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5038 bröder sedan 1878

Ansvarig utgivare:  Bo Alerskans

Redaktör: Christer Brynielsson 

Fotografer: Bill Hansen, Christer 
Brynielsson, Stefan Leo, Lennart 
Fahlback.

Som ordens historiker 
har jag ibland funderat 
över hur många bröder 
som sedan 1878 varit 
med i vårt sällskap. Jag 
är säker på att också 
andra bröder ställt sig 
den frågan. Dessutom 
tror jag att många bröder 
funderat över om farfar 
eller morfars far var med 
i Par Bricole. 

Nu kan vi alla få våra 
frågor besvarade. Sty-
rande Kanslern emeritus 
Henrik Fahl har sam-
manställt en förteckning över alla bröder 
sedan 1878! 

Vad fick dig att sätta igång ett sådant 
omfattande arbete?

– Det började med en fråga från Christer 
Corlin hösten 2012. Eftersom hans pappa 
var med i Par Bricole och var 2:e bas den 
Bacchanaliska Kören, tyckte han det kunde 
vara roligt att se historiken. Då föddes 
tanken att registrera alla gamla bröder i vårt 
kanslisystem. 

När startade du detta arbete?

– Det började hösten 2013 efter att jag 
avgått som Styrande Kansler. Från början 
hade jag tänkt att arbeta  i Excel, lite enk-
lare, och sedan flytta över informationen 
till vårt medlemsregister i  kanslisystemet. 
Tyvärr visade det sig omöjligt, så jag har fått 
lägga in alla bröder i personregistret i vårt 
nuvarande kanslisystem.

Vad såg du själv för fördelar med ett 
sådant register när du började?

– För det första skulle vi ju få en historik 
över alla bröder och deras uppgifter i vårt 
sällskap. Vilka som varit ämbetsmän, enga-
gerade i talanggrupper eller som på annat 
sätt tjänstgjort. Och naturligtvis, vi skulle 
få ett totalregister över alla medlemmar i 
Malmö Par Bricole från 1878 till idag.

Och hur har du gått tillväga?

– Det var bara att fatta kärlek till alla 
gamla årsböcker från 1878. 

Jag antar att det inte varit helt pro-
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blemfritt? Jag har 
ju själv sett att våra 
gamla årsböcker och 
matriklar inte alltid 
varit ett under av 
tydlighet.

– Under många år 
långt in på 1900-talet 
gavs årsboken ut vart 
tredje år. Senare kom 
den ut vartannat år till 
50-60-talet. Det är då 
svårt att avgöra när en 
broder lämnade säll-
skapet. Då har jag fått 
försöka hitta uppgifter 

om t ex dödsfall på annat sätt, ibland t o m 
via Google.

Känner du nu att registret är färdigt?

– Färdigt blir det ju aldrig, det tillkom-
mer ju nya bröder hela tiden, tack och lov! 
Dessutom finns ju möjligheten att komplet-
tera uppgifter som kan framkomma och 
som jag inte lyckats fånga upp.

Hur kan vi använda registret?

– Bröder kan själva logga in i kanslisyste-
met och leta efter t ex äldre släktingar eller 
andra.

Jag antar att du hittat många intres-
santa livsöden och personer ?

– Många gånger har jag stött på bröder 
som är så intressant att läsa om, deras gär-
ningar, livsöden och dramatiska händelser, 
att man förundrat försjunker i detta. Tyvärr 
går inte detta att stoppa in som information 
på ett rimligt sätt.

Bland kända bröder märks Per-Albin 
Hansson, partiledare och statsminister, 
landshövdingarna Gustaf  Adolf  Widell 
och Gösta Netzén och så många represen-
tanter för gamla kända Malmösläkter t ex 
Kockum, Faxe, Dieden, Bager, Beijer.

Tack Henrik för ett fantastiskt jobb! 
Du registrerade 4 179 
namn! Totalen med nu 
aktiva bröder blir inte 
mindre än  
5 038! 

/Lennart Fahlback,  
Ordens Historiker

Så här söker du  
i medlemsregistret:

1. Logga in med ditt 
användarnamn och lösenord 
under rubriken ”Logga in” 
på vår hemsida. Använd 
sedan länken parbricole.se/
medlem.

2. Då kommer du till 
Malmö PB:s Medlemssidor. 
Klicka på Personsökning un-
der Navigering om du söker 
en viss broder eller ett visst 
namn. Byt medlemsstatus 
”Aktiv Broder” till ”Alla”.

