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Se framåt och blicka bakåt
Min känsla är att Malmö PB, ja hela 

Bricoleriet är inne i en expansiv period av 
nytänkande och att den föryngringspro-
cess som legat i luften under en följd av 
år håller i sig, detta inte enbart definierat 
i antal levnadsår utan större eller mindre 
steg i att anpassa verksamheten till dagens 
krav på teknologi,  effektivitet och ett 
förändrat socialt mönster. Allt i en takt där 
vi inte får ge avkall på vårt arv, det gamla 
som vi är satta att bevara 
och vårda. 

Under senare år och 
de närmast kommande 
kommer till exempel större delen av den 
samlade Styrandeskaran 
att vara utbytt, för-
hoppningsvis bara detta 
medförande ett nytän-
kande

Vi är just nu inne i 
en hektisk period med 
Installationer i Syster-
loger och nybildandet 
av Logen i Örebro. 

På hemmaplan har vi 
några av årets höjd-
punkter framför oss, 
Grad VI med Gåsa- 
kalas, följt av den 
kanske ”finaste” av våra sammankomster, 
Minneshögtiden, i år i S:t Pauli kyrka. Sen 
årets final, Barbarahögtiden i Malmö Råd-
hus pampiga lokaler. Det nästkommande 
året har knappast hunnit börja, förrän det 
är tid med nästa Högtidliga Installation, i 
vårt eget kära Malmö PB den 3 februari.

Även administrativt står vi inför för-
ändringar och utmaningar. Bland annat 
av tekniska orsaker måste vårt adminis-
trativa verktyg ”Kanslisystemet” bytas ut. 
Jag hade förmånen att i samband med 
Installationen i Göteborg för några veckor 
sedan, bevista ett av ”Kanslisystemgrup-
pens” möten. En imponerande samling 
Bröder med stor kompetens och arbetsvil-
lighet för att ge oss ett nytt ”System”.

Tekniken och de specifika behoven är 
inte ”mitt område”, men jag ser en utma-
ning ur ekonomiska aspekter,  

Ansvarig utgivare: Patric Jakobsson 
Redaktör: Christer Brynielsson 
Nya bilder: Bill Hansen och  
Anders Wramnell.

inte allenast kostnadsmässigt utan kanske 
mer i finansieringstermer. Mer om Kans-
lisystemgruppens arbete på annan plats i 
denna tidning.

För egen del närmar sig tidpunkten att 
”kliva upp på läktaren”.  Detta är med 
blandade känslor. Jag ser faktiskt fram 
emot att efter många härliga år växla ner 
PB-tempot.

Men ... som jag för 
några veckor sedan vid 
höstens Introduktions-
möte med nya, tänkta 
och tänkande blivande 

Bröder hävdade,  att inom Bricoleriet 
finns en arbetsupp-
gift för alla som vill 
bidraga, i talang-
grupper, som äm-
betsmän eller som 
en hjälpande resurs 
inom mångahanda 
områden.

Man kan ju för 
egen del alltid hop-
pas ….. !

Med stora steg 
närmar sig tiden för 
det ”relativa lugnet”, 

jul- och nyårshelgerna. Om än lite tidigt 
önskar jag och mina Medstyrande och 
Bröderna electi en skön avslutning på ett 
hektiskt, men helt fantastiskt Bricoleriår.

Väl mött 2018 med 
nya krafter,  idéer 
och ett Gott år 
i den stora Brö-
draskarans 
trygga 
famn!

/Thomas 
V Nilsson 
DStM

KLANG!
Joh. Persson
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Ledare 
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Omslaget till vår senaste årsbok pryds 
av bilder från Landstingssalen i Rådhuset 
tagna vid förra årets Barbarafest. På bil-
derna syns den stora tavlan i fonden och på 
bokens baksida kan man se tavlan i detalj. 

