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• Allt om Barbara-festen
• 15 nya Sjättegradare
• Invigningskapitel för V-VIII
• Var det bättre förr?
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Lysande Bricoleri-År 2018
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

Vill ni ha
Läs me en frackkväll?
r på vår
hemsida
!

Frackar
från 1.999;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

KUNDTJÄNST 0454-572 055

Komplett sortiment av Högtidskläder

www.fracklagret.se
Laandling AB (Endast kontor)
Väverigatan 2, 291 54 Kristianstad
Tel 0454-57 20 55
info@fracklagret.se

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

Office C ffee
Prova vår smarta kaffeservice
i 10 dagar, så bjuder vi på
100 koppar gott kaffe!
www.office-coffee.se
040 - 16 40 50

Ansvarig utgivare: Bo Alerskans
Redaktör: Christer Brynielsson
Fotografer: Bill Hansen,

Christer Brynielsson, Robert Reis,
Staffan Nordström, Erik Hultgren,
Mats Attin, Krister Berggren och
Anders Andersson.
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Tack käre Bröder för ett helt
fantastiskt lysande år med många
härliga bricolerikalas under 2018!
Ni käre bröder gör skillnad!
Det är ni våra
härliga talanggrupper, ceremonistaber och
övrige Bröder
som bjuder
på er själva till
gagna för alla
oss andra!

Ni ledande Bröder uti dessa,
för Bricoleriet viktiga grupper, ta
kontakt med nya, eller nygamla
Bröder och erbjud dessa att engagera sig.

”2019 kommer att fyllas
med många tillfällen
till förgätande av livets
besvärligheter för att
uttömma en eller annan
pokal, till betygande av
inbördes aktning, vänskap och förtroende.

2019 kommer att
fyllas med många
tillfällen till förgätande av livets
besvärligheter för
att uttömma en eller
annan pokal, till betygande av inbördes
aktning, vänskap
och förtroende.

Vi Styrande
Så, Käre Bröder
har börjat bli
var ute i god tid
varma i fracken
och anmäl er till
Så, Käre Bröder var ute i
sedan Installade olika kalasen.
tionen i februari,
god tid! ”
Det blir fort fullt!
för att förvalta
och utveckla
Till sist vill jag
vårt kära Malmö
och mina medstyPar Bricole. Vi
rande Göran och Mikael tacka för
försöker bjuda på oss själva. Turdet gångna året och se fram emot ett
ligvis behöver vi inte ”sjunga” var
Lysande nytt Bricoleri-år 2019!
gång.
Vi önskar Dig med nära och kära
Det har varit ett år med många
en God Jul och
höjdpunkter. Allt från upptagning
Gott Nytt År!
av 27 nya Bacchi Bröder till vårt
stiliga högtidskalas, Barbaradagen på
Malmö Rådhus.
/Bo Alerskans
Vi ser att ju fler Bröder som blir
Styrande
engagerade i Talanggrupperna, cereMästare
moni, Teknik, Providörer, Intendentur, Trivselgrupp, kansli, Nouvelles,
etc, desto mer kan vi spänna bågen
och bjuda på varierande, spännande
och underhållande Bricolerikalas.
Så bäste Bröder - engagera er!
Ni behövs!

Barbara-dagen

1 dec 2018

Par Bricoles högtidsdag i Malmö Rådhus
I ståtlig miljö och med storslagna inmarscher

Denna 2018 års Barbara-fest blev
som man kan se av bilderna PB-årets

absoluta höjdpunkt med 225 Bröder
samlade i först den magnifika Lands-

tingssalen och därefter middag i Malmös vackraste matsal, Knutssalen.
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Barbara-dagen

1 dec 2018

Barbara-dagen 1 december 2018
Då två blev Jubelkommendörer, och ...

De nya Jubelkommendörerna John Helgesson och Christer Corlin, då det hyllningsskålas för deras 50 år i Malmö Par Bricole.

