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Ledare

Mitt upplevelsebokslut
Så går då 2016 mot sitt slut. Det är dags 

för bokslut! Ja inte i siffror med plus och 
minus, debet  och 
kredit,  utan ett 
upplevelsebokslut.

Min mening är att 
vi haft ett fantas-
tiskt 2016 i Malmö 
Par Bricole. Vi kan 
se tillbaka på många 
härliga gradgivning-
ar, såväl vad gäller 
den rituella delen 
som kalasen och 
antalet besökande 
Bröder.

Detta gäller även ett ökat antal besökare 
från Moder- och Systerloger.

Även våra  
Malmöbröder har varit flitiga att besöka 
övriga loger. 

Detta ser vi Styrande mycket positivt 
på. Att hämta inspiration och idéer och att 
knyta kontakter med Bröder utanför him-
maplan, utvecklar 
hela vår verksamhet. 

Vi har även sökt 
medverka till detta  
genom att under 
vår mandatperiod 
genomföra ett antal 
”Tjänstemannare-
sor”. 

Den tredje och 
sista  kommer  att 
genomföras under 
början av 2017. 
Vi hoppas på en 
fortsättning av detta 
erfarenhetsutbyte.

Att antalet närva-
rande Malmöbröder ökat på våra samman-
komster, såväl gradgivningar som övriga 
arrangemang ska naturligtvis tillskrivas 
alla våra mycket aktiva och engagerade 
tjänstgörande Bröder, alla kategorier, och 
även våra många flitiga faddrar som sörjer 
för återväxten. TACK ALLA !

Ansvarig utgivare: Patric Jakobsson 
Redaktör: Christer Brynielsson 
Foto: Bill Hansen, Anders Wramnell  
och Christer Brynielsson.

Något som är speciellt notabelt i vår 
verksamhet ”På rätt väg”, är att det i år var 

det första året på väl-
digt länge som vi inte 
antog några ”NOI-
WAK”  vid Barbara-
högtiden.  Varför? Jo 
vi antog så många nya 
Bröder vid ordinarie 
Grad I, att det skulle 
”ställa till med pro-
blem” vid kommande 
grader under 2017 om 
vi blev fler!! 

Angenäma problem 
kan tyckas(?) , men vi 

skall inte ge avkall på att varje grad skall 
ges under ordnade och värdiga former, 
såväl innehålls- som utrymmesmässigt. 
Antalet är endast en av många parametrar.

På sista sidan i detta nummer kan vi läsa 
en del om den högtidliga Installationen av 
nya Högste Styresmän i Moderlogen.

Under de kommande åren är det dags 
för ”vaktavlösning” 
även i Malmö och 
ett antal Systerloger. 
Under 2017 i Jönkö-
ping PB,  Göta PB 
och Borås PB. 2018 
är det tid i Malmö PB 
och Sundsvalls PB 
och 2018 eller 2019 i 
Vänersborgs PB. Lägg 
till detta Högtidlig 
logeinvigning i Örebro 
2017.

Efter ett magnifikt 
2016 följer således 
ett antal evenemang 
av högsta lyskraft de 
kommande åren. 

Så Bröder vila ut inför det kommande! 

Jag tillönskar Er Bröder med  Era 
nära,  sköna och  trivsamma  Jul-,  Nyårs- 
och Trettonhelger och hälsar Er varmt 
välkomna till ett Gott Nytt Bricolistiskt 
2017 !

/Thomas V Nilsson, DStM

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

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

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
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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 ”Efter ett  

magnifikt år  
följer nu ett antal  

evenemang av 
högsta lyskraft  
de kommande 

åren. ” 

”Min mening”  
är att vi haft ett 
fantastiskt 2016 

i Malmö  
Par Bricole”
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Gåsakalas

Den sjätte gradens gåsakalas som 
avnjöts fredagen den 11 november 
samlade i år 112 bricolister varav 15 
var recepiendi. 

Kvällens providör Tony Rosenquist 
sågs skynda mot köket med en flaska. 
Den skulle förbättra soppan, sa han. 
Och det halp. Bästa drömsoppan 
någonsin!

Christoffer Månsson agerade Ed-
vard Persson och sjöng Vi klarar oss 
nog ändå. 

