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Ansvarig utgivare:   
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Ordens-Redaktör:  
Christer Brynielsson

Fotografer i detta nummer:  
Anders Andersson,  
Lennart Fahlback,  

Christer Brynielsson.

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

Vill ni ha en frackkväll?Läs mer på vår hemsida!

Frackar
från 1.999;-

KUNDTJÄNST 0454-572 055

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

Komplett sortiment av Högtidskläder

www.fracklagret.se

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

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

Mer om denna 3:e Grad och flera 

bilder kan du hitta på Malmö 

PB:s hemsida, www.malmo.

parbricole.se.

Styrande Mästaren har ordet

Par Bricole - som av en tillfäl-
lighet…

”Inbördes Wänskap, Aktning 
och Förtroende äro detta Säll-
skaps hufvudsaklige föremål. Att 
under muntra och anständige 
tidsfördrif lindra lifvets besvärlig-
heter…” 

Glada infall, improvisationer och 
upptåg har alltid  
varit Sällskapets 
kärna och som en 
”liten tillfällighet” 
be-nämnd Covid 
har allt detta nu 
satts ur spel. 

Förra Nouvelles 
handlade om Grad 
II i januari men 
sedan tog det slut. 

Vi Styrande har 
emellertid försökt 
att förmedla bri-
colistiska inslag 
i vardagen med återkommande 
Nyhetsbrev och Theatern har delat 
med sig av t.ex. spektakel. 

Ämbetsmännen och Talanggrup-
perna håller som bäst på att planera 
för återstart med Grad III och I i 
september. 

Besked återkommer vi med. Vi 
måste se tiden an med tillförsikt 
och hoppas på muntrare dagar 
framöver. 

Nu finns tid att planera för de 
senare sammankomster under hös-
ten - Grad IX, Gåsakalaset, 5/8:an 
och så naturligtvis Sällskapets stora 
högtidsdag: Barbara-kalaset.

Har min bror någon Bacchi Rid-
dersman i sin omkrets? 

Det finns alltid möjlighet att 
anmäla nya intresserade till kans-
liet. Ansökan finns på vår hemsida: 
malmo.parbricole.se/Medlemssi-
dor/Ansökningsblankett.

Bästa Bröder, i dessa tider är det 
av särskild vikt att vi försöker hålla 

kontakt, även om 
det får bli på lite 
avstånd. Ta väl 
hand om er!

Vi Styrande ska 
göra allt i vår makt 
att verka för in-
bördes ”Wänskap, 
Aktning och För-
troende” och hop-
pas att åter träffas 
den 6 september.

Bo Alerskans 
Styrande Mästare 

En ”liten tillfällighet” 
som satte allt ur spel

”...i dessa ti-
der är det av 
särskild vikt 

att vi försöker 
hålla kontakt, 

även om det får 
bli på lite av-

stånd.”
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Corona-krisen Theaterns Spectacles

Bacchanaliska Theatern underhöll i 
Covid-19-tider med Live-Spectacle 

Malmö Par Bricoles Bacchanaliska 
Theater har för att förnöja Bröderna 
gjort ett par live-spectacles.

Det första sändes live torsdagen den 
11 juni och lades sedan ut  med länk 
på You Tube. Det andra, som var 
Theaterns Midsommar-visor med 
Corona-Instruktion kom vid Midsom-
mar och finns även det på You Tube 
att lyssna och se på.

Det första Spectaclet innehöll både 
skämtsamma funderingar kring isole-

ringen på grund av Corona/Kovid19 
samt skön Trumpetmusik av Malmö 
PB:s fantastiska trumpetare Leif 
Bengtsson. Medverkande i första spec-
taclet var Lars Idoff,  Benny Ambohm, 
Bo Alerskans, Lars Johnsson, Anders 
Andersson, Peter Nilsson samt Leif 
Bengtsson. 

Midsommarvisorna framfördes av 
artistgruppen Silla-trion och bestod av 
en ”rysk” version av ”Små grodorna”, 
en vals från Limhamn och en speci-
alversion av “Så går vi runt kring en 

midsommarstång” med instruktion 
i hur vi tvättar våra händer, håller 
avstånd och nyser i armvecken.

Theaterdirektör Benny Ambohm 
utlovar fler spectacles från Theaterns 
sida. De ska produceras och publiceras 
efter hand. Så håll koll på våra Digi-
tala Nyhetsbrev, så att du inte riskerar 
att missa dem!

