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Så kom det bricolistiska ljuset 
äntligen till oss - med en Covid-
säkrad Bellmandag. Visserligen 
har vi känt att det fanns ett 
uppdämt sug men vi gladdes 
mycket ändå åt 
att så många ville 
fira Bellman i det 
vackra vädret.

Redan 27 aug. 
startar vi den 
fullspäckade 
PB-hösten med 
Grad IV. Reci-
pienderna har 
redan kall-
lats och övriga 
behöriga fått en Inbjudan. 

Det har löst sig med krögare, 
tillsammans med Sirius, så alla 
förberedelser inför höstens grad-
givningar är på plats.

Naturligtvis kommer vi fortsatt 
tänka på att Covid-säkra våra 
sammankomster. Vi har haft 
samtal med Covid-handläggare 
och gradstaberna är informe-
rade. Allt för att måna om det 
viktigaste Malmö PB har - våra 
kära Bröder!

Ett antal RSK-Bröder tjuvstar-
tar den 21 aug. då två Malmö-
Bröder får Grad XI i Moderlo-
gen. Förhoppningsvis förgyller 
de även vår Grad X den 3 sept. 
Dessa ska sedan visa upp sina 
vapensköldar på Barbara.

Har Du någon Bacchi Rid-
dersman i din omgivning? Det 
är dags att tänka på Malmö Par 
Bricoles fortlevnad. Inför Grad I 
den 18 sept. behöver vi få in din 
ansökan ca 5 veckor innan. 

Ansökan hittar 
du på vår hem-
sida: malmo.
parbricole.se/
Medlemssidor/
Ansök-blankett.

Anmälan till våra 
sammankomster 
sker i Medlems-
systemet. Har Du 
glömt så titta i 

artikeln, StK informerar. 

Nu kommer var Broder även 
att hitta bl.a. Nouvelles digitalt 
på vår hemsida. Där kommer 
många nyheter framöver.

Äntligen möjlighet ”Att under 
muntra och anständiga tidsför-
drif lindra lifvets 
besvärligheter och 
torftiga medmän-
niskors nöd”. Vi 
Styrande hälsar 
alla Bröder väl-
komna till en höst 
fylld av bricolis-
tiska kalas. 

De Styrande 
genom Bo Alerskans  
Styrande Mästare 

Bellmandagen en succé

27 augusti  
startar vi  en fullspäckad 
PB-höst  

med Grad IV

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
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Nya på Malmös  
Generalämbeten

Ny Storkanslär  
i Moderlogen

Vårt Styrande Guvernement har utsett två 
nya General-ämbetsmän. De två Bröder som 
nu fått detta förtroende är Anders Vallin och 
Patrik Fahl.

KSR Anders  
Vallin, som kom 
med i Malmö 
PB 2013 upp-
höjs till General-
Protonotarie. 
Anders har varit 
Ordenskanslist 
(2016-2019) och 
är Annonsan-
svarig i Ordens 
Informations-
committé.

71-årige Anders är sedan ett par år tillbaka 
Landskrona-bo. 

54-årige 
Patrik Fahl blir 
Malmö PB:s nye 
General-Skatt-
mästare. Patrik 
har Nionde 
Graden och har 
bl.a. varit vice 
General-Inten-
dent. Han kom 
med i Malmö 
PB 2003.

Till yrket är 
Patrik programmerare. Han är son till vår 
nyligen avlidne Styrande Kansler Emeritus 
Henrik Fahl.

Moderlogen har 
utsett ny Stor-
kanslär, Jan Arpi, 
som tillträder vid 
Moderlogens Bar-
bara i höst.Fram 
till dess är han  
electus.

Jan Arpi är He-
derskommendör 
sedan 2019 och 
har Tionde Graden men kommer i och med 
upphöjelsen att tilldelas Grad 11.

Jan Arpi blir en jämförelsevis ung Stor-
kanslär. Han är 58 år.

Han kom med i Par Bricole 1994. De 
talanger som räknas upp i PB:s medlemsre-
gister är talare, teater, administration. Jan är 
civilekonom till professionen och har jobbat 
mycket inom bank- och finansvärlden.

