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parbricole.se.

Styrande om Pandemin

– Vi hade trott på förändring av be-
gränsningen av antalet personer för 
våra sammankomster, men så blev 
det inte. Nu måste vi hålla oss till 
Folklhälsomyndighetens påbud och 
följa de anvisningar som finns.

Det säger Styrande Mästaren Bo 
Alerskans med anledning av den 
pågående och långvariga pandemin. 
Han fortsätter:

– Allvarligaste konsekvensen just 
nu är att vi inte kan genomföra 
Barbara den 5 december. Malmö 
Stads regler säger att max 50 per-
soner får vara samtidigt i Rådhuset 
och inget möte får pågå mer än 2,5 
timmar. Det är inte försvarbart att 
vara på Rådhuset med de reglerna.

– Vi har i alla fall beslutat att hålla 
graderna 5/8 den 18 november, 
men som fullständiga gradgivning-
ar, eftersom det inte kan bli någon 
dubbning vid Barbara. Kallelser 
kommer att gå ut till i första hand 
recipiender och faddrar. Men det 
blir först till kvarn som gäller. Om 

alla recipiender kommer är det bara 
plats för ytterligare 10 Bröder.

– Vi planerar också att hålla ett 
Styrande Råd och ett Stora Rådet.

Mikael Risén, Styrande Kansler: 
– Mest beklämmande, tycker jag,  

är att vi inte haft 
någon upptagning 
av nya Bacchi Rid-
dersmän. Vi har 
varken haft någon 
Grad 4, någon 
Grad 3 eller någon 
Grad 1. Det får 
konsekvenser 
längre fram. Frå-
gan är om vi har 
tillräckligt med 
Bröder till Grad 2 
i januari på grund 
av detta.

– Men, fortsätter Mikael, vår 
viktigaste uppgift nu är att säkra 
sällskapets fortbestånd, så därför är 
egentligen en Grad 1 mer priorite-
rad än en Grad 2. 

Hur löser ni detta?

– Vi diskuterar hur vi ska göra.

Bosse: 
Vi kommer att ha en Grad X i mars 
nästa år. Det ligger fast, även om 
det viktigaste för oss är vårt ansvar 
för våra Bröder. Vi måste också tän-
ka på återväxten och få med yngre 
Bröder som vill fortsätta hos oss. Vi 
funderar också på hur vi ska göra 
med korandet av Jubel-och Heders-
kommendörer, något som normalt 
händer vid Barbara.

   (forts)

Våra Styrande om  
Pandemins konsekvenser

Styrande Mästaren Bo Alerskans.
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Styrande om Pandemin

Mikael: 
– Vi vet att många har sett fram 
emot att få en medalj, men i år har 
vi ju knappt haft någon verksam-
het, så det blir svårt i år. 

Hur upplever ni själva tiden med 
pandemin?

– Det är fasansfullt tråkigt. Vi 
saknar våra Bröder, glädjen vid våra 
sammankomster, gemenskapen. 
Det är en sorg, tycker Deputerade 
Styrande Mästaren Göran Jacobs-
son:

Mikael: 
– Det känns inte alls bra. Risken är 
att vi får leva med detta länge till.

Det finns bland Bröderna idéer om 
att hålla digitala sammankomster i 
mindre sällskap hemma hos någon 
broder med frack och allt. Hur ser 
ni på det?

Mikael: 
– Vi uppmanar gärna Bröderna 
att själva ta egna initiativ, även om 
det inte är något som vi kan driva. 
Det är också positivt om Bröderna 
fortsätter ha kontakt med sina 
medbröder och behåller omtanken 
om varandra.

Bosse: 
– Vi behöver ju bricolerikalas för 

att fly verkligheten 
och lindra livets 
besvärligheter.

Finns det de som 
tröttnat och sagt 
upp sitt medlems-
skap på grund av att 
PB inte haft några 
sammankomster?

Mikael: 
– Ingen vad vi vet. 
Vad som är risken 
är förståss att en del 
på grund av avsak-
naden av PB kanske söker sig till 
något annat. För på samma sätt 
som idrotten saknar sin publik 
så saknar vi och våra Bröder våra 
kalas.

Tycker ni att Folkhälsomyndighe-
tens regler för hårda?

