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Vi har flera Bröder på nya ämbeten. 
Läs vilka som blivit upphöjda.
                               
                sid 4

Vår Stormästare Åke Pilotti har varit 
på Malmö-besök.

    sid 6 och12

StormästarbesökPå nya ämbeten

Rena körslaget vid tredje gradens kalas

Ceremonimästaren för Arbetsgra-
derna är mannen, som fjällvandrar 
en gång om året.
         sid 10-11

Sid  8-9

Göta PB:s chorchefs besök vid Tredje Gradens festmåltid blev rena körslaget, där Götas Anders Ottosson ”slogs” med Malmö 
PB:s egen chorchef Hans-Peter Frank om att kunna överträffa varandra i försöken att få kören att sjunga högre och högre, 
bättre och bättre. Resultatet blev förstås lysande.
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Ny Riddare-Ceremonimästare

Ny General-Ceremonimästare

Ny Ordens-Providör

Ny Ordens-Kamrer
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F ödelsedagar och Ledare

”Nyckeln till bricoleriet”

Jag skriver inte dagbok men skulle 
jag göra det så skulle mina anteckning-
ar den 29 september bli ungefär så här.

Upp tidigt för att förbereda dagen 
och för en första kontakt med Stor-
mästaren Pino Pilotti, som med tåg 
var på väg för att besöka oss i Malmö 
PB. Tog sedan fram och borstade 
till fracken, strök en 
frackskorta och letade 
rätt på lämplig fluga. 
Hämtade sedan ett 
lunchfat för lunch 
hemma tillsammans 
med Stormästaren och vår Deputerade 
Styrande Mästare Patric Jakobsson.

Lunchen avåts och sedan bar det 
iväg med till St. Pauli Södra Kyrkogård 
där vår ordens första Talare och Skald 
David Lorenz Beyer ligger begraven och 
där Sällskapet år 1909 reste en vacker 
gravsten. Hyllningen av Beyer beskrivs 
närmare på annan plats i Nouvelles men 
jag måste säga att jag kände historiens 
vingslag såväl inför den nu 103 år gamla 
gravstenen som inför de ord som fram-
fördes vid hyllningen av Beyer 1909 och 
som nu i valda delar ånyo upplästes.

Från kyrkogården en snabb förflytt-
ning till Siriuspalatset, där förberedel-
serna för första graden var i full gång. 

Styrande Mästaren Lennart Fahlback vid minneshögtiden för Ordens förste Talare och Skald.

Efter en välbehövlig förfriskning var det 
dags för procession in i Bellmansalen där 
Ordförande Johan Revstedt och Ceremo-
niMästaren Pro Tempore Johan Rydelius 
med bricolistisk esprit vägledde 20 Bacchi 
Riddersmän in i bricoleriet. En lysande 
föreställning! Ett kort besök i baren och 
sedan inleddes måltidskalaset, ånyo under 
demonstration av hur våra bricolistiska 

ledord ordning, styrka, 
munterhet och förtro-
lighet kan tillämpas i 
praktiken. Mat, tal, sång, 
musik och medaljer och 

snart var kvällen tillända. Efter en avslu-
tande pilsner i baren lätta steg hem. 

Väl hemma satte jag mig ned och 
försökte sammanfatta dagen, en dag full 
med historia. Hyllningen av vår Broder 
Davis Lorenz Beyer med de ord som 
1909 framfördes av Styrande Mästaren. 
Det hade också varit en dag fylld av 
framtid och hopp. Vi fick glädjen att 
hälsa välkomna 20 nya Kommendörer 
som kommer att ta ansvar för att Malmö 
Par Bricole lever vidare till gagn för 
bröderna och det kulturarv vi vill föra 
vidare. Är det inte just här nyckeln till 
bricoleriet finns, respekt inför historien 
och tro på framtiden?! 