Av tidigare ämbeten kan nämnas att han 
varit med i Moderlogens Ceremoniel i 20 år, 
varit Moderlogens Stor-Skattmästare samt 
vice Ordförande i Arbetsgraderna sedan 
2015, Ordförande för Kulturaftnarne under 
åren 2015-2020. Han är sedan 2015 även 
medlem i De Bacchanaliska Drinkarne i 
Stockholm.

Jan Arpi

Tag chansen att synas med en annons här i vår  
tidning Nouvelles eller i Malmö PB:s årsbok. 
Pris Årsboken: 1000:-
Pris Nouvelles: 750 kr/gång, 4 gånger/år 
Kontakta:
Anders Vallin                ak.vallin@gmail.com
Sven-Olof Land            sven-olof.land@sesab.com

Patrik Fahl

Anders Vallin
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Malmö PB-Historia

Gustaf Stenfelt - äventyrlig  
Styrande Mästare 1918-1923

• Han föddes i Dalarna 1858, 
långt från hav och sjö men 
blev ändå sjöman.

• Avlade sjökaptensexamen 
i Västervik men hamnade 
sedan som befälhavare på 
Kongo-floden.

• Skrev böcker om sina år i 
Afrika och om sjöfart.

• Blev en av pionjärerna i den 
svenska ångbåtsflottan.

• 1899 chef för hamnen i 
Malmö. 

Vem var denne man? Jo, Gus-
taf Stenfelt, vårt sällskaps fjärde 
Styrande Mästare, 1918-1923.

Hans bricolistiska bana kan 
enkelt sammanfattas så här:

Han blev medlem 1896, Cere-
monimästare i arbetsgraderna 1903 
och två år senare vice Ordförande. 
1906 blev han Riddare-Ceremoni-
mästare, 1913 upphöjdes han till 
Riddare av Svarta Korset och 1917 
blev han deputerad Styrande Mäs-
tare. Ett år senare installerades han 
som Styrande Mästare, ett ämbete 
han innehade till 1923. 

Tyvärr finns inte mycket mer 
om Gustaf Stenfelts insatser för 
Par Bricole i vårt arkiv eller i vårt 
bibliotek. Det finns förstås ett antal 
(vackert handskrivna) protokoll 
från olika möten i Guvernementet 
och Stora Rådet men dessa innehål-
ler precis de konkreta frågor och 
beslut som hör till dessa organ och 
inte mycket annat. I de historiska 
skrifter om Sällskapet Par Bricole 
som genom åren publicerats finns 
inte heller mycket om Broder 
Stenfelt. 

Tack och lov har dock andra 
skrivit om hans liv i övrigt och där-
med gett underlag till denna text. 
Främst har jag tagit hjälp av en en 
uppsats från Historiska Institutio-
nen vid Lunds universitet skriven 
av Charlotte Tornbjer, ”Halfguden 
på bryggan”  från 2005 och en bok 
av Åke E Persson, ”Styckegods”, som 
utkommit i år och som innehål-
ler ett kapitel med rubriken ”Den 
humoristiske Gustaf Stenfelt”. 

Men nu till Gustaf Stenfelt och 
hans äventyr:

Som 17-åring gick han till sjöss. 
Efter några år till sjöss tog han styr-
mansexamen. 1876 fick han hyra 
på Aberdeen-barken Siberia, men 

detta 
fartyg fick han lämna 
i Rangoon efter några månader för 
att läggas in på sjukhus. Utskriven 
lyckades han få hyra på den engel-
ska järnfullriggaren British Consul 
där han stannade i över två år. 

1879 återvände han till Sverige, 
skrevs in i sjökaptensklassen på 
Navigationsskolan i Stockholm. 
Efter problem med trigonometrin 
hoppade han av, läste på egen hand 
och avlade sjökaptensexamen som 
privatist i Västervik 1880. 

Stanley-expeditionen
Efter att fått uppdraget att segla 

den nybyggda ångaren La ville 
d’Anvers från varvet i London till 
Kongoflodens mynning sökte han 
sig till l’Association International 
du Congo eller ”Stanleyexpeditio-
nen” som den populärt kallades.

