
Gustav III - Jackie Wahrgren

Årets stora nöjesbegivenhet inom Malmö Par Bricoles, den stora Bellmanbalen, avhölls på Malmö Konserthus den 
29 maj och blev enligt samstämmiga rapporter en stor succé.

Du kan läsa mer och se bilder därifrån på sidorna 2, 3, 4, 5 och 6!

Bellmanbal med Gustav III

Succé
Malmö PB gjorde succé i Stockholm 
med Uarda. 

 
Läs mer på sidan 2

Kväll att minnas
Det tycker våra rapportörer om  
Bellmanbalen. 

 
Läs mer på sidan 3  och 6

Nya Riddare
15 Bröder har upphöjts till Konung 
Sverkers Riddare. 

 
Läs mer på sidan 7

Nouvelles
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Ledare

Lyckad Bellmanbal
Hur går det med  
lokalflytten?

I höst är det ju dags att 
flytta från gamla lokalerna 
på Stora Nygatan till  Sirius-
palatset. Vi har frågat Göran 
Jacobsson , “flyttgeneralen”, 
hur det går.

– Vi har redan kommit långt 
och kommer att klara av tid-
planen, säger han.

– Det betyder att kansliet 
kommer att finnas på plats i 
slutet på augusti.

– Telefonen är redan inkop-
plad och det mesta av våra grejer 
finns redan på plats. Det som 
återstår nu i början på juli är att 
ordna med elen till datorer.

Besöksadress Kattsundsgatan 29a. 
Postadress: Box 4433,  203 15 
Malmö. Telefon: 040-121109.  
E-post: malmo@parbricole.se.  
Öppettider: Helgfri måndag-torsdag 
kl 09-11.

Så blev det då en riktig Bellmanbal! 
En bal som alla bröder, systrar och 
gäster som var där kommer att minnas! 
En bal som var precis så festlig som 
vi Styrande hade hoppats på när vi 
bestämde oss för att vi skulle avsluta 
vårens arbeten med en bal som också 
skulle vara en hyllning till vårt 
sällskaps förste talare och 
skald, Carl Michael Bellman. 

Det var mingel och bubbel, 
damer i fantastiska kreationer 
och eleganta kavaljerer, 
ett tänkvärt inslag från vår 
Theater, en festlig måltid, 
trubadurer som underhöll 
med bellmanska toner 
och lockade med sig alla i 
välkända sånger och inte 
minst en orkester som bjöd 
in till dans – och som det 
dansades. Det var en riktig 
bal!

Ett stort tack till alla som lade ner 
mängder med arbete för att det skulle 
bli just den härliga bal det blev! 

Som styrande mästare har man ju 

KortNyheter

förmånen att kunna delegera uppgifter. 
Den deputerade styrande mästaren 
Patric Jakobsson hade följaktligen fått ta 
ansvaret för att genomföra balen och jag 
vill framföra ett särskilt tack till Broder 
Patric för det arbete han lade ner.

Nu tar vi i bricoleriet 
sommarlov och vi möts igen 
till hösten. 

Den 15 september bjuds in 
till tredje graden och den 
fredagen den 1 oktober ges 
första graden. Då hoppas vi 
kunna hälsa många Bacchi 
riddersmän välkomna till oss. 

Till varje bricolist vill jag 
därför rikta uppmaningen att 
ta en titt i vänkretsen och se 
om där inte finns någon som 
gärna skulle vilja delta i våra 

nöjen eller kanske till och med bidra 
med sina talanger. 

Kontakta kansliet eller gå in 
på vår hemsida för att få en 
ansökningsblankett. 

/Lennart Fahlback, St.M.

Lennart Fahlback tillsammans med Christine Berggren

Ansvarig utgivare:
Lennart Fahlback 
Redaktör: Christer Brynielsson 
Foton i detta nummer: Urban 
Jacobsson, Axel Jacobsson, Bill 
Hansen, Mikael Risén och CG 
Mann från Göta PB.

Flyttgeneralen Göran Jacobsson på 
Bellmanbalen tillsammans med 
Kim Borgström.
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Bellmanbal 29 maj

En kväll att minnas...
För första gången firades Carl Mikael 
Bellman genom en bal, en Bellmanbal 
– på Malmö Konserthus den 29 maj 
med omkring 200 gäster, som trivdes, 
sjöng, höll tal, dansade.