/Lennart Fahlback, St.M.

n 15.10: KMR Lars-Åke 
Sjöquist, 75 år

n 22.10: KMR Sven Ohlsson, 
70 år

n 24.10: KSR Börje Christens-
son, 70 år

n 3.11: G-r Lars Lundström, 
75 år

n 10.11: G-r Sven Stråhlén,  
85 år

n 11.11: KSR Sven-Olof Land, 
70 år

n 13.11: G-r Bert Frithiof, 75 år

n 19.11: KMR Per-Erik Wik-
lund, 75 år

n 20.11: KMR Owe Ranert,  
85 år

n 24.11: KOBÖK Rolf Juvéus, 
70 år

n 3.12: RGK  Leif Hallberg,  
75 år

n 8.12: O.S.B. Torgny Kjell-
berg, 60 år

n 12.12: RGK Ulf Thorsén,  
75 år

n 18.12: RGK Arne Fuxner, 
75 år

n 20.12: KSR Åke Gustafsson, 
75 år

n 21.12: KMR Svante Falk, 
80 år

n 25.12: KMR Arne Nyman, 
80 år

n 28.12: KMR Lennart Pehrs-
son, 90 år

F ödelsedagar 

Ansvarig utgivare: 
Lennart Fahlback 
Redaktör: Christer Brynielsson 
Bilder: Bill Hansen, Christer 
Brynielsson, Jan Skårstedt

St M  har ordet 
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M almöP B:s H istoria

Malmö PB hedrade  
Ordens förste skald

Våra Styrande, Par Bricoles Stormäs-
tare Åke Pilotti, Malmö PB:s Riddare 
officianter och Ordens-Trubadur 
hyllade Malmös förste Ordens Skald 
David Lorenz Beyer vid en högtidlig 
ceremoni vid graven på St Pauli södra 
kyrkogård lördagen den 29 september.

– David Lorenz Beyer (bilden ovan) 
föddes år 1833 och skrevs in i vårt säll-
skap 17 maj 1878 och blev därmed en 
av Malmö Par Bricoles första medlem-
mar. Han var i stort sett under hela sin 
bricolistiska gärning Ordens Talare 
och Skald och har efterlämnat en 
mängd texter, som ännu idag är aktu-

ella och som vi fortfarande kan lyssna 
till. Den mest kända är texten till 
sången ”Träden fram till bålen, Brö-
der” som sjunges av kören vid Barbara-
firandet, uppgav Lennart Fahlback vid 
den högtidliga minnesstunden då även 
en krans lades ned vid graven.

Deputerade Styrande Mästaren 

Patric Jacobsson citerade några 
verser av N.G. Strömberg, den ordens-
skald, som efterträdde Beyer. Bland 
annat denna:

”Därför D L Beyers namn 
Vi i tacksam hågkomst gömma 
Ingen, ingen skall det glömma, 
Som i P-B.s ljusa famn 
älskar om det flydda drömma.”

Beyer gick bort år 1907 och Bröderna 
beslöt då att resa en gravsten och för 
all framtid bekosta dess skötsel, något 
som sällskapet gör än idag. Gravste-
nen avtäcktes 1909 och har så sent 
som i år restaurerats med ny guldtext.
Efter kransnedläggningen hölls en 

tyst minut och Ordens -Trubadur Jan 
Ek sjöng ett par verser ur Bellmans 
epistel Nr 81.

/Christer Brynielsson, O.R-rStyrande Mästaren Lennart Fahlback 
talar vid Ordensskaldens grav.

Ordens-Trubadur Jan Ek framförde en 
Epistel 81 av Bellman vid ceremonin.

Informations  
Collegium  
träffar  
Stormästaren

Ordens Informations Colle-
gium (OIC) fortsätter arbetet 
med att försöka förbättra 
informationen för Par Bricole 
i hela landet med ett möte 
med Stormästare Åke Pilotti i 
Stockholm den 18 oktober.

Vid mötet kommer att finnas 
representanter från så gott 
som samtliga loger i landet.

En av OIC:s första utmaning-
ar blir att utveckla innehållet 
på Sällskapets internetplats. I 
skrivande stund arbetar OIC 
på ett förslag till en ny inne-
hållsstruktur och nya funktio-
ner till den publika hemsidan. 

Inom Malmö Par Bricole 
pågår en test, där hemsidan 
produceras med ett nytt pu-
bliceringsverktyg, WordPress. 
Denna kan du titta på om du 
skriver in den icke-officiella 
webbadressen graduate.par-
bricole.info. Samtidigt har vi 
förstås kvar den gamla offici-
ella www.parbricole.se/malmo. 

Syftet med testet är att 
utvärdera om vi kan hitta ett 
verktyg som gör det lättare för 
oss att skapa en mer aktiv, ny-
hetsbetonad extern webbplats.

Vad försöket kommer att 
mynna ut i är för tidigt att 
säga. Målet är att ha en ny 
hemsida till början av nästa år, 
antingen med ett nytt publi-
ceringsverktyg eller med det 
nuvarande.

