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Käre Bröder. Äntligen kan vi 
se det bricolistiska ljuset!

- Så kom på 
Bellmanda-
gen, söndag 13 
juni, kl. 13.00 !

General- 
Ceremonimäs-
taren Christoffer 
Månssson håller 
som bäst på att 
finslipa program-
met inför detta, 
sedan länge efter-
längtade kalas. 

Att äntligen med 
övriga Bröder, kärälskliga, släkt 
och vänner få njuta en stund 
av det bricolistiska ljuset och 
värmen. Hoppas nu också att 
vädrets makter stå oss bi. 

Vi kommer att ha Bröder som 
anvisar plats och ser till att vi 
håller berättigade avstånd.  

I skrivande stund har vi inte 
fått polistillstånd men med våra 
förhållningsregler bör vi få sam-
las fler än 100 personer. 

Så  planera för picknick-
korgen, engagera 
familj och vänner 
och bege er till 
Slottsparken för 
att njuta av vack-
ert väder, sång, 
musik, teater, 
mat och dryck. 
Glädjen ska åter 
stå i centrum! 

Nu gör vi 
också en ny-
satsning inom 
OIC, Ordens 
Informations 
Committé, 
för att förnya 
och förbättra 

våra nyhetskanaler: Nouvelles, 
hemsidan och nyhetsbreven. 
Mer om detta i särskild artikel 
av Ordens-Informationsmästare 
Christer Brynielsson. 

I april hade vi ett givande 
fysiskt uppstartsmöte med före-
trädare för de olika gradstaberna 
och talanggrupperna, då höstens 
program diskuterades. 

Alla var glada och entusias-
tiska. Framför allt märktes ett 
oerhört uppdämt sug efter våra 

Äntligen kan vi se 
Det bricolistiska ljuset!

Äntligen  

en möjlighet  

att under  

muntra och  

anständiga  

tidsfördrif  
lindra  
lifvets  

besvärligheter

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
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Höstens program

bricolistiska kalas. Samtliga för-
ordade att vi skulle erbjuda våra 
Bröder de grader som tidigare 
har ställts in.

Har Du någon Bacchi Rid-
dersman i din omgivning? 

Nu är det dags att tänka på 
Par Bricoles fortlevnad. 

Inför Grad 1 i september be-
höver i få in din ansökan senast 
5 veckor innan. Men varför 
vänta. Ansökan hittar du på vår 
hemsida: malmo.parbricole.se/
Medlemssidor/Ansökningsblan-
kett.

I särskild ruta på detta uppslag 
kan du se årets resterande pro-
gram. 

Det blir som du kan se en 
ovanligt fullspäckad höst. 

Förhoppningsvis har restrik-
tionerna ytterligare lättat men 
vi kommer så klart prioritera att 
respektive recipiend får företräde 

till de olika  gradgivningarna. 

Årsboken 2021-2022 kommer 
att distribueras tillsammans med 
nästa nummer av Nouvelles un-
der sommaren. Då får ni också 
program för 2022 som ännu inte 
helt är klart men vi försöker få 
en återgång till det normalare 
grader som passar årstiden.

Nya Styrande och 150-års 
jubileum står för dörren. Ni kan 
redan nu planera för Installa-
tion av ämbetsmän, Lördag den 
25 mars 2023, då Malmö Par 

Bricole insätter nya Styrande. 
Vi håller även på att starta upp 
planerna inför Malmö PB:s 
150-års Jubileum 2028. Tiden 
går fort och det är hög tid att 
initiera olika arbetsgrupper.

Äntligen möjlighet ”Att 
under muntra och anständiga 
tidsfördrif lindra lifvets besvär-
ligheter och torftiga medmän-
niskors nöd”. Vi Styrande hälsar 
alla Bröder välkomna till en 
höst fylld av bricolistiska kalas.

