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Bevistade Grad 3 tillsammans med 
148 andra Bröder.              
                     
           sid 3

Ett rekryteringsmöte blev så lyckat att 
de det nog blir återkommande.
           
                sid 8

Lyckat möteStorstyrande
Niclas Rosqvist är f.d. DJ som blev 
Malmö PB:s Ljud- & Ljusmästare, 
och som behöver medhjälpare.  
                  sid 6-7

F.d. DJ...

Glädjande många nya Förstagradare
Sid 4-5!
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Ledare

Lyckad start på PB-hösten
Bäste Broder!

Höstens verksamhet har nu startat 
och vi står i mitt i en intensiv period 
full med gradgivningar, träningar, 
trivselkommittéevenemang, möten 
m.m. 

Grad III inledde hösten i form av 
en riktigt fullträff med en härlig ce-
remoni, fantastisk theater och härligt 
trubadurspel av Christoffer Lindahl 
och Jan Ek. 

I gästernas 150-hövdade skara 
kunde vi räkna in inte bara Malmö-
bröder utan också våra Storstyrande 
från Moderlogen som satte extra färg 
och fart på kvällen. Därutöver hade 
vi besök av några Theaterbröder från 
andra loger som deltog i ett theater-
direktörs- och ordförandemöte dagen 
därpå.

På grad I deltog drygt 140 bröder 
och vi hade glädjen att införliva yt-
terligare 21 Bacchi Riddersmän i vår 
skara. Detta är en glädjande hög siffra 
och vi tackar alla faddrar som bidragit 
till detta goda resultat. Dock vill jag 
inte att vi ska slå oss till ro med detta 
utan ber er alla att försöka finna yt-
terligare kalmucker som skulle kunna 
förena sig med oss övriga på den kam-
marreception som äger rum samma 
dag som Barbarafesten. 

Anmälningar av nya recipiender 
mottages kontinuerligt på kansliet 
under året.

Under hösten har också vår nybil-
dade Trivselkommitté dragit igång sin 
verksamhet med en mycket uppskat-
tad guidning på Malmö Live och 
därpå följande lunch högst uppe i 
restaurangen ”Kitchen and Table”. 

Nästa begivenhet är ”Det kyrkliga 
livets äventyr!” som äger rum den 12 
november på Sirius. Där är ni välkom-
na tillsammans med er kärälskeliga. 
Vår Ordens-Kaplan Rickard Aspegrén 
kåserar kring det kyrkliga livet. 
Kvällen avslutas med en gemensam 
måltid.

Vår verkliga höjdpunkt under året 
är firandet av moster Barbara den 
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5 december. Alla bröder är hjärtligt 
välkomna men intresset är också stort 
inte minst från andra loger varför jag 
starkt rekommenderar er att betala in 
anmälningsavgiften så snart inbjudan 
kommit er till del. 

Betalningen är viktig eftersom vi 
kan vara tvungna att begränsa antalet 
deltagare och då är det först till 
kvarn... som gäller.

Sist vill jag också påminna er om 
vår Minneshögtid den 8 november 
i Petri kyrka kl.17.30. För våra reci-
piender till Grad VI den 6 november 
ingår det att deltaga i denna i denna 
högtidsstund.

Det är vår mest stämningsfyllda 
högtid där vi med sång, musik och tal 
hedrar de bröder som under året för 
alltid lämnat oss.

Vi ses i S:t Petri! Hjärtligt Välkom-
na!

Göran Jacobsson,  
    StK

  

Mats Nordgren
Helsingborg, 042-18 54 10
oronnashalsspecialisten.se

Luftrening och luktsanering

Eliminerar effektivt lukter från 
nikotin, parfym, husdjur, sopor.
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www.swema-trading.se
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Prova vår smarta kaffeservice
i 10 dagar, så bjuder vi på
100 koppar gott kaffe!
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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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Grad 3 - 2015

151 Bröder på Grad 3 - 11 september

Samtliga nya tredjegradare från den 11 september i år.

