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Vi fick 22 nya Tredjegradare 12 sep-
tember, då Rolf Perleij (bilden) var 
kvällens CM.                              sid 6-7 
                             

Johan Sundqvist, en av 18 nya  
Konung Magnus Riddare, höll tack 
talet.             sid 3

18 nya Grad 9 22 nya Grad 3

Välkomna alla nya NOIWAK!

Magnus Strömland är ny ledare för 
Malmö PB:s golfare. Han har stora 
planer för golfsektionen.           sid 8

Presentation på sidan  4-5!

Ny golfledare
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Ledare

Höstrusk ute, värme i PB
Hösten är kommen…..

…..dimmorna drar in över vår 
omgivning och döljer vissnande 
knoppar, gulnande blad och tillåter 
knappt natten övergå till dag. Inne 
tänder vi värmeljus och låter tankarna 
gå tillbaka till den ljusa sommartiden 
då sol, värme, fågelsång och uteliv 
förgyllde vår dag.

Nu drömmer många om, att få åka 
till varmare breddgrader, andra nöjer 
sig med längtan till våren.

Men icke vi Bricolister! Vi har 
under sommaren vilat och laddat 
batterierna, för att när hösten står 
för dörren vara förberedda att med 
glädje ta itu med det bricolistiska 
arbetet.

När kalmuckerna väntar på kung 
Bore och tomten, förbereder vi att 
fira Moster Barbara.

Tre gradgivningar är redan ut-
förda. Den lyskraft vi får uppleva med 
stilfulla ritualer, glittrande frackbröst, 
härlig körsång, musik och teater-
framträdande, god mat med ljuvliga 
drycker och framåt kvällen se bröder-
nas rosenröda kinder, 
kan knappast solen 
konkurrera med.

Vi är nu inne nu i 
den Bricolistiska högsä-
songen.

Det är bara att jobba på, så blir vi 
belönade om några månader med 
välförtjänt vila!

Tack, Käre Bröder, för allt enga-
gemang och arbete ni utför för vårt 
Kära Par Bricole!

Aktuella investeringar  i Malmö Par 
Bricole är bl.a. en ny ljudanläggning 
(med hörselslinga) till Bellmansalen, 
som även kommer kunna kopplas till 
matsalen. För många av oss, som har 
nedsatt hörsel blir detta ett bra hjälp-
medel för att öka hörbarheten.

Vi Styrande har även focus på att 
tänka på tillgängligheten, för oss som 
har svårt med trappor.

Ansvarig utgivare: Patric Jakobsson 
Redaktör: Christer Brynielsson
Bilder: Bill Hansen, Tony  
Rosenquist, Christer Brynielsson.

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

Ledare 
Detta är mest ak-

tuellt, när vi befinner 
oss utanför våra egna 
lokaler.

Avslutningsvis glä-
der vi oss över den goda närvaron vid 
gradgivningarna samt tillströmningen 
av nya bröder.

Eftersom jag ej hade möjlighet att 
närvara vid första gradens reception 
den 3 oktober, önskar jag er, nytill-
komna Bröder, hjärtligt välkomna 
till vårt Lysande Sällskap Malmö Par 
Bricole!

/Patric Jakobsson

Styrande Mästare

Leg Läkare Mats Nordgren
Nedre Långvinkelsgatan 21, 252 20 Helsingborg

www.oronnashalsspecialisten.se

wallox

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

Bild på vår Styrande Mästare Patric Jakobsson 
från Grad VII i maj 2014.
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Grad 9 - 17 oktober

18 nya Konung Magnus Riddare

De 18 nya 9:e-gradarna är Kaj Göran Jonasson, Christer Brynielsson, Bertil Howegård, Claes Hedlund, Urban Lantz,  
Göran Björklund, Mikhail Bogatyrev, Jan Hultgren, Christer Jacobsson, Lars Idoff, Lars Andersson, Pehr Andersson,  
Karl Johan Öhman, Patrik Fahl, Jonas Malm, Johan Sundqvist, Fredrik Ahlquist och Oscar Gumaelius.

Fredagen den 17 oktober upphöj-
des 18 Guvernörer i Malmö PB till 
Konung Magnus Riddare.

80 Bröder hade hörsammat kallel-
sen att välkomna 18 nya KMR.

Strax före kl 21 inleddes en festlig 
middag bestående av Kräftterrin med 
rostade krutonger med en  sås av 
krondillsreducering och majonnäs 
blandad med creme fraiche. Som 
huvudrätt serverades Hjortfilé med 
murkelsås, päronhalva med gelé och 
Pomme Risolee. Till dessert servera-
des hjortronmousse.