3. För att se historik 
klicka i stället på underrubri-
ken Malmö Par Bricole. Och 
klicka sedan på exvis Talang-
grupper eller Ämbetsmän, 
välj grupp. Sök sedan på 
medlemmar eller historik. 

Henrik Fahl
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Grad med glad eftersits - Oktoberfest

 Malmö Par Bricole fick 27 nya Nitiske 
Och I Wingården Arbetsamme Kommen-
dörer lördagen den 29 september, då totalt 
143 Bröder deltog. 

– Fantastiskt med så många nya Bröder, 
som vill vara med i vårt sällskap, tyckte 
kvällens Ordförande Jonas Malm vid den 
efterföljande middagen. 

Det blev inte bara ovanligt många nya 
Bröder, åldern på de nya Bröderna skif-
tade från 23 till 69 år, så vi har fått ett nytt 

välbehövligt tillskott av yngre förmågor.

Kvällen bjöd också på en nyhet – en  
eftersits som gick under temat Oktober-
fest, då det serverades tysk korv, öl, sauer-
kraut och pretzels.

Iförda lederhosen och gröna Tyroler-
hattar bjöd initiativtagarna in till en hej-
dundrande eftersits i Sirius-palatsets bar. 
Detta innebar förstås att den redan långa 
dagen, som för många redan började vid 
14-tiden, förlängdes ytterligare. Men  

ingen var ledsen för det, tvärtom var det 
många som tog för sig av den tyska okto-
berfest-maten strax efter 23.30 på kvällen, 
trots att de bara några få timmar tidigare 
låtit sig väl smaka av den mat som provi-
dören Olle Hammar ställt samman till den 
Första Gradens måltidskalas, bestående av 
först S.O.S med 3 sorters sill och tillbehör 
följt av Kryddig oxfärsbiff  med Café de 
Parissmör och klyftpotatis.

Mer om denna grad finns på malmo.parbricole.se. 
Alla recipiender presenteras också på nästa uppslag.

Olle Hammar, Ken Ceder och Tony Rosenquist – männen bakom eftersitsen Oktoberfest.

Bacchanaliska Musiken var man mycket aktiv denna afton. De framförde bland annat till stort jubel musikstycket “Danse Kalmouk”, i arrangemang av 
Joakim Casagrande. Dessutom blev det ett flertal av Bellmans epistlar.
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Här är alla våra 27 nya Grad 1
1. Håkan Alm-

gren, 55 år från 
Malmö. Beteen-
devetare. Fritids-
intressen littera-
tur och teckning. 
Har erfarenhet 
som skribent, 
novellförfattare/

artiklar. Fadder: Bertil Hedåker.

2. Tobias 
Arendt, 30 år 
från Malmö. 
Banktjänsteman. 
Fritidsintressen 
fotboll, hockey, 
bilar. Talang: 
Teater. Varför 
PB: Rekommen-

dationer och hört mycket gott om PB. 
Fadder: Jonas Malm.

3. Jacob Bör-
resen, 39 år från 
Lomma. VD. 
Har studerat 
ekonomi, mark-
nad, försäljning.
Fritidsintressen: 
Matlagning, 
idrott. Talang-

grupp? Kören. Hört talas om PB sedan 
länge. Fadder: Jan-Olof  Bengtsson.

4. Anders Ca-
jander, 34 år från 
Malmö. Försäk-
ringsrådgivare. 
Fritidsintressen: 
Padel, trav, golf. 
Varför med i PB? 
Lät trevligt. Fad-
der: Jonas Malm.

5. Rickard 
Dahlberg, 45 år, 
från Staffans-
torp. Rörmontör. 
Fritidsintresse: 
Pistolskytte. Med 
I PB för att träffa 
nya vänner.

9

10

6. Lars Ek-
holm, 67 år, från 
Lund. Konstnär. 
Fritidsintressen 
jakt, antikviteter, 
bokhistoria, mu-
sik, sång. Intres-
serad av Kören 
och Theatern. 

Varför PB? Musiken och Bellman. 
Fadder: Jonas Malm.

7. Johannes 
Elmberg, 28 år 
från Helsingborg. 
Frilansande mu-
siker, trombonist. 
Fritidsintressen: 
Musik, natur, 
gott leverne. 