Han kom sedan under perioder 
att verka som befäl på olika ångare, 
såväl på Kongofloden som på rut-
ten England till Kongo. 

Efter karriären i sydligare vatten 

Historiskt nedslag 
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Malmö PB-Historia

kom han tillbaka till Sverige och 
Malmö 1896 och förde befälet på 
en av Sveriges största lastångare, s/s 
Atlette. Han steg sedan i land och 
blev hamnkapten i Malmö 1899. 
Han gick i pension 1924 och avled 
76 år gammal 1934.

Man kan konstatera att Gustaf 
Stenfelt när han kom till Malmö 
snabbt etablerade sig i staden. Han 
blev inte bara medlem i Par Bri-
cole utan fick genom åren, utöver 
arbetet som hamnkapten, ett stort 
antal uppdrag, t ex  var han ombud 
för Bureau Veritas, ordförande för 
en pensionsförening för sjömän, 
styrelseledamot i Malmö slakthus, 
ledamot av Handels- och Sjöfarts-
nämnden, ledamot i distriktssty-
relsen för Röda Korset och under 
25 år skattmästare inom Alliance 
Francaise. Alla dessa uppdrag talar 
för att han var en omtyckt och res-
pekterad person i staden, inte bara i 
vårt sällskap.

Författare
Gustaf Stenfelt författade ett 

antal böcker. Tyvärr finns inga av 
hans verk i vårt bibliotek och just 
nu inte heller på något antikvariat 
i Sverige med undantag för en bok, 
”Svenskt nautiskt lexikon”, på över 
600 sidor som utkom 1920. Utöver 
detta uppslagsverk gav han ut fem 
böcker:

• ”Kongominnen”, Af Skeppar 
Lärka, 1889

• ”Bland Negrerna på Afrikas 
västkust, skildringar ur verk-
ligheten”, 1901

• ”Skepparlif på en lastångare”, 
1903

• ”Under vita vingar”, 1924

• ”En maspojke till sjöss: ur 
Gustaf Stenfelts loggbok”, av 
R.E.Carlsson, 1957

Samtliga dessa verk är med 
olika utgångspunkter skildringar 
av hans liv och upplevelser som 
sjöman och under resor.

Han publicerade också 1914 
tillsammans med Alfred Berg en 
skrift eller diktsamling: ”Drapa-
lek vid 4:e bordet”. Denna skrift 
har mer anknytning till brico-
leriet och hans medförfattare, 
Alfred Berg, som var Koral-
Intendet i vårt sällskap och i 
övrigt en känd person i Skåne. 
Inte heller denna skrift finns 
att köpa men är beställd från 
ett något semesterdrabbat 
Kungliga Biblioteket. I kom-
mande utgåva av Nouvelles, 
återkommer jag om denna 
skrift och lite mer information 
om Alfred Berg och hans gärning.

En annan profil i vårt sällskap 
för ett hundra år sedan, den då 
mycket kände publicisten Alfred 
Fjelner, skrev om sin vän Gustaf 
Stenfelt i samband med dennes 
65-årsdag 1923 följande vers:

”Vida du for till fjärran folkslag och 
riken,trivdes bland negrer och vilda 
djur i tropiken! 

Svarta och vita kände sig lika trygga, 
när du äntrade käckt din komman-
dobrygga!

Kongofloden du bytte mot Suellham-
nen; Malmö bjöd dig genast den 
stora famnen. 

Ty kompassen, som visar till allas 
sinne, bar du djupt i ditt solvarma 
hjärta inne.

Mången gäcksam härlig seglats du 
styrde; sångens och skämtets friska 
vågskum yrde. 

Oförvägen du stod bredvid glädjens 
roder, såsom eskaderchef och vår käre 
broder.

Stän-
digt i ögat myste den 
glade skalken; alla vi lydde så gärna 
vikingabalken, som du oss gav, och 
alla vi åtrå att följa, ofta din lystring 
ännu på sollyst bölja.”

