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Kallelse till 
Grad X
finner Bror på sidan 7.

PB Senioren
Dags att fundera på julmiddag?
Sidan 11.

D.B.K. intar 
Voksenåsen
Läs berättelsen om när en trelåda 
ur D.B.K. reste till Oslo. Sidan 10.

Nästa EVOE: Manusstopp 
25 mars 2006, utsändes v. 15

Par Bricoles 
märkesmän
O.S. Martin Stugart berättar om 
Daniel Georg Nescher (1753-1827).
Sidan 8.

Talangerna har 
gjort det igen!
”Trafalgar, en dubbel halvnelson”.
Nu är det snart dags för ett nytt 
Spex. Boka dina biljetter redan nu 
och säkerställ en plats i publiken till 
2006 års spexsuccé! Sidan 12. 

Kulturaftnar
Datum för vårens kulturaftnar är 
redan bestämda och finnes tillsam-
mans med  anmälningsrutinerna 
på sidan 2.

Bacchi Horn Cup 
Ösregn och endast 6 grader varmt.
Det hindrade inte 63 Bröder, varav 14   
från Moderlogen, att kämpa för seger 
på Ulricehamns GK. Sidan 9.

inbjuder Dig käre Bror att fira

BARBARADAGEN
Sid 4-5

EN DUBBEL HALVNELSONEN DUBBEL HALVNELSONEN DUBBEL HALVNELSONEN DUBBEL HALVNELSON

Den Bacchanaliska Theatern ger

Nya Bröder

Vid givandet av första Graden 22 
oktober hade vi glädjen att hälsa 32 
nya Bröder välkomna. 
Sidan 10.



STORMÄSTAREN HAR ORDET
Välkomna till en ”vanlig” Barbaradag!

Om Du, min Bror, undrar varför jag säger ”vanlig” Barba-
radag så beror det på att det är en Barbaradag helt i linje med 
vad som är normalt förekommande på en Barbaradag.

Förra året hade vi installation av ny DSM och ny SK. Det är 
ju alltid en  speciell tilldragelse och vi har då också glädjen 
att se många av våra Bröder från Dotterlogerna närvarande. 
Förra året avslutade vi med en vickning på Stamhuset för 
våra tillresta gäster och ordnade en jamsession med Christer 
Alexandersson. Henrik Mickos och Torbjörn 
Palm en jazzupplevelse som hördes långt ner 
till Slussen. Vilken stämning och vilket hålli-
gång det blev.  
År 2006 skall vi ha Barbarabal med ingen min-
dre än Henrik Mickos som primus motor och 
år 2007 blir det högtidlig installation av ny 
Stormästare och ny Storkansler.
Därför säger jag att det i år, 2005 , blir en ”van-
lig” Barbaradag. Detta hindrar naturligtvis inte 
att vi skall ha en stor och lysande fest med allt 
vad Bricole kan visa upp i talangväg – och det 
är som bekant inte lite!

Christer Alexandersson är sedan länge igång med general-
planer, tidsplaner och repetitioner och om detta kan jag bara 
travestera vad Vanheden brukar säga om Sickans planer i 
Jönssonligan – ” Det är lysande, Christer!” som då kan svara 
”allt är tajmat och klart, in i minsta detalj”.

Barbaradagen börjar faktiskt några dagar innan själva ”da-
gen”. Det är receptionen av nya Guvernörer (Grad VIII) som 
sker i Stamhuset. Det är DSM Pino Pilotti som leder graden 
i den förtätade atmosfär som alltid råder i Stamhuset. Med 
Pinos ledarskap blir det med all säkerhet extra förtätat. De 
sålunda recipierade Guvernörerna kommer sedan till Grand 
på själva Barbaradagen för att dubbas och för att erhålla sina 
gradband och därefter deltaga i det magnifika måltidskalaset.

Innan själva Barbaradagen börjar i Vinterträdgården kom-
mer SK pt. Lars Bergelv att leda receptionen av vice Guver-
nörer (Grad V) i Vapensalen på Grand. Jag rekommenderar 
så många som kan att vara med för det är en fin reception och 
väl värd ett besök. Inte minst som en vänlig gest till recipien-
derna. De nya vice Guvernörerna ansluter sedan till övriga 
Bröder i Vinterträdgården.

