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Sådant som inte når alla
Bäste Bröder,

Den här gången vill jag passa på och 
sprida lite information kring vad som 
händer inom Par Bricole men som kanske 
inte når ut till Er alla. 

Centralt har man 
efter många om och 
men tillsatt en Kans-
lisystemgrupp, KSG, 
med uppgift att pre-
sentera ett nytt kansli-
system för registrering 
av alla medlemmar, 
våra grader,  medaljer, 
postadresser, mail 
adresser m.m. 

Gruppen består av representanter från 
samtliga loger som har erfarenhet av kans-
lisystemet i sin nuvarande 
utformning men även 
personer med lite djupare 
kunskap inom data och 
IT. Dock är grundtanken att expertkun-
skaper ska knytas till projektet från interna 
och externa källor 
allt efter behov och 
kunskap.

Därutöver skall 
finnas hemsida för 
att presentera aktuell 
information till alla 
er medlemmar, bilder 
från gradgivningar 
och en och annan 
artikel med historiska 
perspektiv.

Ekonomin kommer att läggas i ett väl 
fungerande ekonomiprogram separat från 
detta system. Själva har vi här i Malmö 
just gått över till VISMA eEkonomi 
med möjlighet att sitta var som helst och 
sköta bokföringen förutsatt en dator och 
anknytning till nätet. Då är vi garanterade 
senaste upplagan av programmet och 
maximal flexibilitet.

Som ni ser på annan plats här i tidning-
en så vill vi att ni håller era adresser och 
telefonnummer aktuella i kanslisystemet. 
Det kan ni själva gå in och ändra så fort 

Ansvarig utgivare: Patric Jakobsson 
Redaktör: Christer Brynielsson 
Foto: Anders Wramnell , Jan Hult-
gren, Martin Mann, Mats Attin.

förändringar inträffat så att vår informa-
tion till Er kommer fram på rätt plats och i 
rätt tid. Hjälper ni till med det så underlät-
tar det allas vårt arbete inom PB!

Alla blivande femtegradsbröder blir på 
höstarna kallade till 
en genomgång och 
diskussion av vad 
som förevarit i de 
första fyra graderna 
i vårt sällskap. I det 
sammanhanget bru-
kar arbetsgradernas 
ordförande Mikael 
Risén presentera en 
bok, ”I Bacchi 
Wingård” som har 

skrivits av fyra bricolister som var och en 
har disputerat i fyra helt skilda ämnen men 

som tillsammans har 
skrivit denna bok  och 
gjort en litteraturhis-
torisk forskningsinsats 

”Studier i Par Bricoles 1700-tals historia”. 
En av dessa författare är vår nyblivne 

Stor-Mästare, Henrik 
Mickos i Moderlo-
gen.

Denna bok kan 
vara till stor glädje 
att läsa för alla 
bröder som på något 
sätt känner att de vill 
förkovra sig i PB:s 
historia och komma 
lite närmare dess 
ursprung men även 

för att förstå ordensväsendets historiska 
bakgrund.

En extra fördel med denna bok är att 
den finns att införskaffa på vårt kansli eller 
i samband med någon av arbetsgradernas 
sammankomster.

Närmast ser jag fram emot att träffa 
Er på någon/några av våra förestående 
aktiviteter.

Klang!

/Göran Jacobsson, StK

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

Of f ice C    f  f ee

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 ”Bok för de som 

vill förkovra sig i 
PB:s historia.” 

”Uppgiften är att 
presentera ett nytt 

kanslisystem”

Ledare 
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 Våra Styrande kallar med denna kal-
lelse till årsmöte i Malmö Par Bricole:

Onsdag 29 mars 2017 kl 18.30 
(OBS entrédörren stängs 18.25! i 
Bellmansalen, Siriuspalatset, Run-
delsgatan 15. 

Ingen föranmälan. 

Alla Bröder hälsas hjärtligt väl-
komna!

/De Styrande

Årsredovisning finns på Kansliet 
från och med 2017-03-22.