Tavlan för oss tillbaka till år 1709. Ef-
ter slaget vid Poltava samma år hade den 
svenska armén gått förlorad. Danmark 
ansåg tillfället lämpligt att försöka återta 
det man förlorat i freden i Roskilde 1658; 
bl a Skåne. Rykten om dessa planer hade 
nått generalguvernören för Skåne, greve 
Magnus Stenbock. Tavlan föreställer 
Magnus Stenbock, hållande ett eldande tal 
till malmöborna utanför Malmö Rådhus 
för att höja stridsmoralen och framhålla 
värdet av att förbli svenskar.

I december samma år landsteg en 
dansk armé om 15 000 man söder om 
Helsingborg med målet att återta det man 

förlorat 50 år tidigare. Som alla känner 
till lyckades inte danskarna att återerövra 
Skåne. I slaget vid Helsingborg 28 feb 
1710 segrade svenska armén under befäl 
av Magnus Stenbock och Skåne förblev 
svenskt.

Tavlan målades 1892 av Gustav Ce-
derström, känd för många tavlor målade 
i den tidens nationella anda (ett annat 
exempel är Karl XIIs likfärd). När det 
gäller tavlan i Landstingssalen har dock 
konstnären tagit sig vissa friheter. Trap-
pan som Stenbock står på har aldrig fun-
nits och i bakgrunden skymtar residenset 
i en skepnad som det skulle få först 1851.

Noteras bör att Magnus Stenbock 
har en viss anknytning till Par Bricole. 
En av hans döttrar, Eva Charlotta, gifte 
sig med greve Christian Barnekow. De 
fick bl a sonen Adolf  Fredrik Barnekow 
som sedermera fick nr 1 i Par Bricoles 
första Matrikel upprättad av Olof  Kexél 
år 1779.

Landstingssalen i Malmö rådhus har 
också genom åren spelat en stor roll för 
Malmö Par Bricole. Här har Barbarafi-
rande genomförs sedan 1880-talet 
och redan under Par Bricoles 
första år 1878 övade den 
precis startade kören i 
Landstingssalen. 

/Lennart Fahlback 
Ordens Historiker

Historien bakom tavlan 

H istoriska nedslag 
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22 nya NOIWAK ...
Lördagen den 7 oktober fick vi 22 

nya Förstagradare i Malmö PB. På 
den här uppslaget presenterar vi våra 
nya Nitiske Och I Wingården Arbet-
samme Kommendörer, NOIWAK.

1. Karl Attin, född 
1992, från Malmö. 
Student. Fritidsintres-
sen: Dykning, resa och 
träning. Intresserad av 
att delta i Kören. Varför 
PB? Socialt umgänge 
Faddrar: Mats Attin, 

Johan Sundqvist. 

2. Lehman Benson 
Jr, född 1988, från 
Lund. Yrke: Filo-
sof. Fritidsintressen: 
Punsch, studentorga-
nisationer, heraldik 
och dans. Intresserad 
av Vissång. Varför PB? 

Min far spelade Gustaf Badin i en mini-
serie på 90-talet. Han var bricolist och det 
verkade intressant Faddrar: Ken Ceder, 
Olle Hammar. 

3. Joakim Bome-
lin, född 1981, från 
Malmö. Yrke: IT-kon-
sult. Fritidsintressen: 
Ridning och segling. 
Intresserad av att delta 
i Musik eller Theater. 
Varför PB?  Det verkar 

trevligt och för att nätverka. Faddrar: 
Olle Hammar, Ken Ceder. 

4. Måns Christens-
son, född 1981, från 
Billeberga. Yrke: Ad-
vokat. Fritidsintressen: 
Brädspel, jakt, musik 
och att göra podcast. 
Intresserad av att delta 
i Kören. Varför PB? 

Det känns som ett sällskap för mig. Med 
rätt värderingar och skäl för att träffas. 
Faddrar Mats Höglund och Sven Hög-
lund. 

5. Axel Hambraeus, 
född 1959, från Malmö. 
Yrke: Lärare. Fritidsin-
tressen: God mat i rätt 
sällskap med tillbehör 
(trädgård och dryck). 
Intresserad av att delta i 
Theater och Kör. Varför 
PB? För glädje i varda-

gen och fest med bröder. Faddar: Göran 
Jacobsson, Bo Forkstam. 