/ De Styrande genom  
Bo Alerskans, Styrande Mästare

Program för resterande 2021:

• Grad 4:  Fredag 27/8
• Grad 10: Fredag 3/9
• Grad 1: Lördag 18/9
• Grad 7: Fredag 8/10

• Grad 3: Fredag 29/10
• Grad 6: Fredag 12/11

• Minneshögtid Petri kyrka: Söndag 14/11
• Förgrad till 5/8: Onsdag 24/11

• Stora Rådet: Onsdag 1/12
• Barbara: Lördag 11/12, Malmö Rådhus
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Carl Mikael Bellman

Om Bellmans familjeförhållanden 
och om en likprocession utan gravöl

CMB hade alltså 14 syskon 
med en åldersskillnad på 20 år! 
Enligt Carina Burman var det inte 
alls ovanligt att då få så många 
barn. 

CMB var en man som hade helt 
andra intressen än att bry sig om 
sådana världsliga saker som hus-
hållning, pengar och familj.

När både hans far och mor dog 
1765 blev det inte han, som äldsta 
syskon och då 25 år gammal, som 
tog ansvaret för de yngre syskonen 
utan det blev istället hans äldsta lil-
lasyster Catharina Christinas man, 
Claes Arrhén von Kapfelman, som 
man tror tog på sig rollen som 
familjeöverhuvud.

CMB gifte sig 19 december 
1777 med den 17 år yngre Lovisa 
Fredrika Grönlund, dotter till en 
kryddhandlare i Stockholm 

De fick fyra barn, Gustaf, Elis, 
Carl & Adolph Martin Hindric. 

pellet. 1699 utnämndes han till 
vältalighetsprofessor i Uppsala. 
Han gifte sig 1704 med Catharina 
Dauer. De fick tre barn varav  
Johan Arndt Bellman var den 
yngsta, född 1707.

Denna Johan Arndt Bellman, 
som man vet väldigt lite om för-
utom att han var ämbetsman och 
hade lika svårt att hålla i pengar 
som CMB, gifte sig med Catharina 
Hermonia (född 1717), dotter till 
en kyrkoherde på Söder i Stock-
holm. 

När Catharina var 23 år 
föddes deras första barn, vår egen 
Carl Mikael Bellman (1740).

Sedan födde Catharina ungefär 
ett barn varje år fram till hennes 
sista, som föddes 1760. Av alla 
dessa födslar överlevde 15. 

Carl Mikael Bellman (CMB) 
levde mellan 1740 och 1795 och 
blev 55 år. I boken ”Bellman 
Biografin” av Carina Burman 
finns uttömmande information 
om släktskap och familjeförhål-
landen. 

Här är en kortare genomgång 
från boken som bör vara intressant 
för alla Bröder i PB.

Hans anfader var Martin Casten 
Bellman, skräddare från trakten 
runt Bremen som invandrade till 
Stockholm. Bremen var ju svenskt 
vid denna stormaktstid. 

Martin gifte sig 1663 med skräd-
dardottern Barbara Klein. De bod-
de i Gamla stan och fick nio barn 
och flera av dem blev vinhandlare 
eller hustrur till vinhandlare.

Deras äldsta barn, Johan Arendt 
Bellman (1664–1709), är CMB:s 
farfar och försörjde sig från 11 års 
ålder bl.a. som musiker i hovka-

Bellmans namnteckning.

Historiskt nedslag 
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Carl Mikael Bellman

Kung Gustav III var en av de 
många faddrarna till deras första 
barn Gustaf.

CMB dog den 11 februari 1795 
klockan halv två på natten efter 
att ha legat sjuk i flera veckor, då 
han även väntande på en eventuell 
konkursdom. 

Rykten säger att hustrun Lovisa 
lär ha stoppat hans kritpipa och att 
han dog rökande. Klara försam-
lings dödsbok anger lungsot som 
orsak, men han led även av malaria, 
skörbjugg och gikt. Malaria var inte 
alls ovanligt vid denna tid.

Stor trängsel vid begravningen

Begravningen skedde i Klara 
kyrka den 19 februari. 

Det rådde stor trängsel i kyrkan 
men Lovisa var inte där. Kvinnor 
gick inte på begravningar vid denna 
tid. Men tre av hans barn följde sin 
far till graven.