Efter årsmötets avslutning är det 
utdelning av 40-Års Tecknet samt den 
Sju-uddiga Besöksutmärkelsen (gäller 
de Bröder, som besökt samtliga loger 
och inlämnat bevis härom till kans-
liet).

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 2016 och 
balansräkning per 31 december 
2016 

8. Disposition i anledning 
av vinst eller förlust enligt den 

Kallelse till Årsmöte 29 mars kl 18.30
fastställda balansräkningen

9. Fråga om ansvarsfrihet för De 
Styrande och Drätselnämnd

10. Information om budget för 
år 2017

11. Fastställande av årsavgifter 
och gradavgifter för 2018

12. Bemyndigande att teckna 
Sällskapets 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 drätselnämnden som det 
ankommer på årsmötet att utse.

15. Övriga 

Vår Styrande Mästare Patric Jakobsson omgiven av till vänster Deputerade Styrande Mästaren Thomas V Nilsson och till höger Styrande Kanslern Göran Jacobsson
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146 middagsgäster då 28 upphöjdes...
Den andra graden genomfördes i 

Malmö Par Bricole fredagen den 27 
januari med ovanligt många recipien-
der – 28 stycken.

Totalt deltog 146 bröder 
vid middagen som följde på 
gradgivningen. Av dessa var fem 

gäster från Moderlogen i Stockholm 
samt Göta Par Bricole i 

Göteborg.

Det var så fullt att det var svårt att få 
plats i Siriuspalatsets Bellmansal och den 
inledande processionen hade svårt att att 
komma fram mellan middagsborden i 
matsalen.

Hela graden genomfördes i en mycket 
glad stämning med många härliga 
kommentarer både från de Styrande, 
kvällens Ceremonimästare Jonas Malm, 
kvällens Ordförande Lars Löfberg och 
från de blivande Överkommendörerna, 
recipienderna.

Middagen inleddes med ett 
roligt “störande moment” med den 
Bacchanaliska Theaterns Lars Idoff, som 
kom in och var sur över diverse saker, 
men som blev på gott humör eftersom 

han fick gå på PB.

Förrätten som bestod av grovt bröd 
med Lantpaté med cumberlandsås 
intogs samtidigt som den Bacchanaliska 
Sångkören inspirerade med tre stycken, 
som vanligt, ljudliga och mycket 
välsjungna snapsvisor.

Vid middagen framförde även den 
Bacchanaliska Musiken ett njutbart 
musikstycke, en vals från 1940-talet 
“Really and truly”, dirigerad av Thomas 

Gunnarsson.

Ordföranden sa vid middagens 
avslutning i ett tal till recipienderna bland 
annat:

– Ni nu har nått Grad 2 med bravur 
och glans och skådat saker som ni inte 
trodde var möjliga! Men fortfarande söker 
ni svar…

– Ni trodde ni skulle få svar på era 
frågor idag men nej… er vandring är 
som våren, just nu anar ni, men får inte 
mer. Men njut ändå och varen bland oss 
välkomna.

Han skålade därefter för de nya 2:ornas 
välgång.

Recipiendernas tacktalare Niclas 

Folkesson (bilden) tackade för musik, mat 
och den tillställning som de fått vara med 
om. Han sa bland annat:

– Vid Grad 1 var det mörker. Det var 
skratt, spänning men också ett visst mått 
av inkluderande och hopp om en ljus 
framtid.

– Det hoppet har nu infriats lite grann, 
menade han och avslutade med att det 
varit fantastiskt att ha blivit 

upplyftade.

Peter Sahlin, Moderlogen höll gästernas 
tacktal och tackade för kvällens meny, som 
han gissade var lagad av kockarnas Zlatan. 
Han tackade även för ett verkligt trevligt 
bemötande och Skålade för Malmö PB.