6. Henrik Hillvik, 
född 1990, från Malmö. 
Yrke: Officer i flottan. 
Fritidsintressen: Trä-
ning, motorer. Varför 
PB? Gemenskapen. 
Faddrar: Anton Daag 
och Johan Sundqvist. 

7. Daniel Hofvan-
der, född 1975, från 
Malmö. Yrke: Solution 
Architect. Fritidsintres-
sen: Mat och dryck, 
både tillagning och 
inmundigande. Intresse-
rad av  Theatern. Varför 
PB? På grund av kul och 

skoj med vänner och bekanta samt andra 
jag inte lärt känna än. Faddrar: Christoffer 
Månsson och Rickard Elmquist. 

8. Tomas Håkans-
son, född 1955, från 
Höllviken. Yrke: Polis. 
Fritidsintressen: Musik. 
Intresserad av att delta 
i Kören. Varför PB? 
För att jag har ägnat 
mig åt musik i hela mitt 
liv. Spelat trombon 

i Marinens musikkår. Har även sjungit 
under en lång tid och vill gärna sjunga i 
manskör. Faddrar: Johan Sundqvist och 
Niclas Kalmsjö. 

Nytt kanslisystem 
nästa år 

Vid Stora Konseljen i januari 
2016 beslutade de Styrande i 
samtliga loger att Par Bricole ska 
arbeta fram ett nytt gemensamt 
kanslisystem. 

Samtliga loger utsåg repre-
sentanter till en Styrgrupp. 
Undertecknad är Malmö PB:s 
representant. Ordförande är 
Stor-Mästare Henrik Mickos. 

Arbetet har hitintills gått ut 
på att ta fram en kravspecifika-
tion på vad vi vill systemet ska 
åstadkomma. Detta innebär både 
vissa strykningar jämfört med våra 
nuvarande möjligheter men även 
nya funktioner.

Arbetet med kravspecen går 
nu mot sitt slut och vi förväntas 
inom kort begära in offerter på 
ett nytt system. Efter diskussioner 
och förhandlingar ska vi sedan ta 
ett beslut. 

När en första version av 
programmet finns tillgänglig har 
Malmö Par Bricole erbjudit sig 
att vara testloge. Därefter ska 
systemet införas i övriga loger.

OIC kommer att få en ny och 
viktig uppgift med att förmedla 
delar av innehållet på lämpligt sätt 
till alla bröder. 

Tanken är att man ska kunna 
både anmäla sig och betala 
mat, dryck och gradavgift till 
våra loge-möten via en fram-
tida hemsida. Betalningarna 
ska inte behöva begränsas till 
bankgiro utan även kort, swish 

och banköverföring är 
möjliga alternativ, som 
vi tittar på.

När kan det bli verklig-
het? Om besluten tas 
som planerat kan nog en 
första testversion fin-
nas framme i mitten av 
nästa år. 

/Göran Jacobsson, Er Styrande Kansler 
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... presentation och porträtt på alla 22
9. Markus Johans-

son, född 1972, från 
Lund. Yrke: IT-konsult. 
Fritidsintressen: Mat, 
dryck, skjuta salut, segla, 
vindsurfa, åka skidor. 
Intresserad av att gå med 
i Kören. Varför PB? På 
grund av sällskapets 

historia samt många vänner som är bröder. 
Faddrar: Rickard Elmqvist, Christoffer 
Månsson. 

10. Rikard Kajland, 
född 1994, från Lund. 
Juriststudent. Fritidsin-
tressen: Film, politik, 
filosofi, kultur. Även 
ishockey och fotboll. Är 
intresserad av att delta 
i Theater. Varför PB? 
För umgänge och ta del 

av traditionell svensk kultur. Faddrar: Ivar 
Modigh och Carl-Erik Carlberg. 

11. Kaare Levring, 
född 1974, från Malmö. 
Yrke: Läkare. Fritidsin-
tressen: Racercykling, 
vänner och familj. 
Varför PB?  Personlig 
utveckling, träffa nya 
vänner samt för att 
ha trevligt och roligt. 