Ett och ett halvt år tidigare hade 

Bellman skildrat sin egen ståtliga 
likprocession, med härolder, Bacchi 
män, trotjänarinnor med gravöls-
kringlor samt facklor på adligt vis. 
I den processionen bars ”porträtt-
tet”, Sergels medaljong, och efter 
begravningen blev det traktering på 
krogen Kräftriket på norra Djur-
gården, ty ”Detta är en sinnebild 
av mänsklighetens bortgång från 
krogen till graven”. 

Nu var det bister verklighet, 
det var februari och knapert med 
daler. Efter Bellmans begravning 
blev det därför inget gravöl. 

Det är okänt var på Klaras 
kyrkogård han är begravd. Min-
nesvården placerades av Svenska 
Akademien år 1851, där man tror 
att han begravdes. 

CMB:s hustru Lovisa levde 
ända till 1847 och blev 90 år. En 
ovanligt hög ålder på den tiden. På 
bellman.net står det dock att hon 
dog 92 år gammal 21 januari 1847. 

Där står också att Lovisa aldrig 
berättade så mycket efteråt om sin 
man, trots att många ville veta.

Vid invigningen av Bellmanbys-
ten på Djurgården 1829, lär hon 
dock ha yttrat: 

”Aldrig trodde jag att man skulle 
komma att göra så mycket väsen av 
en sådan suput, som Bellman var”. 

Hon är begravd på Norra begrav-
ningsplatsen i Solna där hon har en 
fin gravsten. 

Likprocessionen så som Bellman själv hade tänkt sig det hela - som inte riktigt blev som han hade hoppats.

Vår historiskt intresserade 
skribent Stefan Leo
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Häradshövding som var med i Malmö PB

Intressant gravsten

För en tid sedan ringde vår 
broder Torsten Lindow. Han 
hade vid en vandring på Pauli 
Norra Kyrkogård i Malmö fått 
syn på en gravsten som väckte 
hans intresse. Gravstenen var till-
ägnad V. Häradshövdingen Ernst 
Eckerström, död 1921, och hans 
maka Agda. Det som särskilt fick 
broder Torsten att reagera var 
den kompletterande inskriften 
”Malmö PB reste vården”.

Torsten undrade om jag som 
Ordens Historiker visste något om 
detta. Det gjorde jag inte. Den 

enda gravsten som rests av PB som 
jag känner till är den som restes 
på vår förste Ordensskalds, David 
Lorenz Beyers grav år 1907. Denna 
sten inte bara bekostades av PB 
utan PB åtog sig att för all framtid 
bekosta gravens skötsel, något som 
vi fortfarande gör.

Som Historiker var det förstås 
svårt att motstå frestelsen att försö-
ka ta reda på mer om denne Broder 
Eckerström. Men i dessa corona-
tider, med ansvarsfull karantän, är 
det inte så lätt att börja gräva i arkiv 
och liknande, man får hålla tillgodo 
med det lilla bricolebibliotek man 
har hemma, sin iPad och Google. 
Men även med dessa begränsningar 
kan man hitta en hel del.

Ernst Eckerström föddes i Öster-
götland 2 november 1865. Han-
blev student i Lund 1884, avlade 
hovrättsexamen 1889 och blev vice 
Häradshövding 1892. Samma år 
blev han sekreterare vid Malmö-
Tomelilla Järnvägs AB. 1893 blev 
han sekreterare i Hamndirektionen 
i Malmö och Hamnkassör 1904. 

Tack vare Henrik Fahls gedigna 
arbete med vårt historiska med-
lemsregister var det ganska enkelt 
att få fram några fakta kring broder 
Eckerströms PB-historia. 

Han gick med i Sällskapet 1886, 
21 år gammal, då inskriven som 
”studerande” (titlar var viktigt på 
den tiden). Samma år fick han 2:a 
graden, 1890 blev han vice Gu-
vernör, 1893 St Sigfrids Riddare 
och 1905 Konung Magnus Rid-

dare. Han engagerades också som 
ämbetsman. 1906-1908 var han 
2:e vice Ordningsman och 1:e vice 
Ordningsman 1908-1915. 