18 förväntansfulla bröder av andra 
graden hade samlats för att bli upp-
graderade till ”Oförgängligt Skinande 
Bröder” 11 september i Malmös Bell-
mansal. De hade sällskap av 133 andra 
bröder av olika grader samt Stormäs-
taren från Moderlogen, Åke Pilotti, 
Moderlogens Deputerade Stormästare 
samt Storkanslären i Moderlogen.

Efter den i förväg hemlighållna 
ceremonin inleddes måltiden festligt 
med att recipienderna tillsammans 

framförde en specialversion av Verdis 
”Fångarnas kör”: 
 
”Det är mäktigt att stå här den saken är klar 
Vi har slitit och sli-i-it till tusen. 
Tredje graden på brösten vi-i-i nu har. 
Nu ska vi sprida PB-kultur, sitt bara kvar! 
Fyllda glas gör kantaten Bel-i-is-i-mo. 
En svälj o styrkan blir For-ti-i-is-mo. 
Det är trevligt med gradgivningar som den här 
Och som mixar fångarnas kör med helan går 
SKÅL!!!”

Under middagen framfördes ett 
flertal snaps- och andra visor av Baccha-
naliska Kören. Vi som var där fick även 
njuta av Bellmanstycken framförda av 
Malmö PB:s Jan Ek samt Göta PB:s Bell-
mansångare Christoffer Lindahl.

Recipiendernas tacktal framfördes av 
Anders Wramnell. 

Vill du se fler bilder från kalaset kan du se 
dessa genom att logga in på våra Medlems-
sidor på parbricole.se/medlem.

Kvällens honnörsbord med Ordningsmännen bakom då de saluterar med Svenska flaggan inför Kungssången.
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Grad 1-2015

Glädjande många nya Förstagradare 

Ett Störande Moment med Theaterns Lars Johnsson (i vitt) som av någon anledning kom in och 
kastade papperslappar på Bröderna. Han fördes givetvis snabbt ut av Ordningsmännen.

föra Par Bricoles traditioner vidare. 
Han underströk också att vad  med-
lemsskapet i PB kommer att bli är 
upp till dem själva.

– Det är dock vår förhoppning att 
ni ska finna den glädja och gemen-
skap, som vi andra har funnit i Par 
Bricole, avslutade han.

Recipiendernas tacktalare Leif 
Svalström höll ett långt, engagerat 
och bejublat tal, där han berättade 
hur hans upplevelser under kvällen 
växlat mellan att känna att ”detta 
är en glädjeloge av Guds nåde” och 
ett sällskap där han “fruktat för vad 
som ska hända”. Hans tal utmynnade 

dock i, att det är en “rolig loge som 
man inte bara får missa”. I synnerhet 
inte som att man börjar med att bli 
Kommendör, något som Svalström 
mindes tillhör de högsta graderna i 
det militära.

Bland de nya fanns flera olika 
yrkesgrupper och åldrar, från jägare, 
kriminalassistent, lekare(!) till frisör-
mästare och allt i åldrar mellan 24 
och 74 år. 

Vill du se ännu fler bilder än här hittar 
du ett Bildgalleri med 58 st på parbricole.
se/medlem. Efter inloggning (som du får 
av Kansliet) gå till Malmö Par Bricole.

Två nöjda nya Bröder i Malmö Par Bricole: Fredrik 
Ekberg och Mikael Borgström.

Här är ytterligare tre nya Bröder till vid middagen: Christoffer Sundqvist,  
Leif Svahlström samt Noah Sieradzki.

2015 år gradgivning av Förstagra-
dare fick en glädjande stor anslut-
ning av Bröder. 21 recipiender blev 
antagna och uppgraderade till ”Nit-
iske Och I Wingården Arbetsamma 
Kommendörer”.

Talanggrupperna förgyllde afto-
nen med sång, musik samt allehan-
da överraskningar.

Arbetsgradernas Ordförande 
Mikael Risén hälsade de 21 recipien-
derna varmt välkomna till sällskapet 
och sade att de skulle vara stolta 
över att de blivit utvalda av sina 
faddrar, samt att de helst ska se sig 
som kulturbärare med uppgift att 

Kvällens tacktalare  
Leif Svahlström.
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Grad 1-2015

Per Åkesson, 61 år 
från Bunkeflostrand. 
Projektledare/Civil-
ingenjör Väg o Vat-
ten. Fritidsintresse: 
Jakt. Gick med i Par 
Bricole eftersom han 

fick det i 60-årspresent (!). 