Underhållningen vid middagen 
bestod av Orkestern, som serverade 
ett antal njutningsfyllda musikstyck-
en, ”Lied ohne Worte” av Mendel-
sohn, Menuett av Beethoven samt ett 
Bellman-potpurri (Epistel 12 och 2) 
med en något annorlunda sättning 
(fiol, cello, flöjt, klarinett, trumpet).

Talet till recipienderna hölls av 
Styrande Mästaren Patric Jakobsson, 
som riktade de varmaste gratulationer 

till denna Tredje Riddare Graden. 
Han underströk dock att upphöjelsen 
inte bara är en förmån utan även en 
förpliktelse.

– Det viktigt att vi alla, inom oss 
själva och ute i livet upprätthåller rid-
derlighetens höga ideal och förverkli-
gar dom efter bästa förmåga.

Recipiendernas tacktal hölls av 
Körens Johan Sundqvist (bilden till 
höger). Han berättade att PB för ho-
nom blivit en viktig del av livet.

– Viktig så tillvida att jag känner en 
glädje, energi och en stark förväntan 
när jag ska träffa er bröder, oavsett 
om det gäller gradgivningar eller när 
kören ska repetera. 

– Jag känner stolthet över att få 
vara med i Par Bricole. Par Bricole är 
för mig lika med glädje, närvaro och 
samKLANG! Och han fortsatte:

”Höstmörkret har fallit över våran stad
Vi skular här i Bellmansalen
Vi recipiender med Konung Magnus grad

Säger tack och gutår till hela  
Bacchanalen

Ty allt vi fått se och fått höra ikväll
Har gjort att vi ännu en gång
Har fägnats av sällskapets storslagenhet
Av musik, av teater och av sång

Nåväl mine bröder vad som än blir gjort
Så vet vi att snart kommer dagen
Då gåsen ska fram 
och kråset bli smort
Och såsen ska 
torkas på kragen

Det är allt detta 
som gör att vi vill  
träffas min vän
Och lindra vår 
törst med ett glas
Låt tiden gå fort 
låt oss ses snart 
igen
Men först jag säger tack, för detta  
måltidskalas!”

/Christer Brynielsson, OIM
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Grad 1 - 2014

Tiden är knapp! Knappt har vi 
tömt sista Droppen för våra Skinande 
bröder innan det är dags att tänka på 
Bricoleriets framtid. Låtom oss alla 
leta lämpliga tänkbara Bacchi Rid-
dersmän som kan påbörja sin vand-
ring för att ta de första stapplande 
stegen i vingården.

Så skrev Arbetsgradernas Ordfö-
rande Mikael Risén i sin inbjudan 
till Grad I, som genomfördes den 3 
oktober.

110 glada bröder hörsammade 
kallelsen och närvarade. Av dessa 
var 13 recipiender som klarade av 
prövningarna för grad I och därmed 
nu är kommendörer i vårt sällskap. 
Tre av de 13 har far eller morfar som 
fadder (!).

På programmet stod både recip-
ienternas utmaningar samt ett efter-
följande festligt måltidskalas, där 
Providören serverade  Gubbröra på 
grovt bröd toppad med laxrom följt 
av välsmakande Kycklingschnitzel 
med kaprissmör och råstekt potatis.

Recipiendernas tacktal hölls av 
Anders Wramnell (bild längst ner på 
nästa sida).

110 Bröder med på Grad I – 3 okt

Att de här två bröderna har trevligt det behöver vi inte fråga personerna på bilden om - Henrik Ljung och Lars Löfberg.

Två medlemmar i Kören, Anton Daag och Roland Olsson.

Två ämbetsmän till som har väldigt trevligt Magnus Fahl och Jan Bäckstedt
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Grad 1 - 2014

Här är alla nya FörstaGradarna
EMIL  
ALFREDSSON 
Född 1989. 
Bostadsort: Lund. 
Yrke: Jurist. 
Fritidsintressen:  
Musik, historia. 
Talang: Spelar piano 
och dragspel. 

Varför går Du med i PB? ”Min erfa-
renhet av andra ordenssällskap sade 
mig att Par Bricole verkade mycket 
trevligt”. Fadder: Peter Svenburg och 
Krister Berggren.

GUSTAV  
CARLBERG 
Född 1992. 
Bostadsort: Lomma. 
Yrke: Studerande. 
Fritidsintressen: 
Politik, musik, 
körsång, teater, 
historia. 

