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Ett bokskåps hemligheter

Äntligen blev den utlovade inspel-
ningen av Carl Hervelius musik i Par 
Bricole gjord...               
              sid 8

Sid  6

Årets första grad, Grad II, blev en 
rekordgrad. Bilder!                      
                       
           sid 4-5

Rekordgrad Unik skiva
På sidan tre kallar våra Styrande med 
Patric Jakobsson i spetsen till Malmö 
PB:s årsmöte den 30 mars.  
                         sid 3

Årsmöte
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Ledare

Nya Styrande i Moderlogen
Så var då de stora helgerna, mellan 

Barbara och Knut, förbi för denna 
gång.

Ett nytt Bricoleriår har startat, till 
och med rivstartat med en mycket väl-
besökt grad II både med avseende på 
recipiender och besökande Bröder. 
Mycket glädjande, inte minst för alla 
våra tjänstgörande Bröder.

Om vi för en stund lämnar hem-
malogen vill jag nämna att val av nya 
Högste Styresmän i moderlogen har 
skett.  Resultatet utföll så att till ny 
Stor-Mästare valdes Henrik Mickos, 
till ny Deputerad Stor-Mästare valdes 
Christer Alexandersson och till ny 
Stor-Kanslär valdes Ulf Tivéus. De nya 
Styresmännen kommer att installeras 
i samband med moderlogens Barba-
rafirande i december 2016.

Moderlogen har i en liten skrift 
sammanställts vad som kallas ”Par 
Bricoles AB och CD-lära”. Det är en i 

alfabetisk ordning sammanfattning av 
Sällskapets viktigaste umgängesregler. 
Detta motsvaras till en del av våra i 
Årsboken intagna ”Vett & Etikett i 
Malmö Par Bricole”. Vi avser dock att 
se över om våra regler i något avse-
ende bör kompletteras med något 
ytterligare ”CeDelärande”.

Åter till hemmaplan. 

Efter ett antal års förslag och plane-
ring har nu äntligen en inspelning av 
några av Carl Hervelius verk skett. Ett 
stort antal musiker och tekniker har 
ägnat många timmar till repetitioner 
och inspelning. Första skivan är över-
lämnad till Carl, övrige Bröder kom-
mer att beredas tillfälle att inköpa ett 
exemplar framöver.

En av vårens Stora begivenheter är 
”Vårbalen med Dambricoleri” den 
12 mars. Bröderna har redan visat 
stort intresse. I skrivande stund har 
redan anmälningstiden gått ut, men 
om någon fått ändrade planer och vill 
komma med, är jag övertygad om att 

Ansvarig utgivare: Patric Jakobsson 
Redaktör: Christer Brynielsson
Foto: Jonas Malm, Christer 
Brynielsson.

Ledare 

det fortfarande kan gå att få plats.

Årsmötet äger rum den 30 mars. 
Kallelse och dagordning finns på an-
nan plats i tidningen.

För första gången kommer ett antal 
utmärkelser att delas ut i samband 
med årsmötet, dels det  Sjuuddiga 
besökstecknet som erhålls då man 
bevistat gradgivning vid Moderloge 
och samtliga Systerloger, dels 40-års 
tecknet som erhålls efter 40 års aktivt 
deltagande i Malmö Par Bricoles verk-
samhet som tjänsteman eller annan 
befattningshavare.

Måhända kan detta medföra ett än 
mer välbesökt årsmöte.

Utöver ovanstående har vi ett antal 
gradgivningar och övriga aktiviteter, 
följ oss på hemsidan och i Nouvelles !

Väl mött käre Bröder !

/Thomas V Nilsson

Deputerad Styrande Mästare

KLANG!
Joh. Persson

Glasmästeri AB
Vattenverksvägen 19,  

212 21 Malmö
Tel. 040-29 00 95
Fax 040-18 59 17

www.jpg.nu / info@jpg.nu

Luftrening och luktsanering

Eliminerar effektivt lukter från 
nikotin, parfym, husdjur, sopor.