Här är länken till You Tube:  
https://youtube/Sl2Nu-Ikez8

Tre Theaterbröder ”klär ut sig” som kända danskar för att kunna ta sig till Köpenhamn. 

Bilden till vänster: Benny Ambohm och Leif Bengtsson. Till höger: Benny Ambohm som Barbara. Bilden på omslagets förstasida är 
Lars Idoff, som letar efter Bröderna under podiet i Bellmansalen.. Spectacle-fotograf: Anders Andersson.
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Kallelse Årsmöte 9 september 

Kallelse till årsmöte 9 september
KALLELSE till ÅRSMÖTE 
Onsdag 9 september 2020 kl. 18.30. 
Eftersits med smörrebröd och öl. 
Alla Bröder hälsas hjärtligt välkomna! 
Årsredovisning tillgänglig på Kansliet.

Är fysiskt möte inte möjligt hålles 
mötet digitalt! 

/De Styrande

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 2019 och balansräkning per 31 
december 2019

8. Disposition i anledning av vinst/
förlust enligt den fastställda balansräk-
ningen

9. Fråga om ansvarsfrihet för De Sty-
rande och Drätselnämnd

10. Information om budget för 2020

Det lysande sällskapet
Malmö Par Bricole

11. Fastställande av årsavgifter och 
gradavgifter för 2021

12. Bemyndigande att teckna Sällska-
pets 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 ledamöter i drätselnämnden 
som det ankommer på årsmötet att 
utse.

15. Övriga frågor.

16. Utdelning av 40-Års Tecknet samt 
den Sju-uddiga Besöksutmärkelsen  
(uppgift härom ska aktuell broder ha 
inlämnat till kansliet i god tid).

17. Mötets avslutande

Efterlysning
För att göra det möjligt för fler 

Bröder att engagera sig efterlyser vi 
inom OIC, Ordens Informations 
Committé, fler Bröder som vill vara 
med oss - att skriva i tidningen eller 
till Hemsidan, att vara med och 
producera vår årsbok, fotografera, 
layouta eller redigera.

Vi tar alltid med tacksamhet emot 
Bröder som vill engagera sig och vara 
med i vårt glada gäng. 

Ifjor arrangerade vi en lyckosam 
fotoutbildning, som gjorde att vi på 
köpet fick fler Ordens-Fotografer. I 
år planerar vi att ordna fler kurser, 
t.ex. i hur vi skriver till vår tidning 
eller gör vår hemsida. Är du intres-
serad får du gärna höra av dig.

/Christer Brynielsson 
Ordens-Informationsmästare, OIM 
E-post: christer@brynielsson.se 
Mobil: 0730-34 38 00.

Tunnare Årsbok i år

På grund av Corona-pandemin och 
de nya datareglerna GDPF är årets 
version av Årsboken för Malmö PB 
något tunnare än vanligt.

Pandemin har ju gjort att vi tving-
ats ställa in det mesta av verksam-
heterna under våren, därför är 

också av naturliga skäl Årskröni-
kan kortare än vanligt. Totalt är 
sidantalet 120 sidor.

GDPR har också gjort att vi tving-
ats minska på personliga uppgifter 
som adress m.m.
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Digitala Nyhetsbrev

Digitala Nyhetsbrev ger aktuell  
information och underhållning

Digitalt Nyhetsbrev Nr 2 - Vecka 22-23, 2020

Nyhetsbrev
Under stora delar av våren har vår verksamhet ställts in p.g.a. rådande res-

triktioner i coronatider. Vi Styrande  upplever att många är de Bröder som 

längtar efter att återigen få träffas under bricolistiska former och ”under 

muntra och anständiga tidsfördrif lindra lifvets besvärligheter”. Vi saknar 

den ömsesidiga gemenskapen och brödraskapet som under normala om-

ständigheter ingår som en normal del i våra liv.

Höstens verksamhet hoppas vi på att kunna genomföra i vanlig ordning 

men det krävs förstås att Folkhälsomyndigheten tillåter sammankomster 

av fler än 50 personer för att det på ett bra sätt ska kunna bli en gradgiv-

ning med alla sedvanliga arrangemang. Vi planerar således för detta men är 

beredda att dra i nödbromsen om så skulle krävas. Ett beslut om Grad III 

behöver vi ta senast i månadskiftet juli/augusti för att allt ska hinnas med 

med  inbjudningar, anmälningar, repetitioner etc. För övriga gradgivningar 

under hösten återkommer vi med information i kommande Nyhetsbrev.Årets årsmöte har vi tyvärr varit tvungna att skjuta upp men vi kommer 

att göra ett nytt försök att genomföra detsamma onsdagen den 9 september 

klockan 18.30 i Bellmansalen. Kallelse i vanlig ordning kommer att skickas 

ut. Däremot kommer det möte med Stora Rådet som skulle avhållits den 

18 mars inte att genomföras alls utan de frågor som är aktuella får tas upp 

på nästkommande möte i december.