Våra nya Andragradare är: Jakob Attin, 
Anthon Berglund, Henrik Berkesköld, 
Edward Boncina, Christer Carlsson, 
Ralph Edeklev, Jan-Erik Eriksson, 
Niclas Folkesson, Stefan Grudéus, 
Mats Gustafsson, Adnan Hadzimesic, 
Bertil Hedåker, Hans Hjertstrand, 
Erik Hultgren, Allan Jonasson, Johan 
Karlsson, Michael Kemvik, André 
Kronvall, Torbjörn Landin, Magnus 
Nenzén, Hans Nilsson, Robert Reis, 
Peter Rupcic Åslund, Carl Skröder, Johan 
Solstad, Mikael Westerberg och Kenneth 
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...till Överkommendörsgraden

Bilden ovan Ordföranden Lars Löfberg talar till recipienderna, som står upp.   
Till vänster recipiendernas tacktalare Niclas Folkesson.  

Bilden under en av Den Bacchanaliska Körens framträdanden..
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Historisk PB-resa nu i 
bokform på hemsidan

Viktigt att  
Adressändra!!!

För att kunna skicka kallelser, in-
bjudningar, Nouvelles och årsboken 
behöver vi era aktuella adressupp-
gifter - postadress och mailadress. 
Därutöver: Aktuella telefonnum-
mer både på den fasta telefonen och 
mobiltelefonen. Vi får inte längre era 
förändringar från Skattemyndigheten 
utan ni svarar själva för att dessa 
uppgifter är aktuella!!! 

Detta kan ni själva ändra genom 
att logga in i kanslisystemet och gå 
in på er personliga sida. Så här:

1. Gå till parbricole.se/medlem 
2. Logga in med ”Användar ID” och 
”lösenord”. Skulle ni glömt dessa 
så finns det en knapp för ”glömt 
inloggning” 
3. I rutan till vänster med rubriken 
”Navigering” ska ni klicka på ”Per-
sonsökning” 
4. På sidan ”Sök Bröder” skriver ni 
in ert namn och klickar på sök. 
5. Nu kommer en namnlist upp där 
ni klickar på ert eget namn. När ni 
är på er egen personsida lägger ni in 
rätt information. 
6. Klicka på uppdatera innan ni 
lämnar sidan.

Kansliet // Göran Jacobsson 
Styrande Kansler

Vårutflykt 18 maj 
till Svaneholms slott

Trivselkommittén inbjuder Bröder 
med kärälskeliga till en vårutflykt 
den 18 maj. Resan går till Svane-
holms Slott. Guidning av Slottet 
och parken kl 12 under ledning av 
brodern Peter Nilsson.

Avfärd 11:00 från Siriuspalatset för 
samåkning.

Efter visningen blir det lunch, 
antingen på Slottet eller på en krog i 
närheten som Peter rekommenderar.

/Trivselkommittén Karl-Erik Holm

För många bröder är 
resor en del av del av det 
bricolistiska livet. Det 
kan vara ämbetsmän som 
besöker en annan loge 
för utbyte av erfarenheter. 
Det kan vara installa-
tion av nya styrande, ett 
jubileum eller bara för att 
det är trevligt att uppleva 
andra loger.

Jag har inte full koll 
på allt resande sedan 
Par Bricoles grundades 
men jag gissar att den 
resa som sångarna genomförde 1935 hör 
till bricoleriets tio i topp – 105 sångare, 
en valthornskvartett och 
ett antal styrande från 
deltagande loger. 

Det började med 
att sångarna i Moderlogen satte sig på 
tåget till Jönköping. Till lunchen på Stora 
Hotellet mötte det upp 
sångare från Göteborg, 
Borås, Malmö och 
Jönköping. På kvällen, 
pingstaftonen, gav det 
samlade bricoleriets 
sångare en konsert i 
Brahesalen, som inom 
parentes är läroverkets 
aula där denne skribent under gymnasieti-
den svettades med studentskrivningar och 
andra kunskapsprov.  