Fadder: Carl-Magnus Trygg.

8. Zacharias 
Enochsson, 38 
år, från Lund. 
Civilingenjör. 
Fritidsintressen: 
Origami, musik, 
programmering. 
Intresserad av 
Kören och Mu-

siken. PB verkar vara trevligt sällskap. 
Ett tillfälle plocka upp fiolen igen. 
Fadder: Calle Trygg.

9. Bo Hedén, 
66 år, från Lund. 
Läkare. Fritids-
intressen: Musik, 
sång, litteratur, 
fågelskådning. 
Intresserad av 
vissång, kör, 
teater. Fadder: 
Anders Nyquist.

10. Göran 
Holmberg, 68 
år från Lim-
hamn. Pensionär. 
Fritidsintressen: 
Dans, musik, 

vandring. Talang: Musik. Fadder: Hans 
Holm.

11. Anders 
Jansson, 55 år, 
från Limhamn. 
Vice förbunds-
ordförande Saco-
förbundet SRAT. 
Fritidsintressen: 
Natur, resor. 
Intresserad av 

att vara med i Kören. Varför PB? Är 
nyinflyttad från Stockholm och intres-
serad av att delta i gemenskapen och 
finna bröder i Skåne. Fadder: Anders 
Wallin.

12. Rikard 
Källström, 64 
år från Malmö. 
Civilingenjör och 
bergsingenjör. 
Fritidsintressen 
musik, byggna-
tion. Talanggrup-
per: Musiken.

13. Jakob 
Lindholm, 23 
år från Genarp, 
juridikstudent. 
Intresserad av 
musik, teater, 
kören. Trevligt 
ingå i sällskap 
med själsfrän-

der. Faddrar: C-E Carlberg och Ivar 
Modigh.

14. Kenneth 
Lunderquist, 58 
år, från Helsing-
borg. Sjukskö-
terska. Fritidsin-
tressen: Loger, 
handboll, teater, 
körsång. Intres-

serad av att delta i Theatern och Kö-
ren. Varför PB? Ända sedan min far 
Boris Lunderqvist var med så har jag 
haft stort intresse, plus att jag älskar 
Bellman. Fadder: Tony Rosenqvist.
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Här är alla våra 27 nya Grad 1
15. Haukur 

Magnusson, 51 
år från Limhamn. 
Egenföretagare 
Film & Media. 
Talang: Tal och 
text. Varför PB? 
Mitt intresse för 
kultur och vår 

historia. Fadder: Lars Andersson.

16. Eric Mol-
berg, 43 år, från 
Malmö. Fil.Mag 
och Jur.Kand. 
Fritidsintressen: 
Historia, konst, 
språk. Talang: 
Sång. Varför PB? 
Behöver skratta 

mer och är ny i Malmö. Fadder: Peter 
Langerbäck.

17. Tobias 
Mörtlund, 30 
år, från Lund. 
Teknologie 
studerande. 
Fritidsintressen: 
Sällskaps- och 
friluftsliv. Intres-
serad av Thea-

tern. Varför PB? Bröder som är med 
verkar ha väldigt trevligt. Fadder: Olle 
Hammar och Ken Ceder.

18. Mikael Ne-
vrin, 51 år från 
Malmö. Fastig-
hetsförvaltare. 
Fritidsintressen: 
sportdykning och 
konst. Varför 
PB? Nyfiken, 
glädje, spänning, 
sång och musik. 
Fadder: Claes 
Pagels.

19. Alexan-
der Nilsson, 28 
år från Malmö. 

Vinsäljare och sommelier. Fritidsin-
tressen: Mat och dryck. Talanggrupp? 
Om något så Theatern. Varför PB? 
Gemenskapen, tradition och för att 
jag tycker att det verkar trivsamt. Fad-
der: Lennart Eriksson.

20. Kent Nils-
son, 60 år, från 
Staffanstorp. 
Projektledare. 
Fritidsintressen: 
Golf  och kon-
ditionsträning. 
Talang? Musik. 
Varför PB? Ver-

kar intressant och spännande. Fadder: 
Johan Smedberg.

21. Peter Nils-
son, 57 år, från 
Svedala. Avdel-
ningschef  med 
adjunktsexamen. 
Fritidsintres-
sen: Par Bricole? 
Varför PB? Vill 

genom bacchanaliska aktiviteter öka 
mina kunskaper. Fadder: Alf  Hede-
toft.