Faddrar: Niclas Kalmsjö, Johan Sundqvist. 

12. Staffan Löfberg, 
född 1953, från Hökö-
pinge. Pensionär. Fritids-
intressen: Golf. Varför 
PB? För att glada männ-
iskor är trevligt. Faddrar: 
Magnus Eneskär och 
Göran Jacobsson. 

13. Jörgen Löfstedt, 
född 1946, från Trel-
leborg. Yrke: Bankdi-
rektör. Intresserad av att 
delta i Kören. Varför PB? 
Positiva omdömen från 
bröder. Faddrar: Benny 
Ambohm och Krister 
Berggren. 

14. Peter Magnus-
son, född 1978, från 
Malmö. Yrke: VVS-
ingenjör. Fritidsintres-
sen: Mat och bygga 
hus. Intresserad av 
Kören. Varför PB? 
Gott sällskap. Faddrar: 
Christoffer Månsson 

och Rickard Elmqvist. 

15. Staffan Nord-
ström, född 1951, 
från Staffanstorp. 
Yrke: Försäkrings-
man. Fritidsintressen: 
Fotografering, magi och 
gymträning. Varför PB? 
Blev ”tvingad” av goda 
vänner. Faddrar: Dag 

Sundewall och Hans Hjertstrand. 

16. Bengt Olsson, 
född 1954, från Malmö. 
Yrke: Kvalitetsingenjör. 
Fritidsintressen: Golf. 
Intresserad av att delta 
i Theatern. Varför PB? 
Träffa nya vänner. 
Faddrar: Magnus Ene-

skär och Göran Jacobsson. 

17. Alvin Paul, född 
1958, från Malmö. 
Yrke: Miljöchef. Fri-
tidsintressen: Musik, 
sång, mat, dryck, resor, 
goda vänners lag, lättja. 
Intresserad av Vissång-
arna och Kören. Varför 
PB? Bellmans drag-

ningskraft. Faddrar: Bo Forkstam, Göran 
Jacobsson. 

18. Arvid Qvarn-
ström, född 1979, från 
Malmö. Yrke: Affärsut-
vecklare. Fritidsintres-
sen: Mat och musik. 
Intresserad av att delta 
i Musiken. Varför PB? 
Rekommenderad av 

vänner, verkar kul. Faddrar: Rickard Elm-
qvist och Christoffer Månsson. 

19. Daniel Ripoll, född 
1973, från Bjärred. Yrke: 
IT. Fritidsintressen: Musik 
och triathlon. Varför PB? 
För sällskapet. Faddrar: 
Olle Hammar och Ken 
Ceder.

20. Henrik Sjögren, 
född 1977, från Malmö. 
Yrke: Försäljningsingenjör. 
Fritidsintressen: Resor, mat 
och vin. Varför PB? Har 
fått det beskrivet som ett 
trevligt och kul sällskap. 
Faddrar: Jan Rosberg och 
Rune Persson. 

21. Lennart Sverremo, 
född 1956, från Höllviken. 
Yrke: Poliskommissarie. 
Fritidsintressen: Samhälls-
frågor, idrott och musik. 
Intresserad av att delta i 
Kören. Varför PB? Det 
skulle vara kul att sjunga 
i manskör och träffa nytt 

folk. Faddrar: Johan Sundqvist och Jan V 
Nilsson. 

22. Henrik Ullstad, 
född 1990, från Lund. Yrke: 
Arkivarie. Fritidsintressen: 
Historia och ordensäll-
skap. Varför PB? Trevligt 
samkväm och intresse för 
ordens-formen. Faddrar: 
Rickard Elmqvist och 
Christoffer Månsson. 

Referat från denna graden finns på hemsidan 
malmo.parbricole.se under rubriken ”22 nya 
recipiender vid Första Graden 7okt”.
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61 år i PB –  en pigg 98,5-åring

Månadens Profil på hemsidan i okto-
ber är 11:e-gradaren Lars-Åke Hankell, 
som varit med i Malmö Par Bricole i 
61 år och som haft högsta graden i 29 
år! Yrkesmässigt fick han sin utbild-
ning i New York 1946 och hade sedan 
förmånen att få vara med om Malmös 
guldålder.