Hotellrum – Bilar – Båtar – Soprum

www.swema-trading.se
040 - 16 40 50

Prova vår smarta kaffeservice
i 10 dagar, så bjuder vi på
100 koppar gott kaffe!

 
www.office-coffee.se

040 - 16 40 50

Advokat  
Karl Henrik Östberg AB

Tel: 076-00 66 110 
E-post: karlhenrik.ostberg 

@poadvokat.se 

Malmö: Regementsgatan 14 
Svedala: Svedala Trade Center

Fullservicebyrå i hjärtat av 
Malmö och Svedala för både 
privatpersoner och företag
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Guvernement och Årsmöte

KALLELSE till ÅRSMÖTE  
i Malmö Par Bricole

Onsdagen den 30 mars 2016 kl. 18.30

Bellmansalen, Siriuspalatset, Rundels-
gatan 15. 

Ingen föranmälan. Alla Bröder hälsas 
hjärtligt välkomna!

Dagordning 

1. Mötets öppnande

2. Fastställande om kallelse skett i 
enlighet med stadgarna

3. Fastställande av röstlängd

4. Val av justeringsmän

5. Föredragning av årsredovisning

6. Föredragning av revisionsberättelse

7. Fastställande av resultaträkning år 
2015 och balansräkning per 31 decem-
ber 2015 

8. Disposition i anledning av vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräk-
ningen

9. Fråga om ansvarsfrihet för De Sty-
rande och Drätselnämnd

10. Information om budget för år 2016

11. Fastställande av årsavgifter och 
gradavgifter för 2017

12. Bemyndigande att teckna Sällska-
pets firma i ekonomiska och juridiska 
angelägenheter. 

13. Val av två revisorer för en tid av ett 
år samt två revisorssuppleanter för en 
tid av ett år.

14. Val av de ledamöter i drätsel-
nämnden som det ankommer på 
årsmötet att utse.

15. Övriga frågor.

16. Mötets avslutande

Efter årsmötets avslutning är det 
utdelning av 40-årstecknet samt den 
Sjuuddiga Besöksutmärkelsen (gäl-
ler de Bröder, som besökt samtliga 
loger och inlämnat bevis härom till 
kansliet).

Årsredovisning finns på Kansliet  
fr. o . m 2016-03-23.

... och hos oss och andra dotterloger
Det är inte bara i Moderlogen, som 

det är stora förändringar på gång när 
det gäller De Styrande Guvernemen-
ten. Flera dotterloger aviserar också 
sådana förändringar.

Så här finns flera chanser för oss 
bröder att vara med om flera festliga 
installationshögtider.

Moderlogen har sin installation av 
nya Styranden på sin Barbara i år den 
4 december. Vilka de nya Styrandena 
blir där kan du läsa om i vår Depu-
terade Styrande Mästares ledare på 
sidan 2.

Installation i Jönköping Par Bri-
cole är beslutad till 4 februari 2017.

Göta Par Bricole kommer också att 
byta Styrande och har sin installation 
av nytt Guvernement den 16 septem-
ber 2017.

Borås Par Bricole kommer att ha 
sin installation av nya Styrande den 
14 oktober 2017.

Sedan är det snart dags för ett 
Styrandeskifte här i Malmö. Det kom-
mer att ske vid Grad II den 3 februari 
2018.

– Vi är valda på fem år,  så det är 
dags för omval eller nyval, säger vår 
Styrande Mästare Patric Jakobsson.

Patric säger också att han själv inte 
kan bli aktuell för omval.

– Jag faller för paragrafen som bara 
tillåter att sitta som Styrande under 
maximalt två 5-års perioder. 

– Jag har varit Deputerad Styrande 
Mästare i fem år och det blir fem år 
till när jag avgår som Styrande Mäs-
tare 2018.

– Jag vill berätta detta i god tid, 
säger Patric. Beslut om nytt Guver-
nement kommer att fattas av Stora 
Rådet i Malmö Par Bricole.

De som sitter i det Stora  
Rådet är förutom De Styrande själva, 
Riddare-Officianterna, Riddarna av 
Svarta Korset (Grad 11) och Riddarna 
av Gyllene Korset (Grad 10).

En annan stor kommande hän-
delse är det officiella bildandet av 
Örebro Par Bricole. 

Örebroarnas installation är plane-
rad att ske den 18 november 2017. 

Bildandet av en ny dotterloge i 
Örebro har varit på gång i ett par 
år och har till dess att man uppnått 
tillräckligt antal bröder (100) varit en 
filial till Moderlogen  i Stockholm.

