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Nouvelles

• 24 nya Förstagradare presenteras
• Grad 3 - magisk sång- och musikfest

• Ordensfotograf Månadens Profil 
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Ansvarig utgivare:
Bo Alerskans

Ordens-Redaktör:  
Christer Brynielsson

Ordens-Fotografer  
i denna tidning:  

Stefan Leo, Mats Attin,  
Staffan Nordström, Bill Hansen, 

och Christer Brynielsson.

Bilden på omslagets första-
sida är från processionen 

in till matsalen i Sirius vid 
höstens Grad 3.

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

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, 
Facebook och Instagram

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

Snapsvisorna har väl sällan(?) varit så 
många och så lysande. De två körerna, 
Malmös med 26 sångare och Götas med 
27 ditresta sångare tävlade om vem som 
kunde sjunga högst och bäst. De nöjda 
leendena spred sig i den fullsatta matsa-
len. Det var en fröjd att få vara där, delta 
och se och lyssna! 

Recipiendernas tacktalare Peter Nils-
son citerade bland annat Martin Luther 
Kings tal från 1963, det berömda talet då 

Arbetsgradernas ordförande Lars Löfberg vid intåget till matsalen.

Henrik Ullstad som Donald Trump

Tillsammans med den alltid så po-
pulära Sileni-operan blev 2019 års 3:e 
Grad i Sirius-palatset ett särdeles fint 
sång- och musik-kalas med en kör på 
sammanlagt 53 sångare, varav 27 var 
tillresta från Göta i Göteborg. Kvällens 
Ordförande Lars Löfberg betygsatte 
till och med kvällen som magisk.

Sileni-operan av Malmö PB:s egen 
Carl Hervelius bjöd i år på flera nyheter. 
Framför allt fick vi se och höra en helt 
ny ensemble. Resultatet var som vanligt 
– utmärkt!

Theatern bidrog även med ett Stö-
rande Moment, som utfördes av Henrik 
Ullstad och Lars Winther Hansen. Det 
handlade om USA:s president Donald 
Trump och hans ”erbjudande” till Dan-
marks statsminister att köpa Grönland. 
Då statsministern sa nej till ”erbjudan-
det” vände sig Trump till den danska 
drottningen, som också sa nej. Sketchen 
avslutades med att Trump ringde ett 
nytt telefonsamtal: ”Hello Vladimir. I 
just spoke to the very talented queen of 
Denmark. Tremendous success! As I say, 
grab them by the Greenland…”

Magisk Sång- och  
Musikfest med 172 Bröder
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King sa ” I have a dream”. Från denna for-
midabla talare övergick Peter Nilsson till 
att citera Birgit Friggesbos tal där hon hon 
bad publiken vid ett möte i Stockholm att 
sjunga ”We shall overcome”. Peter Nilsson 
menade att han och hans medrecipiender 
på samma sätt har en dröm om att stiga 
i graderna och att de bestämt sig för att 
”overcome” i Malmö PB.

Att få bli upphöjd till den Tredje Gra-
den på sin födelsedag tyckte han var den 
bästa födelsedagspresent han någonsin fått.

Redan innan middagen började var det Bröder som lockades till dans av Götas körövningar.

De båda Körernas chorchefer tävlade sedan om att dirigera de 53 sångarna till allt högre höjder.

Recipienderna med tacktalaren Peter Nilsson längs till höger.

Mer om denna 3:e Grad och flera 

bilder kan du hitta på Malmö 

PB:s hemsida, www.malmo.

parbricole.se.
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Alla nya Grad 1 - 2019
Peter Blonér, 52 år

Från  
Helsingborg.  
Egenföretagare. 
Fritidsintressen 
Cigarrer, smarta 
hem, golf, IT. 
Fadder:  
Thomas  
Candemar

Rikard Bondesson, 55 år 
Från Dösjöbro.  
Advokat.  
Fritidsintressen 
natur, cykling, 
bilar.  
Varför PB: Min 
fadder Lars An-
dersson har talat 
sig varm om er.