I detta nummer av Nouvelles finns två 
olika rapporter från balen. På den här 
sidan från vår andre ordenskanslist 
Gunnar Edström. På sidan 6 från hans 
hustru Charlotte. Vi kan väl säga, att 
även om de var på samma fest, så har 
de lite olika fokus. Läs och begrunda!

”Kvällen inleddes med välkomstdryck 
av bubblande natur och mingel i 
Konserthusets foajé. Vi som var där 
kände oss genast hemma och på 
trivsamt humör. Säkerligen uppstod 
hos många gäster, manliga som 
kvinnliga, en önskan om att få tillgång 
till den här världen litet oftare. Någon 
främling talade litet avundsjukt om 
”materialspelare” syftandes på särdeles 
väl dekorerade bröders förmåga att 
imponera på det motsatta könet...

Liksom av en händelse hade vår 
favoritkonung, Gustav III, vägarna 
förbi. Stilenligt anlände han i häst 
och vagn och sällskapad av lämplig 
uppvaktning och klädd i tidsenliga 
kläder. Majestätets generösa natur förde 
honom ut bland undersåtarna där 
ömsesidiga övlighetsbetygelser utbyttes. 

Borden var dukade för middag 
en trappa upp, men här väntade 
hiskeliga upplevelser innan någon 
mat överhuvudtaget kunde komma på 
tal. Under väldigt buller och tumult 
framträdde plötsligt Fan själv. Över 
församlingen släppte den onde lös  
alla Malmös småjävlar.

Men när mörkrets krafter tycks som 
starkast, träder tre riddare fram, 
utrustade med kristet kors, påle (att 
köra ned i hjärtat på djävulen) och 
vitlök (att med blotta andedräkten 
skrämma bort vampyrer). De tre 
riddarna var våra Sdetyrande som med 
hjältemod i blicken beslutsamt jagade 
fan och hans anhang på flykten och 
räddade hela balen...

Sålunda kom vår middag igång efter diverse 
äventyr. En liten laxkreation till förrätt, 
kyckling med potatisgratäng och rotfrukter 
till varmrätt och en liten jordgubbsmousse 
till efterrätt. Till detta dracks vin av olika 
kulör och styrka för den som så behagade. 
Allt serverat av en ung personaluppsättning 
med god utvecklingspotential och 
under överinseende av vår eminenta 
providörsstyrka.

Måltiden förgylldes av våra tre fina 
trubadurer,  Jan Ek, Eric Sandberg och 
Mikael Ström, som tolkade Bellman och 
med vänlig hand och stämma bjöd oss att 
delta i vissa av sångerna. Paul Johansson 
framförde en välsjungen hyllning till 
kvinnan som avrundning på middagen.

Efter kaffet började så Balen med musik 
från en eminent 18-mannaorkester, 
som fyllde lokalen med vals, foxtrot, 
något bugg och mycket välljud. 
Engagemanget på dansgolvet var stort 
och intensivt. Från åskådarplats kunde 
man skänka en uppskattande tanke 
till de textilingenjörer som lyckas 
bygga alla dess trevliga dekolletage på 
damklänningar som tillåter en generös 
anblick, samtidigt som inget trillar ur. 
Bygga Öresundsbroar, släng dig i väggen!

Tack Par Bricole, tack Theatern, tack 
Musiken, tack alla bröder som bidragit i 
stort som smått för att ge våra gäster och 
oss andra en kväll att minnas.
Gunnar Edström

Succé av Malmö PB i 
Moderlogens stamhus

Malmö PB gjorde succé 
vid ett framförande av spexet 
”Uarda till Ling” hos Moder-
logen i Stockholm. 

Besöket kom till stånd efter 
en inbjudan av Lennart Berg, 
ansvarig för kulturaftnarna i 
Moderlogen.

Kvällen inleddes av SM Åke 
Pilotti, som gav en bejublad 
återblick av spexkonstens  
historia och utveckling.

Under två timmar lyftes 
taket på Stamhuset med sång 
och musik samt ett samman-
bindande ordflöde av Br Olle 
Hydbom.

Applåderna ville inte ta slut 
– extranummer framkallades. 
Efter denna bejublade spex-
afton blev spexarna hjärtligt 
avtackade av DSM Br Roland 
Berg, som framförde önske-
mål om mera utbyte av denna 
art mellan våra systerloger.

