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Ledare

Hur väljes Styrande?
Utdrag ur Statuterna för Sällskapet Par 

Bricole § 79:

” Styrande väljes av Stora Rådet.

Vid vakans skall Styrande Rådet på 
förslag till efterträdare som Styrande 
uppföra en såsom den värdigaste och mest 
nitiske ansedde Broder bland dotterlogens 
Riddare av Svarta Korset. I undantagsfall 
kan på förslag uppföras Riddare av Gyl-
lene korset, som bedömes innehava för 
ämbetet erforderliga egenskaper.

Styrande Mästaren skall utan dröjsmål 
underrätta Högste Styresmännen om 
förslagets innehåll. Sedan dessa meddelat 
sitt godkännande därtill, kallar Styrande 
Mästaren Stora Rådet till val”.

Nuvarande Styrandes ämbetsperiod går 
ut 2018. Med anledning härav kommer 
Stora Rådet att sammanträda i decem-
ber månad och välja nya Styrande för en 
femårs period.

I nästa nummer av Nouvellen kom-
mer resultatet att presenteras. Håll 
även ögonen öppna på vår hemsida. 

Installation av det nya guvernemen-
tet är planerat att äga rum i februari 
2018.

Ett nytt verksamhetsår har star-
tat i vårt kära Par Bricole. Gradgiv-
ningar och andra arrangemang är i 
full gång. Det märks att sommarens 
sol och värme har gett våra bröder 
ny kraft att ta sig an sina uppgifter. 

Glädjande är att vid III graden 
kom över tjugo gästande bröder. Vi 
hade 18 recipienter, så tillsammans när-
varade ca 150 bröder denna afton. Vid 
första graden var vi ca 140 bröder, varav 
besökande bröder uppgick till över 20.

Mest glädjande var att 28 recipienter 
hörsammat vår inbjudande att utöka vår 
brödraskara. Det är så många att vi i Mal-

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

mö PB snart riskerar att få sätta upp en 
kö för blivande Bröder som vill komma.

Vår Ordförande i arbetsgraderna har 
tillsammans med sina ämbetsmän samlat 
intresserade blivande bröder tillsammans 
med respektive faddrar till en informa-
tionskväll, där Styrande och talanggrup-
perna berättat om PB. Detta har varit 
lyckat och synbart burit frukt.

Åter igen vill jag tacka er alla, Bröder, 
som på ett eller annat sätt engagerar och 
arbetar med vår verksamhet. Att sedan så 
många kommer på våra sammankomster, 
måste innebära att alla blir förnöjda!

Klang!

Er Styrande Mästare

Patric Jakobsson.

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

Ledare 
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Trivselkommittén

Flottfärd - fullsatt succé-evenemang

Bilder från Trivselkommitténs succéarrangemang med flottfärd på Slottsparkens kanal.

Trivselkommittén sysslar visserligen 
inte med gradgivningar, men utgör 
ändå en viktig del av Malmö Par Bri-
coles verksamhet genom att anordna 
trivsamma aktiviteter utanför gradgiv-
ningarna och på andra tider, oftast 
dagtid. Mest kända är Ärtluncher som 
anordnas på torsdagar under vinter-
halvåret. Oftast tillsammans med ett 
föredrag av en Broder.

I somras anordnade Trivselkom-
mittén ett succéartat evenemang, om 
vilket man på stående fot sa: Detta 
måste vi göra till ett årligt förekom-
mande evenemang!

Det evenemanget var en flottfärd 
på Malmös kanaler genom Slotts-
parken en underbart solig och varm 
eftermiddag i augusti.

Vid flottens rodret stod en ung 
dam vid namn Hennie Oredsson och 
bakom gitarr och mikrofon trubadu-
ren Bo Anders Dahlskog.

Medan trubaduren bjöd på popu-
lära sånger ur egen fatabur, många 
Evert Taube förstås, njöt de Bröder 
som kommit tillsammans med sina 
fruar och flickvänner, i fulla drag av 
sången, vädret och de egna medhavda 
picknickkorgarna och gott fluidum.