Hannes Brattgård, 25 år
Från Lund.  
Jurist.  
Fritidsintressen: 
Segling, scouting, 
golf, pianospel 
Talang: God 
talare, halvdå-
lig körsångare. 
Har hört att PB 
ska vara väldigt 
roligt. Fadder:  
Ken Ceder.

Fredrik Fellert, 47 år
Från Vellinge. 
Läkare.  
Fritidsintressen: 
Golf, whisky. 
Varför PB? 
Faddrarna  
Anders Wramnel 
& Johan Sund-
quist rekommen-
derar det.

Simon Fredin, 33 år 
Från Skivarp. 
Credit Manager. 
Fritidsintresse: 
Träning, friluft 
med barnen. 
Uppmuntrades 
att gå med för att 
komma iväg och 
vara social.   
Fadder:  
Peter Nilsson.

Jonas Gromark, 52 år
Från Malmö. 
Läkare.  
Fritidsintresse: 
Schack.  
Intresserad av 
kör och teater. 
Varför PB?  
Slumpen.  
Fadder: Olof 
Christersson, An-
thon Berglund

Per-Olof Gustafsson, 69 år
Från Malmö.  
Jur.kand och 
civilekonom. 
Varför PB?  
Vill träffa trevliga 
människor..  
Fadder:  
Knut Gyllin.

Niclas Haglind, 54 år.  
Från Löddeköp-
inge. Rektor. 
Fritidsintressen: 
Alpvandring, 
cykling, löp-
ning, läsning. 
Intresserad av 
middagar och 
vänskap. Blev 
rekommenderad 
av faddrarna Ola 
Carlstein och 
Tony Rosenquist.

Torbjörn Helldén, 40 år
Från Ystad. 
Banktjänsteman. 
Fritidsintressen: 
Datorer, träning, 
MC.  
Intresserad av 
Theatern.  
Fadder: Jonas 
Malm.

Jonas Hörgård, 55 år  
Från  
Köpingebro.  
Tandtekniker. 
Har gjort ett 
inlägg i guld åt 
Drottning  
Sylvia(!) 
Fritidsintresse: 
Flygning, hant-
verk, sång. Intres-

serad av kören, vissångarna, theatern. 
Faddrar: Johan Solstad och Johan 
Sundquist.

Bengt-Åke Jönsson, 61 år
Från Lund.  
Civilekonom. 
Fritidsintresse:  
Ekonomi/aktier, 
bilar, IT.  
Intresserad av 
administrativa 
uppdrag. Faddrar: 
Joachim Svenn/
Ken Ceder.

Henrik Lindahl, 51 år
Från Höllviken.  
Logistiker. Fri-
tidsintressen golf, 
ishockey, musik.  
PB vätaligt fram-
lagt av faddrarna 
Lennart Bendz/
Peter Jungbeck 
som trevlig 
gemenskap i 
historisk anda. 

Referat från Grad I och flera bilder 

kan du hitta på Malmö PB:s hem-

sida, www.malmo.parbricole.se.
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verk, sång. Intres-

uppdrag. Faddrar: 

tidsintressen golf, 

Varifrån? Ålder? Yrke? Intressen?
John Lundgren, 51 år  

Från Limhamn. 
Operasångare. 
Fritidsintressen: 
Löpning, musik. 
Intresserad av 
Theatern.  
Hoppas på 
nya intressanta 
bekantskaper. 
Faddrar: Tony 

Rosenquist, Ola Carlstein, Magnus 
Ilvered.

Henrik Magnusson, 54 år, 
Från Malmö. 
Affärsutvecklare. 
Fritidsintressen: 
Jakt och fiske. 
Intresserad av att 
delta i Theatern.  
Varför PB? Över-
talning. Fadder: 
Anders Anders-
son.

Mikael Nilsson, 52 år
Från Malmö. 
Maskintekniker. 
Fritidsintresse: 
Bordtennis (har 
spelat med J O 
Waldner).  
Varför PB? Min 
svåger är med. 
Fadder: Lars 
Andersson.

Conny Paul, 60 år
Från Malmö. 
Systemutveck-
lare. Fritidsintres-
sen: Historia, trä-
ning, IT. Talang: 
Bra på att sjunga. 
Varför PB? Min 
bror tyckte det. 
Fadder:  
Alvin Paul.

