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Vem är nye Styrande Kanslern Göran 
Jacobsson? En del av svaret får du på 
sidorna                         
              sid 12-13

PB-Brodern och arkitekten Arne 
Winquist är mannen bakom nya  
Bellmansalen.
              sid 11

Ny BellmansalPorträttet

Installation och avtackning - Alla var där

Patric Jakobssons första ledare som 
ny Styrande Mästare hittar du på 
sidan
               sid 2

Stort bildreportage från Grad 2, Installationen av nya Styrande samt avtackning av de avgående sidorna  3-10!

Tillträdande St.M.

Så gott som landets samtliga Styrande samlade på en bild. Längst fram i mitten sitter Malmös tre nya Styrande.
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Ledare

”Vi ska ha trevligt och roligt!”

När jag skriver detta, har det gått 
en vecka sedan jag tillträdde ämbetet 
som den 15:e Styrande Mästaren i 
Malmö Par Bricole. 

Installationen med efterföljande 
måltid blev ett Bricolerikalas, när det 
är som bäst. Till detta bidrog ni alla 
talanger, tjänstgörande, gästande 
Bröder, våra egna Bröder. Ni gjorde 
det utmärkt och resultatet blev en 
oförglömlig dag och kväll, för oss alla. 
Ett stort Tack!

Jag har varit medlem i vårt kära 
Sällskap sedan 1975. Under denna 
tid fram till lördagens installation har 
jag upplevt fem Styrande Mästare. 
Nu inträder en intressant period. Jag 
skall uppleva mig själv. 

Mina kära medstyrande, Thomas 
och Göran, kommer säkert vara mig 

behjälpliga med en objek-
tiv analys, om hur detta 
utvecklar sig.

I vårt ämbete, som Sty-
rande, finns statuter, stad-
gar och ritualer, som skall 
efterlevas. I dessa har vi 
hela Par Bricoles själ. Vår 
uppgift är att föra detta 
arv oförändrat vidare till 
kommande generatio-
ner. Det vi kan påverka 
och utveckla är de mer 
vardagliga tingen såsom 
information, kommunika-
tion, ackvisition, festivitas, 
ekonomi, omsorg m.m. 

Vad som gäller sedan 
tidigare och i all framtid, 
är att vi skall ha trevligt 
och roligt vid våra sam-
mankomster! 

På stundande årsmöte 
kommer, det nya Guver-
nementet presentera en 
programförklaring med 
de punkter som närmast 
kommer att prioriteras.

Till slut vill jag påmin-
na om innehållet i våra 
Statuter från 1799 § 1, där 
det står

 ”Inbördes Wänskap, Aktning och 
Förtroende, äro detta Sällskaps huf-
vudsakliga föremål. Att under muntra 
och anständiga tidsfördrif lindra 
lifvets besvärligheter och torftiga 
medmänniskors nöd. Dess gladaste 
skyldigheter, samt nedrige och last-
fulle nöjens hämmande, Dess ifrigaste 
bemödande”. 

Innehållet i denna paragraf är till 
stor hjälp för oss alla, både i tanke 
och i ord. 

Tillsammans med er, Kära Bröder 
ser jag fram emot att uppleva många 
härliga och ”anständiga tidsfördrif” 
i vårt Lysande Sällskap Malmö Par 
Bricole.

/Patric Jakobsson, Styrande Mästare

Ansvarig utgivare: 
Patric Jakobsson 
Redaktör: Christer Brynielsson 
Bilder: Jonas Malm, Tony  
Rosenquist, Bill Hansen, 
och Christer Brynielsson

Patric Jakobsson, vår nye Styrande Mästare.

Efterlysning...

Jag behöver hjälp på 
kansliet ett par dagar i 
veckan för att klara av all 
den administration som vårt 
sällskap för med sig så att 
vi kan genomföra alla våra 
härliga gradgivningar på rätt 
tid, rätt plats och vid rätt 
tillfälle! 

Vill Du hjälpa till? 

Kontakta då Styrande 
Kanslern Göran Jacobsson 
på kansliet 040-12 11 09 
måndag t.o.m. torsdag mel-
lan klockan 09 och 11 eller 
på mobilen 0739-68 79 25. 

Bra inomhusmiljö
Luftrenare, luftfuktare, värme-
pump, kylaggregat, avfuktare 

m.m

Airmaster 
Luftrenare - En av Sveri-

ges mest sålda!
Västanväg 57, 216 15 Limhamn
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Installation och Grad 2-kalas

När den första lördagen i februari 
gick mot eftermiddag kunde det i 
centrala Malmö synas ett stort antal 
herrar elegant klädda i frack. Målet 
var att bevista gradgivningen för 21 
Nitiske och i Vingården arbetsamme 
kommendörer som gjort sig förtjänt 
av ytterligare avancemang. Men 
inte bara det. Till Siriuspalatset och 
Bellmansalen kom inte mindre än 48 
gäster från övriga landet och bland de 
Högsta Styrande och Styrande i lan-
dets loger var det bara två som hade 
förhinder att närvara. Anledningen 
till det fina besöket: Installationen 
av nya Styrande i Malmö.  Allt detta 
gjorde att Bellmansalen var fullsatt. 