Trivselkommitténs ordförande 
Karl-Erik Holm var i likhet med de 
deltagande Bröderna mycket nöjd 
med tillställningen. Fattas bara när 
Vädergudarna bjöd på en av somma-
rens allra finaste och soligaste dagar.

Du, som inte var med, kan försöka 
skapa dig en bild av det hela genom 
att titta på bilderna på omslaget och 
på denna sidan. Ni som var med kan 
måhända återuppleva en del av den 
härliga stämningen.

/Christer Brynielsson, Ored
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Grad I

Fanfar för rekordmånga(?) NOIWAK
Arbetsgradernas ämbetsmän 

från Göta Par Bricole besökte och 
hjälpte till att vägleda de 28 nya 
Bröder (rekordmånga?), som intogs 
vid Malmös Grad I lördagen den 
24 september. Utöver de 18 äm-
betsmännen gästade ytterligare två 
göteborgare Malmös gradgivning. 
Dessutom besöktes vår gradgiv-
ning av två Bröder från Moderlo-
gen.

28 nya Förstagradare är så 
många att Malmö PB snart riskerar 
att få sätta upp kö för blivande 
Bröder!

På den här uppslaget pre-
senterar vi de nya Nitiske Och I 
Wingården Arbetsamme Kom-
mendörerna.

1. Henrik Berkesköld, född 
1977, från Malmö. Yrke: Immigrations 
co-ordinator, socialantropolog. Fritidsintres-
sen: Litteratur, skriva, hockey. Intresserad av 
Talanggrupperna Teatern, Kören, Vissång-
arna. Varför PB? Svar: Rekommendation 
från vänner. Faddrar: Rickard Elmqvist och 
Kristian Körner.

2. Erik Björke, född 1983, från Malmö. 
Yrke/studier: IKEA, Civilingenjör. Fri-
tidsintressen: Fotboll, skidor, musik, mat 
och dryck, resor. Intresserad av att delta i 
Musiken och eller Kören. Spelar Klarinett. 
Varför PB: Min fadders fru talade mycket 
gott om PB under en resa i Kina. Faddrar: 
Niels Homann, Henrik Ljung.

3. Edward Boncina, född 1969, från 
Malmö, Medicine kandidat och Civileko-
nom. Fritidsintressen: Resor, dryck, mat, 
lättsinnighet. Är intresserad av att vara 
med i Kören. Varför PB: En bra fortsätt-
ning på det studentikosa. Faddrar: Rickard 
Elmqvist och Christoffer Månsson.

4. Christer Carlsson, född 1954, från 
Löddeköpinge. Konsult. Fritidsintressen: Mu-
sik, foto, snickeri, mat, vin. Varför PB? Hört 
mycket positivt från min fadder Jan Rosberg.

5. Ralph Edeklev född 1956, från Oslo. 
Tandläkare. Fritidsintressen: Vin, kvinnor, 
sång och “kanske lite idrott också”. Intres-
serad av kör, sång, teater. Varför med i PB: 

Verkar kul. Fadder: Torsten Lindow.

6. Jan-Erik Eriksson, från Malmö. 
Ingenjör. Fritidsintressen: Resor, hus-träd-
gård. Varför PB: Låter som en loge som jag 
skulle vara intresserad av att lära känna och 
delta i. Faddrar: Jan Rosberg, Rune Persson.

7. Niclas Folkesson, född 1971, från 
Helsingborg. Investerare och företagsleda-
re. Fritidsintressen: Löpning, golf. Talang: 
Tal. Varför PB: Min fadder sa att det är en 
trevlig samling människor. Faddrar: Peter 
Sahlin, Mikael Risén.

8. Stefan Grudéus, född 1964, från 
Domsten. Civilekonom. Fritidsintressen: 
Tennis, golf, skidor. Intresserad av sång. 
Varför PB: Min fadder Åke Oxhamre har 
talat mycket gott om PB.