Fredrik Röiseth, 42 år
Från Landskrona. 
Polis. Fritidsin-
tresse: Löpning. 
Intresserad av 
Kören Varför PB? 
Trevligt sällskap. 
Fadder: Mats 
Attin och Johan 
Smedberg.

Erik Rönér, 27 år  
Från Malmö. 
Musiker  
(Hornist).  
Fritidsintres-
sen: Datorspel, 
rollspel, spex.  
Varför PB? Mina 
vänner tyckte att 
det skulle passa 
mig. Fadder: 
Carl-Magnus 
Trygg.

Bengt Samuelsson, 66 år Från 
Bunkeflostrand.  
Kamrer.  
Fritidsintresse: 
Bokföring,  
vinprovning.  
Varför PB? Ni 
verkar ha så  
trevligt.Fadder: 
Arne Winquist.

Rikard Sjöström, 57 år
Från Malmö. 
Mekaniker. 
Fritidsintresse: 
Motorcykel, 
fiske, fotografi. 
Talang?  
Kanske teater.  
Varför PB? 
Inbjuden, dess-
utom viktigt att 

hedra Bellman. Fadder: Peter Langer-
beck och Anders Andersson.

Bengt-Åke Strömberg, 54 år  
Från  
Bunkeflostrand. 
Elektriker.  
Intreserad av  
Theatern. 
Varför PB?  
För att det är kul. 
Fadder:  
Claes Pagels.

Viktor Swanholm, 31 år
Från Malmö.  
Projektledare. 
Fritidsintresse: Trä-
ning, bilar, teknik.  
Intresserad av Vis-
sångarna. Varför 
PB? Blev introdu-
cerad av kollega. 
Fadder: Christer 
Carlsson, Jan  
Rosberg.

Holger Sverin, 66 år
Från Svedala.  
Driftledare, 
ekonom, redo-
visningskonsult. 
Fritidsintressen: 
Logeverksamhet, 
körsång, fotoboll, 
trädgård, teater.  
Intresserad av att 

vara med i Theatern, Kören, Vissång-
arna. Varför PB? Faddrar talat väl om er. 
Gillar utbudet. Faddrar: Magnus Roos 
och Mats Höglund.

Martin Thysell, 49 år
Från Bjärred.  
Floristchef.  
Fritidsintresse: Foto 
(”Bra på att fånga 
ett leende med 
kamera”), klimat, 
fotboll.  
Varför PB?  
Nyfiken, skapa 
kontakter. Fadder: 
Peter Jungbeck.
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Månadens Profil denna månad är Bill 
Hansen, PB-Brodern som varit Ordens-
Fotograf sedan han kom med i Malmö 
PB på hösten 1995.

- Redan då jag var med om mitt första 
Barbara, som förstagradare med en tratt i 
ett smalt rosa band, fick jag uppdraget att 
fotografera en av de Styrande. Det var tur 
att han bad mig för på den tiden var det 
inte vanligt att de högsta graderna talade 
med oss som just börjat. Efter denna erfa-
renhet beslöt Bill sig för en sak: Att alltid 
hälsa på alla förstagradare.

- De är ju nya och känner knappt någon. 
Jag vet själv hur det kändes…

Bills ansikte känner nog de flesta till. Inte 
minst från då han går runt under midda-
gar och ber oss fotooffer att se glada ut, 
lyfter sin ena hand i luften med två fingrar 
i ett V-tecken (= 2 bilder).

Vad många kanske inte vet är att Bill gift 
sig i Las Vegas iförd frack och PB-med-
aljer!!! Det var en konfirmering av deras 
första bröllop 1983. (Bilden här intill med 
Elvis-liknande präst som sjöng ”Love Me 
Tender” och ”Viva Las Vegas”.)

- Dom trodde att jag var krigsveteran 
eftersom jag hade så många medaljer...

En annan stor upplevelse är enligt Bill den 
dag då han fick Grad 10. 