Klockan 15.00 startar processionen och intåget i Vinterträd-
gården. Där vidtager sedan i vanlig ordning ri-
tuellt och högtidligt öppnande samt konsert av 
vår eminenta kör i full skala. Därefter följer 
läsandet av segrande Barbaratal samt brytande 
av försluten namnsedel på författaren som hyl-
las och belönas. Apropå belöningar följer så ett 
medaljregn där utmärkta Bröder utmärkes på-
tagligt. En alltid lika uppskattad programpunkt.
För att stärka oss efter detta laddar de Styrande 
punschbålen och därefter vidtager en insamling 
som detta år tillfaller Br. Gunnar Hyléns Min-
nesfond. Efter detta utrymmer vi snabbt Vin-

terträdgården och beger oss till barer på olika ställen inom 
Grand och där underhållning ordnas i Spegelsalen och Va-
pensalen. Så är det dags för intåg i Vinterträdgården igen, nu 
till ett magnifikt måltidskalas där vi även får njuta av ännu 
mera sång, ännu mera musik, en myckenhet teater och lysan-
de talekonst med andra ord precis som vanligt i Par Bricole 
– fast så mycket mer, lysande och generöst.

En Barbaradag är en dag då hela Bricoleriet visar upp sig 
med allt det förmår men där i allt det storslagna ändå för-
märks det som utgör grunden för vårt sällskap, nämligen
ömsesidig vänskap, aktning och förtroende.   

Varmt välkomna
  

S. O.  Forselius 
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Vårens kulturaftnar kommer att äga rum följande datum:

1/2 2006

1/3 2006

5/4 2006

Programmet kommer attt finnas tillgängligt på 
Internet (www.parbricole.se) och på Kansliet 8/12 2005.

Anmälan kan ske detta datum efter kl 12:00, 
antingen via e-post: kulturafton@hotmail.com, 
eller för Bröder som saknar tillgång till e-post kan 
anmälan göras till Kansliet.

Anmälningar tas även upp vid sista årets sista 
kulturafton 7/12 2005.

Alla dessa tre anmälningssätt är likvärdiga, dvs det ges 
ingen förtur för det ena eller andra anmälningssättet.

Skulle för någon kulturafton de samlade anmälningarna 
från 7/12 och 8/12 2005 överskrida antalet platser 
tillgrips lottning.

Senast 15 januari meddelas brevledes om plats erhållits.

Lennart Berg
Director Par Bricoles kulturaftnar

Kulturaftnar Våren 2006
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Sammanträdesdagar VT 2006
Lördagen den 21 januari  
Stora konseljen Stamhuset

Onsdagen den 8 februari  
Prövning Grad X   Stamhuset 

Lördagen den 11 februari  
Grad X   Odd Fellow

Lördagen den 18 mars   
Grad II   Frimurarehuset

Fre-/lördag den 7 och 8 april  
D.B.A.   Stamhuset

Lördagen den 8 april   
Grad IV  Frimurarehuset

Torsdagen den 20 april  
Stora Rådet  Stamhuset

Lördagen den 22 april   
Grad XI Operaterassen/Odd Fellow

Söndagen den 14 maj   
Vårhögtidsdag  Hasselbacken
Grad I, Grad VII & Årsmöte

Onsdagen den 26 juli   
Bellmandagen   Hasselbacken

Redaktörens ruta
Änteligen ett nytt och fräscht 
nummer av EVOE, Ditt husorgan! 
Innehållsrikt och färgsprakande 
som aldrig tillförne. Och nu vill 
Du, min Bror, säkert veta varför 
Du fått vänta så länge på denna 
godbit. Svaret är helt enkelt att vi 
måste dra ner på kostnaderna. Har 
Du möjligen hört det förut? Det går 
inte basera en tillvaro på att varje 

år sälja en del av tillgångarna för att få debet och kredit att gå 
ihop. Så har det nu varit för vårt kära Sällskap i rätt många 
år. Våra intäkter i form av medlemsavgifter minskar konti-
nuerligt, möjligen beroende på att en del medlemmar tvingas 
prioritera andra utgifter och det är ju på alla sätt beklagligt. 

Allmänt sett måste vi alla försöka göra mera för att hålla med-
lemsantalet uppe! Återkommande nedskärningar och begräns-
ningar leder förr eller senare till att Sällskapets attraktivitet 
minskar och därför måste vi nu försöka bryta vad som kan 
utvecklas till en ond cirkel. Var och en av oss har väl i sin om-
givning någon man, gärna ung, som dels kan bedömas kunna 
vara till glädje i Par Bricole och (detta är viktigt) som har de 
personliga förutsättningarna för att kunna trivas hos oss och 
med oss. Varför inte kittla vederbörandes nyfikenhet genom 
att ta med honom på en av cicerongruppens visningar av Stam-
huset. Sedan kan man fullfölja tex med gemensamma besök på 
Körens konsert och Komediteatern med nästa års spex. Men 
kom ihåg att det inte är fråga om värvning. Väck intresse, visa 
vad vi kan bjuda på men låt Din kandidat själv efter hand upp-
täcka det bricolistiska ljuset. Då undviker vi besvikelser.