Ansvarig för att samordna 
OIC-arbetet mellan landets 
loger är Janne Skårstedt vid 
Moderlogen. Till sin hjälp har 
han en ledningsgrupp som för 
närvarander består av Chris-
tian Alcenius, Borås PB samt 
Christer Brynielsson, Malmö 
Par Bricole.

/Christer Brynielsson, O.R-r



4   

P å nya Ämbeten

Ny Riddare-Ceremonimästare blir den tidigare  
General-Ceremonimästaren Bo Alerskans, KMR.

Ny Riddare-Intendent blir den tidigare Ordens - 
Providören Christian Hellberg, RGK.

Ny Ordens-Kamrer är Christoffer Månsson, KSR

   
   

   
   

 O
rdens-Kamrer

Ny Ordens-Providör blir Peter Jangbro, KMR, tidigare Providör.

   
   

   
   

 O
rdens-Providör

Ny General-Ceremonimästare blir Rickard Aspegrén, G-r.

   
 G

en
er

al-Ceremonimästare

   
   

   
  R

iddare-Intendent
   

 R
id

da
re-Ceremonimästare



5   

P å nya Ämbeten

F.d. domare, finanschef, VD, IT-chef  
- Ny Ordförande för Theatern 

Peter Svenburg, nybliven pensionär, 
f.d. domare, finanschef, VD och IT-
chef har vid ett extra årsmöte inom 
Theatern valts till ny ordförande 
för Den Bacchanaliska Theatern vid 
Malmö PB.

– Jag värvades till PB av en gammal 
kompis, Ulf Haagerup, som numera 
finns i Göta PB. Men egentligen var 
det nog min pappa Ebbe, som stod 
för värvningen…

– Pappa var med i PB, men han be-
rättade aldrig någonting för mej. Inte 
ens vilken grad han uppnådde. Mitt 
enda synliga minne är gradbandet 
från Grad I. Det hade jag av någon 
anledning hängande i mitt pojkrum 
bland pop- och idrottsaffisher och 
annat.

– Det blev en sorts trauma för mej. 
Vad var detta Par Bricole egentligen? 
Jag blev så nyfiken, så jag tänkte att 
jag måste ta reda på vad det är…

Så Peter gick med i PB han också. 
Det var 2006. Idag innehar han Grad 
VII och är nybliven ordförande för 
Theatern. Ja inte bara ordförande. 
Han deltar även som skådespelare och 
producent efter att ha blivit lockad till 
Theatern av Göran Jacobsson 2008.

– Det känns jättetrevligt. Visst blir 
det mycket jobb, men fördelen med 
PB är man träffar så många trevliga 
människor. Det är en fin blandning 
av lättsinnighet och humor med ett 
allvar i bakgrunden.

Civilt har han efter en jur.kand.
examen arbetat som domare, bland 
annat i hovrätten, som förbundsjurist 
inom LRF, som bolagsjurist inom 
Euroc/Heidelberg/Cementa till dess 
han tröttnade på att han bara fick ge 
råd och inte bestämma, då blev han 
först finanschef, sedan VD i ett finans-
dotterbolag i Schweiz, sedan vice VD i 
Gyproc och slutligen CIO, dvs IT-
ansvarig för koncernen i Heidelberg. 
Även fem år i koncernledningen i 
Trelleborg hanns med innan pensio-
neringen. I pensionärstillvaron idag 
inryms - förutom PB - styrelse- och 
rådgivningsuppdrag.

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

m.m

Airmaster 
Luftrenare - En av Sveri-

ges mest sålda!
Västanväg 57, 216 15 Limhamn

Även om Peter inte spelat teater 
själv tidigare har han upptäckt inom 
PB att det är roligt.

Han tycker att det är viktigt att 
styrelsen är engagerad i teaterarbetet, 
men anser samtidigt att det operativa 
arbetet ska skötas av teaterns medlem-
mar och teaterdirektören. Han anser 
också att teatern ska vara bärare av 
sällskapets traditioner. 

Deltar teatern tillräckligt ofta?

– Nej, säger han, men jag har 
förståelse för att det kanske inte finns 
utrymme vid gradgivningarna. Men 
det kanske finns andra tillfällen. Vi 
håller t.ex. på att planera för en revy 
över talanggruppsgränserna. Kanske 
kan vi även ha fler störande moment, 
men de ska vara korta för att passa in.

Vad hoppas du av uppdraget?