22. André, 
Christian Pagels. 
Strategidirek-
tör. Utbildning: 
Bachelor of  Bu-
siness, Griffith 
Business School. 
Fritidsintressen: 

Min hund, matlagning, vin, whisky, 
cognac, MFF, familj och vänner. Var-
för PB? Nyfiken och ”tvingad” av min 
pappa. Fadder: Claes Pagels.

23. Jan 
Stenvall, 52 år 
från Veberöd. 
Civilingenjör. 
Fritidsintressen: 
Träsnideri. MC 
och Kajakpadd-
ling. Varför PB? 

Par Bricoles förträfflighet som säll-
skap har berättats för mig av Anders 
Mattsson. Fadder: Johan Revstedt, 
Anders Mattsson.

24. Bo 
Thunell, 56 år, 
från Limhamn. 
Elektriker. Fri-
tidsintresse: Jakt, 
träning. Varför 
PB? Johan Smed-
berg har gjort 

mig intresserad. Fadder: Mikael Risén 
och Johan Smedberg.

25. Dan 
Torstensson, 69 
år, från Bjärred. 
Färsäkringsråd-
givare. Fritids-
intresse: Tennis. 
Talanggrupp han 
är intresserad av: 

Theatern. Varför PB? Sällskap, mun-
terhet, glädje. Fadder: Olof  Christers-
son.

26. Teo 
Törnqvist, 65 år, 
från Landskrona. 
Teologie kandi-
dat, fil.kand och 
musikpedagog. 
Fritidsintres-
sen: Musik och 

friluftsliv. Talanggrupp han är intres-
serad av: Vissångarna. Varför PB? 
Mitt stora Bellmanintresse, nyfiken på 
gemenskapen. Fadder: Rolf  Perleij.

27. Magnus 
Åkervik, flygkap-
ten från Malmö. 
Fritidsintresse: 
Segling. Ta-
langgrupp han 
intresserad av: 
Theatern, kanske 

Kören. Varför PB? Rekommenda-
tioner från goda vänner med gott 
omdöme. Fadder: Anders Andersson.
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Vid Grad III i år spelade han för 11:e 
gången en av huvudrollerna i Baccha-
naliska Theaterns och Carl Hervelius 
hyllade Sileni-opera. I förra årets ma-
trikel nämndes hans namn nästan på 
varje textsida i Riddare-Sekreterarens 
Årskrönika. I våras blev han utsedd till 
Malmö PB:s General-Ceremonimästa-
re. Sammanfattningsvis: Spexaren från 
Lund har blivit PB-profil.

Christoffer gick med i Malmö PB 2008. 
Åtta år senare, 2016, fick han Grad 9. 
Han har belönats med Theaterns ärofulla 
”Top Star Award” och innehar enligt vårt 
Kanslisystem 19 medaljer att pryda sitt 
frackbröst.

Christoffer säger, att när han spelar 
Sileni-operan, så känner han att det är 
han. Det är en kombination av teater 
och sång, på samma sätt som när han var 
spexare i Lund. Han pluggade i sex år, 
men var spexare i tio (!). 

– PB är som ”Lund 2.0” och därför 
perfekt för mej, säger han.

Minnesvärd Grad 3 den 7 september

139 Bröder från Malmö, Göta och 
Vänersborgs Par Bricole firade fredagen 
den 7 september den Tredje Graden med 
efterföljande måltidskalas. Det var många 
som efteråt menade, att den Bacchanaliska 
Theatern, Musiken och Sångkören gjort 

det igen – ordnat den bästa och trevligaste 
Sileni-operan.

Det blev med andra ord en minnes-
värd tredje grad. De nya tredjegradarna, 
som du kan se på bilden övetrst på den 

här sidan, är Carl Attin, Lehman Benson, 
Joakim Bomelin, Måns Christensson, 
Axel Hambraeus, Henrik Hillvik, Markus 
Johansson, Rikard Kajland, Kåre Levring, 
Daniel Ripoll, Henrik Sjögren och Henrik 
Ullstad. Dessutom upphöjdes Håkan 
Engelbrektsson från Vänersborgs Par 
Bricole till samma grad. 

Gästernas tacktal hölls av Nils Wendels 
från Göta Par Bricole. Han sade bland an-
nat att han upplevde den Sileni-opera, som 
framfördes denna kväll som en fantastisk 
föreställning. 