Även Alfred Fjelner var en 
mycket känd och uppskattad per-
son i Malmö och Skåne. Han var 
redaktör på Sydsvenska Dagbladet 
Snällposten och publicerade bl a 
mängder av dagsverser. Raderna 
ovan är hämtade ur ”Typer och till-
fällen”, som kom ut 1923. Broder 
Fjelner verkade dessutom under 
perioden 2015-1929 som Ordens 
Talare och Skald. 

Bröder som deltagit i sjätte gra-
dens gåsakalas ska veta att den 
Gåsavisa, som där sjunges, 
är författad av just Alfred 
Fjelner. Även till Alfred 
Fjelner avser jag att 
återkomma i kom-
mande Nouvelles.

Lennart Fahlback, 
Ordens Historiker
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Bellman-dagen

Publikbild

Solig och välbesökt Bellmandag 

sångframföranden av både Ordens-
Trubaur Jan Ek, General-Ceremo-
nimästaren Christoffer Månsson 
samt Theaterdirektören Benny 
Ambohm.

Givetvis blev det mycket Bell-
man men även sånger av Cornelis 
Vreeswijk fanns på reportoaren 
denna eftermiddag. 

brukar ha under vanliga år. I år var 
det pandemi. Kanske var det därför 
som många som äntligen såg en 
chans att umgås med likasinnade!?

Det blev ett ovanligt välfyllt pro-
gram. Här fanns både inlednings-
fanfar av 9-årige Karl Ambohm, 
tal av Styrande Mästaren, ett flertal 
körframträdanden, trubadur- och 

Det blev en både solig och 
välbesökt Bellmandag i Malmö 
stadspark söndagen den 13 juni. 
Talangerna och publiken njöt i 
sommarvädret. 

Styrande Mästaren Bo Aler-
skans kunde nöjd konstatera, att vi 
sammanlagt var 160-200 personer 
som var där. Det är ungefär vad vi 

Bacchanaliska Theaterns bröder underhöll både sig själva och publiken i det fina vädret.

Mer information finns på vår  

hemsida malmo.parbricole.se.
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PB:s Talanggrupper Våra Systerloger

Våra Talanggrupper har av för-
ståligt skäl inte kunnat ses fysiskt 
men vi vet att det har varit mycket 
kontakt via bl.a. E-post. Bacchana-
liska Theatern har dock varit igång 
med ett antal framträdanden. Dessa 
har  lagts ut på YouTube-kanalen 

Theatern MPB https://www.
youtube.com/channel/UC6kwCE-
az5IVCkCR1Ds00cA

Först ut var Den Bacchanaliska 
Theaterns försommarspectacel. 
Därefter kom sillatrion med några 
midsommarvisor.

Under Theaterdirektör Emeritus 
Krister Berggrens ledning har man 
även publicerat följande sketcher 
och lustifikationer:

”Jägarna” som handlar om jägare 
som i lönndom försöker sätta mun-
skydd på djurstatyerna i Slottspar-
ken. Larm går till Polisens mobila 
enhet som får rycka ut.

Andra filmer är ”Nisse med Örter 
och Pörter” som, handlar om två 
PB-Bröder som letar efter en tredje.

I en annan film kan vi se ”Pro-
menad till Theaterns årsmöte”. Här 
finns också en kurs/lathund för 
politiker i konsten att ge oförståbara 
svar på frågor som vi andra inte har 

en aning om. 

I filmen ”Klippa klippa” visas hur 
man ”sköter” en gräsmatta...

Både Bacchanaliska Kören och 
Musiken har årsmöte i augusti. 
Rapporter därifrån är med andra 
ord att vänta i nästa nummer av 
Nouvelles.

Theaterns medlemmar rycker ut för att sätta munskydd på Stadsparkens statyer.

Från våra Talanggrupper

Nytt från systerloger
Här är en glad nyhet från våra 

systerloger - både Vänersborgs 
Par Bricole och Örebro Par Bri-
cole har fått nya lokaler.

Vänersborgs nya lokaler har en 
lång logetradition. Här har nämli-
gen tre nykterhetsloger bedrivit sin 
verksamhet i 140 år - på Nygatan 
33.