... tre blev Hederskommendörer och en fick Stipendium

Nya Hederskommendörer: Thorsten Wittström, Håkan Bergenheim och Milos Kalla.
– Detta har vi väntat på länge. Vi som
har 100 års erfarenhet säger att detta var
det bästa Barbara-kalaset!
Så sade John Helgesson i Jubelkommendörernas tacktal vid middagen vid

2018 års Barbara i Rådhusets Knutssal.
Malmö Par Bricoles stipendium till
talangfulla Bröder inom Musiken, Kören
eller Theatern som är i början av sin Bricolistiska gärning gick i år till Alvin Paul,

Stipendiaten Alvin Paul emellan
med våra Styrande.
som kom med i vårt sällskap så sent som
2017, men som redan visat upp sådan talang att våra Styrande ville belöna honom
på detta vis. Han har ett flertal gånger
visat sin vissångarkonst. Gjorde så också
denna Barbara-kväll.

Barbara-dagen

1 dec 2018

Sex Bröder upphöjdes till Grad VIII

27 Bröder recipierade denna kväll. Sex stycken upphöjdes till Grad VIII: Johan Wallin, Martin Wigvall, Morten Persson, Martin Ekstén,
Roger Andersson och. Niclas Rosqvist.

... och 21 blev Vice-Guvernörer

21 Bröder upphöjdes till Grad 5: Jimmy Deros, Alf Hedetoft, Bertil Hedåker, Patrik Jörnklev, Kent Karlsson, Daniel Kjellberg, Jörgen
Löfstedt, Karl Nilsson, Peter Nilsson, Gustav Nord, Emil Nordlindh, Staffan Nordström, Christian Olsman, Alvin Paul, Thomas Sjöstrand, Johan Smedberg, Torbjörn Stenström, Lennart Sverremo, Michael Vallin samt John Wickman.
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Barbara-dagen

1 dec 2018

Theater, Barbara-tal, Vissång, Punsch ...

Theaterns Anders Andersson och Rolf Perleij.

Barbara-talaren Gösta Hallström
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Olof Christerson och Lars Johnson i teaterspel från 1786.

Ett av många exempel på glada miner hos medaljmottagare denna kväll.

Bilder från de Styrandes traditionella punschutskänkning. Göran Mårtensson och Christer Corlin njuter av det söta fluidumet.

Barbara-dagen

1 dec 2018

... och en akrobatisk Kommendörsdans

Strax före den av många efterlängtade medaljutdelningen fick vi se och höra ett av Theaterns
Störande Moment (Bild högst upp på motstående sida).
Det framfördes av Rolf Perleij och Anders Andersson och var ett poem till vår samtid under rubriken
“Riket i gungning”. Hela denna text hittar du på vår
hemsida malmo.parbricole.se!
Först efter detta Störande Moment följde den
långa medaljutdelningen, som många Bröder
sett fram emot. De som fick medalj gick förstås
därifrån med ett smil i ansiktet (Bild till vänster på
motstående sida).
Härefter följde det festliga Barbara-talet, det
som för många är något av en höjdpunkt vid denna
fest. Så även i år. Det hölls i år hölls av Gösta
Hallström (Bild mitt på mostående sida). Han hade ett
alldeles eget svar på vem Moster Barbara var. Detta
tal “Jakten på den gäckande Barbara” kan du läsa om på
vår hemsida malmo.parbricole.se.
Efter detta var det dags för förstagradarnas
årliga uppvisning i Kommendörsbaletten tillsammans med kvällens balettmästare Niels Simonsen.
(Bilderna på denna sidan). Niels konster i denna dans
var uppseendeväckande akrobatiska, inte bara med
tanke på Niels ålder – 76 år!!! De framkallade förstagradarna kämpa tappert med till de församlade
övriga brödernas stora förtjusning.
Efter denna prövning fick även de välförtjänt
smaka av den punsch som serverats tidigare för
övriga Bröder av de tre Styrande med orden “Utan
styrka inget nöje, utan nöje ingen styrka”(Bild längst
ned på motstående sida).
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1 dec 2018