– Denna föreställning går utanpå det 
mesta. Det finns inget utanför Bricoleriet 
som kan mäta sig med det, sa han och 
uppmanade Malmö-bröderna att vara 
stolta.

Recipiendernas tacktal framfördes av 
Henrik Ullstad. Hans väl genomarbetade 
tal var på vers. Det talet kan du läsa i sin hel-
het på malmo.parbricole.se.

Christoffer är med andra ord nöjd med 
Malmö PB. Här finns den konstnärliga 
och skapande miljö som han gillar.

– Det är oerhört positivt och givande 
att få jobba tillsammans med skickliga 
yrkesmusiker och berömdheter som Carl 
Hervelius, Milos Kalla med flera.

– Det känns också fint att få jobba 
med människor som gör allt detta ideellt, 
med en anspråkslöshet och glädje i sitt 
engagemang och utan egen vinning.

Hela denna Månadens Profil hittar du på vår 
externa hemsida, malmo.parbricole.se

Lunda-spexaren som blev profil i PB
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Fluidum i pris i namntävling
Caritas-gruppen under ledning av förre Styrande Mästaren Patric Jakobsson 

utlyser nu tillsammans med våra Styrande en tävling. Syftet är att hitta ett nytt namn 
på gruppen.

Gruppen ska stödja och hjälpa Bröder, som av olika anledningar har svårt att 
upprätthålla kontakten med vårt sällskap. De som ingår i gruppen är Karl-Erik 
Holm, Patric Jakobsson,  Thommy Monhagen och Thor Nilsson.

Gruppen har själva föreslagit några namn:  Brödernas väl, Brödrarbandet, Mercy-
gruppen, Livremmen. Men man vill ha fler förslag och synpunkter från fler Bröder i 
Malmö PB.

Priset för den som vinner tävlingen blir ett ”ljuvligt synligt fluidum”. Förslagen 
mailas före den 1 december till pa.jakobsson@telia.com.

Nouvelles franske korrespondent gör 
emellanåt små utflykter från sitt vanliga 
viste på Côte d’Azur. För en tid sedan 
ställdes resan till Loiredalen för besök på 
några av de magnifika slott som kantar 
floden Loire. Vid denna resa landade vi 
också i staden Tours, som ligger vackert 
vid floden.

Tours är en gammal stad med anor 
från romartiden. I dag är det en modern 
fransk stad med välskötta parker, vackra 
alléer som möts vid den öppna platsen 
framför rådhuset, Hôtel de Ville. Och 
spårvagnarna är elegantare och moder-
nare än några vi kan se i svenska städer. 

Nåväl, vad har då Tours att göra med 
bricolleriet? Ja, egentligen inte så mycket 
men ändå nämns staden med jämna mel-
lanrum vid våra måltidskalas, för att vara 
exakt, vid den sjätte gradens gåsamiddag. 
Det kan knappast vara en hemlighet för 
någon bricollist, oavsett grad, att den 
sjätte graden firas i början av november 
och den avslutas med ett riktigt gåsakalas, 
åtminstone i Malmö.

Och många av oss som haft förmånen 
av att njuta denna måltid har fått höra 
ceremonimästaren, providören eller sty-
rande mästaren ( jag har säkert själv också 
gjort det ett par gånger) berätta legenden 
om munken Martin i Tours som sedan 
blev biskop och till sist långt efter sin död, 
helgon, för övrigt den förste som helgon-
förklarades utan att vara martyr. 

Det finns en mängd berättelser om 
Martins ödmjukhet, förmåga att bota 
sjuka och hjälpa fattiga, han var enligt 
samtiden en riktig undergörare. Martin 
föddes omkring år 316 och dog den 11 
november 397. Minnet av Martin firas 
alltså den 11 november och hos oss börjar 

firandet med Mårtensafton dagen innan.

Enligt legenden ville borgarna i Tours 
ha den fromme Martin till biskop men 
det ville inte Martin. För att undkomma 
borgarna och slippa bli biskop i staden 
gömde Martin sig bland en gåsaflock.  
Dock blev gässen upprörda och kacklade 
högt och avslöjade därmed var Martin 
befann sig och han kunde inte undkomma 
borgarna och utnämningen till biskop. 
Det påstås att gässen äts som straff  för 
att dessa avslöjade honom men denna 
koppling är nog ganska osäker.