Våra recipiender fick sin grad på 
sedvanligt vis och kan nu tituleras 
Klare och Befallande Överkommen-
dörer.

Med anledning av den efterföljan-
de installationen fick gradgivningen 
en osedvanligt guldinramad prägel. 
Inte bara med anledning av alla 
medaljer som gnistrade och blänkte i 
strålkastarljuset.  

Bellmansalen hade till dagen fått 
ett riktigt lyft, med bland annat ny 
väggutsmyckning och nya textilier vil-
ket lyfte både gradgivning och instal-

lation till en högre nivå.  Arne Win-
quist som är arkitekt och PB-Broder, 
har ansvarat för försköningen, och 
belönades välförtjänt med medalj.

Efter gradgivningen var det dags för 
den högtidliga installationen.  Denna 
genomfördes av Stormästaren, Depu-
terade Stormästaren och Storkanslern 
tillsammans med Storsekreteraren. 
Patric Jakobsson blir den 15:e Sty-
rande Mästaren i rakt nedstigande led 
i Malmö sedan starten 1878 då August 
Robert Falkman tillträdde. 

Stormästaren Åke Pilotti  fortsatte 
sitt livaktiga och finurliga tal till de 
trenne tillträdande Styrande och kon-
staterade att Thomas V Nilsson blir 
den 26:e Deputerade Styrande  
Mästaren i Malmö sedan starten och  
Göran Jacobsson den 22:e Styrande 
Kanslern i Malmö genom tiderna. 

Stormästaren konstaterade däref-
ter att  ”en tycker om Whisky, en är 
expert på våld mot kvinnor och en är 
ute på hal is – var skall detta sluta?”.

För både tillträdande och avgå-
ende Styrande hölls flera hyllningstal. 
De avgående, Lennart Fahlback och 
Henrik Fahl belönades bl.a. med De 
Styrandes Lampa, som har en liten 
röd rubin i sig. Den utdelades av Tor-

2:a Graden och högtidlig Installation

sten Leman som är Styrande Mästare 
i Göta Par Bricole.

Hyllningarna fortsatte, bland an-
nat Musikens hyllning genom ett ar-
rangemang skrivet av Gunnar Jansson 
och ett tal av Carl-Erik Carlberg, där 
alla bokstäver började på bokstaven 
L.  Kören framförde också en hyll-
ningssång som var skriven med tanke 
på dagens högtid.

I Bellmansalen fortsatte både 
trivsel och tal. Kören var strålande, 
vissångarna fantastiska och strax un-
der 200 Bröder från när och fjärran 
kunde tillsammans avnjuta en god 
måltid.  

Recipiendernas tacktal framfördes 
av Daniel Kjellberg som tillsammans 
med sin medrecipiender avslutade 
med några ytterligare verser som 
påbörjats i Bellmanssalen.

Efter traditionell avslutning av 
måltiden var kvällen ingalunda slut 
för många Bröder. 

För sugna bjöds det på korv för en 
billig peng, och Bröderna försvann 
till valda vattenhål eller hem i nattens 
svala vintermörker.

 
/Jonas Malm, OWM

Kvällens Ceremonimästare Mikael Risén på väg in till gradgivning och installationshögtid.
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Installation av nya Styrande 

Den högtidliga Installationen ...

Podiet i nya Bellman-salen av fullt av höjdare - våra Storstyrande från Moderlogen. I förgrunden de tre som väntar på att upphöjas till nya Styrande.

Thomas V Nilsson, Patric Jakobsson och Göran Jacobsson tackar för förtroendet. På bilden till höger är de placerade på podiet även de.

Till vänster: 
Stormästaren själv, Åke Pilotti, tar till orda och 
inleder Installationen på traditionellt vis med 
manus enligt statuter och reglor. I bakgrunden 
Deputerade Stormästaren Roland Berg från 
Moderlogen.

Sidan till höger: 
Ett par härliga bilder då Stormästaren  
behänger våra nya Styrande med de gradriktiga 
banden, som visar på upphöjelsen. 
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Installation av nya Styrande

... av nya Styrande för Malmö PB
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Avtackning av avgående Styrande 

Stormästare Åke Pilotti tackar Henrik Fahl och Lennart Fahlback för deras utmärkta insatser som Styrande.