För EVOE:s del måste vi tills vidare begränsa oss till två 
utgåvor per år, en under våren och en under hösten. Redak-
tionens förhoppning är att genom dessa nummer ändå kunna 
ge fullgod information, inte minst vad rör den nästkomman-
de PB-terminen. Detta höstnummer innehåller sålunda den 
förstahandsinformation Du behöver för att kunna pricka in 
vårens godbitar i Din kalender. Vårens nummer kommer att i 
samma anda informera om höstens begivenheter. Därutöver 
hoppas vi att liksom tidigare kunna ge intressanta och roan-
de glimtar ur Par Bricoles tidigare och nyare historia. Det hör 
till bilden att omfånget kan utökas något om behov uppstår.  

Merparten kallelser kommer som en följd av detta att tills 
vidare utsändas från kansliet, precis som det var förr. Vårens 
utskick ser ut som följer:

Kallelser till Grad II och IV utsänds i en och samma försän-
delse under vecka 7 (manusstopp den 27 januari),
kallelse till RSK utsänds minst fyra veckor före kapitlet som 
är den 22 april. Kallelser till Grad I, VII och Vårhögtids-
dagen införs i EVOE:s vårnummer med utskick i vecka 15 
(manusstopp den 24 mars) och slutlig kallelse till Bellman-
dagen utsänds i vecka 25 (manusstopp den 1 juni).

Med Broderliga hälsningar från
Redaktören

Funderar du på att 
skriva Barbaratal?

Fundera över hur du med ett tal i versi-
fierad form skulle vilja hylla vår evigt 
unga Moster. Skicka in ditt Barbaratal 
till Kansliet i ett kuvert och glöm inte 
att bifoga ditt namn på en namnsedel i 
ett förseglat kuvert.

Tal ska vara inne senast 15 november.

P.B.-KONTAKTEN
Önskar du kontakt med någon PB-broder för att 

samtala, ta en kopp kaffe eller få hjälp med 
något praktiskt ärende eller för att ta dig till  

eller från en PB-aktivitet?

Ring då gärna Br GUNNAR REHNBERG 
på telefon  08-751 89 89 eller till PB-kontaktens

 telefonsvarare med nummer 08-643 25 30.



inbjuder Dig käre Bror att fira

BARBARADAGEN
 

Lördagen den 3 december 2005
i den vackra och stilfulla Vinterträdgården å Grand Hôtel, Stockholm.

PROGRAM:
                       * 13.00 Inskrivning av kallade Recipiender

                     * 13.30 Bröder som har fått utnämningsbrev 
                                      recipierar i femte Graden. 

                       * 14.50 Platserna intagna i Vinterträdgården 

                         * 15.00 Musiken spelar upp, Högtidskapitlet börjar.

                     * 16.45 Kapitlet avslutas, barerna i Spegelsalen öppnar

                            * 18.15 Måltidskalaset i Vinterträdgården inleds 

                             * 22.00 Måltidskalaset avslutas, PB-Puben öppnas

                              * 00.00 Barbaradagen avslutas

                                  KLÄDSEL: Högtidsdräkt med vit väst och gradband, 
           P.B.:s medaljer och andra utmärkelser samt - efter egen 
                            önskan - svenska och utländska officiella ordnar och medaljer.

                                     Varmt Välkomna!
                                                Christer Alexandersson

                                               Generalceremonimästare



inbjuder Dig käre Bror att fira

BARBARADAGEN
 

Lördagen den 3 december 2005
i den vackra och stilfulla Vinterträdgården å Grand Hôtel, Stockholm.

MENY:
  Laxtartar med dillolja

***
        Stekt kalvryggfilé med haricot verts och pepparsky

*** 
Choklad- och hallonmoussetårta med hallonsås

***
Öl / Mineralvatten

Graham Beck Shiraz Cabernet Sauvignon 2003  
Kaffe och punsch

***
      ANMÄLAN: Priset för Måltidskalaset är 830 kronor. Härutöver kan 
                Bröderna efter eget önskemål inhandla snaps och avec på plats.
       Bindande anmälan görs genom inbetalning till P.B.:s PlusGiro 15 14 05-8 
                   på så sätt att inbetalning är registrerad senast den 24 november (glöm 
                     inte att ange namn och grad). Inbetalningskort är bifogat detta utskick.
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Äntligen
Nu verkar det som om våra problem med att finna en perma-
nent hemvist för våra tre högsta Riddargrader kan lösas.

Ordenssällskapet Odd Fellows har välvilligt ställt sina loka-
ler på Västra Trädgårdsgatan – snett emot Jakobs kyrka – till 
vårt förfogande. Det innebär att vi där kan ge graderna och 
därefter samlas till måltidkalasen under ett och samma tak.
Matsalen rymmer 180 sittande och ett flertal barer finns för 
samling både före och efter måltiderna. Matsalen är liksom 
hos Frimurarna neutral utan specifika Odd Fellow symboler.