Fredrik Håkansson, 
26 år från Limhamn. 
Direktör. Studerar 
till fastighetsförval-
tare. Fritidsintressen: 
Skriva, läsa, filma, 
TV-spel. Gick med i 

PB för att ”det verkar vara ett trevligt 
sällskap”. 

Jonas Pölda, 42 år 
från Billeberga. 
Handlar med  
klassiska bilar.  
Fritidsintresse:  
Segling. 

Peter Nilsson, 40 år 
från Skurup.  
Försäljningschef.  
Fritidsintresse:  
Fäktning (!).

Jakob Attin, 24 år 
från Malmö.  
Tandläkarstude-
rande. Gick med i PB 
efter tips av fadern 
Mats Attin och för att 
få nya kontakter.

Ingemar Axberg, 69 
år från Malmö.  
F.d. polis. Fritidsin-
tressen: Båtliv, vistas 
ute i skog och mark, 
idrott, musik. Gick 
med för att träffa nya 
bröder och ta del av 

musiklivet. 

Mikael Borgström, 
32 år från Skurup. 
Verktygstekniker. 
Fritidsintressen: Jakt, 
fiske, motorsport. 
Gick med i PB för att 
det är ”kul att träffa 
nya människor”. 

Här är alla nya Förstagradarna
Fredrik Ekberg, 41 år 
från Skurup.  
Systemutvecklare. Fri-
tidsintressen: Ordens-
sällskap och familjen. 
Gick med i PB ”för 
att utvecklas”. 

Kent Karlsson, 61 år 
från Åkarp.  
Försäljare och in-
genjör. Fritidsintres-
sen: God mat och 
vin samt “old sports 
cars”. Gick med i PB 

för att ”träffa trevliga människor”. 

Peter von Wachen-
felt, 67 år från 
Malmö.  
Ekonom. Fritidsin-
tresse: Golf. Gick 
med i PB för att ”det 
verkar trevligt”. 

Bertil Anderson, 
62 år från Svedala. 
Gymnasieingenjör 
och säljare. Fritidsin-
tressen: Resor, mat, 
golf, träffa vänner. 
Gick med i PB för att 

”det låter intressant, för att träffa nya 
vänner och för god mat och vin”. 

Mats Ohlsson, 60 år 
från Staffanstorp. 
Projektledare. Fritids-
intressen: Ordenssäll-
skap, träna på gym 
och umgås med släkt 
och vänner. 

Noah Sieradzki, 24 år 
från Malmö.  
Bor för tillfället i 
Jönköping. Har en fil 
kand i Political Sci-
ence och Ekonomi. 
Ska ta en kandidatex-

amen till i Medie- & Kommunikation. 

Christoffer Sundqvist, 
27 år från Limhamn.  
Läkare. Fritidsin-
tresse: Träning. Är 
nyinflyttad. ”Fick er-
bjudandet och kunde 

inte se en bättre möjlighet att bilda 
nya spännande sociala kontakter”. 

Bengt Berg, 71 år 
från Malmö.  
Civilekonom. Fritids-
intressen: Resor och 
friluftsliv. Gick med 
för att han ”sjöng 
Bellman och Taube i 

unga år”. 

Leif Svalström, 
74 år från Malmö. 
Adjunkt. Fritidsin-
tressen: Sång, musik, 
mat, vin, resor. Gick 
med på grund av 
”lysande kultur”. 

Jan-Axel Jönsson, 
68 år från Malmö. 
Projektledare. 
Fritidsintresse: MFF 
och fotboll. Sjunger 
i W6-kören. Gick 
med i PB på grund 

av sång och musik. 

Andreas Werngren, 
38 år från Lödde-
köpinge.  
KAM/Kontorsan-
svarig Syd. Fritids-
intresse: Träning. 
Gick med i PB för att 

”utvecklas som person”. 