Den från 1893 traditionella Gås-
visan gick superbt och imponerade 
storligen. 

Rickard Elmqvist sjöng om en Skå-
negås på melodin från filmen  
Casablanca och Bjarne Bulow kvit-
terade med Beatles Yesterday med 
svensk text Gäss te dej. 

Recepiendernas tacktalare Gunnar 
Hörnsten konstaterade att gåsamidda-
gar är vanebildande. V-formationen 
när gåsen flyger fick en förklaring: 
”Ledarnas vingslag i täten skapar  
uppåtvindar som lyfter oss andra. ”  

Detta är en förkortad version av Krister 
M Berggrens referat. Hela referatet och 
alla bilder hittar du på hemsidan www.
malmoparbricole.se!

Sjätte gradens Gåsakalas

Deputerade Styrande Mästaren Thomas V Nilsson dansade in i matsalen vid Gåsakalaset vevandes med MFF-flaggan, som en hyllning till laget i 
Malmöbornas hjärtan. Gunnar Hörnsten tacktalade bl.a. med att slå fast att Gåsakalas är vanebildande.

Rickard Elmqvist.

Bjarne Bülow.
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Barbara 2016

Barbara för över 200 förväntansfulla
Lördagen den 3 december samla-

des över 200 förväntansfulla bröder i 
Malmö rådhus för att fira årets stora 
PB-högtid, Barbara-dagen. Bröder av 
högre och lägre grader glänste i sina 
allra finaste dräkter.

Åtta bröder fick mottaga Grad VIII 
och ännu fler bröder fick Grad V. Nils-
Holger Thorsén utnämndes till Jubelkom-
mendör för sina 50 år i Sällskapet. Det 
stannade emellertid inte där. Två bröder, 
Lars-Åke Hankell och Carl Hervelius 
hyllades extra för 60-årigt medlemskap!!! 
Ytterligare två bröder, Bengt Houltzén 
och Carl-Otto Holm prisades för sina 
25-åriga medlemskap i Par-Bricole och 
kan nu titulera sig Hederskommendörer. 
Carl-Otto hedrades för övrigt lite extra då 
han passade på att fira sin födelsedag, 70 
år, under Barbara-festen.

Årets Barbara-tal framfördes av duon 
Benny Ambohm och Leif Bengtsson. 
Talet var en mix av sång, tal och trumpet-
improvisationer som förde tankarna mot 
Medelhavet vackert skaldande, skön-
sång och trumpetspelande i världsklass. 
Melodin var komponerad och inspirerad 
av spansk musik, sångtexten inspirerad av 
Lorca och hans drama Yerma. Zlatan kom 
med på grund av att han kallas för kungen 
av Malmö. Då Barbara hyllas som drott-
ning skulle även kungen nämnas, Zlatan. 
Framförandet gav stående ovationer!

Efter hyllningen till Barbara följde 
medaljregn till välförtjänta bröder som nu 
kan pryda sina frackslag med mer glitter.

Underhållningen under måltidskalaset 
bestod bland annat av störande moment 
av tre vilsne män, som ledda av stjärnan 
letade efter Styrande… Musiken och 
kören framförde ett bejublat Bellmanpot-
purri och Ordens-Trubaduren Jan Ek hyl-
lade Barbara genom en delvis ny text till 
Fredmans epistel n:o 71 ”Ulla min Ulla”. 

Detta är en starkt förkortad version av Johan 
Sundqvists referat. Bilderna på detta uppslag är 
också enbart några av alla de bilder som våra 
fyra fotografer tog denna kväll. 

Vill du läsa hela texten och ta del av alla 
bilder från detta Bricolerikalas hittar du det på 
vår hemsida, www.malmoparbricole.se.

Årets Barbara-tal framfört av Benny Ambohm och Leif Bengtsson, trumpet, fick stående ovationer.

Carl Hervelius och Lars-Åke Hankell har varit med i Malmö PB i hela 60 (!) år. Nils-Holger Thorsén till 
höger fick välförtjänt ta emot hyllningar för sina 50 år av Styrande Mästaren Patric Jacobsson.