Vår Ordensintendent Nils-Olof Söderqvist och underteck-
nad var och inspekterade de lokaler som vi får disponera och 
de stämmer utomordentligt väl för våra ändamål både då det 
gäller antal, utformning, inredning och storlek. Mycket lite 
behöver ändras och de fåtaliga symboler som finns passar 
lika bra för oss. Recipienderna får många olika större och 
mindre rum där de kan samlas, avskilda från övriga Bröder, 
och där ev. förekommande gradintroduktioner kan ges.  
Enligt Nils-Olof underlättar det för Rekvisita-gruppen att 
kunna köra all rekvisita till en enda plats och att det där 
finns gott om utrymme för ”dukning” enligt våra ritualer. 
Det innebär för våra Bröder att nu kan samtliga berättigade 
beredas plats att följa de olika gradgivningarna och någon 
begränsning i antal behöver inte göras vilket tidigare inne-
bar att en stor del bara kunde bevista måltidskalaset. 
Ordenssalen tar 180 personer sittande utan extra stolar på gol-
vet och så många är vi inte på de högsta Riddargraderna.

Köksmästaren är densamme som driver köket för Frimurarna 
där vi har våra arbetsgrader, vilket innebär att vi nu har samma 
krögare för sju av våra grader. Att sedan vår egen Christer 
Ahlberg numera är anställd hos krögaren gör inte saken sämre. 

Med denna lösning får vi denna gradgivningsordning: 

Grad  1 – 4       
Hos Frimurarna i Bååtska Palatset.

Grad  5, 8  
Barbaradagen på Grand, Spegelsalen och Vinterträdgården.

Grad 6  
Storkyrkan, Grand Spegelsalen och Vinterträdgården

Grad  1, 7   
På Hasselbacken Vårhögtidsdagen.

Grad  9, RGK, RSK 
Hos Odd Fellows.

Bellmandagen 
Hasselbacken.

I förlängningen innebär denna lösning att vi kan erbjuda 
ett lägre pris än tidigare för måltidskalasen vid våra högsta 
Riddaregrader, vilket inte heller skall glömmas bort i sam-
manhanget.

Låt mig avslutningsvis säga att jag personligen är mycket 
glad åt den här uppgörelsen. 
Jag tycker att det har varit bökigt och stökigt med avbryt-
ningen av graderna för förflyttning från Stamhuset till div. 
krogar för måltidskalasen. 

Jag tycker att det varit tråkigt att inte kunna bereda plats för 
berättigade Bröder att kunna följa gradgivningarna p.g.a. 
utrymmesbrist i Stamhuset. Jag tycker också att det är skönt 
att inte slita på vårt kära Stamhus, vilket gradgivningarna 
onekligen gör. Jag tycker det är bra att Rekvisitagruppens 
jobb underlättas och jag tycker inte heller att det är något 
fel i att kunna erbjuda Bröderna en måltidskostnad som inte 
håller guldkrogarnas nivå.

Då det gäller Barbara, 6:an och Vårhögtidsdagen är de 
av en sådan dignitet att där måste vi vara på Grand och 
Hasselbacken, både av utrymmesskäl och av vår önskan om 
storslagenhet. Något mer storlaget än Grand kan man knap-
past tänka sig och då det gäller Vårhögtid och Bellmandag 
är Hasselbacken svårslaget.

Så – käre Bröder, förhoppningsvis kommer den här lös-
ningen att bli precis så bra som jag hoppas, i varje fall kan 
jag inte se någon bättre.
     

S.O. Forselius

Den Bacchanaliska Kören ger julkonserter söndagen 
den 11 december i Riddarhuset kl. 16.00 och 19.00

Vi kommer att framföra traditionella julsånger samt lite lättsammare juliga tongångar med spexig kvartettsång. 
DBT-orkestern ackompanjerar och Magnus Kyhle står för det solistiska.

Boka plats genom att sätta in 170 kronor per person på körens Plusgiro, konto 153527-7.
Ange ditt namn, antalet personer och vilken föreställning ni vill gå på. 

Endast 250 platser per föreställning, så först till kvarn... 

OBS! Innan ni betalar, gå in på moderlogens hemsida (Medlemsinfo/Nyheter) och kontrollera att platser finns kvar. 
Inga biljetter kommer att skickas ut, insläpp görs efter namnlista! 

Eventuella frågor besvaras av Bertil Persson, tfn 08-51012389 eller av Gunnar Wannborg, tfn 08-7562406.