Alf Hedetoft, 61 år 
från Bunkeflostrand. 
Frisörmästare. 
Fritidsintressen: Båt, 
bil. Gick med i PB 
för ”nöje, skämt, 
teater, musik”. 

Shaip Morina, 51 år 
från Malmö.  
Kulturarbetare. Fri-
tidsintresse: Segling. 

Johan Roos, 33 år 
från Falsterbo.  
Säljare. Fritidsin-
tresse: Fotboll. Gick 
med i PB på grund 
av ”god väns medver-
kan”. 
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L jud- och L jusmästare

DJ:n som blev Ljud- & Ljusmästare 
När Niclas var 15 år började 
han som Diskjockey (DJ) på 
Siöcronan i Helsingborg. 
DJ-jobbet slutade han med 
först 2005, när han var 39 år. 
Idag är han 49 och både egen 
företagare inom ljud- och 
ljusbranschen och Ordens 
Ljusmästare och vice Ordens 
Ljudmästare i Malmö Par 
Bricole. 

Det är en rejäl resa, som även 
smyckats av en riktigt pilotut-
bildning (!).

Men Niclas Rosqvist fick ald-
rig det där jobbet som pilot 
på SAS i början på 1990-talet, 
så just nu måste han ta två 
extra lektioner för att upp-
datera sin kompetens om SAS 
skulle höra av sig nu ca 25 år 
efteråt.

Niclas har varit med i Malmö 
Par Bricole sedan 2010 och 
har avancerat upp till Grad 6. 

Han  är av naturliga skäl en av 
de PB:are som inte syns och 
hörs så mycket på gradgiv-
ningarna. Det måste däremot 
hans arbete göra. Eller som 
han själv uttrycker det: 

– Om jag gör ett bra jobb 
är det knappast någon som 
märker min närvaro. Gör jag 
däremot ett dåligt jobb, ja då 
märker alla det.

För er som tillhör de som 
inte märkt något så har Nic-
las medverkat till att vi inom 
Malmö PB fått ett betydligt 
bättre ljus än tidigare, även 
om det inte är lika bra som 
det som Niclas skulle vilja ha 
i Malmö PB, som Göteborg 
Par Bricoles, där man har ett 
flertal mycket avancerade och 
rörliga strålkastare i taket. 

Niclas karriär som DJ om-
fattade ett slag hela södra 
Sverige upp till Göteborg och 
Jönköping. 

För de av er som inte tror att 
det går att försörja sig som DJ 
säger Niclas att det går alldeles 
utmärkt, om man har tillräck-
ligt många engagemang.

Men engagemangen kan blir 
för många också. Han berättar 
hur han ibland kunde börja 
på en Landskronafärja kl 18 
med att DJ:a mogendans på 
färjan, och sedan komma hem 
klockan 21 och därefter direkt 
fortsätta till Etage i Malmö 
med en helt annan musik.

– Man var sällan hemma före 
klockan 05. Kom inte i säng 
förrän 06. Att sedan sticka 
iväg till ett vanligt jobbet vid 
08 var ju inte att tänka på.

Niclas slutade som DJ 2005.

– Jag tycker fortfarande om 
att välja musik som gör att 
jag kan få upp folk på dans-
golvet. Men när man jobbat 
25 år i branschen och hade 
tappat toleransen med fulla 
människor, då var det dags att 
lägga av.

Vilken musik får upp folk på 
dansgolvet?

- Den ska vara taktfast, ha en 
lätt melodi, vara lätt att förstå 
och lätt att sjunga med i.

Har du någon egen favorit-
musik?

- Ingen eller allt, blir svaret. 
Jag lyssnar mest på radio idag, 
P3, P4 eller Mix Megapol och 
tycker om att bli överraskad.

Redan under DJ-karriären 
startade familjen (Niclas, 
hans bror och hans mamma) 
ett eget företag 1991, samma 
som han driver idag, L.E.C. 
Ljud, Ljus & Bild AB. 