Barbara-dagen

Med gungande allsång till Barbarakvartett
Efter festligheterna i Landstingssalen
började så äntligen middagen vid 19.30-tiden. Trots Kommendörslunch och lunch på
restaurang Moosehead, som ju var det som
startade Barbara-dagen för många var hundern
stor. Och vi väntade inte förgäves. Vi bjöds
verkligen på en festmeny. Förrätt: Stekt inlagd
sill á la Rådhuset med picklad rödlök, syrad
grädde med dill & gräslök. Festen för gommen fortsatte sedan med en otroligt mör och
välsmakande rödvinsmarinerad oxkind, med
rostad lök, sidfläsk, tryffelpuré & rödvinssås. Till dessert: Hallontårta med lakritssås &
vit choklad och ett sött Sauterne-vin. Till sist
Kaffe & avec. Det fanns nog ingen som inte
var mycket nöjd med denna festmåltid.
Ett av de allra populäraste inslagen vid
middagen var ett uppförande av den tillfälligt
hopsatta konstellationen Barbara-kvartetten
med Rolf Perleij, Eric Sandberg, Gert Thorlund och Göran Holmberg. De framförde
först “Wild Rover” en irländsk traditionell
visa och därefter en visa som skulle minna om
sommaren, Stig Ohlins “Jag tror på sommaren” och plötsligt blev det nästan sommar i
salen med allsång där alla inte bara sjöng med
utan även gungade i armkrok med varandra.
Höstvädret utanför glömde nog alla. Ja detta
blev en festernas fest inom Malmö Par Bricole,
som vi sent ska glömma!

Barbara-kvartetten med Göran Holmberg, Gert Thorlund (delvis skymd), Eric Sandberg och Rolf Perleij.

På denna och mostående sida hittar du flera bilder
från middagen i Knutssalen.
Lars-Erik Peterson, Kenneth Parnefjord, Borås-brodern Fredrik Holm och Kenneth Ljunggren, Göta PB.
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Körens Arne Nyman.

Dag Sundevall och Dan Kirsch med flera.

Karl Nilsson och Magnus Bodin har hejdlöst roligt.

Ingvar Larsson sippar på vinet.

Daniel Kjellberg.

Tony Rosenquist och Mats Höglund.

Barbara-dagen

1 dec 2018

Och Styrande som bjöd på sig själva

Även våra Styrande bidrog med en sång vid
middagen. Det inträffade då de Styrande tackade för de tack som framförts av bl.a. GeneralCeremonimästaren Christoffer Månsson.
Givetvis fanns det synpunkter på de sångliga talangerna hos våra Styrande, men de bjöd
verkligen på sig själva och sången orsakade
stort jubel och ropades upp till ett “En gång
till”, vilket våra Styrande också gladeligen
hörsammade…
Texten till tacket kan du läsa här intill.

“Vi vill tacka för tacket
ni gett oss så mycket
Bröder av alla grader
för er vill vi lysaVår Moster
till ära
tunga plikter vi bära
men i vårt hjärta
broderliga känslorna brinner
Smicker, lovord och medaljer
vi älskar!”

Robert Reis.

Alexander Nilsson och Thomas V Nilsson.

Chorchef H P Frank.

John Wickman.

Thomas Sjöstrand.