PS: försäkra dig om ett gott smakprov ur vår repertoar genom att köpa vår senaste 
CD-skiva ”Stämmor och stämningar”. Beställ av Bertil Persson eller kontakta kansliet!



P.B. ★ ★ ★ ★

KALLAR HÄRMED TILL 

RIDDAREKAPITLET
vilket gives i Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11 A i Stockholm

Lördagen den 11 februari 2006, klockan 16.30

Officierande och kallade recipiender samlas klockan 16.00
Klädsel:  Högtidsdräkt med svart väst

MIDDAG
Efter det högtidliga Riddarekapitlet intages en gemensam middag klockan 18.00.

Middagen betingar ett pris av 420 kronor och består av förrätt och varmrätt samt kaffe och kaka.
Öl/mineralvatten ingår. Snaps kostar 60 kronor och ett glas vin 40 kronor.

ANMÄLAN
Anmälan sker genom inbetalning av måltidsavgiften 420 kronor till P.B.:s plusgiro 15 14 05-8 på 

sådant sätt att betalningen är registrerad på P.B.:s plusgiro senast den 2 februari 2006.
Glöm ej att ange namn och grad! Inbetalningskort är bifogat i detta utskick.

 

OBLIGATORISK PRÖVNING FÖR RECIPIENDERNA
Obligatorisk prövning till denna grad äger rum i Stamhuset onsdagen den 8 februari 

klockan 19.00. Klädsel vid prövningen:  Vardagsdräkt och gradhalsband.

Varmt och Broderligen välkomna!

Sven Olof Forselius
Stormästare
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PAR BR ICO LES MÄR KESMÄN

Här följer O.S. Martin Stugarts 
berättelse om Daniel Georg Nescher 
(1753-1827).

Daniel Georg Nescher, vad säger det namnet dagens brico-
lister? Troligen inte mycket. Men erfarenheterna från hans 
tid som Stormästare (1812-20) är likafullt viktiga. Vi skulle 
göra klokt i att studera Neschers metoder att lösa bricolistis-
ka problem. Tvåhundra år har gått sedan Nescher styrde i Par 
Bricole. Då stod den ideologiska striden mellan 
gustavianerna och förromantikerna, en 
strid som rev upp djupa och långva-
riga sår. Spår av dem fanns kvar 
ännu på 1970-talet.

Då satt Bröderna med facit 
i hand: Daniel Georg 
Nescher var en reaktio-
när och uppblåst narr, 
en svuren fiende till 
glädjen. Först när han 
avlägsnats från sin post 
kunde det bricolistiska 
ljuset skina klart.

Men var det så enkelt? 
Broder Lars Wikström, 
mångårig forskare och 
dito ledamot av den 
Bacchanaliska akademien, 
ifrågasatte detta. Han väg-
rade lyssna till skvaller, gick till 
källorna och återkom med ovän-
tade resultat. Lars Wikströms föredrag 
väckte förvirring i Par Bricole. 
De flesta ledande bricolister vägrade acceptera 
Wikströms nya tolkning av problemet Nescher. Någon 
strid blev det inte, föredraget begravdes i glömskans djup. 
Innan så skedde fick jag ett handskrivet exemplar av Lars 
Wikström. Det var för drygt 20 år sedan.

Nu är tiden inne att plocka fram den kontroversiella hand-
skriften. Först några fakta om Daniel Georg Nescher: han 
föddes i Stockholm den 16 juli 1753. Fadern, också han döpt 
till Daniel Georg Nescher, var vinskänk och föreståndare vid 
Tyska kyrkan. Modern hette Catharina Margaretha Hahr. 
När Daniel Nescher var sju år dog fadern. Modern gifte om 
sig med en annan vinskänk, Carl Roland, med källare i De la 
Gardieska huset vid Drottninggatan, sannolikt i nr 61. 

På den tiden följdes familjetraditionerna. Med tiden blev 
också unge Daniel Georg Nescher vinskänk. 
Den 29 februari 1776 svor han sin borgareed på Rådhuset. 
Påföljande månad slog han upp sin källare Förgyllda Gripen 
i styvfaderns hus vid Drottninggatan.
Några år senare öppnade han en egen vinkällare ett kvarter 
längre ner, i nr 55.

I april 1787 gifte sig Nescher med Johanna Catharina 
Lütkens. I deras äktenskap föddes två söner, Daniel Georg 
1790 och Adolph Johan 1793. 

För er som undrar hur familjen Nescher såg ut rekommende-
ras ett studium av den bekanta tavlan i Stamhuset. Nescher 
var Vinskänkssocietetens representant bland Borgerskapets 
50 äldste åren 1782-90 och från 1802. Han hade också andra 
tidskrävande uppdrag, men framför allt var han en lidelse-
fullt intresserad ordensbroder.