– Att jag ska kunna fortsätta ha 
trevligt och kunna bidra till Thea-
terns utveckling.

– Jag har ett annat önskemål 
också och det är lite mer disciplin! 
De som ska delta i en teaterföre-
ställning måste komma i tid till 
repetitionerna. Det håller inte att 
säga att jag kan det här för jag har 
spelat rollen tidigare. Det handlar 
ju inte om den enskilde kan sin 
roll utan om samspel mellan de 
olika rollerna. Och då måste alla 
vara med på repetitionerna.

Privat går Peter Svenburg mycket 
på teater, och han tycker även om 
opera och balett. Och så gillar han 
musik, men även här är han något av 
en allätare, gillar både storbandsjazz, 
klassisk musik, pop…

/Christer Brynielsson, O.R-r

Föredrag om Skånes 
historia 24 oktober

PB-klubben ordnar föredrag med 
Jaques Schultze onsdag 24.10 kl 19 
i TSO-lokalen. Pris: 100 kr/person. 
Ämnet är Skånes historia, från 
Vikingatid fram till Svensktiden.

Schultze är välkänd för sina 
många guidade turer i allt från 
spökerier, häxbränningar eller 
intressanta personer på våra kyrko-
gårdar. Hans motto är att det han 
berättar både ska vara intressant, 
roligt och historiskt korrekt.

Anmälan till kansliet på tfn 040-
121109 och som vanligt är även 
partner och vänner välkomna.

Bacchanaliska Theaterns nye ordförande färdig-
klädd hemma i villaträdgården inför festligt kapitel 
med måltidskalas.
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N itiske Och I Wingården Arbetsamma K ommendörer

NOIWAK med Bellman-anknytning
Årets intagning av nya första-

gradare, Nitiske Och I Win-
gården Arbetsamma Kommen-
dörer, blev en ovanligt lyckad 
gradgivning med hela 20 nya 
PB-Bröder och en ovanligt 
trevlig stämning. Bland de nya 
Bröderna finns till och med 
en Broder, vars forna släk-
tingar haft ett samröre med 
en av våra grundare, nämligen 
Bellman(!).

Bellman-anknytningen består 
i att Dick Heimstens mormors, 
farfars, mormors, farfar An-
ders Mattsson från V Klagstorp 
tillsammans med Bellman var 
en av tio faddrar vid dopet av 
kronprins Gustav IV Adolf 1778. 
Enligt släktforsningen satt han 
till och med på Gyldene Freden 
ibland och drack med Bellman. 
Samma NOIWAK har dessutom 
en mormors morfar, som var 
med i Borgarsångkören som 
senare blev PB Malmö!

Gradgivningen började tradi-
tionsenligt med ett antal scener 
enbart för våra nya NOIWAKs. 
Lite synd, men Theatern diskute-
rar möjligheten att via direktlänk 
visa vad som sker på storbild-
skärm för oss andra. Medan dessa 
hemligheter inträffade, fick vi 
andra njuta av vissångaren, Erik 
Sandberg, som för övrigt hade sin 

KLANG!
Joh. Persson

Glasmästeri AB
Vattenverksvägen 19,  

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

www.jpg.nu

Kaffe på jobbet
ett gott kaffe kräver bra bryg-

gare

Persson Office Coffee 
förser nästan 1000 nöjda 

kunder
med kaffebryggare, kaffe

och tillbehör.

son, som en av de nya adepterna, Anton 
Sandberg. Anton, blott  21 år, fick den 
stora äran att hålla recipiendernas tacktal 
senare under kvällen.

En nyhet, som vår duktiga kör, stod 
för, var en ”seriös snapsvisa för kyrko-
sångare”. Denna var betydligt långsam-
mare än de sedvanliga  och avslutades av 
tenoren Christoffer Månsson med något 
som väl kan kallas dramatisk opera.

Vi hade även gäster från Moderlogen. 
Förnämast av dem alla var vår Stor-
mästare Åke Pino Pilotti, som höll ett 
bejublat tacktal efter maten. Talet hand-
lade mest om hur mycket enklare det 
är att åka till Malmö eftersom det inte 

ligger utomlands. För då kan det bli be-
svär, särskilt om man som han själv skulle 
åka till Italien och passet gått ut, och det 
inte gick att legitimera sig över huvud 
taget eftersom även körkortet gått ut. Det 
gick heller inte att skriva ut flygbiljetten 
eftersom skrivaren gått sönder... 