...och så fortsatte Guvernementsbytet 
med tack till Lennart och Henrik

... och här är det avgående Styrande Kanslern Henrik Fahls tur.
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Avtackning av avgående Styrande 

... bland annat med Carl-Erics 
speciella tacktal med bara L-ord

Ett av de många tal vid denna kvälls 
guvernementsbyte hölls av Riddaren 
av Svarta Korset Carl-Eric Carlberg till 
avgående Styrande Mästaren Lennart 
Fahlback.

Det speciella med detta talet var att 
alla ord i talet började, precis som Len-
narts förnamn, på just bokstaven ”L”. 

Här är hela talet:

     Legitimerad (lätt lummig)  
legendarisk L-talare  
lämnar lakonisk, lapidarisk,  
lyrisk, lågmäld Lennart 
lördagslovsångshyllning.

Ledarlotsens  
levnadsbeskrivning:

Lovprisade logedirektören, livad lax, 
lagerkrönt, lagom lastbar lullullbehängd 
lysande lagledare, läcker ledarfigur.

Likaledes lovprisad lagerkrönt  
lagom långlagd lutheran.  
Lysande leopardsmidig leptosom.  
Lingvist. Lätt liberal libertin.  
Lindrigt lockig.

Levnadskonstnär, lönemässigt  
likställd landshövdingen. Luxuös lya. 
Ljus livssyn. 
Lägger lodjurssmidiga lappkast.

Langustälskande,  
liksom lasangeliebhaber.  
Läppjar livsbejakande likörer litervis. 
Lössläppt libertin 
lyfter lystet livgivande lagerölet, 
livgivande elixir,  
lemonad liksom lovande läskedrycker.  
Lummig lustigkurre, lätt lilafärgad.

Lennarts lotusblommeliknande  
livsledsagarinna, lagom lättviktig.  
Livsfarligt läcker! Liljekonvaljens like. 
Likvärdig Lollobrigida.

Ledige Lennart  
lämnar lättad livsverket. 
Lämnar likaledes landet liksom.

Landsmän!

Likasinnade levnadsglada  
larmande ledamöter!  
Lystring!

Lagerkrans! 
Laudatur! 
Lyckträff!   
Lovsång! 
Lyckönskan!
Lyft lugnt läglarna!
Läppja!

Lennart leve!

Riddaren av Svarta Korset Carl-Eric Carlberg höll ett speciellt tacktal för avgående Styrande Mästaren Lennart Fahlback.

”

”
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Installations-och Grad 2-middag

Festen fortsatte med fin middag ...

Matsalen i Sirius-Palatset var som synes fullsatt och det med både egna Bröder och hela 48 tillresande gäster från landets alla loger.

Två professorer på samma bild. Stormästare Åke Pilotti talar och 
kvällens Ordförande Johan Revstedt lyssnar.

Åke Pilotti håller tal igen. Henrik Fahl, Göran Mårtensson, Johan Revstedt och 
Thomas V Nilsson har hejdlöst roligt ...

Bilden till vänster:
Malmö PB:s nya Styrande Mästare  
Patric Jakobsson talar.

Bilderna på nästa sida:
Medaljer för väl utfört arbete.  
Överst: Lennart Fahlback och därunder  
Henrik Fahl.
De jublande bilderna underst är på Malmö 
PB:s chorchef Hans-Peter Frank (till vänster) 
samt Sundsvalls Deputerade Styrande Mästare 
Stefan Groth.
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Installations-och Grad 2-middag

... fina tal och praktfulla medaljer...
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Och här alla våra nya 2:a-gradare

Här är en gruppbild på alla våra 21 nya Klare och Befallande Överkommendörer.

De här 21 herrarna är våra nya Klare 
och Befallande Överkommendörer 
det vill säga Bröder av 2:a Graden: 
Anders Andersson, Mats Attin, 
Paul Eklund, Dick Heimsten, 
Hans Holm, Per Jarlunger, 
Daniel Kjellberg, Göran Larsson, 
Per Lindqvist, Paul Ljungqvist, 
David Parry, Anton Sandberg, 
Henrik Sjökvist, Johan Sjöström, 
Torbjörn Stenström, 
Ingemar Svensson, Gert Thorlund, 
Svengunnar Tiljander, 
Anders Weström, Stefan Åberg 
och Torbjörn Wallin.

Daniel Kjellberg höll tacktalet för recipienderna.

… och Hans Holm och Dick Heimsten framförde tacket med sång och musik.

Grad 2

Kaffe på jobbet
– ett gott kaffe kräver  

bra bryggare

Persson Office Coffee 
förser nästan 1000  

nöjda kunder
med bryggare, kaffe

och tillbehör!
Västanväg 57, Limhamn

040-16 40 50

KLANG!
Joh. Persson

Glasmästeri AB
Vattenverksvägen 19,  

212 21 Malmö
Tel. 040-39 00 95
Fax 040-18 59 17
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Bellman-salen

i Köpenhamn, IBM:s kontor i Köpen-
hamn och IBM:s utbildningscenter ut-
anför Bryssel.