Förutom sina arbetskrävande insatser i Par Bricole var 
han ledande medlem i Arla Coldinu Orden, 

Anacreon eller Grekiska facklan (ett säll-
skap grundat av Carl Israel Hallman), 

FranciscanerOrden samt
Vänskaps- och Hemlighets-

Orden. Detta är bara några 
av Daniel Neschers sällskap, 

men han var varken frimu-
rare eller timmerman.

Daniel Nescher blev 
ledamot i Par Bricole 
den 29 november 
1779. Han skulle bli 
en ämbetsman att 
räkna med i detta 
nygrundade sällskap. 

Som Lars Wikström 
framhåller i föredra-

get var formerna i den 
tidens Par Bricole ”relativt 

improviserade och minst 
sagt burleska”. Skälet till att 

den allvarligt sinnade Nescher 
stannade kvar måste ha varit en 

klarsyn om sällskapets möjligheter. 
Tack vare sitt intresse och sinne för ordning 

avancerade Nescher snabbt i den lösliga hierarkin. 

I slutet av 1790-talet utsågs han till Generalordförande och 
Ordförande i arbetsgraderna. Därmed innehade han två 
av sällskapets högsta ämbeten. Tillsammans med Jonas 
Cederstedt och Carl Ernst Oldenburg förklarade sig Nescher 
den 15 maj 1799 som innehavare av Sällskapets högsta grad, 
Riddare av Svarta korset. Samma år författade han Par 
Bricoles statuter, vilka nästan oförändrade har levt kvar till 
våra dagar. Cederstedt och Oldenburg spelade ganska pas-
siva roller efter sekelskiftet 1800. I praktiken var det Nescher 
som styrde och ställde i Par Bricole.  Det gjorde han med 
stor beslutsamhet och viljekraft.
Han hade bestämt sig för att rensa ut grovkorniga dumheter 
från sällskapets begynnelse. Nescher ville skapa ett kultu-
rellt sällskap av värde för sekler framåt. Han lyckades med 
detta storverk, även om en del äldre libertiner högljutt kla-
gade. De tre första graderna ströks helt. För säkerhets skull 
såg Nescher till att de försvann ur arkiven. 
Alla nya ledamöter blev omedelbart dubbade till kommen-
dörer i Par Bricole, en ordning vi har bibehållit. 
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En del grovt oanständiga visor ströks också från dagord-
ningen. Nescher författade även en ny Kommendörsvisa och 
Visan till det täcka könet. Den senare sjungs fortfarande vid 
Par Bricoles sammanträden.

Många medlemmar tyckte inte att det var roligt längre i Par 
Bricole. Till slut infann de sig inte mera.

Eftersom nya ledamöter granskades hårdare än förut med-
förde detta att antalet ledamöter sjönk. Men inte lika dras-
tiskt som många har hävdat. Alla större högtider observera-
des som förut i Par Bricole med sedvanliga gradgivningar 
och måltidskalas.

År 1811 blev Nescher vald till Deputerad Stormästare. Året 
därpå, efter Carl Ernst Oldenburgs död, valdes han till ny 
Stormästare. De närmaste åren växte oppositionen mot 
honom. Några av de ledande Bröderna i denna rörelse var 
Carl af Robson, Pehr Westerstrand, Clas Livijn, Edouard 
du Puy och Lars Hjortsberg. Efter åtta år som Stormästare 
tvingades Nescher avgå. Han blev ersatt av den allmänt 
populäre Måns Stenbock. Därefter blev Daniel Nescher en 
sällsynt gäst i Par Bricole. Vem kan klandra honom?
Genom att inte rätta sällskapet efter tidens förändrade 
smak hade han gjort sig omöjlig. Men många av hans sam-
tida Bröder var rättvisa nog att uppskatta Nescher för hans 
arbetsinsatser och goda uppsåt.

I många år hade han nästan ensam skött alla skriftliga göro-
mål och lyckats hålla liv i ett av politiska stormar skakat säll-
skap. En svagare person skulle ha gett upp för långt mindre. 
Carl af Robson förblev därmot kritiskt inställd till Daniel 
Nescher och var den som skrev historien. Själv hade Nescher 
följande återhållsamma ord att säga om sin livsgärning:

”Jag har under mina 29 borgareår medelst ådagalagd Nit, 
Werksamhet och Redelig Wandel, tillwunnit mig Medbröders 
Aktning, Wänskap och Förtroende.
Min enda Belöning, min fullkomliga Tillfredsställelse för all 
möda är och förblir att mitt Samvete och mina Händer varit 
lika rena”.

I denna förvissning levde Daniel Georg Nescher. Det finns 
skäl att förmoda att han höll fast vid dem till sin död den 
7 januari 1827. För många bricolister, bland dem Lars 
Wikström och jag, är han Par Bricoles andre grundläggare.