Då ordinarie Ceremonimästaren 
Mikael Risén var förhindrad fick Johan 
Rydelius axla hans mantel, vilket han 
gjorde så eminent att han av Stormästa-
ren belönades med ”De Styrandes Med-
alj”. För ovanlighetens skull höll mötet 
denna gång också tiden. Mötet skulle 
sluta 22.07. Det slutade 22.06!!!

/Christer Brynielsson, O.R-r

Alla våra 20 nya NOIWAKs (i alfabetisk ordning): Mats Attin, Leif Blom, Paul Ekelund, Dick 
Heimsten, Hans Holm, Ulf Johansson, Knud Kirk, Göran Larsson, Per Lindqvist, Paul Ljungqvist, 
Bo Lönn, David Parry, Anton Sandberg, Johan Sjöström, Torbjörn Stenström, Ingemar Svensson, Sven-
gunnar Tiljander, Torbjörn Wallin, Anders Weström och Lars Winther-Hansen.

Två professorer på samma bild. I förgrunden Stormästare Åke Pilotti, som tackar för maten. I bakgrun-
den kvällens Ordförande Johan Revstedt.
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N itiske Och I Wingården Arbetsamma K ommendörer

Bildtexter:

1. Översta bilden visar hela det duktiga 
ämbetsmannagänget under kvällen.

2. Överst till höger: Recipiendernas tack-
talare Anton Sandberg.

3. Raden under till vänster: Ämbetsmän-
nen Rolf Perleij till vänster och Stefan Leo 
hälsar välkomna!

4. Bilden ovan: Tenoren Christsoffer 
Månsson i ”Snapsvisa för kyrkosångare”.

5. Bilden till vänster: Bröderna, som över-
talat våra 20 nya NOIWAK att gå med i 
Malmö Par Bricole.

6. Och underst: Intendenten Carl-Otto 
Holm och ProtoNotarien Lars Löfberg i en 
gemensam applåd för en ovanligt lyckad 
PB-afton.
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Oförgängligt Skinande Bröder

Tredje Graden och måltidskalas med ...

Fredagen den 7 september hölls 
den Tredje Graden med efterföl-
jande måltidskalas i Siriuspalatsets 
Bellmansal med 17 förväntansfyllda 
recipiender. Kvällen bjöd även på ett 
mindre ”körslag” mellan vår egen 
chorchef Hans-Peter Frank och Götas 
besökande dito, Anders Ottosson. 
Dessutom var det sista kvällen som 
Carl Hervelius dirigerade Sileni-
operan. Kvällen till ära fanns även 
landets samtliga Styrande Kanslärer 
på plats.

 Arbetsgradernas ordförande 
Johan Revstedt hade redan i sin 
inbjudan anslagit tonen: ”Äntligen! 

17 nykläckta och stolta nya Oförgängligt Skinande Bröder i trappan i Siriuspalatset omedelbart efter upphöjningen. Namnen hittar du i artikeln 
här under.

Äntligen avlöses sommaren av en ny bri-
colistisk säsong och den inleds som sig bör 
med Skinande graden, och i vanlig ord-
ning framför den makalösa, sensationella, 
magnifika, bejublade, enastående och 
fullkomligt odödliga stycket Sileni död.”

Han fortsatte:

”Byt foppatofflor och badhandduk mot 
gradband och briolerislips och kom för att 
se våra recipiender slitas mellan förtviv-
lan och mer förtvivlan! Kom för att låta 
Providörens välkomponerade meny kittla 
dina smaklökare och kom för att se våra 
talanger föra mästerverket Sileni död till 
nya oanade höjder!”

Och detta var precis vad som 
hände. Silenioperan blev bättre än 
någonsin. Inte fel med tanke på att 
Carl Hervelius deklarerat att detta 
var sista gången, som han dirigerade 
den. Helt följdriktigt belönades han 
därför senare under kvällen av vår 
Deputerade Styrande Mästare Patric 
Jakobsson  med en flaska fin cham-
pagne av märket Moët & Chandon.

En annan av kvällens höjdpunkter 
blev vad som Ceremonimästare Mika-
el Risén kallade ett ”körslag” mellan 
vår egen chorchef Hans-Peter Frank 
och Götas tillresta chorchef Anders 
Ottosson. De ”slogs” om att (forts.) 