Konserten fick goda recensio-
ner i den lokala pressen, som kon-
staterade att ”det var en pampig 
kör, både ifråga om numerär och 
sångförmåga”. Efter konserten 
samlades sångarna i Stora Hotel-
lets festsal för ett bricolerikalas. 
Redan kl 08 på pingstdagsmor-
gonen gick reveljen för avfärd 
söderut, Malmö och även där gavs 
en konsert och även där gavs ett 
bricolerikalas efter väl genom-

förd konsert med, enligt 
uppgift i pressen, bortåt 
4000 åhörare. Dagen 
därpå var det dags för 
överfart med färja till 
Köpenhamn. 

Den 10 juni gavs en 
stor konsert i Tivolis 
konsertsal. Den blev en 
stor succé. Salen var mer 
än fullsatt och de danska 
aviserna skrev översval-
lande omdömen .

Efter konserten ar-
rangerades en Festban-

kett å restaurant Nimb, som fortfarande 
finns på Tivoliområdet, med höga talare 

från såväl svensk håll, bl 
a SM GW Söderberg och 
från danskt håll bl a borg-
mästaren i Köpenhamn 
Ernst Kaper. Dagen 

efter gavs en konsert utanför  Kommune-
hospitalet till glädje för alla patienter. Ett 

besök för smörrebröds 
intagande gjordes också 
på Oscar Davidsens 
Restauration, fortfa-
rande i femte generation 
i släktens ägo i form av 
Ida Davidsen på Store 
Kongensgade. Efter en 
lång, händelserik och 

framgångsrik pingsthelg begav sig sedan 
bröderna hemåt fyllda av intryck och av 
broderlig samvaro och gemenskap.

Hela resan har dokumenterats i en 
bok (50 sidor), ”Par Bricoles 
sångarfärd till Köpenhamn juni 
1935”. Den trycktes upp i 200 
exemplar och finns i vårt bibliotek. 
För att ge alla bröder möjlighet att läsa den 
har broder Bjarne Bülov lagt ned mycket 
arbete på att digitalisera boken. 
Gå in på Malmö Par Bricoles 
hemsida så hittar du en länk 
och sedan kan du bläddra 
igenom boken denna 
sångarresa. 

/Lennart Fahlback,  
StM Em, Ordens Arkivarie  

H istoriska nedslag 



7   

Revy hos Göta - Så roligt vi hade...

PB:s satsning på en gemensam Sto-
ra Revyn går från klarhet till klarhet. 
Nyligen var Malmö PB:s teaterbröder i 
Göteborg för ännu en version. Det blev 
succé ännu en gång för projektet den 
gemensamma Stora Revyn...

Första Stora Revyn var hos oss i Malmö 
i förra våren. Detta var den andra Stora 
Revyn.

Här är ett resereferat skrivet av vår Tea-
terdirektör Krister M Berggren från den 
resan. Fär bilderna svarar dels Göta PB:s 

Martin Mann och dels vår egen teaters 
ordförande Jan Hultgren.

”När vi startade från Malmö var vi åtta  
glada bricolister. Väl framkomna blev vi 
nio såsom genom ett under. Bjarne Bülow 
hade genom försynens försorg och med 
hjälp av SJ ankommit i rätt tid för repetio-
nen å Götas tiljor. 

Theatern på Göta mötte oss på det 
mest gästfria sätt man kan tänka sig: En 
lunch på Puben Lilla London. 

Sålunda vältrakterade anslöto vi oss 
till våra Theaterbröder från 
Göta och Moderlogen. Ett glatt 
återseende då de flesta var gamla 
bekanta från den första Stora 
Revyn i Malmö. 

Middagen var en verklig 
festmåltid, eller vad sägs om 
renstekskanapé med pepparrots-
grädde följt av ångad torskrygg 
med mussel- & vitvinssås. Pota-
tispuré med räkor & dill. 

Vår revy skulle vara en under-
hållning i samband med kaffet. 
Så alltså, förflyttning med mel-
lanläsk i baren. 