Mikael: 
– Inte så mycket 
att säga om det. Vi 
måste tro på vad 
dom säger. Det är 
viktigt att vi tar 
hänsyn till varandra 
och lindrar smitt-
spridningen. 

Bosse: 
Vi försöker följa 
råden och genom-
föra de samman-

komster vi har på ett så 
säkert sätt som möjligt. Vid Grad 
9 fick t.ex. all serveringspersonal 
ha munskydd och handskar och vi 
tillhandahöll handsprit.

Vad anser ni om att en del andra 
loger kört igång trots reglerna? 
Moderlogen, Sundsvall och Jön-
köping har gradgivningar. Göta, 
Borås och Vänersborg har inga alls. 
Örebro har en del.

Mikael: 
– Det är deras beslut. Vi kan inte 
bedöma deras ställningstaganden 
utan måste göra våra egna.

Kan en gradgivning bli lika bra 
med alla regler och avstånd?

Bosse: 
– Vi får göra det så trevligt som 
möjligt, men det är klart att det 
inte kan bli detsamma som när 
vi kan ha stora grupper, och hela 
Talanggrupperna med.

Hur många av våra medlemmar 
tillhör riskgruppen 70+?

Göran: 
– Det rör sig om 35% av våra 
medlemmar.

Känner ni till om det finns någon 
PB-broder som blivit drabbad av 
Coronan?

– Nej! Vi är mycket glada att 
kunna konstatera detta.

Har pandemin påverkat Malmö 
PB:s ekonomi?

Mikael: 
– Jo det har den förstås, men eko-
nomin är ändå god. Vi riskerar inte 
sällskapet.

Text: Christer Brynielsson

Deputerade Styrande Mästaren Görtan Jacobsson.

Styrande kanslern Mikael Risén.
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Referat Grad 9

Äntligen en gradgivning igen  
– Recipienden Stefan Leo berättar

orden med spänning i sinnet. Det 
var faktiskt ganska skönt att vi max 
fick vara 50 bröder denna gång. 
Inte så trångt och stimmigt i vesti-
bulen och ingen kö till baren. Vi 
var 12 bröder som skulle upphöjas. 
Vi hade ett åldersspann på 44 år. 
Tre var äldre än mig.

Efter att 1:e Riddare-Ordningsman 
Magnus Strömland hälsat oss  
välkomna var det dags för själva 
ceremonin. På ett led leddes vi in i 
Bellmansalen, där våra faddrar och 
andra med minst Grad 9 redan satt 
på plats. Vi leddes fram till de Sty-
randes podium och fick hälsa på de 
Styrande med en djup bugning.

började med ett överraskande brev 
innehållandes ett fint papper där 
de Styrande berättade att de ansåg, 
att jag borde upphöjas till Konung 
Magnus Riddare. Jag skulle även 
bestämma mig för ett valspråk, som 
skall passa för mig i min fortsatta 
Bricolistiska vandring. Mycket stolt 
över utnämningen började jag fun-
dera. ”För Sverige i tiden” är ju fint, 
men redan taget… Så småningom 
kom jag fram till att ”Minns bakåt 
tänk framåt” sammanfattar på ett 
bra sätt hur jag är.

Iklädd hela vår riddarutstyrsel 
med lackskor, frack, gradband och 
dekorationer gick jag mot Sirius-

Här är ett referat från årets Grad 
9 skriven av en av recipienderna, 
Stefan Leo, som efter detta kan 
titulera sig KMR eller Konung 
Magnus Riddare.

“Förväntning-
arna inför 
denna grade-
ring var stor. 
Vi har ju inte 
haft något ka-
las i vingården 
sedan grad II i 
februari p.g.a. 
Coronan.

Det hela 

Gruppbild på de 12 nya Nionde-gradarna (i alfabetisk ordning): Joakim Casagrande, Ken Ceder, Rickard Elmqvist, 
Magnus Eneskär, Magnus Fahl, Gösta Hallström, Axel Jakobsson, Ulf Johansson, Stefan Leo, Anders Nyquist, Rolf 
Perleij och Mikael Wärn.