Kansliet är stängt sedan den 18 maj men det går bra att skicka mail i van-

lig ordning till malmö@parbricole.se eller om så krävs ringa till StK Mikael 

Risén på telefon 0733-44 41 39 för konkret information eller svar på fråga 

som dykt upp.

Många längar efter att få träffas igen

Hoppas genomföra till hösten

Årsmöte 9 september?

Kansliet stängt sedan 18 maj

• Lyssningstips i Corona-tid

• Nyhet från Arbetsgraderna: 
Inför Rekvisitörer

• Upprop till golfande bröder

• Poetiska funderingar från  
Körens ordförande

• Aktuella födelsedagar

• Lärorik och spännande historia 
om Pildammsparken och ett 
rånmord

Nyhetsbrevet ges ut i form av en 
PDF och går enbart ut till Malmö 
PB:s medlemmar (som har e-post).

Här är några av rubrikerna i utgå-
van från början av juli :

• Planer finns för nystart vid 
Grad 3 i september. Skulle vi få 
andra rekommendationer från 
FolkHälsoMyndigheten kom-
mer vi att dra i handbromsen i 
god tid före.

• Ny tid för årsmöte – den 9 sept

Malmö PB har i dessa Corona-tider 
givit ut digitala Nyhetsbrev.  Syftet 
är att ge aktuell information om vår 
verksamhet och att ge lite avkopp-
ling och underhållning om man går 
hemma i isolering och saknar sina 
PB-Bröder.

Det första numret kom i vecka 19-
20. Det andra i vecka 22-23.  
Nr 3-2020 kom i vecka 26-27 och 
ett 4:e nummer planeras till i bör-
jan på augusti.
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Taxitalangerna från Näset

Malmö Par Bricole är som vi alla 
vet ett brödrasällskap. Men inom 
sällskapet finns olika grupper, en 
del med uppgifter i verksamheten, 
t ex våra talanggrupper Kören, 
Sången och Theatern. 

Sedan finns det några grupper, mer 
eller mindre kända, som bildats av 
bröder med samma intresse, t ex 
golfspelare. En sådan grupp, min-
dre känd för de flesta, men med en 
mycket regelbunden verksamhet är 
Taxitalangerna från Näset. 

Detta är en ”talanggrupp” som 
sammanträder direkt efter våra 
gradgivningar. Lokal för gruppens 
möten är lämplig taxibil vars färd-
mål är Näset, där samtliga grup-
pens medlemmar har sin hemvist.

Mötet inleds vanligtvis direkt när 
beställt fordon nått Amiralsgatan. 
Ett givet ämne att avhandlas är för-
stås den just timade gradgivningen 
med efterföljande måltid. 

Det är en mycket erfaren samling 
bröder som diskuterar t ex cere-
monimästarens rörelser på golvet, 
ordförandens sätt att svinga klub-
ban, övriga talanggruppers bidrag 
eller providörens sätt att kombinera 
dryck och mat vid måltiden. 

Som alla kan förstå framkommer 
många kloka synpunkter. På grund 
av bristen på organisation, d v s 
sekreterare, stannar dock oftast 
dessa för bricoleriet värdefulla tan-
kar inom gruppen och kan därför 
endast i liten utsträckning bidra 
till bricoleriets positiva utveckling. 
Arbete pågår dock på att på något 
sätt hitta en metod för detta. 

I höjd med Vellinge vidtar sedan en 
annan viktig diskussion, nämligen 
hur kostnaden för sammanträdet 
ska betalas eller snarare hur kostna-
den ska fördelas. Här framkommer 
de mest sofistikerade beräkningar 
med hjälp av division, regulade-

tri och andra kända och okända 
metoder som skulle göra ordens 
skattmästare imponerad. Efter att 
fördelningen godkänts regleras det 
ekonomiska med ett snabbt utbyte 
av sedlar och swishnummer 

Så småningom nås transportens 
destination, mötet avslutas med 
ett nattklang och bröderna stiger 
efterhand av och beger sig till fots 
till närliggande boning och grup-
pens preses, KMR Lennart Bendz 
kan andas ut och vara tacksam för 
ännu ett framgångsrikt möte med 
taxitalangerna från Näset, att så 
många kloka tankar ventilerats och 
att alla kom nöjda 
hem med två äkta 
bricolistiska upple-
velser under samma 
kväll.