9. Mats Gustafsson, född 1964, från 
Limhamn. Personalassistent, lärare. Fri-
tidsintressen: Jakt och datorer. Intresserad 
av teatern och vissångarna. Varför PB: 
Verkar vara bra sätt gå vidare från nations-
livet i Lund. Fadder: Anders Hansson.

10. Adrian Hadzimesic, född 1985, 
från Lomma. Systemförvaltare IT. Fritids-
intresse: Teknik. Intresserad av teatern, 
musiken, teknik-IT. Varför med i PB: 
Bygga broar. Fadder: Johan Smedberg.

11. Bertil Hedåker, född 1964, från 

Malmö. ”IT-fantom” och matematiker. 
Fritidsintressen: Läsa, skriva, fiske, trål-
ning(!). Intresserad av Teatern. Gick med i 
PB därför att Bellman är en idol. Faddrar: 
Johan Smedberg och Mikael Risén.

12. Hans Hjertstrand, född 1948, från 
Skanör. Pensionär, skatterevisor. Fritidsin-
tressen: Byggnation, golf, cykling. Varför PB: 
Påverkan av min fadder Dag Sundewall.

13. Erik Hultgren, född 1986, från 
Lund. Bitr. regionchef  och lobbyist på 
Svenskt Näringsliv. Fritidsintressen: Fotogra-
fering, matlagning, skrivande. Varför PB: Bli-
vit inlurad av andra, som verkar ha mycket 
trevligt. Fadder: Pappa Jan Hultgren.

14. Michael Kemvik, född 1963, från 
Vellinge. Polis. Fritidsintressen: Musik, 
fotografering. Spelar klarinett. Varför PB: 
Känner ett antal medlemmar som överta-
lat mig. Fadder: Sven-Erik Gustavsson.

15. André Kronvall, född 1984, från 
Vellinge. Licensspecialist. Fritidsintresse: 
Fotboll (/Liverpool). Varför PB: Blev 
inbjuden och lovad ett trevligt och roligt 
sällskap. Fadder: Rune Persson.

16. Torbjörn Landin, född 1961, från 
Vellinge. Egen företagare. Fritidsintressen: 
Jakt, dykning, resor. Varför PB? Vänners 
sällskap.

Trumpetare Leif Hallberg framför en Fanfar för våra 28 nya Förstagradare.
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Grad I

Snart dags för kö för blivande Bröder 

17. Stefan Lundström, född 
1962, från Lerberget. VD, juristbak-
grund. Fritidsintressen: Golf, mat, 
vin, musik, familjen. Intresserad 
av musiken. Varför PB: Stort mat/
vinintresse. Faddrar: Michael Ager-
bring, Peter Sahlin.

18. Magnus Nentzén, född 
1974, från Helsingborg. Civileko-
nom. Fritidsintressen: Fotboll, träning, 
hus och hem. Intresserad av vissång. 
Varför med i PB: Gemenskapen! Fad-
der: Fredrik Vallberg.

19. Hans Nilsson, född 1962, 
från Gessie. Yrke: Bonde, agronom. 
Fritidsintressen: Löpning och vin. Har 
sprungit Medoc maraton i Frankrike 
med vinstopp vid 20 vingårdar(!!!). Var-
för PB: Rätt ålder och intryck från Ken 
Ceder och Olof  Christersson. Fadder: 
Ken Ceder.

20. Robert Reis, född 1977, från 
Malmö. Yrke: Finsnickare. Fritidsin-
tressen: Jakt, läsning, fotografi. Kören 

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 21

vore ett nöje. Varför PB: Vänskap och 
Bellman-intresse. Fadder: Kristian Körner.

21. Fredrik Rosquist, född 1972, från 
Malmö. Yrke: Egen företagare. Intresserad 
av musiken. Varför PB: Verkar spännande. 
Fadder: Brodern (!) Niclas Rosquist.