Recipienden Stefan 
Leo, som gjort detta 
referatet.
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Referat Grad 9

Nästa steg var själva ceremonielet 
och gradgivningen, som jag dock 
inte kan avslöja något om här av 
hänsyn till Bröder, som inte har 
Grad 9 ännu. I ceremonin fanns 
många tal om vår utnämning till 
KMR och vad detta innebär för 
oss. Allt varvades med musik och 
det var mycket stämningsfullt och 
högtidligt.

Riddare-Ceremonimästaren utro-
pade till sist ”Procession!” och vi 
kunde lättade konstatera att vi alla 
klarat vår gradering. Ordensfoto-
graf Bill Hansen ställde upp oss 
för gruppfotografi och sedan även 
för enskilt porträttfoto innan vi 
släpptes fria ner till baren. Vi blev 
gratulerade av bröder som bevistat 
vår utnämning, inte med handslag, 
bara armbåge mot armbåge i god 
Tegnell-anda.

Efter att ha förfriskat oss och 
försett oss med snaps och avec 
tog vi så plats i matsalen. Det var 
dukat med ett runda bord denna 
gång, vilket fick mig att tänka på 
historien om ”Riddarna runt runda 
bordet”, ny-dubbade riddare som 
vi var! Men tanken var nog egentli-
gen bara att vi skulle sitta med visst 
avstånd mellan oss.

Efter sedvanlig inledande proces-

sion av de Styrande och flera 
inledande tal och Providörens pre-
sentation av maten kunde vi först 
runt klockan 21 börja på förrätten. 
Vi recipiender var i alla fall ordent-
ligt hungriga efter vår graderings-
prestation! 

Traditionsenligt måste så klart 
varje snapsskål inledas med en 
visa av vår fina kör. Det blev som 
vanligt fyra snapsvisor varav jag 
tror att den sista var en ny, norsk 
variant. 

Efter att förrätten inmundigats 
blev det underhållning av hög 
klass! En liten orkester bestående 
av fem av våra skickliga musiker, 
varav en var recipienden Joakim 
Casagrande på valthorn, fick vi 
bl.a. höra ett par stycken av Rikard 
Strauss.

Huvudrätten kom in först vid 
22-tiden och vi höll vår sedvan-
liga hyllning till vår kung och 
hela kungahuset. Våra servitörer 
var försedda med munskydd och 
då mindes vi hur det störande 
momentet skojat om Coronan på 
grad 2 i februari. Inte visste vi då 
hur det skulle bli…

Efter maten blev vi underhållna 

av Eric Sandberg och recipienden 
Rolf Perleij som framförde låten 
Trubbel av Olle Adolfsson och en 
visa av Mikael Wiehe. Mycket fint 
framfört!

Styrande mästaren Bo Alerskans 
höll talet till oss recipiender. Än 
en gång fick vi höra hur högtidlig 
och viktig denna upphöjning är. 
Sedan var det dags för recipien-
dernas tacktal som föll på Magnus 
Eneskärs lott. Han höll ett mycket 
roligt tacktal med mycket rim 
medan han gick runt på golvet 
och lockade fram många skratt. 
(Du kan läsa hela tacktalet på PB:s 
externa hemsida.)

Men, även den roligaste av kvällar 
har ett slut. Fast då hade klockan 
faktiskt hunnit bli en halvtimme 
över midnatt! 

Många begav sig genast hem, men 
en tapper skara inklusive denne 
svensken, ville så klart inte avsluta 
sin högtidsdag än, utan att ha var-
vat ner i baren ytterligare en stund. 

Tack PB för denna roliga och 
underbara kväll och jag är mycket 
stolt över att nu vara KMR!”

/Stefan Leo  
Numera KMR

Så här glad var Styrande Mästaren Bo Alerskans över att äntligen 
kunna ha en riktig gradgivning.

Den Bacchanaliska Musiken ställde upp med fyra Bröder, varav en  
var recipiend, Joachim Casagrande längst till höger på bilden ovan.
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Månadens Profil Jonas Malm

Profil som sökte efter guld i Öresund

Denna Månadens Profil är Jonas 
Malm, vice Ordförande i Arbets-
graderna. Om honom kan vi bland 
annat berätta att han är bankman 
sedan flera år tillbaka, är aktiv i 
Sjöräddningssällskapet och dykare, 
som bland annat sökt efter guld 
från ett skeppsvrak utanför Fal-
sterbo.