Under 70-talet, då det gick dåligt 
för arkitektbranschen i Danmark, bör-
jade han en doktorandutbildning vid 
Konstakademien.

– Min professor, som också var min 

chef vid företaget Boo & Wohlert ville 
dock att vi skulle börja varje dag innan 
föreläsningarna med att diskutera och 
dricka Fernet Branca. Han tyckte att 
jag redan kunde allt. Men jag stod inte 
ut med detta, så jag hoppade av.

Arkitekten bakom nya Bellman-salen
En av de som fick medalj vid 2:a 

gradens möte samt Installationshögti-
den den 2 februari var Arne Winquist. 
Anledning: Det är han som skapat vår 
nya Bellmansal.

Arne berättar att detta är en för-
hoppning, som han haft i många år. 
Men det har hela tiden stupat på av-
saknaden av pengar. Men med många 
bäckar små, bland annat kollekterna 
vid våra gradgivningar, blev det i fjol 
äntligen möjligt.

– Jag är nöjd, säger Arne.

Det som vi fått är en nästan ny Bell-
mansal. Med nya varmare färger, både 
i gardiner och väggar.

– Intentionen var att bryta ner de 
ödsliga väggarna och de kalla färger-
na, säger Arne. Jag ville också få fram 
en lite mer 1700-talslik men samtidigt 
mjukare atmosfär.

Det som hänt är att de varma vägg-
färgerna har behållits som bakgrund. 
På väggarna har sedan byggts upp 10 
stycken stora guldramar (2,40 x 3,60). 
Inuti dessa drygt 8,5 kvadratmeter 
pampiga ramar har man satt upp en 
engelsk 1700-talstapet med stiliserade 
blommor i guldgul färg. 

I dessa stora guldramar har man 
hängt upp de vapensköldar, som 
bröder av den 11 graden skapat. 
Efter hand är det meningen att här 
ska sättas upp fler vapensköldar.

På den vägg, där det tidigare 
hängde gardiner i en kall blå färg, 
hänger nu gardiner, som kan sä-
gas vara guldcurryfärgade. Dessa 
är 5,20 meter höga och flamsäkra i 
händelse av brand.

Arkitekten, som skapat denna 
nya Bellmansal har idag 9:e graden 
och har varit med i PB sedan 2002.

Arne är 75 år och pensionär. Han 
fick sin utbildning vid Konstakade-
mien i Köpenhamn och fick redan 
då han utexaminerades 1963 chansen 
till jobb på flera ansedda arkitektkon-
tor i Danmark.

Han har deltagit i flera prestigefyll-
da och stora projekt, som konstmuseet 
Louisiana, Illums affärshus vid Ströget 

– Det blev så mycket Fernet Branca 
under denna tiden, så än idag tål jag 
inte se denna dryck...

Någon doktorstitel blev det inte. 
För sedan kom konjunkturen tillbaka.

Idag som pensionär ägnar sig Arne 
förutom PB mest åt att måla och skulp-
tera. Målningarna är väldigt speciella. 

De inspireras av siffror i sudoku, som 
översätts till färgfält. (!).

/Christer Brynielsson, O.R-r.

Här får Arne Winwuist medalj av avgående Styrande Mästaren Lennart Fahlback.

Arne Winquist och Bellman-statyn framför en av  
rummets 10 guldramar med engelsk 1700-talstapet.



12   

P orträtt Styrande K anslern

Göran - vår nya Styrande Kansler

Göran Jacobsson är Malmö Par  
Bricoles nye Styrande Kansler. Det är 
ett uppdrag som han gläds över att ha 
fått axla – även om han inser att det 
innebär väldigt mycket arbete.

Göran kom med i Malmö PB 1998, 
det vill säga för 14 år sedan. Han har 
varit mycket aktiv ända sedan starten 
och då framför allt inom Den Baccha-
naliska Theatern, där han både varit, 
rekvisitör, agerande, producent, Tea-
terdirektör samt Ordförande.

2007 fick han ta emot den presti-
gefyllda utmärkelsen Bacchanaliska 
Theaterns Top Star Award, som är en 
vandringsutmärkelse. Det speciella 
med denna utmärkelse är att den 
som får den bara får inneha den i ett 
år samt att det är den som får priset, 
som enväldigt har rätt att utse näst-

kommande års mottagare.

Som brukligt på denna nivån har 
vår nya Styrande Kansler redan 
många medaljer, både lokala från 
Malmö Par Bricole, samt från andra 
loger som Moderlogen, Göta, Jönkö-
ping, Vänersborg och Borås PB.

Görans valspråk, som kan ses på 
hans vapensköld i Bellmansalen, är 
”Bygg Gemenskap!” Lite fyndigt efter-
som Göran kommer från byggbran-
schen, men valspråket ska nog mer 
ses som en uppmaning, att om det är 
något som vi ska satsa på att bygga, så 
är det gemenskap mellan bröder.