- Alla övriga grader får man efter hand om 
man varit med tillräckligt länge, men vid 
Grad 10 blir man ju upphöjd för att de 
övriga bröderna vill det. Det är en stor ära!

Bill har inte bara varit Ordens-Fotograf. 
Ett par år efter att han gick med fick han 
även uppdraget att göra PB:s årsböcker. 

Bill, som då var egen företagare med 
januari månad ledig, sa ja. Jobbade med 
detta i 10-talet år med gott resultat.  

Men det är som Ordens-Fotograf han 
är mest känd. En sak som alla kanske 
inte vet är att han under en tid införde 
något som han kallade för ”Happy Face 
Photo Award”, som delades ut till Bröder 

som lett mot fotografen. Det var mycket 
populärt eftersom det både var en medalj 
och ett diplom. (Ett ex syns här ovan.)

Du har tagit drygt 15.400 bilder för 
Malmö PB. Vilket är bästa bilden?

- Inte bilder med fantastisk skärpa utan 
bilder, där folk är glada och genom bil-
den visar, att de har en rolig kväll, för det 
kan locka fler till att gå med i PB.

Du är alltid glad själv när du går runt 
och plåtar, varför det det så roligt att 
vara Ordens-Fotograf?

- För att man kan gå runt och inte bara 
fotografera utan även prata lite med alla, 
och få dem att le och vara glada.

Vad utmärker enligt dig en god 
Ordens-Fotograf?

- Han får inte störa mer än nödvändigt, 
men ska ändå försöka få fram det bästa 
hos den som fotograferas. Bilder, där folk 
har mat i munnen eller inte är till sin 
fördel, kastar jag

Den som tror att Bill bara fotograferar 
oss i Par Bricole, tror fel. Bill är även 
med i Ordenssällskapet Pimpinella och 

Det Lysande Sällskapet Malmö Par Bricole tilldelar med glädjeDet Lysande Sällskapet Malmö Par Bricole tilldelar med glädje

denna helt enastående utmärkelse. denna helt enastående utmärkelse. 
Priset ges till Bröder som ler mot Ordens Fotografen under Priset ges till Bröder som ler mot Ordens Fotografen under 

fotograferingen. Mofotograferingen. Motttt agaren medverkar därmed på e agaren medverkar därmed på etttt
föredömligt säföredömligt sätttt  a  atttt  glädja Bröderna och hjälper   glädja Bröderna och hjälper 
Orders Fotografen aOrders Fotografen atttt  framställa bä  framställa bätttt re bilder. re bilder.

Bilden tagen av Bill 
Hansen 07/10-2009 när 
Det Lysande Sällskapet 
Malmö Par Bricole 
gav Första Graden.

”Man kan aldrig få för många medaljer!” ...Bill Hansen

Lars JohnssonLars Johnsson

Gifte sig i Vegas i frack med medaljer
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Travellers Club. Även där fotograferar 
han, liksom privat på hans och hustruns 
alla resor runt om i världen. Givetvis 
kommer Bills lilla Sony-kamera med 
även på de resorna. 

Yrkesmässigt har Bill arbetat inom re-
klambranschen, även om han 17 år ung 
började på en s-märkt tidning i Slagelse i 
Danmark. Efter denna blev det en liberal 
tidning. Samtidigt pluggade han på 
kvällarna ekonomi och marknadsföring i 
Köpenhamn. Efter värnplikten blev det 
jobb på ”Det Bästa”, innan han anställ-
des som marknadschef för ”Mästerkock-
en” i Danmark, en receptsamling som 
man kunde prenumerera på. Denna blev 
så framgångsrik att den gjorde honom 
till marknadschef för hela Skandinavien. 
50.000 prenumeranter i Danmark och 
515.000 i Sverige gjorde att konceptet 
senare exporterades till både Tyskland 
och USA.

Efter dessa framgångar tyckte Bill och 
hans hustru Titti, att det var dags att 
starta eget. Vilket de också gjorde. Med 
framgång! 