Han påstår själv att han inte är tillräckligt 
intressant och att han inget har att berätta. 
Det är alltför blygsamt, för den pigge 
98,5-årige PB-Brodern Lars-Åke har varit 
med om mycket.

För oss som varit med några år i Malmö 
PB är han Brodern som, då han är med, 
sitter vid honnörsbordet iklädd frack med 
medaljer och gula glasögon eftersom han 
på senare år drabbats av Gula fläcken.

De som varit med länge minns honom 
säkert också för att han varit Riddare-
Ordningsman.

Utanför PB har han varit känd som Hov-
körsnären på Mattssons Päls på Norra 
Vallgatan i Malmö centrum.

De, som var med då det verkligen begav 
sig i Malmö, har berättat att då fanns det 
egentligen bara tre fina modeaffärer i stan 
- Olssons Beklädnad, BK och Mattsons 

Päls. Dom säger också att Lars-Åke var 
framgångsrik inte bara därför att han 

behärskade hantverket, han hade 
alltid de stora märkena Dior, 
Nina Ricchi… Och så var 
han väldigt lyhörd inför vad 
kunderna önskade. I nästa 
andetag suckar dom: Det var 

på den tiden då det fanns folk 
som klädde sig i Malmö…

Ofta ordnade han tjusiga visningar av 
sina pälskreationer, då det bjöds på fin 
Sherry och den då välkända Bona-chok-
laden. Givetvis visades pälsarna upp av 
snygga mannekänger.

Han arrangerade även visningar utom-
lands - i Paris, Bryssel, S:t Moritz, Buenos 
Aires, ja till och med en visning i Spanien 
1966 för general Franco.

 Varför gick du med i PB 1956?

- Jag blev övertalad av Stig Swanberg, 
som varit med sedan 1937.

Sedan dess har han varit med om många 
fina år i PB och fått många vänner, bl.a. 
Eric Tegnér som det idag finns en sär-
skild medalj efter, Eric Tegnér-medaljen.

Vad har varit bäst med PB?

– Gemenskapen och så har det alltid 
varit stil inom PB, med frackar, ceremo-
nierna, dambricolerierna…

Detta är endast en liten del av intervjun. Hela 
texten och fler bilder hittar du på vår externa 
hemsida malmo.parbricole.se. Både via meny-
rubriken Profiler och under rubriken ”Profil 
som utbildade sig i New York och varit med i 
PB i 61 år”

Lars-Åke Hankell tillsammans med tre andra 11-gradare, som varit med länge. Från vänster  
Carl-Eric Carlberg, Karl-Erik Holm, Lars-Åke Hankell och Carl Hervelius.

”Här har det alltid varit Stil  

med frack, högtidliga ceremonier, 

välklädda dambricolerier...”
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PB-Broder som älskar att uppträda

Månadens Profil i september var 
vice Guvernör, Benny Ambohm, som 
vi upplevt både i revyer, i Comedi-
Orkestern, som skådespelare i Den 
Bacchanaliska Theatern och från ett 
bejublat Barbara-tal.

Att det är just i dessa rollerna som han 
uppträtt är inte konstigt. Han gillar att stå 
på scen och har ett förflutet som artist.

Yrkesmässigt är Benny handläggare på 
Migrationsverket och arbetar med asyl-
prövningsverksamhet. 

Benny kom med i PB 2013. Är idag 
ledamot i Theatern, Bandleader i Comedi-
Orkestern samt agerande i Theatern sedan 
2014. 

Han har trots att han bara är 39 år, 
arbetat inom flera branscher och på flera 
orter, både i Sverige och utomlands. 

Direkt efter gymnasiet fick han jobb 
som kock vid Scandic Hotels i Norrkö-
ping. Han älskar att laga mat, men inte att 
arbeta som kock. Så efter två år i köket 
avancerade han först till barchef, sedan till 
hovmästare och restaurangchef. 