Göran är pensionär sedan ett antal 
år tillbaka. 

Innan dess arbetade han inom 
Skanska med industribyggen och 
glidformsgjutningar, det vill säga med 
att bygga silos, vattentorn, skorstenar, 
kärnkraftverk etc som byggs med en 
speciell form för kontinuerlig gjut-
ning ända tills att byggnaden är fär-
dig. Formen lyfts samtidigt som man 
gjuter och under formen kommer 
den färdiga byggnaden fram. Pro-
cessen pågår 
dygnet runt 7 
dagar i veckan. 

Exempel på 
svenska sådana 
byggen, som 
Göran varit 
med och gjutit 
är silos vid Mal-
mö Valskvarn 
och Kärnkraft-
verket i Barse-
bäck.

Men Gö-
ran har inte 
bara arbetat i 
Sverige. Hela 
åtta år har han 
varit placerad utomlands. I Paris, i 
Luxemburg, i Malaysia och  Ungern.

I Paris var han satt att avveckla ett 
antal dotterföretag. I Luxemburg ar-
betade han med att för Skanskas räk-
ning bygga ett stort affärskomplex. I 
Malaysia var han med och byggde ett 
sjukhus på Lankawi och i Ungern ett 
kontor åt Ericsson.

Har utlandsjobben satt några spår?

– Jo, svarar han. Det har gjort att 
jag fått en positiv inställning till andra 
länder och andra kulturer.

En annan effekt är att han klarar 
sig utmärkt i franska språket. I Malay-
sia lärde han sig nödvändiga vardags-
ord i det lokala språket Bahasa Malay. 
I Ungern var man inte tillräckligt 
duktiga i engelska, så där fick det bli 
antingen tyska eller franska.

Vilket land var roligast att arbeta i?

– Det kan jag inte svara på. Det är 
så vitt skilda kulturer. Det går ju t.ex. 
inte att rättvist jämföra Paris med allt 

Göran Jacobsson på en bild då han var Riddare-Intendent.

     P orträttet

Mina 
jobb 
utom-
lands 

har gjort 
mig mer
positiv till 
andra  
länder ...

”
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P orträtt Styrande K anslern

sitt utbud av kultur, teatrar etc med 
Malaysia, där det känns som att man 
har sommar året runt.

Paris återkommer han då och då 
till. Och han har även återvänt till 
Malaysia för 3-4 år sedan. Men det var 
främst för att äldste sonen Mattias, 
som är född i Malaysia skulle få återse 
landet som han föddes i.

Vad gör en Styrande Kansler?

Det är Göran inte helt och hållet 
medveten om ännu. Inte mer än att 
det är väldigt mycket. Som t.ex. att 
ingå i det Styrande Guvernementet, 
som har möten en gång i månaden. 
Som att vara med om alla gradgiv-
ningar. Som att delta i en del av 
Talanggruppernas möten. Som att 
förväntas hålla tal och att dela ut 
medaljer. Det stora är väl annars att 
ansvara för all administration inom 
Malmö PB, se till så att bröderna får 
sina kallelser, antingen de har mail 
eller inte, se till att alla räkningar 
betalas, bokslut görs m.m.

Helst vill Göran kunna planera och 
ligga lite i förväg i planeringen. Ännu 
så länge, erkänner han dock, att det 
handlar om att ”hålla huvudet över 
vattenytan”. Detta beror bland annat 
på Malmö PB fortfarande är en kans-
list kort på kansliet.

Fritiden då?

Ska vi tro Göran så handlar det 
mesta om PB, något han ibland får 

höra från sin fru. Men en och annan 
utlandsresa hinner han och familjen 
med ibland.

Han hjälper dock även till i 16-årige 
sonen Daniels klubb, SK Skrinnaren, 
som ägnar sig åt Short Track, dvs has-
tighetsåkning på skridsko i ishockey-
rinkar. Och så gillar han och familjen 
att åka längdskidor. I vår har familjen 
varit i Långberget i norra Värmland 
och åkt skidor.

– Vi upptäckte det för flera år 
sedan. Här  brukar vara 15-20 grader 
kallt och 1,5 meter snö då vi kommer. 
Det är härligt! Här nere i Skåne är 
det ju inte ens någon idé att försöka 
åka skidor!

/Christer Brynielsson, O.R-r.

Göran Jacobsson tillsammans med sina medstyrande i Malmö 
D.St.M. Thomas V Nilsson och St.M. Patric Jakobsson.

Göran Jacobssons vapensköld med 
valspråket överst ”Bygg Gemenskap”.

Vissångarnas  
första årsmöte
Tid: 18:30, torsdag 14 mars.
Plats: TSO lokalen i Siriuspalatset. 
Samtliga PB-bröder är välkomna! Vill 
du söka inträde i talanggruppen vill vi 
att du förbereder ett kort framträdan-
de med ett stycke av C. M. Bellman. 