Carl Hervelius avtackas med en flaska Moët & Chandon av vår Deputerade Styrande Mästare 
Patric Jakobsson.
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Oförgängligt Skinande Bröder

Kvällens tacktalare för de Styrande Kanslärerna, 
Storkanslären Nils B Eriksson.

... opera, ”körslag” och Champagne-tack

”Körslagets” kombattanter, Göta PB:s Anders Ottosson till vänster samt Malmö PB:s egen chorchef Hans-Peter Frank till höger.

överträffa varandra när de dirigerade 
vår duktiga kör. 

– Jag får uppmärksamma herrarna 
om att körslaget inte är i TV förrän 
imorgon, raljerade kvällens CM.

Anledningen till det celebra besö-
ket av landets Styrande Kanslärer var 
deras årliga sammankomst, som även 
i år hölls med Malmö PB som värd. 
De diskuterade bland annat frågan 
som Ordens Informations Collegium, 
OIC, tagit upp, nämligen frågan om 
att förbättra och bättre samordna de 
olika PB-logernas information, bland 
annat i form av en ny mer lättarbetad 
extern hemsida.

Våra nya tredjegradare, eller 
Oförgängligt Skinande Bröder, som 
är gradens egentliga benämning är 
följande 17 herrar: 

Karl-Johan Almegård, Kent Alms-
trand, Staffan Birath, Leif Dagsberg, 
Ingemar Ejlertsson, Claes-Göran 
Hansson, Magnus Holmgren, Anders 
Holmström, Patrik Jörud, Dan Kirsch, 
Peter Larsson, Petter Lindquist, Peter 
Magnusson, Magnus Nilsson, Mats 
Nilsson, Johan Persson och Thomas 
Wahlström.

/Christer Brynielsson, 

O.R-r. 

Kvällens tacktalare för recipienderna,  Johan 
Persson.

OKTOBER
n Fredag 19.10 kl 18.30: PB 
IX med måltidskalas i Bell-
mansalen. (Tid för tjänstgörande 
och recipiender kl 17.15. Tid för 
övriga Bröder 18.15.)

NOVEMBER
n Fredag 9.11 kl 18.30: PB VI 
med måltidskalas i Bellman-
salen. (Tid för tjänstgörande 
och recipiender kl 17.30. Tid för 
övriga Bröder 18.15.) 
n Söndag 11.11 kl 17.30:   
Parentation i S.t Petri kyrka. 
(Tid för tjänstgörande kl 17,  
kl 17.15 för övriga bröder.) 
n Torsdag 15.11 kl 12: Ärtlunch 
i Siriuspalatset. Förre stadsläka-
ren Kaj Renmarker kåserar.
n Onsdag 21.11 kl 18.30: För-
grad V och VIII. (Tid för tjänst-
görande och recipiender kl 18. Tid 
för övriga Bröder 18.15.) Särskild 
kallelse till de som berörs.

DECEMBER
n Lördag 1.12 kl 16: Barbara-
festen samt PB V och PB VIII. 
Plats Malmö Rådhus med 
måltidskalas i den pampiga 
Knutsalen. (Tid för tjänstgöran-
de och recipiender kl 15.) 

K alendarium 
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P orträtt Arbetsgradernas Ceremonimästare

Mikael Risén - Ceremonimästaren, 
som fjällvandrar en gång om året

Man måste våga vara sig själv och tycka om att agera på golvet, tycker Arbetsgradernas Ceremonimästare Mikael Risén.

Mikael Risén är Ceremonimästaren, 
som älskar att fjällvandra. Han tycker 
också att vi måste få med fler ”yngre” 
och att faddrarna bör ta ett större 
ansvar för att introducera nya bröder 
så att de kommer rätt in i och trivs i 
vårt Lysande Sällskap.

Mikael Risén, som idag är 52 år 

(”ung” med tanke på medelåldern 
i dagens PB) kom med i Malmö PB 
redan som 35-åring.

Just föryngringen och återväxten 
är en av hans stora käpphästar.

– Vi måste få med fler yngre, 
säger han.

Hur då?

– Det är alla bröders skyldighet 
att se sig om i sin bekantskapskrets 
och kolla vilka prospects som 
finns.

– Men vi måste också ta hand om 
de som kommer med, få dem att 
känna sig hemma och engagera sig 
i talanggrupper eller som ämbets-
män.