22. Johan Solstad, född 1955, från 
Malmö. Husfar, f.d. yrkesmilitär. Fritidsin-
tressen: Husbil, fiske, natur. Intresserad av 
kören. Varför PB? Blev tillfrågad av min 
fadder Hans-Peter Frank. Verkar trevligt.

23. Mikael Westerberg, född 1952 från 
Limhamn. Fritidsintressen: Gamla bilar, 
modern historia. Intresserad av vissång och 
kören. Fadder: Peter Svenburg.

22 23 24 25 26

17 18 19 2016

24. Anders Wollin från Trelleborg. 
Verkstadschef. Fritidsintresse: Triathlon. 
Fadder: Mats Höglund.

25. Kenneth Wramnell, fritidsmiljo-
när. Fritidsintressen: Konst, musik, film. 
Varför PB: Påtryck från min son (!) som 
är med i PB och faddrar. Faddrar: Claes 
Pagels, Johan Sundkvist.

26. Peter Rupcic Åslund, född 1966, 
från Malmö. Säljare. Fritidsintresse: Motor. 
Intresserad av teater. Varför med i PB: 
Gemenskap. Fadder: Fredrik Vallberg.

Vill du läsa mer från denna rekordgrad och 
se fler bilder kan du göra detta på vår hemsida, 
www.malmo.parbricole.se!

21 mm bred

6,2 mm mellan
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Grad III

18 Bröder fick Grad III 9 september 
Vid Tredje Gradens gradgivning och 
kalas den 9 september mötte totalt 150 
gäster upp till denna höstens första 
gradgivning. Tio gästande Bröder 
anslöt från Vänersborg, lika många 
från Göta PB och en från Moderlogen 
i Stockholm. 18 Bröder recipierade, 17 
från Malmö PB samt en från Göta PB.

Den Skinande Gradens program var full-
späckat med Sileni-operan, som höjdpunkt. 
Ensemblen, där de flesta nu varit med i 7-8 
år, levererade en fantastisk föreställning.

Efter den sedvanligt hemliga gradgivnings-
ceremonin vidtog middag i Siriuspalatsets 
matsal.

Under middagen förekom både ett festligt 
störande moment utfört av Christoffer 
Månsson och ett flertal snapssånger och 
vinvisor.

Kvällens ordförande Mikael Risén talade i 
ett “förmaningstal” till recipienderna om 
tiden som bristvara och slog fast att tiden 
är knapp och att det då gäller att ta vara på 
den, till exempel genom att skapa tid för 
bricoleri.

Efter att Ordförandens talartid tagit 
slut var det dags för recipiendernas tack 
genom Lars Trägen. Han anknöt till 
Nordkorea, där man instiftat en lag mot 
sarkasm. Han slog fast att om denna lag 
skulle gällt kvällens recipiender, så skulle 

i alla fall han själv ha dömts eftersom han 
var just sarkastisk i sitt tacktal.

Han tackade för en fantastisk kväll och en 
fantastisk teaterföreställning men påpeka-
de, att det var konstigt att kvinnan i pjäsen 
sagt “Oh Jössus!” i en handling som sade 
sig utspelas 650 år före Jesus födelse…

De som fick Den Skinande Graden 
denna kväll var Bertil Andersson, Gustav 
Carlberg, Jimmy Deros, Fredrik Ekberg,  
Fredrik Håkansson, Patrik Jörnklev, Karl 
Nilsson, Peter Nilsson, Jonas Pölda, 
Jimmy Serler, Thomas Sjöstrand, Christian 
Svensson Olsman, Lars Trägen, Michael 

Vallin, Andreas Werngren och Christoffer 
Willenfort.

Vill du se alla bilder från gradgivningen 
når du dessa via inloggning till vårt Bild-
galleri, som är placerat i vårt Kanslisystem. 
Du hittar det genom att först klicka på 
rubriken Logga in överst på hemsidan! 
På nästföljande sida använder du länken: 
parbricole.se/medlem. Därefter skriver du 
in dina inloggningsuppgifter (som du fick 
när du gick med i PB), välj sedan Malmö 
Par Bricole och klicka därefter på rubriken 
BILDGALLERI i vänstermarginalen.  