BACCHI HORN CUP 2005
Bacchi horn cup 2005 spelades i år på Ulricehamns GK i 
ösregn och endast 6 plusgrader.

Från Moderlogen hade 14 Bröder rest ner för att försvara 
Moderlogen. Tyvärr lyckades vi inte alls under de svåra för-
hållandena. Totalt startade 63 Bröder från 5 olika loger och 
endast 3 av de våra lyckades placera sig bland de 17 främsta, 
nämligen Peter Sahlin, Kjell Hallén och Bertil Thalén. Total 
blev vi fyra i lagtävlingen.

Intresset bland Bröderna att starta ett eget mästerskap i 
Stockholm var stort. Därför ordnades en egen tävling på Lindö 
GK den 24 augusti, då 17 Bröder kom till start. Vi fick en fin 
dag på Lindö med strålande sol, fin bana, trevligt bemötande 
och bara glada Bröder. Bo Lundell vann dagens prestigelösa 
tävling, tätt följd av Peter Lindahl och Peter Sahlin. Ansvariga 
för tävlingen var Kjell Hallén, Bo Lundell och Peter Sahlin.

Alla deltagare bad om en fortsättning nästa år, kanske med 
ett vandringspris och kanske t.o.m. en match mot Göta PB. 
Man kan fråga sig varför vi inom Par Bricole skall syssla med 
golf? Bacchi Horn cup är numera en etablerad, årlig tävling 
som med fördel kan kompletteras med logevisa tävlingar. Vi 
som spelar vill gärna fortsätta att spela i Brödrakretsen. Det 
ger oss träning och en bra ursäkt att få träffas lite oftare.

Golf är ju i dag en stor folksport som kan spelas långt upp i 
åren och  som har över 500.000 registrerade spelare i landet. 
Vi vet att vi inte känner till alla Bröder inom Moderlogen 
som spelar golf och vi vill gärna få kontakt med flera. Det 
skulle ge oss större bredd och förbättrade möjligheter att 
försvara Moderlogen vid kommande års tävling.

Du, som är golfspelande Bricolist och intresserad av att 
delta i PB-golfen, hör av Dig till mig på kansliet.

Kjell Hallén 

P.B. kavajslagsnål (3 st 50:-)
P.B. slipshållare/gradbandshållare (50:-)

Kontakta vårt kansli eller 
passa på att inhandla 
dessa sobra attribut 
i baren i samband 
med Arbets-
graderna
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Johan Algernon

Torgny Appelgren

Fredrik Bjerke

Karl Bjurling

Mats Björk

Marcus Bringzén

Jim Carlsson

Lars Enflo

Magnus Fors

Magnus Halldin

Nils Hedberg

Tobias Hjärtsjö

Anders Holm

Gustaf Josefson

Michael Kindahl

Fredrik Klingberg

Petter Larsson

Hans Löwgren

Christer Mellgren

Carl-Fredrik Mowitz

Bengt Persson

Per-Ove Forest Pettersson

Lars Ryberg

Mikael Sahlin

Magnus Saletti

Tobias Sjö

Sten Sjöstedt

Janne Vesanen

Gustav Walås

Peter Wennerström

RichardWessman

Jan Örtenblad

BRÖDER I GRAD I
Den 22 oktober hade vi glädjen att 
hälsa följande Bröder välkomna.

EN SMAK AV BELLMAN
Den 3 – 4 september 2005 medverkade en trelåda* ur Den 
Bacchanaliska Kören i ett seminarium på Voksenåsen i Oslo. 
Svenska institutet var arrangör. Seminariet inleddes med att 
D.B.K. under John Wilunds  dirigering sjöng ett antal av 
Bellmans epistlar och sånger. Ytterligare framträdande med 
epistlar och sånger skedde senare under dagen.

Bo Forssell berättade om de insatser Bellmansällskapet gjort 
för publicering av Bellmans stora men okända visproduktion.

Professorn, tillika PB-brodern i Göta Par Bricole, Lars Lönnroth 
talade om sin nya bok ”Ljuva maskerad”. Boken ger en ny bild 
av Bellmans författarskap baserad på modern forskning.

Därutöver talade två norska forskare under rubrikerna:
”Libertinska strategier” och Förgänglighetens poesi”,
samt Sten Magnus Petri om ”Rött vin och pimpinella”.