I egna företaget tillkom bl.a. succépro-
dukten, P-brickor till våra bilar. Genom 
en tryckerikontakt i Hamburg blev man 
först med att lansera dessa i Sverige. Gra-
tis för kunderna, Sveriges kommuner! 
Det finansierades med hjälp av sponso-
rer. Först ut var Malmö, sedan blev fler 
och fler intresserade. Mycket av jobbet 
med stansning etc sköttes av extraknäck-
ande hemmafruar i Tyskland. Detta 
pågick i drygt 20 år. Som mest gjorde de 
600.000 P-brickor om året.

Vad är det som är så roligt med PB? 
Du har ju varit med i 24 år.

- Att man får så många härliga kamrater. 
Par Bricole är ett väldigt trevligt sällskap 
med människor, som bjuder på sig själva. 
Jag känner mig alltid välkommen!

Har du ett råd till de som just kommit 
med i Par Bricole?

- Var med så ofta du kan och ta så många 
uppdrag du kan! Ju mer aktiv du är desto 
roligare blir det, desto fler trevliga bröder 
lär du känna.

/Christer Brynielsson, Ordens-Redaktör

Bill in action och några bästa bilder

Bra bild enligt Bill: Körens 
ordf med lampa på huvudet...

Bra bild enligt Bill: En 
mycket glad Ordens-Providör

Ibland gäller det att luta sig fram, så att man kommer åt med kameran - Här är det en Bro-
der som får finna sig i att få Bills kamera i ansiktet...

Bra bild enligt Bill: Stefan 
Leo som medaljutdelare.

Och här en bild med Bills kända ”två fingrar i luften för att markera att han tar två bilder...
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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

OKTOBER
13.10 Ingemar Herslid, 75 
13.10 Ola Sellert, 60 
24.10 Göran Mårtensson 80

NOVEMBER 
4.11 Torsten Bjurman, 75
11.11 Lars Hector, 70
14.11 Peter Svenburg, 70 
16.11 Mikael Ekström, 50
19.11 Henrik Fahl, 75
22.11 Thomas Leijon, 75 

DECEMBER
3.12 Leif Rasmusson, 75 
12.12 Gert Thorlund, 70
18.12 Lars-Erik Eneheim, 85
23.12 Lars-G Persson, 70
25.12 Rolf Zieger, 75
26.12 Evert Orswall, 95

F ödelsedagar  i H öst

Grader och  
A ktiviteter i 
N ovember och 
D ecember
(Tider och platser meddelas (Tider och platser meddelas 
som vanligt på hemsida och som vanligt på hemsida och 
mail.)mail.)
- 8 november Grad VI 

- 10 november Minneshög-

tid i Petri kyrka 

- 20 november Förgrad  

  V & VIII

- 7 december Barbara

I denna utgåva av Nouvelles 
har Mikael Risén (bilden) 
ett nytt inlägg i ”Styrande 
Kanslern har ordet.”

”Vad hände? Jag tycker 
det var igår, som jag satt 
med en bok och tårna i 
sanden på en badstrand och 
lapade sol. Helt plötsligt 
är vi igång med hösttermi-
nen och har genomfört ett 
flertal aktiviteter som Grad 
III, rekryteringsträff med 
nya tilltänkta briccolister, 
Grad I med 24 nya Ridders-
män, som vi hälsar varmt 
välkomna och lycka till med 
arbetet i vingården.

Vad är mer på gång i 
Malmö Par Bricole?

• Projektet med nytt 
kanslisystem fortgår, mer 
information kommer vid 
årsskiftet.

• Grad VI med Gåsakal-
las kommer snart - den 8 
november.

Bäste Bröder Bricolister!
• Den 10 november Min-

neshögtiden med parenta-
tion i S:t Petri Kyrka, vår 
mest stämningsfyllda högtid 
ni inte bör missa! 

• Årets avslutning, Bar-
bara-högtiden, då vi hyllar 
Moster Barbara i Rådhuset, 
en fest för samtliga bröder 
den 7 december.

Till sist, ber Kansliet öd-
mjukast om att alla bröder 
respekterar de anmälnings-
tider som vi har till de olika 
aktiviteterna, det ställer till 
det och blir ett merarbete då 
det inte respekteras.

Ett broderligt Klang!

Styrande Kanslern 

har ordet

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