Patric Jakobsson, StM
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Andra Graden

Det blev rekordmånga recipiender 
vid Malmö PB:s firande av Grad II 
den 29 januari. Hela 30 Bröder blev 
upphöjda till den Andra Graden.

Året 2015 var redan det lite av 
ett rekord när det gällde antalet 
nya i Första Graden. Därför var det 
måhända helt följdriktigt att det blev 
så många som upphöjdes till Grad II. 
Ändå väldigt glädjande.

Ämbetsmännen denna afton 
gjorde en strong insats som klarade 
av att ta emot och upphöja så många 

nya Andragradare. Denna afton var 
Sirius-palatsets Bellmansal nästan för 
liten.

144 Bröder hade totalt mött upp. 
Av dessa fanns både Malmö-bröder 
och tillresta Bröder från Moderlogen 
i Stockholm och även en Broder från 
Sundsvall i norr.

Malmö PB:s nya Andragradare 
är (gruppbild till höger): Ingemar 
Axberg, Bengt Berg, Mikael Borg-
ström, Gustav Carlberg, Jimmy Deros, 
Fredrik Ekberg, Alf Hedetoft, Fredrik 

Rekord i Grad II – Då blev vår ...
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Andra Graden

... Bellmansal nästan för liten

Håkansson, Rune Jansson, Os-
kar Johnson, Jan-Axel Jönsson, 
Patrik Jörnklev, Kent Karlsson, 
Kjell Arne Landgren, Shaip 
Morina, Karl Nilsson, Peter 
Nilsson, Emil Nordlindh, Mats 
Ohlsson, Jonas Pölda, Jimmy 
Serler, Thomas Sjöstrand, Chris-
toffer Sundqvist, Leif Svalström, 
Christian Svensson Olsman, 
Lars Trägen, Andreas Werngren, 
Peter von Wachenfelt och Per 
Åkesson. Från Moderlogen upp-
höjdes även Fredrik Bendz till 
den Andra graden. Han är för 

övrigt son till en av Malmö PB:s 
Bröder, Lennart Bendz.

På det här uppslaget har vi samlat 
en del bilder från den festliga kväl-
len. 

Fler bilder av vår fotograf Jonas 
Malm och ett mer uttömmande refe-
rat hittar du på vår hemsida, www.
malmo.parbricole.se.

Du kan dessutom hitta ännu fler 
bilder genom att logga in till vårt 
BildGalleri i vårt Kanslisystem.
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Bokskåp

Nytt bokskåp döljer dyrgripar

Vid Grad II:s gradgivning i 
Sirius-palatsets blottlade Or-
dens Arkivarie och Historiker 
Lennart Fahlback ett nyin-
förskaffat bokskåp och dess 
innehåll.

Skåpet som nu är placerat 
i Bellmansalen innehåller 
ett flertal dyrgripar. I alla fall 
är det dyrgripar om man är 
intresserad av Bellmaniana.

Här finns ett flertal fint 
inbundna böcker som tryckts 
i början på 1800-talet, vilket 
ju är nästan samtida med 
Bellman själv och vårt kära Par 
Bricole, som ju startades 1779.

Skälet till att vi införskaffat 
detta (nu låsta) bokskåp är att 
vi har många böcker såväl av 
som om Carl-Michel Bellman, 
vårt Sällskaps första Ordens-
skald. Vi tyckte att böckernas 
plats borde vara Bellmansalen. 
Och flera av böcker är mycket 
intressanta utgåvor, berättar 
Fahlback.

Bland bokverken finns 
även samtida författare med 
Bellman. Till exempel ett verk 

från 1813 av Johan Henric 
Kellgren, som också var med i 
Par Bricole.

Här finns även böcker från 
1835 av ett par andra av Par 
Bricoles grundare, Olof Kexél 
och Carl Israel Hallman.

En speciell bok i samlingen 
har egentligen inte med 
Bellman att göra, men är 
ändå unik. Det är en hand-
skriven utgåva av med ett 
urval av Anna-Maria Lenn-
gren mest kända dikter. Även 
denna stammar från början av 
1800-talet.

Lennart Fahlback gjorde 
också ett ovanligt fynd, då han 
gick igenom gamla lådor i ar-
kivet. I en låda med etiketten 
”Ur matrikeln avförda med-
lemmar” hittade han en kopia 
på Bellmans dödsmask (!). 
Även denna finns nu i ett av 
vitrinskåpen i Bellmansalen.