Samtliga PB bröder från 
Malmö, dvs. spexarna samt 
Malmö klubbkommité med 
Ingvar Larsson, Lars Lund-
ström och Anders Löfgren, 
blev därefter bjudna på en 
kvällsvickning.

/Ingvar Larsson,  
Lars Lundström   

KortNyheter

En bild från det bejublade 
framförandet av Uarda-spexet 
vid stamlogens möte i kungliga 
huvudstaden.
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Anita Precht, Bo Alerskans och Lena Thorlund.

Vlora Regjepaj tillsammans med Niels Simonsen.

Musiken

Henrik Fahl med hustru Barbro.

Makarna Jörgen och Ingegärd Håkansson med Gudrun 
Fahlback emellan.

Festliga bilder från Balen ... 

Katarina  Jarby och Peder Ringman.

Lena Kangas  med Lennart Bendz.

Kristina Fredin och Anders Hansson.



Bellmanbalen 29 maj

Balens ”räddare”... Henrik Fahl, Patric Jakobsson och 
Lennart Fahlback vädjar med armarna till högre makter.

Vår Bellman Jan Ek gör stiltrogen entré tillsammans med 
vår dans- och balettmästare Michail Bogatyrev.

Anki Bäckstedt förfäras inte alls trots att hon blir attack-
erad av Göran Björklund en av balens smådjävlar.

Bellman Jan Ek omgiven om av trubadurerna Eric  
Sandberg och Mikael Ström.

Balgeneralen Patric Jokobsson med fru Eva. Utan hans 
idoga arbete hade det inte blivit någon bal. Han får också 
en särskild eloge i Styrande Mästarens ledare på sidan 2.

Gustav III i Jackie Wahrgrens skepnad.

... med Gustav III och Bellman
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Bellmanbalen 29 maj

Sagolikt på ”slottet”...
”MIN BELLMANBAL
Jag älskar sagor och vad är mer 
sagolikt än en bal på slottet – förlåt, 
Konserthuset...

Förberedelserna startade i samma 
ögonblick som inbjudan kom. Har jag 
klänning, skor, smycken och måste jag 
fixa håret? Maken är mer van att klä sig 
i sin högtidsdräkt så han ser bara lite 
undrande ut.

Dagen är inne och vi anländer, inte i 
sjuglasvagn tyvärr, men i lagom tid när 
de flesta av de cirka 200 gästerna redan 
infunnit sig. Att se alla dessa människor 
i sina finaste kläder - klänningarna, den 
ena vackrare än den andra – gör att jag 
genast känner mig förflyttad till sagans 
värld.

Vi får en drink och rör oss sedan 
genom lokalen och pratar och hälsar 
lite här och där (minglar enligt 
nutida språkbruk). En grupp musiker 
underhåller i ena änden av lokalen 
och allt är bara så fint och belevat som 
det skall vara. Plötsligt blir det lite 
uppståndelse, många ah och oh hörs 
och alla rör sig mot ingången. Det visar 
sig att kungen skall göra sin entré. Och 
det gör han! I sitt följe har han sina 
hovmän och naturligtvis även Bellman. 
Kungen gör en storstilad uppvisning i 
fint manér och går runt bland gästerna 
och hälsar och bugar för alla. 

Inmarschen till middagen tar vid. 
Strax efter det att vi satt oss till bords i 
väntan på att avnjuta måltiden blir det 
plötsligt mörkt och upp ur underjorden 
stiger hin håle själv. Med honom 
kommer alla smådjävlar som skall göra 
grovjobbet. Djävlarna far runt bland 
människorna och kvinnor skriker och 
några dånar (tror jag). Plötsligt finns 
även liemannen där. Han går runt och 
jag liksom alla andra undrar vem han 
kan vara ute efter. Men lika plötsligt som 
allting började, lika plötsligt står ljusets 
män där. Stora, starka och självsäkra 
driver de ut de mörka krafterna. Med 
armarna uppsträckta mot himlen visar 
de hur det goda alltid vinner över det 
onda.

Efter denna chockerande upplevelse 
avnjuts middagen med mycket vin, tal 
och sång. Vi lyssnar på och sjunger 
Bellman-sånger av hjärtans lust och det 
låter faktiskt riktigt bra. 

Med trevliga bordskavaljerer går tiden 
mycket fort och snart tar dansen vid.
Det blir pampigt när den stora 
orkestern inleder med vals och vi 
svävar runt på dansgolvet på lätta 
fötter som så småningom blir lite 
ömmare – men vad gör det. 