– Vi har en skyldighet att se till 
så att vi får en återväxt bland de 
yngre. Men för att lyckas med det 
tror jag att faddrarna måste ta ett 
större ansvar och hjälpa de nya att 
lära känna andra bröder, att inspi-
rera dem att engagera sig. Se till 
så att de nya bröderna får en bra 

plattform. Detta ser Mikael som en av 
de viktigaste framtidsfrågorna för PB.

Uppdraget som Ceremonimästare, 
CM, för Arbetsgraderna fick han 2004 
efter några år som Ordningsman. 
Han är även med i talanggrupperna 
Theatern och Providörsgruppen.

Han kom med i PB år 1995 efter att 
ha övertalats av Peder Ringman.

– Från första dagen var jag fast, 
berättar han.

– PB gav mej så mycket. Kontrasten 
mellan vardagen och PB var så stor. 
Det var som att komma in i en PB-
bubbla, där allt bara var trevligt.

Mikael gillar verkligen sitt uppdrag 
som CM.

– Det passar mej så bra. Det ger mej 
en möjlighet att agera, att få en chans 
att ”komma ut på golvet”.

Som en skådis?

– Nej, men man måste gilla att age-
ra, att visa upp sig, och det gör jag.

Uppdraget som CM betyder att 
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P orträtt Arbetsgradernas Ceremonimästare

Ännu en härlig bild på Mikael Risén. Flugfiske i samband med en av hans fjällvandringar. Flugfiske 
är bäst för det kräver mer av fiskaren och dessutom ger det en helt annan känsla, enligt Mikael.

man måste följa en vissa ritual, som 
alla systerloger följer. Ja Ceremoni-
mästarna runt om i landet träffas till 
och med en gång vart 1,5 år för att 
diskutera just detta. Hur man ska 
kunna förbättra denna utan att göra 
avkall på rötterna från 1700-talet.

- Vi kan ta ut svängarna på vissa stäl-
len, men det är vår skyldighet att följa 
ritualen, säger Mikael.

Hur är en perfekt CM?

– Om vi börjar med det som inte 
syns måste han vara en organisatör 
och samordnare. Han ska också 
kunna fånga ögonblicket för det hän-
der alltid saker som inte står i manus. 
Och man måste gilla att agera, våga 
vara sig själv i rollen.

Det hörs att Mikael är från Norr-
land och då man frågar svarar han 
med ett rungande YESSS!

Han är uppvuxen i Lule (så uttalar 
norrlänningen det, utan å på slutet). 
Där spelade han också hockey i sin 
ungdom för Luleå Hockey. Därför är 
han också entusiastiskt intresserad 
av hur det går för hans gamla klubb. 
Och skulle han ha ett jobb uppe i 
Norrland, missar han ogärna att gå 
på en hemmamatch.

Yrkesmässigt är Mikael egen företagare 
som konsult inom affärsutveckling och 
marknad, sedan år 2000. Innan dess var 
han försäljningschef på Duni i Halmstad.

En gång om året, i månadsskiftet augus-
ti-september fjällvandrar han tillsammans 
med Mats Malmborg, en Broder från 
Malmö PB.

– Det är bomull för själen, tycker han. 
Bara vi två och naturen vid den bästa 
tiden på året för att fjällvandra. Fina 
färger, klar luft, inte så varmt och inte så 
mycket folk. Vi har gjort det nio år i rad. 
Bara två år har det inte snöat.

– Vi fiskar, flugfiske, i älvarna. Riktiga 
älvar med riktiga forsar. Här nere i Skåne 
finns inget sådant. Det man kallar åar här 
kallar jag för krondiken.

Enligt Mikael finns det två sorters norr-
länningar, de som knappt säger något, 
de ordkarga, och de som pratar mycket. 
Mikael tillhör de senare.

Vad är roligast med PB?

– Att få träffas och umgås med övriga 
bröder. Det finns så många olika typer av 
människor. Och det finns alltid värme, 
glädje, kamratskap och gemenskap på ett 
helt annat sätt än i den grå vardagen.

/Christer Brynielsson, O.R-r

... och som kräver mer  
av faddrarna

Kanslist slutar

Vår 2:e OrdensKanslist, Gun-
nar Edström har tvingast sluta 
sitt uppdrag.

– Jag har drabbats av sjukdo-
mar, som gör att jag inte klarar 
av jobbet längre, berättar han.

Gunnar kom in i PB genom 
Styrande Kansler Henrik Fahl. 