General-Ceremonimästare Christoffer Månsson.
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Grad VI + Invigningskapitel

9 + 21 nov 2018

15 nya Grad VI vid Gåsa-kalaset

Den 9 november begav sig 15 Vice
Guvernörer till Siriuspalatset för att
för första gången förena sig med Par
Bricoles Riddare-bröder. De 15 (bilden
ovan) var Benny Ambohm, Mats Attin,
Leif Bengtsson, Anton Daag, Mikael
Ekström, Jonas Färnström, Olle Hammar, Lars Holmström, Hans J:son
Green, Stefan Johansson, Kjell-Arne
Landgren, Mikael Lindhe, Paul Ljungqvist, Lars Winther-Hansen och Zivko
Korecic.
Det bjöds inte bara på en festlig gradgivning utan även en synnerligen välsma-

kande skånsk gås med alla tillbehör. Den
Bacchanaliska Kören var i sitt esse med
både Yesterday-varianten “Gäss te dej”
och Malmö PB:s 15 verser långa Gåsa-visa
från 1893, där 15 av Körens medlemmar
sjöng var sin vers solo. Dessutom fick vi
njuta av artistframträdanden från OrdensTrubaduren Jan Ek och Rolf Perleij. Vi
fick också i sedvanlig ordning uppleva ett
roande Störande Moment från Theatern.
Recipiendernas tacktalare Lars WintherHansen berättade att han fått frågan av
sin son vad vi gör i PB. Varför är det bara
gubbar? Har ni alla samma kläder? Håller ni på med hemligheter? Pappa hade

försökt svara efter bästa förmåga, innan
sonen avbröt och sa: “Pappa du behöver
inte förklara mera, jag förstår precis. Din
pingvinklubb fungerar ju som vilken Motorcykelklubb som helst!”…Tacktalarens
lite mer seriösa ansats till svar på frågan,
blev att det är trevligt att umgås med trevliga människor i ett trevligt sammanhang
och trevliga miljöer. Det finns en lätthet
som vi alla uppskattar. Bevekelsegrunderna för att söka sig till PB, menade han
vidare, varierar men en återkommande sak
på en övergripande nivå är Gemenskapen.
Detaljerat referat på malmo.parbricole.se

Invigningskapitel 21 nov för blivande Guvernörer
23 bröder invigdes i Guvernörsgradernas väl förborgade statuter och
reglor onsdagen den 21 november. Av
dessa var fem blivande Åttondegradare. 18 var blivande vice Guvernörer
av 5:e graden.
Vad som vid gradgivningen utspelades
är förstås höljt i ett fördolt dunkel för
bröder av lägre grad. Vi som var närvarande fick äran av att vara publik.
Måltidskalaset förhöjdes denna kväll
inte bara av Den Bacchanaliska Körens
förnämliga snapsvisor. Även Musiken
framträdde med förnämliga nummer.
Dessa spelningar hade dessutom mycket
finurligt satts samman av valthornisten
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Joakim Casagrande (bilden)
på så sätt att
varje nummer
på något vis
anspelade på
aftonens invigningsgrad
5-8. Gyllene
snittet var
den röda tråden. Cellisten
Åke Forsells
namnsdag var
ett exempel
= den 8:e i den femte månaden (maj).
Ett annat exempel var valet av Fredmansepistel – Nr 58. Ett annat exempel var

Haydens 94:e symfoni med höjdpunkten i
gyllene snittet, dvs 5-8 delen.
Kalaset lyftes även av Bacchanaliska
Theatern med ett roande Störande Moment framfört av Anders Andersson och
Rolf Perleij. Texten från det Störande Momentet finns, liksom ett mer detaljerat referat, att läsa
på hemsidan malmo.parbricole.se.
Efter en lyckad 5-8-fest kunde 23
blivande Guvernörer och vice Guvernörer
nöjt tåga hemåt i förvissning om, att de
vid Barbara-kalaset den 1 december skulle
komma att premieras med de för dessa
graderna rätta gradbanden.
Synligt bevis på detta kan du se på sid 5
i denna tidning.

Minnesgudstjänst

11 nov 2018

Stämingsfull minneshögtid

Cirka 300 anhöriga och Bröder slöt
upp då Malmö Par Bricole höll en
minneshögtid med parentation över
elva under året avlidna Bröder i S:t
Andreas kyrka den 11 november.