Till vänster: En av många glada bilder från årets Barbara-fest. Till höger: Stipendiat Niclas Rosqvist.
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Barbara 2016

Tre vilsne män letade i ett Störande Moment efter Styrande. Ordenstrubadur Jan Ek underhöll med en delvis ny text till Bellmans epistel n:o 71.

Körens ordförande Johan Sundqvist sjöng en särskild sång till det täcka könet.

Mustaschprydde Lars-Erik Peterson tillsammans med hederskommendör Bengt Houltzén. Till höger Christer Jacobsson och 70-årsfirande Karl-Otto Holm.

Gruppfoton på de nya Grad VIII samt till höger de nya Grad V.
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Nya Styrande Electi

Styrande Mästare, Deputerad Mästare ... 

Bo Alerskans är vår nya StM Elec-
tus fram till installationen vid Grad II 
år 2018.

Bo som är Riddare av Gyllene Kor-
set, är född 1950 och blev medlem i 
Malmö Par Bricole 1998. Åren 2006-
2009 verkade han som vice General-
Ceremonimästare. Åren 2009-2013 
var han General-Ceremonimästare 
och från 2013 har han varit Riddare-
Ceremonimästare.

Bo har yrkesmässigt varit polis, 
gränspolis och jobbat som kriminal-
inspektör med sådana saker som 
människosmuggling och människo-
handel. Han har därför också biträtt 
vid utvisningar. 

Hans släkttavla är anmärknings-
värd. Han är både släkt med den 
svenska nobelpristagarförfattaren Per 
Lagerkvist (farbrors farbror) och Ing-
rid Bergman(!). Bodde bara fyra mil 
från Lagerkvist hemby Gemla mellan 
Alvesta och Växjö. Trots dessa släkt-
skap är han varken författare eller 
skådespelare, även om han deltagit 
i Bacchanaliska Theaterns uppsätt-
ningar. Och själv betecknar sig som 
teaterapa...

Bo började vid polisen i 30-årsål-

dern. Innan dess var han ”allt 
från dödgrävare till danspeda-
gog”. Dans var han så duktig 
i att han tävlingsdansade. 
Dansen var också orsaken till 
att han flyttade till Malmö.

– Vi tyckte att vår lokala 
danslärare hemma i Småland 
verkade ha snickrat ihop 
stegen lite som han själv ville 
och beslöt kolla upp det hos 
en danspedagog i Malmö. 
Det bar sig inte bättre än att 
Bo så småningom flyttade 
ihop med kvinnan som hade 
dansskolan i Malmö.

Bo har tre barn, trillingar, 
en kille och två tjejer, 26 år 
gamla. ”Killen” arbetar som 
programmerare på ett da-
taföretag i Camebridge. En 

av ”tjejerna” har tagit en Masters i 
meterologi och jobbar f.n. som me-
terolog för TV2 i Danmark. ”Tjej” 
nr 2 blir färdig läkare i januari.

Vad gillar du med Malmö PB?

– Anledningen till att jag gick 
med var att jag tyckte att det var ett 
trevligt komplement till Odd Fel-
low, där jag varit både Övermästare 
och Huvudpatriark. I PB stod sång, 
spex och musik i högsätet och det 
gillade jag.

Malmö PB har idag drygt 500 
medlemmar, medan Moderlogen och 
Göteborg har dryg 1.100 vardera och 
Borås över 800. Hur stora anser du 
att Malmö PB bör bli?

– Vi har våra lokaler att ta hänsyn 
till. Och det viktigaste är att behålla 
de medlemmar vi har. Men visst ska 
vi utvecklas och bli fler, men vi måste 
fundera på hur. 

– Jag lovar att göra allt i min makt 
för att förvalta Bellmans och Par 
Bricoles kulturarv och traditionerna 
inom Malmö PB samt utveckla verk-
samheten med försiktighet och finess.

– Till detta behöver vi närvaro och 
engagemang hos ämbetsmän och 

Talanggrupper men också stöd och 
samverkan med äldre och erfarna.
Och ingen Broder är för obetydlig. 
Alla behövs! 

- All vår verksamhet  måste genom-
syras av Vänskap, Aktning och Förtro-
ende samt mycket glädje ./.