/Christer Brynielsson, Ored

Kvällens Ordförande Mikael Risén. Recipiendernas tacktalare Lars Trägen.Christoffer Månsson i ett Störande Moment.

Gruppfoto på de 18 nya Grad III.
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Grad IX

74 förväntansfulla bröder samlades 
till den nionde graden den 21 oktober. 
Som sig bör, i denna höga grad, hade 
bröderna putsat sina skor och medaljer 
lite extra noga för att glänsa i höst-
mörkret.

Åtta bröder upphöjdes från Guver-
nörer till Konung Magnus Riddare och 
deras nackar pryddes med ett vackert 
svart band med gula kanter och en 
medalj föreställande Konung Magnus 
Ladulås.  

Efter gradgivningen var stämningen på 
topp allteftersom baren intogs av torstige 
bröder. En och annan öl, gin&tonic eller 
annat trevligt fluidum slank ner och gjorde 
gott.

Måltiden intogs på sedvanligt sätt med 
sång och musik i en aldrig sinande ström. 
Choralchefen Hans-Peter Frank dirige-
rade och Kören följde honom blint vilket 
medförde att det lät väldigt bra i alla fall i 
mina öron...

Den Bacchanaliska Musiken i form av 
Per-Göran Rosén och Åke Forsell rev ned 
applådåskor efter att ha framfört verket 
”Oblivion” från filmen ”Henrik IV” av 
Astor Piazzsoll (argentinsk författare f. 
1921).

Styrande Mästaren Patric Jakobsson 
talade till recipienderna och Christoffer 
Månsson tacktalade för desamma.

Christoffer började med att referera till 
Körens sånger, bland annat ”Kärlek av 
höjden”. Han raljerade med att det  där ta-
las om att man ska lida i tysthet och strida. 
Härefter ställde han frågor som: Vad vi 
kan lära oss av textens högtidliga ord? Att 
hedra våra förfäder? Att låta oss inspireras 
av deras stordåd? Att villigt strida för vårt 
fosterland? Att utstå lidande i tysthet? För 
det är först då som vi får vila? 

Han skämtade vidare med att vi får 
hoppas att dessa strider gäller ideal, 
normer och värderingar snarare än att vi 
med våld t.ex. ska tvinga Norge tillbaka i 
unionen.

Han konstaterade sedan att när man 
nått nionde graden, då har man blivit 
gammal. Detta eftersom Konung Magnus 
i Skänninge stadgar tillkännagav kungligt 
skydd av föräldralösa barn, änkor och åld-
ringar. Och när man fått nionde graden, 
då är man gammal, dvs Magnus Ladulås 

skyddslingar. Det är alltså därför som vi 
hyllar Magnus Ladulås.

Talet avslutades med en sång av Bell-
man, nämligen Fredmans sång no 17, i 
januari månad gutår!

Under kvällens delades Malmö PB:s 
Styrande Medalj ut till Lennart Fahlback. 

Lennart har i våra arkiv funnit det Stif-
telsebref  som skickades från Stockholm 
till Malmö 1848. 

Efter diverse restaureringar, photo-
scannande osv överlämnades en stor tavla 
till vår orden med en avbild av detta brev 
med förtydligande texter. 

Tavlan får förhoppningsvis en egen 
framträdande plats på någon av våra väg-
gar, där den kan beskådas av bröderna.

Vid midnatt åkte vissa bröder hem 
medan andra tog sin sista barrunda på 
lokal.