Är ambitiös. Kan tänka sig gå med 
i alla Talanggrupper. Varför går Du 
med i PB? ”Gemenskap, tradition och 
skönsång”. Fadder: Morfar Carl-Erik 
Carlberg.

PETER ENBERG 
Född 1962. 
Bostadsort: Lim-

hamn.Yrke: Af-
färsman, entre-
prenör, konsult. 
Fritidsintressen: 

Golf. 
Talanggrupp han är 

intresserad av: Kören. 
Varför går Du med i PB? ”blev överta-
lad”. Fadder: Anders Bergman.

LARS  
HOLMSTRÖM 
Född 1964. 
Bostadsort: Skanör. 
Yrke: Affärsutveck-
lingschef. 
Fritidsintressen: 
Golf, segling, fot-
boll. 

Talanggrupp han är intresserad av:  
Eventuellt Theater. 
Varför går Du med i PB?  ”För att 
glädjas med likasinnade”. Fadder: 
Lars Berg.

HANS J:SON 
GREEN 
Född 1960. 
Bostadsort: Malmö. 
Yrke: Tandläkare, 
projektledare,  
copywriter. 
Fritidsintressen: 
Njuta av livet! 

Talanggrupper: ”Helt talanglös”. 
Varför går Du med i PB? Det verkar 
vara kul killar!.  
Fadder: Mats Höglund.

HENRIK  
JANGVALL 
Född 1966. 
Bostadsort: Höllvi-
ken. 
Yrke: Företagare. 
Fritidsintressen: 
Träna, resa, famil-

jen. Talanggrupper han är intresserad 
av: Theatern, Kören. 
Varför går Du med i PB? ”Kollegor i 
Odd Fellow tyckte detta skulle passa 
mig”. Fadder: Rolf Perleij, Tommy 
Lindell.

STEFAN  
JOHANSSON 
Bostadsort: Fal-
sterbo. 
Yrke: Styrelseordf. 
Fritidsintressen: 
Segling, löpning. 
Varför går Du med 

i PB? ”På grund av goda vitsord från 
fadder”. Fadder: Lars Berg

PATRIK LIND 
Född 1987. 
Bostadsort: Bunke-
flostrand. 
Yrke: Murare. 
Fritidsintressen: 
Fotboll. 
Talanggrupp som 
han är intresserad 
av: Theatern. Varför 
går Du med i PB? 
”Historia”. Fadder: 
Mattias Andersson.

JERKER RAHR 
Född 1948. 
Bostadsort: Malmö. 

Yrke: Elektriker. 
Fritidsintressen: Cykling, gym. 
Varför gå med i PB? ”Socialt liv” 
Fadder: Jan Rosberg, Stefan Leo.

FRITZ OSKAR  
VILHELM  
SVENBURG 
Född 1988. 
Bostadsort: Malmö. 
Yrke: Affärsjurist.
Fritidsintressen: 
Musik, innebandy, 
brädspel. 

Talanggrupp: Spela och arrangera 
musik. ComediOrkestern låter spän-
nande. Varför går Du med i PB? ”Jag 
har en obotlig och underbar kärlek 
för spex och allehanda upptåg”. 
Fadder: Pappa Peter Svenburg och 
Krister Berggren.

LARS UHRBOM 
Född 1949. 
Bostadsort:  
Limhamn. 
Yrke: Ingenjör. 
Fritidsintressen: 
Golf, körsång. 
Talanggrupper han 
är intresserad av: 

Kören och Vissångarna. 
Varför går Du med i PB? Intresset 
för sång och musik. Fadder: Göran 
Torpel.

MICHAEL VALLIN 
Född 1971. 
Bostadsort: Lund. 
Yrke: Ekonomi-
assistent. 
Fritidsintressen: 
Natur, golf, resor. 
Varför går Du med 

i PB? För att knyta kontakter, socialt 
umgänge. Fadder: Pappa Anders 
Vallin. 

ANDERS  
WRAMNELL 
Född 1971. 
Bostadsort:  
Höllviken. 
Yrke: Rektor. 
Fritidsintressen: Mu-
sik, konst, litteratur, 
mat, vin. Varför går 

Du med i PB? ”Mötet med individen”. 
Fadder: Johan Sundqvist.
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Grad 3 - 2014

145 bröder njöt av 3:e Graden ...

Tredje Gradens Grad-
givning den 12 september 
innebar att 22 stycken 2:a-
gradare uppgraderades 
till Oförgängligt Skinande 
Bröder, OSB. 