På samma sätt som Benny älskar att 
laga mat, men inte att arbeta som kock är 
det med musiken. Han älskar att musicera 

men inte alltid att uppträda som artist - 
något som vi i PB kan tvivla på. 

Han säger att han halkade in på sången 
”på ett bananskal”. Egentligen är han 
gitarrist, men började sjunga då han tyckte 
att alla andra sjöng för dåligt.

I PB kom han med tack vare ständig 
påverkan från Tommy Lindell på Advo-
katbyrån Allemans, där han också arbetade 
ett tag. 

Bäst i PB tycker han är ”gästerna på 
festen”. Utan dem är PB inget, tycker han. 

Detta är endast en liten del av Månadens Pro-
filporträtt i september. Hela texten och fler bilder 
hittar du på vår externa hemsida malmo.parbri-
cole.se. Logga antingen in under menyrubriken 
”Profiler” eller direkt på rubriken ”Septembers 
Profil: 39-årig jurist som gillar att stå på scen”
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Jubilarer  
OKTOBER 
17: Bengt Stenman, 50
22: Sven Ohlsson, 75
24: Börje Christensson, 75

NOVEMBER 

03: Lars Lundström, 80
06: Lars Johnsson, 60
10: Sven Stråhlén, 90
11: Sven-Olof  Land, 75
13: Jonas Malm, 50
24: Rolf  Juvéus, 75
29: Johan Revstedt, 50
29: Torbjörn Wallin, 50

DECEMBER 

03: Leif  Hallberg, 80
12: Ulf  Thorsén, 80
18: Arne Fuxner, 80
20: Åke Gustafsson, 80
21: Svante Falk, 85
25: Arne Nyman, 85
28: Lennart Persson, 95 
 

n  OSB Lars Wallén avled  
30 augusti 59 år gammal.

n  KMR Jörgen L-A  
Håkansson avled  
26 september 75 år gammal. 

In M emoriam

Vi bevarar våra 
Bröder i ljust  

och tacksamt minne!

Nya Skinande... 
Kvällens Ordförande Jonas Malm vid intåget till middagen i matsalen.

Malmö Par Bricole firade 
Den Skinande Graden med 
efterföljande måltidskalas den 
8 september. Sammanlagt 170 
Bröder deltog och såg 26 Bröder 
upphöjas till den tredje graden. 

De 26 nya tredjegradarna är 
Jakob Attin, Anthon Berglund, 

Henrik Berkesköld, Erik Björke, 
Edward Boncina, Niclas Folkes-
son, Stefan Grudéus, Adnan 
Hadzimesic, Alf  Hedetoft, Bertil 
Hedåker, Erik Hultgren, Martin 
Hultkvist, Oskar Johnson, Allan 
Jonasson, Johan Karlsson, Mi-
chael Kemvik, André Kronvall, 
Torbjörn Landin, Klas Lindberg, 

Magnus Nenzén, Robert Reis, 
Fredric Rosqvist, Peter Rupcic 
Åslund, Carl Skröder och Chris-
toffer Sundqvist och Fredrik 
Bendz från Stockholm.

Hela referatet hittar du på 
hemsidan Malmo.Parbricole.se  under 
rubriken ”26 nya Tredjegradare inför 
ett fullsatt Sirius-palats”. 

Vi värderar och förmedlar företag!
Med en genomarbetad avkastningsvärdering skapar vi trygghet 
för intressenter och investerare. Nexxt Företagsmäklare AB. 
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M öten
NOVEMBER 

- 10.11 PB VI kl 18.30,  
Bellmansalen Gåsakalas. 
- 12.11  Minneshögtid  
kl 17.30, S:t Pauli kyrka 
- 22.11 Förgrad V o VIII  
kl 18.30. Särskild kallelse.

DECEMBER 

- 2..12 Barbara och PB V  
och PB VIII kl 16,  
Malmö Rådhus.  
Måltid i Knutssalen.

LUND