Den blivande Deputerade Styrande 
Mästaren Göran Jacobsson är Rid-
dare av Svarta Korset och född 1949. 
Han har varit medlem i vårt Sällskap 
sedan 1998 och varit Styrande Kans-
ler sedan 2013. 2018 tillträder han 
sitt nya ämbete.

Göran är numera pensionär, men 
är utbildad civilingenjör och har 
arbetat med ett stort antal uppdrag 
utomlands för Skanska. 

I PB har han har varit mycket 
aktiv ända sedan starten i PB och då 
framför allt inom Den Bacchanaliska 
Theatern, där han både varit, rekvisi-
tör, agerande, producent, teaterdirek-
tör samt Ordförande. 2007 fick han 
ta emot Bacchanaliska Theaterns Top 
Star Award

Görans valspråk, som kan ses på 
hans vapensköld i Bellmansalen, är 
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Nya Styrande Electi

”Bygg Gemenskap!” Lite fyndigt efter-
som Göran kommer från byggbran-
schen, men valspråket ska nog mer 
ses som en uppmaning, att om det är 
något som vi ska satsa på att bygga, så 
är det gemenskap mellan bröder.

Före pensionen arbetade han med 
industribyggen och glidformsgjut-
ningar, det vill säga med att bygga 
silos, vattentorn, skorstenar, kärnkraft-
verk etc med en speciell form för kon-
tinuerlig gjutning ända tills att bygg-
naden är färdig. Exempel på svenska 
sådana byggen, som Göran varit med 
och gjutit är silos vid Malmö Valskvarn 
och Kärnkraftverket i Barsebäck.

Men Göran har inte bara arbetat 
i Sverige. Hela åtta år har han varit 
placerad utomlands. I Paris, i Luxem-
burg, i Malaysia och Ungern. I Paris 
var han satt att avveckla ett antal dot-
terföretag. I Luxemburg arbetade han 
med att för Skanskas räkning bygga 
ett stort affärskomplex. I Malaysia var 
han med och byggde ett sjukhus på 
Lankawi och i Ungern ett kontor åt 
Ericsson.

Vad gillar du med Malmö PB?

– Kamratskapen och glädjen att få 
träffa bröder, att vara med på gradgiv-
ningar och måltidskalas och för att vi 
har så väldigt trevligt.

Hur stora anser du att Malmö PB 
bör bli?

– I grund och botten är inte storle-
ken viktigast. Det huvudsakliga syftet 
är att de som är med har trevligt och 
trivs. 

– Vi bör mer lägga kraften på att få 
flera aktiva och engagerade så att fler 
får glänsa. Då kan det komma fler på 
våra gradgivningar och då är mycket 
vunnet. 

– Sedan kan vi få praktiska svårig-
heter med fler medlemmar på grund 
av storleken på lokalerna. De är idag 
mycket fördelaktiga både vad beträf-
far kostnader och läget mitt i stan. 
Så nej det är inget mål i sig att bli så 
många som möjligt ./.

Vår blivande Styrande Kansler, 
Mikael Risén är Riddare av Gyllene 
Korset och född år 1960. Han har 
varit medlem i vårt Sällskap sedan 
1995 och bland annat varit Cere-
monimästare i Arbetsgraderna, vice 
Ordningsman i Arbetsgraderna, vice 
Providör samt sedan 2013 Ordföran-
de i Arbetsgraderna.

Yrkesmässigt är Mikael VD för Aax-
sus AB i Lund (import och försäljning 
av LED produkter i grossistled).

Han är uppvuxen i Luleå och gift 
med Madelene som också är från 
Luleå.

Enligt Mikael finns det två sorters 
norrlänningar: De som knappt säger 
något, det vill säga är ordkarga, och 
de som pratar mycket. Det finns inget 
mittemellan. Mikael själv tillhör inte 
de ordkarga...

Varför gick du med i PB?

– Peder Ringman övertalade mej 
och blev min fadder. Från första 
dagen var jag fast. Det gav så mycket. 
Från den riktiga världen till PB-bubb-

lan. Kontrasterna är stora.

Mikaels rekommendation till alla 
bröder är att engagera sig. För det 
ger så mycket mer.