Dagordning:
1. Val av mötesordförande
2. Val av sekreterare
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Godkännande av dagordningen 
5. Val av en justeringsman att jämte 
ordföranden justera protokollet 
6. Föredragande av årsberättelsen 
7. Föredragande af revisionsberättelsen 
8. Beslut om fastställande av resultat- 
och balansräkningarna 
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrel-
sens ledamöter 
10. Beslut om verksamhetsplan för 
det kommande verksamhetsåret 
11. Val av styrelseledamöter 
12. Val av en eller två revisorer 
13. Behandling av till årsmötet avläm-
nade motioner 
14. Godkännande af DBV:s statuter 
15. Övriga frågor
16 Utdelande av DBV:s förtjänstmedalj 
17. Föredragande av Bellmansång  
eller epistel för möjlighet till inträde 
som medlem i talanggruppen DBV

Talanggruppens Den Bacchanaliska 
Vissångarnas syfte: ”Att med Bellmans 
sånger, epistlar och dikter biträda 
till att höja stämning, ge vitalitet och 
kulturell stimulans vid gradgifvningar 
inom Par Bricole. Att uppträda nyktert 
och medelst bellmaniska stropher kvä-
da vid högtider så som Barbaradagen, 
Bellmandagen samt Dambricoleriet. 
Att anordna visaftnar och/eller kon-
serter, äfven i samarbete med andra 
talanggrupper om dessa befinnas hvär-
diga därtill. Att hålla Ordensskalden 
C M Bellmans minne lefvande, liksom 
den öfvriga Svenska viskonsten. 

Varmt välkommen!
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Årsmöten

Theaterns årsmöte - ett skådespel
”En metod att hitta 

belopp, som är avsedda 
att vilseföra revisorer, 
är att granska siffrornas 
inbördes relativa valör 
och ordningsföljd. Om 
kostnaden har ett högt tal 
i början och avslutas med 
ett lågt tal, då är detta 
indikatorn på att gransk-
ningen bör fördjupas av 
denna post”.

Så lät det i revisions-
berättelsen för Theatern 
i Malmö Par Bricole på 
årsmötet den 12 februari. 

Verksamhetsberättel-
sen redovisade 91 med-
lemmar, varav 40 deltagit i olika 
Theaterproduktioner under året.  

Den ekonomiska berättelsen 
föredrogs av Kaj Göran Jonasson, 
som efter flera års synpunkter från 
revisorerna hittat en lösning på den 
50-öring som funnits i kassan. 

Eftersom 50-öringen inte längre 
går att omsätta har 50-öringen fästs 
på en plakett som ett minne. Den 
graverade skylten beskriver ödet: 
Denna den sista ej använda 50-öring-

en i den Bacchanaliska Theatern. 
Tavlan skall nu hitta en plats där den 
för eftertanke skall kunna betraktas 
av våra Bröder.

Revisionberättelsen föredrogs av 
Lars Idoff som först drog det positiva:  
”det vin som revisorerna mutades 
med smakade mycket bra och  under-
lättade revisionen avsevärt”. 

Som beskrevs i ingressen har en 
ny metod tillämpats för revisionen – 
Den Kalmuckiska revisionsprincipen.  
Namnet kommer från det faktum att 

metoden är väldigt lång-
tråkig för revisorerna. 

Revisorerna bekla-
gade sig också över att 
de inte heller 2012 fick 
en inbjudan till styrel-
sens julmiddag.  Det 
är därför revisorernas 
önskemål att inför nästa 
år åtminstone erhålla 
två observationsplatser i 
närheten av julbordet.

Revisorerna tillstyrkte 
ändå att styrelsen skulle 
beviljas ansvarsfrihet 
för det gångna årets 
förvaltning vilket också 
klubbades av årsmötet.

Då Kaj Göran Jonasson och Jerker 
Nilsson omböjt omval till styrelsen 
valdes Kenneth Parnefjord och Jan 
Hultgren som nya ledamöter och Dan 
Kirsch som suppleant.  

Styrelsens verksamhetsplan före-
drogs av Krister M Berggren, som 
förutom givna produktioner under 
gradgivningar också arbetar med 
en revy som skall ha premiär under 
våren.

/Jonas Malm, OWM

Kaj Göran Jonasson avtackades bland annat med en ros för sitt arbete.

Kallelse - PB Malmös årsmöte 27 mars
Tid: Onsdag 27 mars kl. 18.30
Plats: Bellmansalen, 
Siriuspalatset, Rundelsgatan 
15. Ingen föranmälan. Alla 
Bröder är hjärtligt välkomna!