Företaget har idag, trots stark 
konkurrens från ett 40-tal 
liknande företag här i syd-
västra Sverige, cirka fem fast 

Niclas Rosqvist med ett av de verktyg som han använder mest under 
gradgivningarna i Malmö PB - en iPad. På bilden här under kan 
du se en närbild hur det ser ut på pekskärmen på Niclas iPad under 
drift. Genom att med fingret dra i de runda cirklarna på skärmen 
kan han enkelt ändra bas och diskant - trådlöst till och med från en 
annan våning (!)
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L jud- och L jusmästare

anställda plus ett 25-tal timanställda. 

Företagets erfarenhet sträcker sig över 
25 år och de är med och ljus-ljud- och 
bildsätter vid konferenser, fester, sho-
wer, mässor, sportarrangemang. 

Bland kunderna finns företag som 
Glasklart, Casino Cosmopol, Volkswa-
gen, Mercedes, Malmö Arena, Skan-
ska, Melodifestivalen, Region Skåne, 
MMF och Sydsvenskan.

En av anledningarna till att vi publi-
cerar den här intervjun är att Niclas 
Rosqvist behöver medhjälpare till sitt 
uppdrag hos oss i Malmö PB. 

Den som är intresserad ska antingen 
ha grundkunskaper inom området el-
ler vara genuint intresserad. För lära 

sig det kan man, menar Niclas.

Hans ambition är att Malmö PB skulle 
vilja satsa även på rörligt ljus och så 
kallade följespots, med vilka man kan 
följa en person, exempelvis en Cere-
monimästare under en gradgivning 
med en ljusstråle.

Niclas Rosqvist sköter redan en hel 
del av ljud- och ljus hos oss i Malmö 
PB med avancerad teknik. 

Med en specialprogrammerad iPad 
kan han styra ljudbordet från iPaden 
oavsett var han befinner sig i Sirius-
palatset. Paddan fungerar helt enkelt 
som en förlängd arm från ljudbordet i 
Bellmansalen, t.ex. nerifrån matsalen.

/Christer Brynielsson, ORed

Behöver medhjälpare Det kyrkliga livets 
äventyr - 12 nov med 
Rickard Aspegrén

PB-Trivselkommitté inbjuder  
Bröder med kärälskeliga till en 
trivsam afton med kåseri, mat och 
vin den 12 november kl.19 i Sirius-
palatsets lokaler.

Kyrkoherde Rickard Aspegren (bil-
den här under) som innehar Grad IX 
hos oss i Malmö Par Bricole kommer 
att  Kåsera om det ”Kyrkliga livets 
äventyr”.

Efter det äventyret, kommer det 
i festlokalen att servervas en måltid 
på Långbakad högrev, reducerad 
rödvinssås, rostade rotfrukter serve-
ras med potatis & selleripuré. Detta 
till ett pris av 150:-. Vin kommer att 
serveras till 45:-/glas.

Välkomna!

P.S.Glöm inte att anmäla Er snarast 
till PB:s kansli telefon 040-12 11 09.

Sista dag för anmälan är måndagen 
den 9 november.

En bild från ett av Niclas och hans företags arrangemang på Restaurang Glasklart. 
Bilden nederst är från Sydsvenskans Malmömöte med bl.a. Thomas Bodström.
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ckholms-besökare

Malmö Par Bricole:

n  6.11 PB VI kl 18.30, 
Bellmansalen, måltid

n  8.11 Minneshögtid  
kl 17.30, S:t Petri kyrka

n  18.11 Förgrad V & VIII  
kl 18.30, särskild kallelse.

n  5.12 Barbara samt PB 
V och VIII kl 16, Malmö 
Rådhus, måltid i Knutssalen

Övriga logers gradgivningar och 
möten finns angivna i Malmö 
PB:s Årsbok !

n v.G-r Mats Bruzaeus avled 
11 juli 67 år gammal.

n SSR Hans Fredin avled 21 
augusti 74 år gammal.

n RGK Ingemar Ekström 
avled 8 oktober 93 år gammal.