Vid denna den 3:e gra-
dens gradgivning fick inte 
bara dessa 22 utan även 
övriga 123 församlade 
Bröder njuta av 2014 års 
version av den mäktiga 
Sileni-Operan i regi av 
TheaterDirektör Krister 
M Berggren. Operans 
tonsättare är Malmö PB:s 
Carl Hervelius (bild till 
vänster).

Det efterföljande 
måltidskalaset inleddes 
med ett Störande Mo-
ment med två bröder från 
Theatern, Dan Kirsch 
och Jan Hultgren, som 
diskuterade politik på ett 
parti-o-politiskt sätt även 
om de nämnde ordet Fi . 

Momentet, som locka-
de fram en hel del skratt 

hos publiken, avslutades 
med att skådespelarna röjde 
en ”valhemlighet” – att de 
tänkte rösta i riksdagsvalet 
den kommande söndagen! 
De hade också en uppma-
ning till de 145 försam-
lade: ”Gör som vi! Rösta på 
söndag!”

De Styrande visade uni-
sont de nya tredjegradarna 
respekt och uppskattning 
genom att hälsa dem väl-
komna med en skål.

Styrande Kanslern Göran 
Jacobsson premierade 
därefter en Broder från 
Jönköping som han beteck-
nade som ”kvällens fadder”, 
Jonas Ekström, som genom 
att ta med sin bror, Mikael 
Ekström såg till att han fick 
tredje graden i Malmö. 

Han fick för detta medal-
jen Klang och Tack i Silver 
av Styrande Mästaren.

– Det finns alltid en 
belöning eller två att få, sa  

De nya 3:gradarna med namnen i alfabteisk ordning: Marcus Alphed, Benny Ambohm, Mats Attin, Magnus Bodin, Karl Johan Bülow, Anton Daag, 
Mikael Ekström, Jonas Färnström, André Guardado Lundqvist, Hans Holm, Magnus Holmer, Carl Fredrik Jönsson, Göran Larsson, Mikael Lindhe, 
Robert Lundberg, Gustav Nord, Torbjörn Olsson, Oscar Schau, Anders Semmelweis, Henrik Sjökvist, Jörgen Winqvist samt Lars Winther-Hansen.

Kvällens dirigent Per-Göran Rosén samt Carl Hervelius.

Theatermedlemmarna Kenneth Parnefjord och Johan Persson.
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Grad 3 -  2014

 ... och av Opera och Störande inslag

Styrande Mästaren Patric 
Jacobsson.

Kvällens Ordförande 
Lars Löfberg sa i sitt tal till 
recipienderna att de med 
kvällens grad tagit ytterliga-
re ett steg inom Par Bricole 
”utan att kanske helt för-
stå”. Han uppmanade dem 
dock att ha förtröstan.

– Ni kommer att fortsätta 

Bilden ovan: Den Bacchanaliska Kören sätter sig till bords. Till höger: Recipiendernas tacktalare Marcus Alphed.

Ceremonimästarens Ämbetsmän vid denna Tredje grad  på väg in i Bellman-salen, Stefan Dobas, Mikael Wärn samt Stefan Leo. 

uppleva värme och gemen-
skap hos oss och är varmt 
välkomna som OSB, sa han.

Efter att Chorchefen 
Hans Peter Frank fram-
sjungit ”3:e gradens visa” 
hölls tacktalet för recipien-
derna av Marcus Alphed 
(bilden nere till höger på 
denna sidan).

”Helt fritt från hjärtat” 

tackade han ”för denna fan-
tastiska kväll” och berättade 
en rörande historia om sin 
morfar, som varit med i Vår 
Stjärna i Karlskrona. 

Man förstod av talet att 
morfadern varit en stor 
inspiration inte bara för 
recipiendens medlemsskap 
i Par Bricole utan även som 
ledstjärna för hur vi män-
niskor bör vara.

-– Jag står nu här med 
stor tacksamhet både för 
mig själv och för mina brö-
der, sa han varpå han och 
recipienderna avslutade 
med Gradens Tecken.

/Christer Brynielsson
OIM, O-R.r
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n  7.11 PB VI kl 18.30, Bell-
mansalen, Gåsamiddag
n  9.11 Minneshögtid  
kl 17.30 i S:t Petri kyrka
n  19.11 Förgrad V & VIII 
kl 18.30. Särskild kallelse.
n  6.12 Barbara samt PB 
V och VIII. Alla på plats kl 
16.00 i Malmö Rådhus.