Dagordning: 

1. Mötets öppnande

2. Fastställande om kallelse skett i 
enlighet med stadgarna

3. Fastställande av röstlängd

4. Val av justeringsmän

5. Föredragning av årsredovisning

6. Föredragning av revisionsberättelse

7. Fastställande av resultaträkning 
år 2012 och balansräkning per 31 
december 2012 

8. Disposition i anledning av vinst 
eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen

9. Fråga om ansvarsfrihet för De 
Styrande och Drätselnämnd

10. Information om budget för år 2013

11. Fastställande av årsavgifter och 
gradavgifter för 2014

12. Bemyndigande att teckna 
Sällskapets firma i ekonomiska  

och juridiska angelägenheter

13. Val av två revisorer för en tid av 
ett år samt två revisorssuppleanter 
för en tid av ett år.

14. Val av de ledamöter i drätsel-
nämnden som det ankommer på 
årsmötet att utse.

15. Beslutande av Lokala Stadgar 
för Malmö Par Bricole.

16. Övriga frågor.

 ”Förslag till ändrade stadgar” 
samt ”Årsmöteshandlingar” finns 
tillgängliga på kansliet 14 dagar 
innan årsmötet.
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M inneshögtid

Minneshögtid efter Bo Sörlin
Omkring 100 Bröder 

från Par Bricole och Odd 
Fellow deltog i den min-
nesstund som de båda or-
denslogerna arrangerade i 
Siriuspalatsets Bellmansal 
den 10 januari för Par 
Bricoles Styrande Mästare 
Emeritus Bo Sörlin, som 
avled den 2 december.

Minnesstunden blev på 
samma gång ljus, fin-
stämd och högtidlig. Både 
representanterna för Par 
Bricole och Odd Fellow 
talade i mycket varma or-
dalag om vilken fin Broder 
Bo Sörlin varit.

I Malmö PB var han 
inte bara Styrande Mästare 
i åtta år, han var också 
Ordens Talare och Skald 
och mångårig medlem i 
Bacchanaliska Akademien 
på riksplanet.

I Odd Fellow innehade 
Broder Bo också ett flertal 
höga poster. Han var t.ex. 
både Ceremonimästare, 
Övermästare och det senaste 
året logens Kaplan.

Malmö PB:s Styrande 
Mästare Lennart Fahlback sa 
bland annat:

– När Broder Bo Sörlin nu 
för alltid lämnat oss känner 
vi i det Lysande Sällskapet 
Par Bricole en stor sorg och 
saknad. Men vi känner också 
en stor tacksamhet för allt 
som Broder Bo gjort för vårt 
sällskap.

– Broder Bos valspråk var 
”Kommer med glädje”. Man 
kan lugnt säga att han med 
glädje besökte våra samman-
komster. Man kan också säga 
att han hade glädje med sig när 
han kom. Han älskade sitt Par 
Bricole, han brukade säga att 
PB var hans livsluft och han var 
alltid glad och hade alltid roligt. 
Och vi hade roligt med Bosse.

Odd Fellow-logen Nr 
123 S:t Knut representera-
des av bland andra Över-
mästaren Claes Malmberg. 
Han berättade om Broder 
Bos insatser inom Odd 
Fellow:

– Hans teatraliska och 
musikala ådra upptäcktes 
snart också i vår loge, sa 
Claes Malmberg i sitt ”Bo 
Sörlin in Memorium”. 
Hans eminenta förmåga att 
med sångens hjälp gestalta 
bl.a. Bellman har impo-
nerat på hela hans omgiv-
ning. Han skrev otaliga 
manus och regisserade i 
många år våra årliga Musik- 
och Teateraftnar.

Övermästaren avslutade 
med: Broder Bosse var en 
sann gentleman, påläst, 
uppmärksam, positiv och 
vänkär. Han gjorde avtryck 
var han kom. Vi bröder i 
logen nr 123 S:t Knut kom-

mer med Bosses frånfälle att 
sakna en av våra största profi-
ler. Frid över hans minne!

Förutom dessa vackra tal 
sjöng Par Bricoles kör tre 
sånger: Bellmans ”Vem är som 
ej sin Broder minns”, ”Helig” 
av Schubert samt ”Stilla Skug-
gor” av Erik Gustav Geijer. 
Minnesstunden avslutades 
med ett mycket stämningsfullt 
violinsolo med Milos Kalla, 
som spelade Massenes ”Medi-
tation från Thais”.

/Christer Brynielsson, O.R-r.

Bosse Sörlin vid en Barbara-fest för några år sedan. 