Förutom de ämbeten broder 
Eckerström innehade var han säkert 
också medlem av den Bacchana-
liska Kören. Hans medlemskap har 
jag inte lyckats få bekräftat men 
han blev hedersmedlem i kören 
1919.  Av annan dokumentation, 
Svensk Musiktidning år 1890, 
framgår dock att han var sångare.  

Hur kommer det sig då att 
Malmö PB kom att bekosta en 
gravsten för broder Eckerström? 
Utan tillgång till protokoll från 
den tiden kan man emellertid ana 
att den dåvarande Styrande Mästa-
ren, Gustaf Stenfelt hade ett finger 
med i spelet. Ernst Eckerström var 
sekreterare vid Hamndirektionen i 
Malmö och Hamnkassör. Hamn-
kapten och chef för hamnen och 
därmed också Ernst Eckerströms 
chef var Gustaf Stenfelt. Kanske 
var det Stenfelts sätt att hylla en 
uppskattad medarbetare i det civila 
livet och en omtyckt PB-broder?

Till denne Gustaf Stenfelt finns 
det också av andra skäl anledning 
att återkomma. Förutom att vara 
Styrande Mäs-
tare i Malmö PB 
levde han också 
i många andra 
avseenden ett 
äventyrligt liv.

Lennart Fahlback, 
Ordens Historiker

Historiskt nedslag 
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OIC Nya arbetsgrupper

Vem vill inte få svar på frågor 
kring vår historia och alla trevliga 
sammankomster som Malmö PB 
arrangerar!? Vår ”nya” hemsida 
ska bli en digital uppslagsbok, 
där du kan hitta svar på de flesta 
frågor, som en PB-Broder kan ha.

Ordens Informations Committé 
(OIC), nystartar efter pandemin 
med flera arbetsgrupper. Bland 
annat en om just detta - att göra en 
hemsida som kan tjäna som något 
av en uppslagsbok om Malmö PB.

Arbetsgruppen leds av Bjarne 
Bülow. och i gruppen ingår även 
Torbjörn Landin, Rickard Elm-
qvist, Stefan Leo, Erik Hultgren 
samt undertecknad.

Gruppens arbete ska fokuseras 
på användarvänlighet både för 
besökare och för de som publicerar. 
Men framför allt ska resultatet 
uppfylla önskemålet ett digitalt 
uppslagsverk. 

Här ska du t.ex. kunna få reda på 
vilken klädsel som krävs till de oli-
ka gradgivningarna; vilka ämbets-
män vi har och har haft; vem som 
sitter i Talanggruppernas styrelser; 
vilka medaljer som finns; vem som 
har vilken medalj; En sorts Malmö 
PB:s vett & etikett helt enkelt. 

En annan arbetsgrupp är den för 
nästa Årsbok. Den leds av Anton 
Daag. I denna ingår även Anders 
Vallin, Sven-Olof Land, Erik Hult-
gren och Stefan Leo.

Det har också bildats en arbets-
grupp för denna tidning. Gruppen 
ska ha kontroll över utgivningen 

över hela året och komma med 
förslag på innehåll. I den gruppen 
ingår undertecknad, Stefan Leo, 
Bill Hansen, Anders Andersson och 
Anders Kårfeldt.

Nystarten för OIC innebär också 
att vi ska arbeta efter en ny infor-
mationspolicy, som ska gälla alla 
våra informationskanaler (hemsida, 
nyhetsbrev, Nouvelles och Årsbok). 

I denna sägs bl.a. att hemsidans 
syfte är att förmedla aktuell infor-
mation, skildra vad som hänt, vad 
som kommer att hända samt ge en 

Hemsidan ska bli ”uppslagsverk”

inblick i logens historia och kultur.

Även Nouvelles ska förmedla 
kommande och viktiga händelser, 
skapa intresse och läsvärda artiklar 
kring vår historia. Tidningen ska 
även innehålla referat från grad-
givningar och 
andra mö-
ten. Den ska 
utkomma med 
4 nr/år och ska 
spegla hela året. 