Gradgivningar
n 9/11 DB Thomas  
Wahlström, 50 år

n 26/11 KMR Gunnar 
Skoog, 80 år

n 28/11 SSR Johan  
Wallin, 50 år

n 28/11 KMR Göran  
Hirdbo, 75 år

n 14/12 KMR Staffan  
Fröberg, 70 år

n 15/12 KMR Lennart  
Engholm, 75 år

n 15/12 KMR Robert  
Beyrond, 95 år

n 16/12 KOBÖK Lars-Erik 
Rydell, 60 år

n 21/12 KMR Åke  
Forsell, 75 år

n 27/12 KOBÖK John  
Wickman, 50 år

Jubilarer N ov Lyckat Rekryteringsmöte

F ö r e t a g s m ä k l a r e

Jubilarer D ec

Anders Kårfeldt 
Tel. 040-671 42 00 

Mobil 070-667 17 50
Laandling AB (Endast kontor)
Väverigatan 2, 291 54 Kristianstad
Tel 0454-57 20 55
info@fracklagret.se

Vill ni ha en frackkväll?Läs mer på vår hemsida!

Frackar
från 1.999;-

KUNDTJÄNST 0454-572 055

Hos oss handlar ni tryggt och säkert

•  Alla plagg levereras på 2 -3 dagar

•  Vi lagerhåller alla storlekar

•  Levereras inom hela Norden

•  Betala mot faktura eller delbetala

Komplett sortiment av Högtidskläder

www.fracklagret.se

In M emoriam

Vi bevarar desse våra 
avlidne Bröder i ljust 
och tacksamt minne!

 Vi hjälper dig att sälja ditt företag

Jonas Malm
Tel 040-374016 

www.sparbankensyd.se

Malmö Par Bricoles Sty-
rande, Arbetsgraderna och 
Talanggrupperna anord-
nade onsdagen den 21 
oktober ett extra rekryte-
ringsmöte för att få in fler 
nya medlemmar samtidigt 
som man ville åstadkomma 
en föryng-
ring.

Våra Styran-
de betecknar 
mötet som 
en så pass 
stor fram-
gång, att 
man säger 
att sådana 
möten kan 
bli återkom-
mande 
framöver.

– Vi Sty-
rande har 
beslutat att 
lägga ytter-
ligare kraft 
på att finna 
fler Bacchi 
Riddersmän. 
Vi vill att vår 
brödraskara ska växa, sa 
de Styrande i inbjudnings-
brevet.

– Ni min Broder tillhör 
den skara, som uppnått 
mogen ålder och fått 
insikter i det Bricolistiska 
arbetet. Därför har Ni 
säkert i kretsen av vänner, 
bekanta och kollegor, cal-
mucker, som ej känner till 
det Bricolistiska livet med 
den värme och brödraskap 
vi kan erbjuda.

– Därför erbjuder vi er 
en kväll tillsammans med 
lämpliga intresserade att 
under lättsamma former 
informera om Par Bricole 
och vad vi har att erbjuda.

Ett 20-tal personer del-
tog, varav nio presumtiva 

bröder, som tyckte att Par 
Bricole låter intressant. De 
intresserade som infann 
sig till mötet var dessutom 
i rätt ålder för en föryng-
ring, ca 35-45 år. 

– Det var flera som sa, att 
de tyckte 
att det var 
bra drag i 
gubbarna, 
berättar 
Mikael 
Risén, 
Ordfö-
rande i 
Arbetsgra-
derna och 
en av de 
som höll i 
mötet.

Mikael 
Risén 
berättade 
bland om 
varför 
han själv 
gick med 
i Par 
Bricole 
i Malmö  

och fortfarande är kvar:

– I den värld vi lever i 
med alla måsten och 
alla krav är det skönt att 
komma till PB, som är en 
alldeles egen bubbla, där 
man får träffa likasinnade 
Bröder av olika slag. Det 
är ett andningshål, som vi 
kommer till bara för att vi 
vill ha kul och få tillbaka 
en massa energi.

De bjöds förutom muntlig 
information om vad PB är 
på en bit mat, Malmö PB:s 
senaste årsbok samt en 
anmälningsblankett och en 
inbjudan till den festliga 
Kammarreceptionen i 
samband med PB:s största 
fest, Barbara-högtiden den 
5 december.

Arbetsgradernas Ordförande Mikael 
Risén inte bara ser nöjd ut, han är det 
också.