Rapportör:  
Lennart Fahlback.

Talangmöten i taxi i natten

Taxtitalangerna från Näset, som just ska påbörja ett av sina taximöten efter ett Barbara-kalas på Malmö Rådhus.
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Historiska nedslag

Historiska nedslag 

Smått & Gott med historiska ögon
På den här si-

dan kan du hitta 
några historiska 
tillbakablickar ur 
ett malmöitiskt 
PB-perspektiv.

Först ett stort 
och härligt re-
portage i Svensk 
Damtidning från 
Malmö PB:s 
125-årsjubileum - 
se PDF till höger 
på denna sida! 
Året var 2003.

Längst ned på 
denna sidan hit-
tar du annonser 
från Sydsvenska 
Dagbladet. Det 
var på den tiden 
vi annonserade 
officiellt om våra 
möten. De här 
två PDF:rna från 
SDS är från året 
1878.

Upphittare av 
dessa historiska 
dokument är som 
vanligt Ordens 
Historiker Len-
nart Fahlback.
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AUGUSTI 
08-06: Sune Karlsson, 70 år 
08-18: Lars Norén, 85 år 
08-31: Anders Samuelsson, 70 år

SEPTEMBER 
09-01: Dag Sundewall, 70 år 
09-08: Staffan Sjöholm, 75 år 
09-12: John Helgesson,  75 år 
09-22: Mats Hankell, 70 år 
09-24: Olle Hydbom, 70 år 
09-25: Anders Andersson, 60 år

OKTOBER 
10-02: Christoffer Willenfort, 50  
10-05: Volker Keim, Grad, 80 år 
10-07: Tommy Olsson, 70 år 
10-08: Jackie Wahrgren, 75 år 
10-09: Sven-Olof Johansson, 60 år 
10-10: Thomas Wiberg, 75 år 
10-23: Martin Thysell, 50 år 
10-28: Martin Wigvall, 50 år

NOVEMBER 
11-03: Jonas Bengtsson, 60 år 
11-05: Ken Ceder, 60 år 
11-16: Mikael Risén, 60 år 
11-22: Jonas Hildebrand, 50 år

DECEMBER 
12-02: Rikard Källström, 70 år 
12-02: Göran Holmberg, 70 år 
12-09: Per-Olof Gustafson, 70 år 
12-14: Staffan Fröberg, 75 år 
12-15: Lennart Engholm, 80 år 
12-16:  Staffan Appelros, 70 år 
12-21: Åke Forsell, 80 år

Jubilarer  Augusti - D ecember 

P lanerade  
möten och 
Gradgivningar 
till hösten
(Tid och plats meddelas på 
hemsida och i mail.)

- 4/9 Grad III

- 9/9 Årsmöte

- 26/9 Grad I

- 16/10 Grad IX

- 6/10 Grad VI

- 8/11 Minneshögtid 

- 18/11 Förgrad 5+8

- 5/12 Barbara  

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

Luftrening och luktsanering

Eliminerar effektivt lukter från 
nikotin, parfym, husdjur, sopor.

Hotellrum – Bilar – Båtar – Soprum

www.swema-trading.se
040 - 16 40 50

Styrande Kanslern 
Mikael Risén meddelar att 
han i dagsläget inte kan säga 
exakt när kansliet öppnar 
igen. Det står och faller med 
utvecklingen av Pandemin. 
Planen är dock att man ska 

öppna Kansliet igen den 18 
augusti.

Nytt på Kansliet är också 
att vi nu fått ny kanslichef 
efter Peter Svenburg. Det 
är Anders Nyquist, som tar 
över.

Ny Kanslichef utsedd -  
 men öppettiderna oklara

De som jobbar på Kans-
lietr blir: StK Mikael Risén, 
Gösta Hallström, Anders 
Nyquist, Torgny Kjällberg 
och Mikael Wärn. (Se bil-
derna här under!)

Mikael Risén Gösta Hallström Anders Nyquist 
Kanslichef

Torgny Kjellberg Mikael Wärn