Trots sin ovilja blev Martin en mycket 
uppskattad biskop, inte bara i Frankrike 
och Tours,  staden han verkade och dog i 
och som fortfarande hyllar sin biskop från 
300-talet.  På många ställen i staden finns 
skyltar med pilar som visar till minnen 
av Sankt Martin. Jag följde skyltarna och 
fann byggnaden där hans kvarlevor finns 
bevarade. Det har också genom åren fun-
nits många kyrkobyggnader till hans ära 
och i dag finns den vackra  Sankt Martins 
Basilika, som dock är relativt ny, färdig-
ställd 1924.

Traditionen att fira Martin eller Mårten, 
som är den svenska versionen av Martin, 
med att äta gås är dock inte särskilt spridd. 
Den förekommer i Tyskland, Danmark 
och Sverige. Vid mitt besök i Tours kunde 
jag dock inte hitta gås på matsedeln på en 
enda restaurant. Kanske kommer det den 
10 november men det är nog inte troligt. 
Däremot erbjöds förstås på många ställen 
gåslever. Det är ju Frankrike......

Till sist, några ytterligare fakta kring 
Martin av Tours. Han är Frankrikes 
nationalhelgon, helgon för värdshusvär-
dar (och kanske providörer), för soldater 
och vapensmeder, skräddare, vinmakare, 
och för fattiga och tiggare och många fler 
yrken och grupper. 

/Lennart Fahlback,  
Ordens Historiker

Hittade Martin i Tours i Frankrike
Nouvelles utsände på jakt efter Mårtens Gås rötter 
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Vi värderar och förmedlar företag!
Med en genomarbetad avkastningsvärdering skapar vi trygghet 
för intressenter och investerare. Nexxt Företagsmäklare AB. 

Kontaktperson Anders Kårfeldt · www.nexxt.se · 040-671 42 00
F ö r e t a g s m ä k l a r e

Diskret | Rakt | Enkelt

• Fre 9.11 PB VI   
kl 18.30, Bellmansalen, 
måltid.

• Sön 11.11 Minnehög-

tid kl 17.30 i S:t Andreas 
kyrka, Fridhemstorget.

• Ons 21.11 Förgrad V&VIII  
kl 18.30, Bellmansalen, måltid.

• Lör 1 dec BARBARA samt 
PB V&VIII, kl 16, Malmö 
Rådhus kl 16 prick. Måltid i 
Knutssalen. 

P B-kalas i N ovember-D eccember 

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

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

Fullservicebyrå i Malmö  
(Regementsgatan 14), Lomma 
(Strandvägen 78 ) och Svedala 

(Gyllerogatan 1) för både  
privatpersoner och företag

Mobil 076-00 66 110.  
Tel 040-123 944.  
Fax 040-30 55 31

E-post:  
karlhenrik@ostberglaw.se

Hemsida: www.ostberglaw.se

Vi finns även på LINKEDIN, Face-
book och Instagram

Tio nya 9:e-gradare

Tio Bröder med den 
Åttonde graden upphöjdes 
vid ett högtidligt och mycket 
stämningsfullt kapitel och 
middag fredagen den 19 
oktober i Sirius-palatset till 
Konung Magnus Riddare.

De nya ”Högst Erfarne 
Bröderna” är Ingvar Dahl-

Bröder som fyller jämnt 

Åke Olof Sven Anders Johan B jörn

1.11 Olof  Löfgren, SSR, 75 
7.11 Åke Oxhamre, RGK, 70

12.12 Björn Nilsén, KSR, 75 
17.12 Sven Nordahl, KMR, 75 
21.12 Anders Jakobsson, KMR, 60 

24.12 Per Eidefors, vG-r, 50 
28.12 Johan Rydelius,RGK,  50

qvist, Krister Holst, Knut 
Gyllin, Robert Herslow, 
Claes Pagels, Eric Sandberg, 
Hans-Eric Rosberg, Carl-
Magnus Trygg, Niclas Kalm-
sjö och Dennis Christensen.

Ordensprodivören Tony 
Rosenquist hade dukat upp 
med en välsmakande måltid 

med som förrätt dillgravad 
atlantlaxkanapé, som varm-
rätt helstekt svensk oxfilé 
med potatisgratäng, port-
vinssås, svamp, svaojkål och 
bacon och med passions-
fruktspannacotta till dessert.

Detaljerat referat om denna 
grad finns på malmo.parbricole.se. 