 
/Johan Sundqvist,  
Ordförande Bacchanaliska Kören

Åtta nya Grad IX

Gruppfoto på åtta nya Niondegradare. Bakre raden från vänster: Sven Nordahl, Åke Gustafsson, Sven-Olof Land, Kristjan Laks. Främre raden från 
vänster: Bjarne Bülow, Peter Svenburg, Kenneth Parnefjord och Christoffer Månsson, som här intill även kan ses i tacktalarpose.
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n  3.11 Trivselkommittén 
anordnar Ärtlunch kl 12 i Siri-
uspalatset med föredrag av Ste-
fan Leo om HMS Älvsnabben. 
Anmälan senast 28 oktober. 
Pris: 130 kr per person som 
betalas på plats.

n  11.11 Grad VI kl 18.30,  
Bellmansalen, måltid.

n  13.11 Minneshögtid kl 
17.30 i Petri kyrka.

n  23.11 Förgrad V och VIII 
kl 18.30, Bellmansalen, måltid. 
(Särskilda kallelser)

n  3.12 Barbara samt Grad V 
och VIII kl 16 i Malmö Råd-
hus. Måltid i Knutssalen.

n KMR Gunnar Skoog 
avled 20 juli 81 år gammal

n G-r Rolf Helgesson 
avled 8 september 95 år 
gammal.

n RGK Curt Thulin avled 
11 oktober 97 år gammal

OKTOBER 

26: Jörgen L-A Håkansson, 75 

NOVEMBER 

11: Patrik Jörnklev, 50 

17: Lars Winther-Hansen, 50 

20: Henrik Jangvall, 50 

26: Patrik Fahl, 50 

DECEMBER 

03: Carl-Otto Holm, 70 

06: Gunnar Nelton, 75 

08: Lennart Eriksson, 85 

08: Ulf  Nilsson, 50 

15: Leif  Ernhagen, 90 

19: Jan-Ingvar Persson, 75 

29: Dan Kirsch, 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

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 

M öten  

In M emoriam

Vi bevarar våra-
Bröder i ljust och 
tacksamt minne!

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

Räddad urkund

Nouvelles historiska ned-
slag i denna utgåva handlar 
om den yttersta spetsen av 
Malmö Par Bricoles rötter, 
den viktigaste händelsen i 
Malmö Par Bricoles histo-
ria, nämligen sällskapets 
grundande år 1878.  

I mitt arbete i arkivet 
hittade jag en dag ett enkelt 
kuvert. I kuvertet låg ett med 
vacker handskrift skrivet 
dokument som såg riktigt 
gammalt ut. Dokumentet var 
vikt en gång och hade uppen-
barligen varit vikt på flera sätt 
för det hade tejpats tvärsöver 
på många ställen för att hänga 
ihop. Dessutom hade någon 
ordningsam broder vid något 
tillfälle slagit hål i dokumentet, 
kanske för att sätts in det i en 
pärm.  

Dokumentet visade sig vara 
Malmö Par Bricoles stiftelse-
urkund, det vill säga moderlo-
gens bekräftande tillstånd att 
i Malmö ”öppna en Brikol-
leriloge”. 

Dokumentet var värt ett 
bättre öde så det togs till 

Malmös enda specialist på 
renovering av gamla pappers-
dokument och sedan vidare 
till ett företag för fotografering 

och ytterligare bearbetning och 
uppsnyggning. 

Resultatet har blivit ett col-
lage med texter och dokument 
kring Malmö Par Bricoles 
tillblivelse i början av år 1878. 

Där finns texten i brevet 
om ett antal bricolister boende 
i Malmö, bröder som redan 
var medlemmar i andra Par 
Bricoleloger men som nu ville 
starta en egen loge i Malmö. 

Brevet innehåller 139 ord  
men är skrivet i en enda me-
ning (!). Där finns Stiftelsebre-
vet i original vacker handskrift 
och klartext och dessutom en 
notis ur Sydsvenska Dagbladet 
där det meddelas att en ”Par 
Bricol-filial” har grundlagts. 

Den vackert inramade 
tavlan med collaget presen-
terades vid nionde gradens 
sammanträde den 21 oktober 
och kommer att få sin plats på 
en vägg i våra lokaler.

 
/Lennart Fahlback,  
StM Em, Ordens Arkivarie  
och Historiker.

H istoriska nedslag 