Mikael gick själv med som 35-åring. 
Han vurmar för att vi ska få med fler 
yngre. Det är alla bröders skyldig-
het att se i sin bekantskapskrets vilka 
prospekts som finns, säger han och 
fortsätter: Dessutom måste vi ta hand 
om dom som är med, få dom att 
känna sig hemma och engagera sig i 
talanggrupper eller som ämbetsmän.

– Vi har en skyldighet att se till så 
att vi får en återväxt. Faddrarna måste 
ta större ansvar och hjälpa de yngre 
att lära känna andra bröder, att enga-
gera sig. De får inte bara släppa taget 
utan måste följa upp och ge recipien-
derna en bra plattform.

Varför ska man då vara med i PB?

– För att i ”bubblan PB” få uppleva 
värme, kamratskap och gemenskap 
under andra förutsättningar än i den 
hetsiga vardagen.

Hur stora anser du att Malmö PB 
bör bli?

– På kort sikt bör vi sikta på 600 
medlemmar, på längre sikt 800. Baksi-
dan är lokalerna. Vi slår redan i taket 
när det gäller Arbetsgraderna och 
kan inte ta in så många Grad I längre. 

Vad är roligast med PB?

– Att få träffas och umgås med 
övriga bröder. Det är så många olika 
typer av människor. Det finns alltid 
värme och glädje.

– PB är broderligt. Man känner 
sig alltid välkommen. Vi har en bra 
sammanhållning. Sedan håller vi på 
traditionerna och det tycker jag är 
viktigt, samtidigt som vi förnyar oss 
där vi kan ./. 

... och Styrande Kansler
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n  27.1 Grad II kl 18.30,  
Bellmansalen, måltid.

n  1.3 Prövningsgrad X  
kl 18.30. Särskilda kallelser.

n  10.3 Grad X kl 18.30,  
Bellmansalen, måltid..

n  29.3 Årsmöte kl 18.30  
i Bellmansalen

n  7.4  Grad IV kl 18.30,  
Bellmansalen, måltid

n  12.5 Grad VII kl 18.30. 
Plats i inbjudan.

n  11.6 Bellmandagen kl 13  
i Slottsparken.

n  KSR Sven Sjöstedt avled  
7 november 80 år gammal.

JANUARI 

06: Kristjan Laks, 80 

09: Ola Håhus, 80 

13: Thomas V Nilsson, 70 

16: Johan Smedberg, 50 

22: Nils-Holger Thorsén, 75

FEBRUARI 

10: Lennart Lindström, 75 

12: Lars Trygg, 75 

18: Torsten Lindow, 70 

27: Börje Nilsson, 85

MARS 

13: Sven Eriksson, 75 

29: Jan-Axel Jönsson, 70 

31: Stefan Leo, 60 

31: Ulf  Malmgren, 70

Jubilarer  

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

Jonas Malm
Tel 040-374016 

www.sparbankensyd.se

F ö r e t a g s m ä k l a r e

Anders Kårfeldt 
Tel. 040-671 42 00 

Mobil 070-667 17 50

  Vi hjälper dig att sälja ditt företag

M öten  

In M emoriam

Vi bevarar vår 
Broder i ljust och 
tacksamt minne!

Tel. 040 -- 600 18 32  
www.arcusnet.se

Nya Storstyrande

Vid Moderlogens Bar-
barahögtid söndagen den 
4 december skedde den 
högtidliga Installationen av 
ett nytt Guvernement med 
Direktören och Riddaren 
av Svarta Korset Br Hen-
rik Mickos som ny Stor-
Mästare, Chefsjuristen och 
Riddaren av Svarta Korset 
Br Christer Alexandersson 
som ny Deputerad Stor-

Mästare samt Skattejuristen 
och Riddaren av Svarta 
Korset Br Ulf Tivéus som 
ny Stor-Kanslär. 
På plats i Vinterträdgår-
den på Grand Hôtel fanns 
drygt 500 församlade 
Bröder, av vilka närmare 
150 var tillresta från PB:s 
Dotterloger. Från Malmö 
PB deltog 14 Bröder (se 
bilden här under!).

Två av Stormästarna deltog i ett saxonfonframförande under kvällen.