Lokalerna omnämns i Birger 
Sjöbergs diktning som ”Godtemp-
larhuset i Lilla Paris”. De förekom-
mer också i visorna i Fridas bok i 

”Sommarutflykt med nykterhets-
logen Hoppets Sköld”. Under en 
tid var huset även biograf.

Efter att IOGT sålt huset till en 
lokal fastighetsägare lyckades brö-
derna i Vänersborgs ParBricole att 
träffa ett avtal med fastighetsägaren 
om att få hyra hela huset.

Bröderna i Vänersborgs PB har 
sedan dess lagt ned åtskilligt med 
frivilligt arbete för att få huset så 
som man velat ha det.

På första våningen finns en 

ordenssal med plats för 145 gäster 
samt en matsal för 50-tal gäster. På 
övre våningen finns ordenskansli 
och ett sammanträdesrum och i 
källaren förvaringsutrymmen.

Vi ser fram emot att få besöka 
detta nya tillskott till Par Bricoles 
ordenslokaler.

Även Örebro Par Bricole har nya 
lokaler. Adressen hit är Örebro Par 
Bricole, c/o Odd Fellow, Köpman-
gatan 7, 702 10 Örebro, E-post: 
orebro@parbricole.se.
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Bäste bröder!
Sommaren visar sig 

från sin bästa sida och för 
många av oss bröder är 
det semester och ledighet. 
Kansliet har, som tidigare 
meddelats även det tagit 
semester men är nu åter 
på plats från 9:e augusti 
med normala öppettider, 
månd 9-12, onsd 17-19 
och torsd 9-12.

När vi nu så sakta åter-
går till det ”normala” vill 
vi från kansliet påminna 
om att anmälan till 
evenemang och gradgiv-

Kansliet öppnar igen 9 augusti 
...och så anmäler du dig digitalt

ningar sker genom anmä-
lan via vårt medlemssys-
tem. Hur du gör hittar du 
senare i den här artikeln.  

Det är också dags att 
tänka på Bricoleriets 
framtid. Lyft alla stenar, 
leta bakom varje buske, 
tag en extra titt i adress-
boken. Där du minst 
anar kan finnas en äkta 
Bacchi Riddersman! Om 
du finner honom har du 
redan den 18 september 
möjlighet dela med dig 
av det bacchanaliska ljus 
som undantränger kal-

AUGUSTI 

08-01: Magnus Strömland, 60 år 

08-01: Mattias Petersson, 50 år 

08-05: Carl Dorninger, 50 år 

08-14: Lars Ekholm, 70 år 

08-30: Mikael Ström, 75 år

SEPTEMBER 

09-06: Peter Nilsson, 60 år 

09-15: Michael Vallin, 50 år 

09-16: Thorvald Persson, 70 år 

09-21: Jonas Färnström, 50 år 

09-23: Gösta Hallström, 70 år 

09-28: Lars-Göran Forslund, 90 år

OKTOBER 

03.10: Magnus Åkervik, 60 år 

13-10: Mats Höglund, 60 år 

13-10: Håkan Widén, 75 år 

18-10: Paul Lundkvist, 60 år 

26-10: Stefan Dobas, 65 år

Styrande Kanslern  har ordet

muckiskt höstmörker. 

Vi ser framemot många 
ansökningsblanketter. 
Dessa hittar du på hem-
sidan malmo.parbricole.
se . Under menyrubriken 
Medlemssidor öppnar 
sig en rullgardin, längst 
ner ser ni, Ansök blan-
kett. Klicka på denna så 
öppnas blanketten, som 
du kan ladda ner/skriva 
ut och skicka in. 

Anmäl dig digitalt så här: 
1. Logga in! Så kommer 
du till Min sida 
2. Tryck på Evenemang 

3. Tryck på ”bocken” 
till vänster om aktuellt 
evenemang  
4. Ange deltagande och 
- i förekommande fall 
-måltid. 
5. Fortsätt att fylla i efter-
frågade uppgifter  
6. Spara 
7. Du får nu en samman-
ställning med bl.a. upp-
gift om hur mycket du 
ska betala. Den inbetal-
ningen sker som vanligt 
till bankgiro 418-2416

Sommar Klang!

/StK Mikael med kanslister

Jubilarer 
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