Storra Revyn bestod av 20 nummer 
denna gång, så teorin om en 45 minuters 
revy kom på skam. Inga klagomål hördes 
dock utan publiken deltog med liv och 
lust. 

Om jag skall välja ett nummer från var-
dera logen, som gav mest bifall, så väljer 
jag följande: Från Modern Peter J Linds 
”Myndigheten för lättkränkta personer.” 
Götas Johan Havners  ”Om jag vore en 
tant” och vårt eget ”Jag är bara bra när 
ingen ser” med ComediOrkestern och 
Lars Idoff. 

Nästa gång stora Revyn drabbar oss 
positivt blir i samband med invigningen 
av Örebrologen den 18 november. 

 Från ceremonien kan man inte rap-
portera något men vi kan ändå konstatera 
att Bricoleriet flödade denna gång, inte 
minst från de styrande. 

Ett flertal 
störande moment 
i samband med 
ordenskapitlet  
kunde noteras. Vad 
roligt vi hade!”  

/Krister Berggren,  
Theaterdirektör 

Malmö PB:s Gert Thorlund, Bandleader,  och magikern Dan ”Danino” Kirsch i två sammanfogade bilder från Stora Revyn i Göteborg.

Delar av Malmö-ensemblen och aktörer från övriga loger.
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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, 
Bellmansalen, därefter förflytt-
ning till Margaretha Restau-
ranten i Pildammsparken för 
intagande av måltiden.

n  11.6 Bellmandagen kl 13  
i Slottsparken.

n  KMR Gunnar Nelton avled  
14 december 75 år gammal.

n  KMR Gunnar Edström 
avled 2 februari 71 år gammal.

MARS 

13: Sven Eriksson, 75 

29: Jan-Axel Jönsson, 70 

31: Stefan Leo, 60 

31: Ulf Malmgren, 70

APRIL 

04: Robert Palm, 60 

07: Anders Aspegrén, 90 

09: Jan Ericsäter, 70 

11: Jan Berntsen, 80 

22: Ulf Berntsen, 70

MAJ 

06: Staffan Sellgren, 80 

19: Staffan Almberg, 50 

25: Peter Jangbro, 60 

26: Stig Jellhede, 75 

28: Bo Wendt, 70 

29: Magnus Bodin, 50

JUNI 

04: Niels Simonsen, 75 

11: Knut Gyllin, 70 

11: Alt Torp, 80 

13: Rubert Svensson, 70 

23: Dick Johannisson, 60 

24: Tommy K Andersson, 75 

25: Kjell Tånnander, 90

JULI 

03: Peter Bager, 75 

03: Thommy Monhagen, 75 

04: David Parry, 70 

05: Tomas Gunnarsson, 60 

10: Eskil Djurhus-Gundersen, 80 

15: Curt Klang, 90 

15: Kjell Arne Landgren, 75 

17: Per-Göran Green, 70 

22: Bo Blomkvist, 60 

24: Per Eskilsson, 60 

24: Mats Gyllenberg, 60 

26: Lennart Fahlback, 75 

30: Stefan Düring, 50 

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

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 våra 
Bröder i ljust och 
tacksamt minne!

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

Nya sköldar krävde 
specialutbildning

När förre arkitekten Arne 
Winquist (bilden här ovan) fick 
i uppdrag att ordna stora ver-
sioner av Malmö Par Bricoles 
nya logotyp trodde vi att det 
skulle bli enkelt eftersom han 
varit arkitekt i hela sitt liv.  
Även om de Styrandes krav ju 
är att allt i Bellmansalen ska ha 
anknytning till Par Bricole eller 
Bellman. Men det visade sig 
kräva en ny specialutbildning – 

i hur man skär med laser...

Resultatet blev som vanligt 
smakfullt. Och för Arnes del 
fick utbildningen den fördelen 
att han numera kan titulera sig 
laserskärare också....

De nya sköldarna kan ses på 
bilden här under där de hänger 
på de stora ramarna med franska 
liljorna, som för övrigt Arne också 
är pappa till. 


