lä-
sare.	Jag	har	ofta	sett	folk	förgapa	sig	över	
hans	impromtuer,	vilka	jag	väl	har	hört	
säkert	tjugo	gånger	förut.	Han	började	
först	vid	sin	hemkomst	(efter	landsflykten)	
att	efterapa	Bellman	så,	att	de	vackraste	
av	Bellmans	Bacchanaliska	sånger	flöto	
ur	honom	med	den	mest	förundransvärda	
lätthet.	En	mycket	vacker	röst	hjälpte	ho-
nom	i	början	medan	den	förföll	de	senare	
åren.	Under	de	tjugo	år	som	jag	har	känt	
honom	har	jag	aldrig	hört	honom	omtalas	
som	ovän.	Hans	glättighet	var	medfödd.	

Denna	glättighet	gjorde	också,	att	han	i	
Sällskap	var	mycket	behagligare	än	själve	
Bellman,	vilken	ofta,	innan	han	av	dru-
vornas	saft	blev	uppvärmd,	satt	ganska	
tyst	och	mulen.	

Bengt	I.	Johansson,	
Styrande	Mästare	Emeritus

Huvudsaklig källa: Olof Kexéls skrifter sam-
lade av P.A. Sondén (1837).
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