– Efter en middag år 2000 
fick jag ett ansökningsformulär 
av Henrik.  Sedan dess har jag 
varit med.Det har hela tiden 
varit väldigt trevligt, säger Gun-
nar som idag innehar grad IX.

Ordenskanslist blev han 2007 
året efter sin pension. Sedan 
dess har han varit på plats två 
dagar i veckan kl 09-11.

Han har en bakgrund som 
personalchef inom flera företag 
i telekom-branschen, bland an-
nat Telia, Swedtel, Flextronics. 

Inom PB har Gunnar har 
även varit med i Theatern och 
då framför allt som författare av 
sketcher och störande moment.

Han tycker att uppdraget som 
Ordenskanslist varit mycket 
givande.

Vill Du ta över?
Vi söker egentligen två 

personer och minst en bör 
ha intresse och erfarenhet av 
löpande bokföring och kunna 
ta fram underlag för leveran-
törsbetalningar. Arbetsupp-
gifter i övrigt är att hantera 
kanslisystem, utskick, ta emot 
och registrera anmälningar via 
telefon och e-post. Arbetstiden 
är ca 2 förmiddagstimmar ett 
par dagar i veckan. Kontakta: 
Henrik Fahl 0702-93 03 38  
eller Göran Jacobsson 0739 - 
68 79 25.
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Färgstark Stormästare på Malmöbesök
Par Bricoles färgstarke 

och talföre Stormästare 
Åke Pino Pilotti hedrade 
Malmö PB med sin närvaro 
vid den Första Graden och 
dess måltidskalas i år den 
29 september.

Pino tycker om att prata. 
Mycket! Det gav han bevis 
för även denna gången ge-
nom ett långt och populärt 
tacktal.

– Men jag har hela tiden 
gjort allting baklänges. Jag 
var helt tyst upp till 11 års 
ålder. Sedan dess har det 
inte gått att få tyst på mej. 
Som vuxen har jag aldrig 
slutat prata, säger han vid 
en miniintervju strax före 
gradgivningen. 

I PB finns Theatern med 
hur många chanser som 
helst att uppträda. Thea-
tern blev min väg, säger 
han. Och tillägger: Alla 
borde vara med i någon av 
våra Talanggrupper. Det 
ger så oerhört mycket mer 
att vara med i PB då. 

Yrkesmässigt blev han 
professor. I organisk kemi 
(kol, väte, syre). Även på 
den posten har man ju 
chans att få prata inför 
många. 

Men vår Stormästare har 
fler talanger. Han har till 
och med spelat i folkpar-
kerna med en munspels-
trio.

Pino kom med i PB 1969.
Stormästare blev han 2007 
efter att först ha tackat nej i 
flera år. Han är 70 år idag.

Vad har varit roligast?

– Theatern! Jag har 43 år 
i rad varit med i Moderlo-
gens stora spex.

– Professor kan vem som 
helst bli, påstår han. Men 
43 år i rad i Par Bricoles 

Theaterspex, det är det få 
som klarar!

I Theatern har han fram-
trätt både som skådespelare 
och som regissör. Och han 
skriver fortfarande spex. 

Viktigaste frågan inom 
PB idag?

– Det är olika. I Stock-
holm är det lokalfrågan 
samt kostnaderna. Stam-
huset rymmer max 50 
personer. Vi kan klara Grad 
9,10 och 11, men då får vi 
be en del att inte komma. 
Arbetsgraderna hålls på 
Piperska Muren eller Has-
selbacken. När Stockholm 
firar Barbara krävs det 300 
personer för att få tryck i 
lokalen, men kostnaden för 
deltagande blir ändå 1.100 
kr/person. Det börjar bli 
för mycket. 

PB i övriga landet då?

– Det ser ljust ut. Med-
lemstalet ökar. Dotterlo-
gerna är visserligen väldigt 
olika, men så ska det vara, 
tycker jag.

Vad tycker du om det om-
diskuterade arbetet med att 
skapa ny extern hemsida? 

– Utmärkt! Och märk väl 
att detta inte är något som 
har sitt ursprung i Moder-
logen. Vi behöver bättre 
information och en bättre 
hemsida. Det tycker inte 
bara jag. Samtliga loger vill 
det.

/Christer Brynielsson, O.R-r

Bilderna:
Den översta är en mer  
officiell bild tagen av Moder-
logens Janne Skårstedt.
Den understa är från Pino 
Pilottis tacktal vid hans 
besök i Malmö den 29  
september i år. 

E-post: pino.pilotti@