Efter ett litet nachspiel bestående av 
en korv med bröd, åker vi lyckliga och 
glada hem i sjuglasvagnen.

Jag läste en artikel i DN häromdagen 
med rubriken ”Sagans prinsessor lär 
oss tackla livet”. Där säger man att det 
är viktig att ta del av sagorna, de kan 
användas som terapi när man mår 
dåligt. ”Budskapet i sagorna lär oss 
att utveckla en inre kvalitet. De bryr 
sig om andra och vill att vi skall vara 
lyckliga och att de som sliter belönas”.
Jag tror stenhårt på detta.

När jag vaknade dagen efter 
Bellmanbalens sagonatt, försökte jag så 
länge som möjligt hålla känslan kvar. 

Tack alla ni som möjliggjorde denna 
bal och tack alla ni som var med för att 
ni var så vackra och trevliga.”

Charlotte Edström

Malmö Svenska  
PB-Golfmästare

Malmö PB:s golfare tog 
hem lagsegern i Bacchi Horn 
Cup i Göteborg 31.5 – 1.6. 
Malmö PB kan därmed titu-
lera sig svenska mästare i golf 
- inom PB.

Laget som tog hem lag-
segern gjorde det på 209 slag 
netto, vilket är det hittills 
bästa resultatet i PB-golfens 
historia. Laget bestod av Nils-
Holger Thorsén, Evert Chris-
toffersson och Ralf Aretjäll. 

Våra välspelande bröder 
fick varsin välförtjänt medalj 
hängande runt halsen.

/Ingvar Larsson, bitr lagledare 
Karl-Erik Holm, lagledare/
St.K.em.

KortNyheter
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U pphöjelser och Göteborgsjubileum

KortNyheter
Göta PB:s kör 175 år 

Göta PB:s Bacchanaliska Kör har 
fyllt 175 år. Vid jubiléet deltog 
sångarbröder från Malmö PB. 

Evenemanget startade med 
att i Lorensbergsparken, 
avhålla en minneshögtid 
vid bysten av J A Wadman 
(Göta PB’s förste ”Talare och 
skald”). 150 sångarbröder 
med damer fanns på plats. 
Götakörens ordförande Claes 
Green hälsade oss välkomna 
och S.M Torsten Lehman 
högtidstalade. 

Efter detta middag som beled-
sagades av den månghövdade 
körens snaps och vinvisor. 

Efter repetition i Wasakyrkan 
hölls dagen efter den stora Jubi-
leumskonserten inför en fullsatt 
kyrka (800 personer). Och när 
en kör på 150 manskörssångare 
med stor orkester följer diri-
gentens vägledning då blir man 
euoforisk.

Gratulanter från såväl moder-
logen som systerloger stod i 
kö. Vår egen kör överlämnade 
”Hommage Par Bricole”  med 
minnesinskription.

Efter detta blev det bankett med 
god mat och dryck. Festen avslu-
tades med dans till sena natten. 

På söndagen träffades vi på 
Göteborgsoperan med bl.a. 
skönsång av Operaprimadonnan 
Carolina Sandgren. Därefter 
genomförde hela kören  
Nationaldagsfirande med sång 
på Jussi Björlings plats utanför 
Operan.

Paul Johansson, Ordf.D.B.K   

n Följande Bröder har upphöjts till 
Grad IV och Durchseende Bröder:

Krister Askaner, Ken Ceder, Martin 
Eksten, Magnus Fahl, Jonas Hildebrand, 
Axel Jakobsson, Carl-Magnus Oredsson, 

Kenneth Parnefjord, Morten Persson, 
Eric Sandberg, Sven Sjöstedt, Anders 
Tegel, Bo Walldén och Martin Wigvall

Mer om Grad IV på www.parbricole.se

Både 15 nya Riddare...

Den 7 maj upphöjdes 15 nya bröder 
till Konung Sverkers Riddare-Bröder i 
Riddarsalen på Malmöhus slott: Stefan 
Adregård, Lars Andersson, Christer 
Brynielsson, Bjarne Bülow, Åke  
Gustafsson, Erik Herslow Bergman, 
Kaj Göran Jonasson, Kristjan Laks, 
Sven-Olof Land, Jonas Malm, Mats 
Malmborg, Christoffer Månsson, Håkan 
Rylander, Carl Johan Sundqvist.