Lördagskvällen avslutades med en kulinarisk måltid: 
”Till bords med Bellman”. Kockar från Gunnebo slott och 
trädgårdar, Göteborg hade helt i Kajsa Wargs anda tillagat 
en måltid, så som den kunde har avnjutits på 1700-talet.
Förrätt var inkokt sill, oxbringa, fäbodknäcke och finkel. 
Till varmrätten serverades bl.a. kräftaladåb med vaktelägg, 
roulad av gädda, kalvtunga med ostronsås, pärlhöna en sala-
de, tunisiska bönor och stuvade jordärtskockor samt päron 
och meloner. Desserten bestod av petit patés med nypon-
créme, kanderade nötter och blommor, marsipankonfekt 
smaksatt med björnbär samt punschbål enligt Kajsa Warg.

I seminariet och måltidskalaset deltog ca 100 personer.

För D.B.K.:s vidkommande ägnades söndagen åt prome-
nader i Oslo på förmiddagen och en Bellman-konsert på 
eftermiddagen. 

Upplevt av Terje Rydén, sekr
 D.B.K.

Vid en högtidlig ceremoni på Slottet torsdagen den 9 juni  fick vår 
ordensskald Martin Stugart ta emot Hans Majestät Konungens 
medalj i 8:e storleken i högblått band. I motiveringen heter det att 
Broder Stugart, som dagligen besvarar Stockholmsfrågor i DN:
s spalter, har gjort ”värdefulla insatser för att sprida kunskap om 
Stockholms stad och dess historia”. Vår Höge Beskyddare delade 
själv ut medaljen. Martin utsågs i agusti även till månadens 
stockholmare. EVOE ber att få gratulera.

* T
relåda =

 12 sångare till skillnad m
ot t.ex. dubbellåda som

 har 8 sångare.
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BILDER FRÅN GRAD I & III

Storkanslern P.T.  
hyl lar  Hal lman

Jullunchen serveras i år på Waxholms Kastell den 9 
december. Vi upprepar således förra årets succé. Vi 
samlas på Strandvägen, kajplats 14, klockan 12,45 för 
”avprickning”. Därefter går vi ombord på m/s Cinderella 
I som avgår 13,00. Vi anländer Kastellet 14,00 då vi går 
direkt till bordet. Vi beräknar att vara tillbaka c:a 17,00. 
Julbord och båtfärd ToR ingår i priset 475:- kronor 
per person. Dryck betalas separat. Anmälan senast 
måndagen den 28 november. Använd Pg 15 14 05- 8. 
Välkomna!

Se också Seniorens sida på PB �s hemsida, där även 
vårens program skall framgå efter nyår. 
Kom gärna med idéer till aktiviteter till Claes Tottie, 
08-876293 eller claes.tottie@tele2.se.

Arrangörerna av PB-Senioren är Claes Tottie, Thord 
Sjöberg & Claes-Henrik Munck af Fulkila med benäget 
bistånd av Reinhold Järpling.

PB Senioren



EN DUBBEL HALVNELSONEN DUBBEL HALVNELSONEN DUBBEL HALVNELSONEN DUBBEL HALVNELSON

Den Bacchanaliska Theatern ger

SPEX 2006
Nu är det hög tid att säkerställa plats till nästa års DBT-spex

Ett spex från Linköpings Studentspex* omarbetat av DBTs manusgrupp
 

Plötsligt en dag är alla krig slut, alla slag är vunna, fred råder i hela Europa - och Lord Nelson har fruktansvärt 
tråkigt. Trädgårdspåtande och rabattrensning lockar inte likt krutrök och kanonmuller. Något måste göras!

Lösningen är lika enkel som genial; när det inte finns någon riktig motståndare får man väl skapa en. En ond och 
grodätande fransman utses som naturlig fiende. Sedan gäller det bara för Lord Nelson att starta ett redigt krig, 

vinna det, få medaljer och bli en stor hjälte. Vad skulle kunna gå galet?

Trafalgar ges på Gröna Lundteatern (Allmänna gränd) i sex allmänna föreställningar följande dagar:

Fredagen den 17 mars 2006 kl. 19.00

Söndagen den 19 mars 2006 kl. 16.00

Tisdagen den 21 mars 2006 kl. 19.00

Onsdagen den 22 mars 2006 kl. 19.00

Fredagen den 24 mars 2006 kl. 19.00

Lördagen den 25 mars 2006 kl. 16.00

Biljetter à 160 kr beställs företrädesvis på www.pbteater.se.  
Broder som saknar Internet kan beställa sina biljetter på 070-550 35 34. 
Gör din beställning redan nu så är julklappsbekymren som bortblåsta!

Välkomna!
Den Bacchanaliska Theatern

* Linköpings Studentspex (LiSS) grundades 1979 och följer än i dag en spextradition med parodierad historisk handling, rimmad dia-
log, kuplettsånger och allehanda anakronismer. I november 1999 firade LiSS 20-års jubileum med att sätta upp det mycket bejublade 

Trafalgar -eller- En dubbel halvnelson. 