 
/Christer  
Brynielsson

Hemsidan som den ser ut idag under adressen malmo.parbricole.se
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Jubelkommendör 
och KMR Bertil 
Schmidt avled 84 år 
gammal 2020-12-14. 
Vår Broder bodde de 
sista åren i Alingsås

Jubelkommendör 
RSK Leif Hallberg  
avled 83 år gammal 
2021-04-04. Han var 
mångårig medlem av 
vår musik och den 
som framförde våra 
trumpetsolon

Hederskommendör 
RGK Lars-Gunnar 
Persson avled 71 år 
gammal 2021-05-13. 
Han arbetade som 
skattmästare under 
15 års tid och var vid 
sin död vår General-
Skattmästare.

G-r och vice 6:e 
Ordningsman i 
arbetsgraderna 
Magnus Lindberg 
avled 55 år gammal 
2021-05-26.  

Äntligen ser vi ljuset i 
tunneln. Vi har alla saknat 
våra sammankomster och 
kalas, men nu ser vi ljuset 
och kan börja skriva in 
aktuella kommande datum 
i våra almanackor. 

Kansliet har av naturliga 
själ inte varit i full drift 
under pandemin men efter 
sommaren har vi öppet 
med våra vanliga öppet-
tider. 

När nu sommaren nalkas 
stänger vi dock kansliet och 
tar ”semester” 10/6 - 9/8. 

Naturligt vis går det bra 
att kontakta oss även när vi 
har stängt, men då med ett 
mail till malmo@parbri-
cole.se

En påminnelse! Det är 
viktigt att vi har rätt upp-
gifter i medlemssystemet 
så som adress, telefon och 
mailadress, om inte kan ni 
missa viktig information

... med en  
påminnelse

Ni loggar in via adressen 
https://malmo.parbricole.se 
Sedan klickar ni er vidare 
via medlemssidan. 

Skulle det vara så att 
ni inte kommer ihåg era 
inloggningsuppgifter, 
skicka ett mail till kansliet. 
malmo@parbricole.se 

Avslutningsvis, ta väl 
hand om er och njut med 
familj och vänner av den 
sommar som nu är i an-
tågande (naturligtvis efter 
folkhälsonämndens rekom-
mendationer och regler).

PS! Vi tar in ansök-
ningar av nya Riddersmän 
under hela sommaren, så 
ta tillfället i akt och skicka 
in blanketten med nya 
bröder som ni hittar på 
https://malmo.parbricole.
se

Ett varmt och soligt Klang!

/StK Mikael  
med kanslister

Jubilarer 
2021

JUNI 

06-03: Peter Jungbeck, 70 år 

06-06: Mats Attin , 60 år 

06-15: Jörgen Löfstedt, 75 år 

06-16: Claes Hedlund, 75 år 

06-18: Leif Svalström, 80 år 

06-22: Jan Rosberg, 70 år 

06-27: Kent Victor, 75 år 

06-29: Magnus Eneskär, 60 år 

06-30: Anders Wramnell, 50 år

JULI 

07-06: Jan Jerre, 85 år 

07-08: Staffan Nordström, 70 år 

07-09: Jerry Bengtsson, 70 år 

07-19: Niclas Folkesson, 50 år 

07-19: Ralph Aretjäll, 85 år 

07-26: Johan Karlsson, 60 år 

07-29: Anders Kårfeldt, 70 år

AUGUSTI 

08-01: Magnus Strömland, 60 år 

08-01: Mattias Petersson, 50 år 

08-05: Carl Dorninger, 50 år 

08-14: Lars Ekholm, 70 år 

08-30: Mikael Ström, 75 år

SEPTEMBER 

09-06: Peter Nilsson, 60 år 

09-15: Michael Vallin, 50 år 

09-16: Thorvald Persson, 70 år 

09-21: Jonas Färnström, 50 år 

09-23: Gösta Hallström, 70 år 

09-28: Lars-Göran Forslund, 90 år

In  
M emoriam

Styrande Kanslern  

har ordet