Så våra vitrinskåp i Bell-
mansalen är sannerligen skåp 
med innehåll, som är värt att 
vårda för oss PB-Bröder!En fin kopia av Carl Michaels Bellmans dödsmask hit-

tades i en låda märkt ”Ur matrikeln avförda Bröder”!!!

Bilden till vänster ”Valda Skrifter” av Bellman från 1835. Till höger en nästan lika gammal bok ”Olof Kexéls Skrifter”
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H istoriska nedslag

I denna utgåva inleder vi  en serie 
som vi kallar ”Historiska nedslag”. 
Vår tidigare Styrande Mästare, nu 
Ordens Arkivarie och Historiker 
Lennart Fahlback kommer här att 
publicera olika historiska tillba-
kablickar, som vi tycker kan vara 
intressanta för oss Bröder i Malmö 
Par Bricole.

Flera av de här artiklarna kommer 
att publiceras i fördjupande ver-
sioner på vår hemsida www.malmo.
parbricole.se.

Vi inleder med historien om Bacchi 
Barn, det vill säga historien om med-
lemmar i Malmö Par Bricole, som 
haft hemadress i Danmark.

”Redan under Malmö Par Bricoles 
första år 1878 recipierade åtta brö-
der från andra sidan sundet, företrä-
desvis från Köpenhamn. Bland dessa 
kan nämnas Direktören vid Tivoli, 
Bernhard Olsen och en Kammarsång-
are Niels Simonsen (!).

Under åren har sedan kontakterna 
med danska bröder varit mer eller 
mindre intensiv. Som mest intensiv 
var den sannolikt direkt efter andra 
världskriget, då det till och med bil-
dades en avläggare till Malmö PB för 
danska bröder i Köpenhamn, Bacchi 
Barn. I det följande ges en bild av den 
bricolistiska bron till Köpenhamn 
med hjälp av material som finns i vårt 
arkiv.

En första belagd händelse med Kö-
penhamnsk inriktning är en samman-
komst kallad P.B.-gildet i Köpenhamn 
den 29 mars 1884. Så vitt jag kan 
förstå var detta i första hand för de 
PB-bröder som bodde i Köpenhamn, 
sådana fanns förvisso, hela16 stycken. 
Mötet hölls ”paa Skydebanen”. Av 
ritualen är inget känt mer än att det 
var en middag, att det hölls ett tal och 
att det hade författats en visa för detta 
tillfälle av en Peder Eriksen. Texten 
till denna finns i arkivet. 

Antalet bricolister med hemvist i 
Danmark liksom besöksutbytet  kom 
sedan att variera över åren men 1938 
kom ett brev från sex bricolister 

bosatta i Köpenhamn med en önskan 
om att

 ”i Köbenhavn oprettes en Instruktions-
loge for de hervaerande Medlemmar av 
Selskabet ”Par Bricole”, saaledes att denne 
Instruktionsloge kommer till at staa direkte 
under Malmö-”Par Bricole”, och saaledes 
at det altsaa ikke i Köbenhavn finder 
nogen som helst Reception eller Optagelse 
Sted men at dette foregaar i Malmö-”Par 
Bricole”, og at Logearbejdet her i Köben-
havn i vaesentlig Grad bestaar i Instruk-
tion og der igennem atter Sammenhold af 
hervaerande Bricolister......”

Brevet var undertecknat av de sex 
bricolisterna med Landsretssag-
fører Anth. Nielsen som kontakt-
man. 

Tyvärr har vi inte kunnat hitta 
Malmödelen av korrespondensen 
från denna tid arkiverad på samma 
ställe men Moderlogen kontaktades 
och Kanslärsekreteraren i Malmö PB, 
Willy Ek fick ett svar från denna med 
en önskan om att hållas informerad 

om utvecklingen.

Hela artikeln om Bacchi Barn hittar 
du på hemsidan www.malmo.parbri-
cole.se!

  

Bacchi Barn

De här medaljerna från Bacchi Barn finns i vår monter i Bellmansalen.

H istoriska nedslag 

Lennart Fahlback, StM Em och Ordens 
Arkivarie och Historiker.