Under Ceremonimästaren pro  
tempore Björn Lunderqvists ledning 
dubbade Styrande Mästaren Lennart 

Fahlback de nya riddarna. Efter 
receptionen, som blev mycket stämn-
ingsfull och värdig, bjöds på vårvisor 
i Danska Trädgården. Lite kylslaget, 
men med sekt och härliga sånger 
hölls värmen uppe.

St.M. påpekade i sitt tal till recipi-
enderna att den sjunde graden gavs 
för första gången redan 1803. 

Recipienderna lät sin tacksamhet 
strömma mot bröderna i form av väl-
formulerade ord från KSR Kaj Göran 
Jonasson. 

... och 14 nya i Grad IV
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Vi Gratulerar

Kalendarium

Carl-Eric Carlberg och Göran Mårtensson, som numera kan stoltsera 
med PB:s Grad 11, som endast ca ett dussin Malmö-bröder har.

n 4 september: Köpen-
hamnsresa med buss. Gå 
in på vår Hemsida i augusti 
för mer information.
/Klubbkommittén. 
n 15 september: Grad III.
n 1 oktober: Grad I.

n 6/8 RGK Sune Karlsson 
60 år 
n 18/8 KMR Lars Norén 
75 år
n 31/8 KMR Anders 
Samuelsson 60 år 
n 21/9 KSR Guy Perche 
70 år 
n 22/9 RGK Mats Hankell 
60 år
n 24/9 KMR Olle Hydbom 
60 år 
n 5/10 v.G-r Volker Keim 
70 år
n 7/10 KMR Tommy Olsson 
60 år 
n 9/10 KMR Sven-Olof 
Johansson 50 år 

Inbjudan till Malmö Golf 
Cup 2010 14 September
på Bosjökloster Golfklubb, 
Höör.
 
Detta är en inbjudan till 
golfare i Malmö PB, som 
får möjlighet att spela på 
Bosjöklosters Golfklubb för 
endast 220:-.    

Tillhör din klubb inte 

Sydpoolen – får du betala 
320:-
 
Anmälan gör Du själv till 
våra lagledare senast 30 
augusti. 
 
 Ta vara på denna möjlighet 
till gemenskap att få spela på 
en rolig golfbana i trevliga 
bröders sällskap.

Lördagen den 10 april 
gavs den Högsta Graden 
inom Sällskapet Par 
Bricole i Stamhuset på 
Urvädersgränd i Stockholm.
I år hade vi glädjen att få 
se två av våra Bröder från 
Malmö PB upphöjas.

Denna grad ges endast vart 
annat år. De Malmö-bröder 
som i år fick den stora äran 
var Carl-Eric Carlberg och 
Göran Mårtensson. 

De upphöjdes till Riddare 
av Svarta Korset vid en 

högtidlig ceremoni i 
Riddarsalen i Stockholm 
under ledning av vår 
Stor-Mästare och Stor-
Ceremonimästare. 

Carl-Eric Carlberg, som varit 
medlem i Malmö PB sedan 
1976, antog valspråket: 
Memento audere semper 
(Kom ihåg att alltid våga). 

Carl-Eric har varit trogen 
den Bacchanaliska Kören 
och också tjänstgjort som 
General-Ceremonimästare 
med bejublade hyllningar 

av våra Styrande vid 
Barbarakalasen. 

Göran Mårtensson, som 
varit medlem i Malmö 
PB sedan 1970 antog 
valspråket: Med musiken 
mot framtiden. 

Göran har varit Ordförande 
i den Bacchanaliska 
Musiken sedan 1985 och 
har många strängar på sin 
lyra.

Malmö-bröder fick 
PB:s högsta grad

Inbjudan - Malmö Golf Cup 14.9
 Första start kl. 09:00 och 
spelsättet blir slaggolf.
 
Som vanligt gäller ”först 
till kvarn” då vi bara har ett 
begränsat antal platser.
 
Karl-Erik Holm, 040-265051            
070/655 17 54             
Ingvar Larsson, 040-424661
070/834 34 03

Staffanstorp Bråhögspl. 5,  
046-25 75 75
Malmö Kronborgsv. 20,  
040-21 81 81
Limhamn Järnvägsg. 38,  
040-16 05 25
Bjärred S Västkustv. 4,  
046-29 15 45
Vellinge Österg. 6,  
040-42 01 10
Lund Byggmästareg. 1,  
046-15 80 55