•

RGK Curt Klang, som kom med i
Malmö PB 1985 och blev 90 år

•

RGK Ove Nelander, som kom med
1973 och blev 93 år.

•

KMR Kay Renmarker, som gick med
i Malmö Par Bricole 1968 och under
året avled 81 år gammal.

•

Jubelkommendören och KMR Olle
Svensson, som kom med 1962 och
blev 95 år gammal.

•

Jubelkommendören och S:t Sigrids
Riddare Bo Andersson, som invigdes
i sällskapet 1966 och som dog 88 år
gammal.

•

Jubelkommendören och KMR Sven
Höglund, som gick med i PB redan
1955 och blev 89 år.

•
•

RGK Arne Fuxner, som kom med
1993 och dog 79 år gammal.
KMR Jan Berntsen, som kom med i
Sällskapet 1972 och blev 80 år gammal.

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

•

RSK Lars Granquist, som gick med i
PB 1973 och blev 92 år.

•

KMR Jan-Ingvar Persson, som varit
med i PB sedan 1992 och blev 76 år.

•

KMR Svante Falk, som kom med i
PB 1975 och som avled 85 gammal.

Malmö Par Bricoles Carl Hervelius,
tonsättare, hedersdirigent med mera
förekom denna afton ett flertal gånger i
programmet. Elegi som Den Bacchanaliska Musiken inledde hela minneshögtid
med är skriven av Carl Hervelius. Carl
hade också orkestrerat Parentationskantat
för kör och orkester, som var minneshögtidens tredje akt. Dessutom har han
skrivit “Minnessång” som spelades upp

efter själva parentationen och ljuständningen över de avlidna bröderna. Han
har även tonsatt den klockringning, som
S:t Andreas-kyrkan spelade vid Intåget i
kyrkan.
Minneshögtiden avslutades med att
Den Bacchanaliska Kören och Musiken
framförde den mäktiga Pilgrimskören ur
operan Tannhäuser av Rikard Wagner.
Utöver de ovan nämnda har följande
Bröder avlidit:
•

RSK Boris Weimann, som varit med
i PB sedan 1968 och som blev 90 år.
Han var Deputerad Styrande Mästare
åren 1994-1996.

•

Jubelkommendören och RGK Göte
Falk, som varit med i PB sedan 1958
och som avled 98 år gammal.
Luftrening och luktsanering

Eliminerar effektivt lukter från
nikotin, parfym, husdjur, sopor.
Hotellrum – Bilar – Båtar – Soprum
www.swema-trading.se
040 - 16 40 50
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Bättre förr?
Det händer att bröder
gärna vill fortsätta samvaron efter avslutad ritual och
måltidskalas. Man kan samlas
på olika ställen och senare år
har puben Bishop Arms varit
en frekvent lokal för utbyte
av bricoilistiska tankar fram
på nattkröken. Det förekommer säkert också mer privata
nachspiel hos olika bröder.