”
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n  3 .3 Ärtsoppelunch kl 12 
och föredrag med rubriken 
”Brott mot kulturarvet” 

n  12.3 DamBricoleri,  
Siriuspalatset kl 16.  
Dörrarna öppnas kl 15.30.

n  30.3 Årsmöte, Bellman-
salen kl 18.30. Kallelse på 
sid 3 i denna tidning.

n  15.4 PB IV kl 18.30,  
Bellmansalen, måltid.

n  13.5 PB VII kl 18.30, 
Plats i inbjudan.

n  20.5 Vinprovning, 
Bellmansalen kl 19 med 
sommelier Dennis Chris-
tensson.

n  21.5 och 22.5 Revy med 
deltagande från Göta Par 
Bricole, Bellmansalen.

n  12.6 Bellmandag i Slotts-
parken kl 13.

MARS: 
05: Rune Jansson, 70 
09: Jan-Olof Bengtsson, 60 
14: Ingemar Axberg, 70 
22: Thomas Ohlsson, 60 
25: Anders Löfgren, 75 
25: Niclas Rosqvist, 50 
30: Rolf Helgesson, 95

APRIL: 
02: Sven Sjöstedt, 80 
06: Gert Sköld, 80 
19: Sune Davidsson, 80 
21: Carl-Eric Carlberg, 85 
22: Mats Malmborg, 50 
23: Staffan Persson, 60 
23: Kay Renmarker, 80 
24: Leif Bengtsson, 75 
30: Sven-Erik Gustavsson, 60

MAJ: 
04: Rolf Goldberg, 70 
08: Christer Corlin, 75 
09: Björn R le Grand, 60 
09: Paul Eklund, 60 
11: Lars Ljungberg, 60 
14: Krister Holst, 70 
18: Hans Dejenfelt, 50

JUNI: 
16: Claes Hedlund, 70 
18: Leif Svalström, 75 
24: Thomas J P Nilsson, 70 
25: Lars Granquist, 90 
27: Kent Paul Victor, 70 
29: Bertil Schmidt, 80

JULI: 
06: Jan Jerre, 80 
19: Ralph Aretjäll, 80 
30: Jonas Regnér, 50

Jubilarer  PB-musik nu på skiva!

Anders Kårfeldt 
Tel. 040-671 42 00 

Mobil 070-667 17 50

  Vi hjälper dig att sälja ditt företag

En inspelning av de bästa 
verken av Carl Hervelius 
och som spelats mest i 
Malmö Par Bricole företogs 
i Sirius-palatsets Bellmansal 
en söndag i januari. 

Den Bacchanaliska Musi-
ken ställde upp med ”full” 
orkester, totalt 24 musikan-
ter. Både nuvarande och 
gamla PB-musiker.

Totalt blev det fem olika 
Hervelius-Verk som spela-
des in: Förspel till ”Bacchi 
Concurs” från 2015 (ur-
uppfördes vid förra årets 
Barbara), ”Sommaridyll” 
från 2015 (helt ny), ”Min-
nessång” från 1996 (brukar 
spelas vid Parentations- 
högtiderna varje år),  
”Elegie” från 2013 (även 
denna brukar spelas vid 
Parentationerna), samt 
Ouvertyren till ”Silenus-
operan” från 2007.

Samtliga verken dirigera-

des av Carl Hervelius själv, 
strax före hans 90-årsdag 
den 1 februari. Inspel-
ningarna kan ses som en 
present till Carl på födelse-
dagen från både musiker 
och Styrande i Malmö Par 
Bricole. Det är en doku-
mentation av Carls arbete, 
säger Förste Direktören 
inom Den Bacchanaliska 
Musiken Per-Göran Rosén.

Skivan överlämnades i sitt 
första exemplar till Carl på 
födelsedagen och kan i vår 
köpas av övriga Bröder.

Carl Hervelius under inspelningen.

Glädjande 
besökssiffror  
på webben
 
Statistik från besöken 
på vår hemsida visar en 
glädjande tendens. Vi har 
dubblat antal besök varje 
år sedan startåret 2012 då 
vi hade 2.556 besök. Förra 
året hade vi 18.582 besök 
på adressen www.malmo.
parbricole.se. Och bara 
efter 1,5 månad i år har 
vi haft fler besökare än 
under hela 2012(!).

M öten  