Bosses vapensköld med valspråket  
”Kommer med glädje”.
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n  2.3 PB II Jönköping.
n Torsdag 7.3 kl 12:  
Ärtlunch Siriuspalatset  
Stig-Ragnar Kry om”Humor 
och allvar. Missionsbarns 
perspektiv i Indien”.  
n  8.3 PB III Göta.
n  9.3 PB II Moderlogen.
n Torsdag 14.3 kl 18.30: 
Årsmöte Bacchanaliska Vis-
sångarna i Siriuspalatset.
n  16.3 PB IV Vänersborg.
n Fredag 22.3 kl 18.30: PB X 
i Bellmansalen, måltidskalas.
n  22.3 PB IV Sundsvall.
n  23.3 PB IV Borås.
n Onsdag 27.3 kl 18.30: 
Årsmöte 
n Fredag 12.4 kl 18.30: PB 
IV i Bellman-salen, måltids-
kalas. 
n  12.4 PB IV Göta.
n  13.4 PB VII Sundsvall.
n  21.4 PB VII Borås.
n  27.4 PB IV Moderlogen.
n  27.4 PB X Jönköping.
n  28.4 PB VII Vänersborg.
n Fredag 3.5: PB VII kl 
18.30 på Slottet Malmöhus.
n  4.5 PB VII Moderlogen.
n  17.5 PB VII Göta.
n  25.5 Vårbal Jönköping.
n Söndag 2.6: Bellmanda-
gen i Slottsparken. Kl 13.
n  3-4/6 Bacchi Horn Cup
Lannalodge Golfresort Örebro
n  26.7 Bellmandag  
Moderlogen.

K alendarium
5.3:  
KMR Lennart 
Bendz, 75
9.3: 
NOIWAK Ulf Johansson, 70
16.3: 
NOIWAK R-Å Petterson 60 
20.3: 
RSK Per W Persson, 85 
21.3: 
KMR Rolf Ludwig, 70
23.3: 
KMR Lars Magnusson, 70
24.3: 
KMR Roger Wästberg,  60  

3.4: 
RGK Per Winbladh, 75
7.4: 
OSB Patrik Jörud, 50
8.4: 
KMR Henrik Östberg, 70
10.4: 
OSB Staffan Birath, 60
16.4: 
RGK Patrik Sande, 
75
17.4:
KMR Krister Berg-
gren, 70
19.4:  
RGK Ota Vojacek, 
75
20.4: 
G-r Bengt Håkansson, 75
29.4: 
KMR Bo Forkstam 70 år

1.5: 
RGK Kaj  
Ohlsson, 75

3.5: 
RGK Mustafa Arhan, 80 

Jubilarer M ars 

3.5: 
KMR Bill 
Hansen, 70
16.5: 
KMR Erland 
Stenqvist, 75

20.5: 
KMR Håkan Bergenheim, 
60 

27.5: 
NOIWAK Per-Anders 
Björklund, 60

31.5: 
KSR Jörgen Tånnander, 50

Jubilarer April 

Jubilarer M aj 
8.6: 
KSR Erno Bengtsson, 70
11.6: 
KMR Richard 
Aspegrén, 60
14.6: 
SSR Per Hydbom, 
60
18.6: 
KMR Torgil Larsson, 70
20.6: 
KOBÖK Berndt Krohn, 60

Jubilarer Juni 

Lennart tackar för sig
Den 2 februari avgick jag 

som Styrande Mästare efter 
att ha innehaft detta äm-
bete i drygt åtta år. 

Det har varit 
en spännande, 
emellanåt 
arbetsam och 
krävande tid, 
men också i 
högsta grad 
rolig och giv-
ande. 

Jag vill tacka 
alla de Bröder 
som på olika 
sätt stött mig 
under denna 
period. 

Det hade 
varit omöjligt 
att fungera 
som Styrande 
Mästare om 
inte mina med-
styrande, alla ämbetsmän, 
talanggrupperna och deras 
styrelser och alla övriga 
bröder lagt ned så mycket 
arbete och engagemang. 

Jag gläds också att vi 
under denna period kunnat 
genomföra förändringar, 
ibland i stort, ibland i smått, 
men alla syftande till att 
utveckla vårt Sällskap och 

skapa ännu bättre förutsätt-
ningar för ett levande bri-
coleri i Malmö i framtiden. 

Jag gläds åt att alla dessa 
förändring-
ar kunnat 
genomföras 
i positiv 
anda, 
ibland inte 
utan diskus-
sioner, men 
så ska det 
vara i ett 
sällskap av 
Bröder. 

Jag gläds 
också åt att 
vårt sällskap 
hyllar det 
historiska 
arv i form 
av såväl  
yttre ram 
som inne-

håll i ritualer som det är vår 
uppgift att föra vidare. 

Ett stort och varmt TACK 
till alla Bröder i Malmö 
Par Bricole – jag kommer 
alltid att minnas tiden som 
Styrande Mästare med ett 
stort leende!

/Lennart Fahlback

St.M. emeritus 

21.6: 
KMR Helge Ström-Olsen,75

29.6: 
OSB Bengt Göran Arnold 
Persson, 70

6.7: 
RGK Bo I Dahlgren, 75

JubilarJuli 