Tackepos från 19
36

”Högt Skinande Br
oder Ehrenheim!
Det var hi, det var
hej uppå lördagsnat
ten
på P. B. Det hade ver
kligen vatt en s
vagt skinande afton
, men vi hade tatt en
ett par ynkligt små
par glas, det var sva
lt uti hatten
Vi ringt efter bil, om
vi kunde få fatt en
och vi började ”denke
n auf ’s liebliche Bett”
med vad däruti fanns
- och klockan var ett
.
Då kom Ehrenheim
till oss och sa: ”De
va katten,
vad stillsamt här va
r - nej nu tager jag ra
tten
och för Er till Slott
sgatan, där har jag
tatt en
så kallad sillfrukos
t fram och har satt
en
hel del ljuvliga dr yck
er på is, så att Brat
ten
skulle blekna åt fla
Nu är detta inget nytt - så
skor na stora och sm
å”
,
Så
han fresta’, - vi föllo
har det nog alltid varit. Men
- och klockan var två
.
sällan har väl ett bricolistiskt
Och så tåga’ vi upp
i det stolta paläet
nachspiel fått ett så vackert
då vi kommo dit in
, så fingo vi se ett
eftermäle som detta tackepos
hejdundrande matbor
från 1936 av vår mångårige
d, och vi sa, att de’
ä ett
sjusärdeles hus, som
så sent mäktar ge ett
Ordensskald och Trubadur,
sånt måltidskalas ja vi kan ej mä’et
Don Emilio, alias Emil O.
Och vår värd slår i
helor och halvorna me
Personne. Den broder Eh’
Och när tersen vi ta
git, ja då är hon tre
renheim som hyllas är Olof
.
Ehrenheim, född 1873 och
Men just som vi ko
mmit så långt, kom
medlem i PB 1919. Han var
det flera
som, av värden välk
omnade, strax komm
ursprungligen tapetserare
endera’
oss att snapsarna än
da från början rep’te
och startade och drev en av
ra
.
I dr yckjom det aldrig
är manbart mankera
den tidens största möbelOch så börja vi om
med ”Helan” med
affärer i Malmö, Malmö
mera.
Så berättades vitsar,
som voro obskyra Markisfabriks Möblerings
ja rent ”equivoca”,
och så var hon fyra.
AB på Själbodgatan.
Och Ehrenheim tro
lla fram kaffe, likör
Efter ett ganska visset PB
er
och grina o sa’: ”Ta
för Er, ta för Er!”
på Sirius (jo, PB hade samNu tala och sjöng vå
ra danska charmörer
mankomster i Siriuspalatset
och samvaron var all
deles fri från långörer
redan på 1930-talet) bjöd
”Gå på”, så’ vår vä
rd
, ”här finns ingen, so
Broder Ehrenheim en stor
m stör Er.
Ni haver ju hela Sö
nd
an
framför Er”.
skara utvalda Bröder på ett
”Ännu är det allde
’s för tidigt gå hem.”
glänsande nachspiel, som
Och vi stanna kvar
,
och klockan var fem
avslutades någon gång på
.
Jag vet inte precis, nä
söndagsförmiddagen.
r som sjöslaget sluta
’,
men nog såg jag ”spå
rv
agnar” minst, när jag
Lennart Fahlback
kuta’
hemåt i morgondim
man att luta
Ordens Historiker
mitt sömniga huvud
mot kudden och nu
ta’
skadan igen och natts
ömnen njuta.
Men aldrig jag ångra
r den sömnen jag mi
st
den praktfulla natte
n: jag tackar för sis
t.”

H istoriska nedslag

Gradgivningar
och Aktiviteter
Våren 2019

(Tider och platser meddelas
som vanligt på hemsida och
mail.)
- 25 januari - Grad II
- 8 mars - Grad X
- 13 mars - Styrande Råd
- 20 mars - Stora Rådet
- 27 mars - Årsmöte
- 12 april - Grad IV
- 10 maj - Grad VII
- 17 maj - Ämbetsmanna-resa
till Göta Par Bricole
- 9 juni - Bellmandagen

F ödelsedagar

JANUARI
13.1 Bjarne Bülow, 60
17.1 Ivar Modigh, 75
26.1 Kenneth Wramnell, 75
27,1 Bengt Berg, 75
FEBRUARI
21.2 Jörgen Persson, 70
22.2 Lars-Åke Hankell. 100
MARS
7.3 Göran Jacobsson, 70
9.3 Edward Boncina, 50
14.3 Ingvar Larsson, 85

Vi värderar och förmedlar företag!

Företagsmäklare
Diskret | Rakt | Enkelt
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Med en genomarbetad avkastningsvärdering skapar vi trygghet
för intressenter och investerare. Nexxt Företagsmäklare AB.
Kontaktperson Anders Kårfeldt · www.nexxt.se · 040-671 42 00