2015:
n  6.2 PB II kl 18.30, Bell-
mansalen, måltid.

n  4.3 Prövningsgrad X. 
Särskild kallelse.

n  13.3 PB X kl 18.30, Bell-
mansalen måltid
n  10.4 PB IV kl 18.30, 
Bellmansalen, måltid
n  8.5 PB VII kl 18.30, Plats 
i inbjudan.

n RGK Sven Rosengren 
avled 15 juni 94 år gammal

n RGK Åke Mårtensson 
avled 11 juli 91 år gammal

n SSR Gunnar Eneskär 
avled 29 juli 92 år gammal

n JubK och KOBÖK Evert 
Salomonsson avled 31 aug 
89 år gammal

n KMR Bert Frithiof avled 
16 okt 76 år gammal

Gradgivningar
4.11 KMR Torsten Bjurman, 
70 år
13.11 KSR Martin Svanberg, 
50 år
19.11 RSK Henrik Fahl,  
70 år
21.11 SSR Bo Andersson,  
85 år
22.11 KMR Thomas Leijon, 
70 år
28.11 V.G-r Milan Obradovic, 
50 år

3.12 KMR Leif Rasmusson, 
70 år
7.12 KMR Jerry Dahlberg,  
60 år
12.12 RGK Curt Thulin,  
95 år
15.12 RGK Ove Nelander,  
90 år
18.12 KMR L-E Eneheim,  
80 år
25.12 RSK Rolf Zieger,  
70 år
26.12 RSK Evert Orswall,  

90 år
n  13/11 blir det besök av 
Ulf Söderqvist som talar om 
“Snapsvisor i världsklass”

Jubilarer N ov Nytt ledarskap i Malmö 
PB:s Golf-sektion

Karl-Erik Holm har lämnat 
över stafettpinnen som lagle-
dare för  Malmö PB’s golfare. 
Jag vill framföra ett stort tack 
till det arbete som Karl-Erik 
lagt ner(här ingår även ett 
tack till Ingvar Larsson som 
biträdande).  Som biträdande 
till mig själv har jag valt en 
mycket kompetent golfare, 
v.G-r Anders Bergman.

Vår uppgift är att återigen 
göra Malmö PB’s golfare 
fruktade på de bricolistiska 
golfbanorna. Lika viktigt är att 
vi som golfande Bröder träffas 
utanför logearbetet och i god 
anda spelar ett par rundor un-
der året för att i maj komma 
väl rustade till den årliga riks-
tävlingen Bacchi Horn.

Jag talar om en avrostning 
i april-maj inför Bacchi Horn 
och en sensommar/höst-
tävling där Malmö PB’s egen 
mästare koras. På avrostning-
en spelar vi för äran. Vid 

hösttävlingen får vinnaren två 
pokaler, en till låns i ett år där 
man ingraverar sitt namn och 
en mindre att ställa i hemmet.

Maila poolkillen@hotmail.
com och anmäl intresse att få 
ta del av kommande utskick. 
Namn och golf-id räcker. Ål-
der och golfhandikapp spelar 
ingen roll. Fatta klubborna 
och kom med i gemenskapen!

Magnus Strömland  
Lagledare KMR

Jubilarer D ec

Ärtluncher

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!

Missa inte detta!

Vill du ha alla tidningar?
Från 1 januari 2015 går 

det att prenumerera på 
medlemstidningar från 
övriga loger. För 400 kr 
erhålles samtliga tidningar 
från alla övriga under ett 
år. Göta, Malmö, Borås och 
Jönköping ger ut 4 nr/år, 
Sundsvall och Stockholm 2 
nr/år. Vänersborg har givit 
ut ett nummer i år. 

Det ska bli fler. Detta är 
ett prov grundat på efterfrå-
gan från flera bröder. Efter 
1 år kommer försöket att ut-
värderas. Ni som tycker att 
det är intressant ska anmäla 
detta senast 30 november 
till malmo@parbricole.se.  
Ni som saknar mail kan 
ringa 040-12 11 09.

F ö r e t a g s m ä k l a r e

Anders Kårfeldt 
040-671 42 00

 Vi hjälper dig att sälja ditt företag

Diskret | Rakt | Enkelt

Söndagen den 9 november bjuder vi in till vår mest stämningsfyllda 
högtid där vi med sång, musik och tal minns och hedrar de bröder som 
under året för alltid lämnat oss. S:t Petri kyrka kl 17.30. Alla är varmt 
välkomna tillsammans med nära och kära.