Jonas har haft dykarcerifikat sedan 
1989. En av bilderna på detta upp-
slag är från en av Jonas dykningar, 
även om inte just denna bilden är 
från skeppsvraket där det kunde fin-
nas guld. Han har också företagit en 
del dykresor utomlands, bl.a. en till 
Egypten år 2012.

Jonas älskar havet sedan barnsben. 
Mamma och Pappa hade segelbåt. 
Redan vid 14 års ålder gick han med 
i Sjövärnskåren, Flottans ungdoms-
skola. Här lärde han sig allt från att 
göra knopar till morsesignalering.

Jonas har egen båt sedan 2017, en 
kombinerad motor- och segelbåt, som 

han köpte i Bromma. Den seglade han 
och hustrun Karina ned till hemma-
hamnen via Göta och Trollhätte kanal. 
Den resan tog flera veckor men det 
var en fantastisk resa, om vi ska tro på 
Jonas. I Varberg hamnade de vid sidan 
av norske kung Haralds stora segel-
båt. Jonas tänkte att han kunde bjuda 
kungen på en öl, men han fick aldrig 
någon sådan chans. Så det blev ingen 
kungaöl den gången…

Tiden med båten är enligt Jonas ett 
riktigt ”slow living” hela somrarna. 
Båten har segel, men det är ingen 
segelbåt och båtens motor medför inte 
heller några snabba turer. När han 
skulle lämna båten i Landskrona nu i 
oktober 2020 tog det 4 timmar från 
hemmahamnen Limhamn (!).

Andra sommaren med båten begav 
han sig tillsammans med hustrun 
Karina Simonsen till Tyskland och 
Rügen. Tredje sommaren blev det 
Blekinge och besök hos en PB-broder 
(Per Winbladh) och i somras blev det 
Västkusten och Bohuslän. Tyvärr i 

dåligt väder detta år. Vad gör man då? 
Jo de läser eller tittar på film i en liten 
iPad. Favoritlitteraturen är historiska 
böcker eftersom Jonas är mycket 
intresserad av historia.

Sjöräddningssällskapet kom han 
med i år 2008. Har varit ”Crewman 
och Commander i Swedish Res-
cue Society. Sedan han flyttat från 
Lomma in till Slottsstaden i Malmö 
har han kommit lite för långt från 
räddningsstationen i Lomma, så nu 
rycker han bara ut då det krisar för 
sällskapet.

Intresset för havet har också fört 
med sig medlemsskap i ett Veteran-
minsveparsällskap, M20.

Ett annat privatintresse är skotsk 
whisky. Jonas är med i Skåne Malt 
Whisky Society och har bl.a. hållit 
föredrag hos oss i PB om maltwhisky. 
Han har under Coronan arrangerat 
whiskyprovning on line, då deltagarna 
fick sitta uppkopplade on line i sina 
hem. Detta betyder inte att han sam-

En bild på Jonas Malm från ett av hans framträdanden som Ordförande vid en gradgivning i Arbetsgraderna.



7   

Månadens Profil Årsmötet

lar på en massa whisky. Han dricker 
det hellre, men inga stora mängder. El-
ler så gör han resor till skotska destil-
lerier. Favoritwhiskyn är Springbank, 
gärna 21-årig.

Till professionen är Jonas bankman 
sedan ett flertal år. Efter gymnasie-
ekonom-examen blev det först gamla 
Sparbanken Skåne innan han år 2000 
började på Danske Bank, där han job-
bade i elva år. Efter en sejour i ett lite 
företag (JRS Asset Management) i tre 
år blev det Sparbanken Syd och idag är 
det Swedbank.,

– Jag tar hand om kunders pla-
ceringar i aktier, fonder med mera, 
sköter deras kapitalförvaltning, ordnar 
med testamenten, skattefrågor m.m.

Han gillar att köpa och sälja aktier. 
Själv har han dock placerat i fonder. 
Han har insiderlagstiftningen som stäl-
ler till det för privata aktieaffärer, och 
så har han hittat en alldeles utmärkt 
fondförvaltare (+60% det senaste året) 
så han är nöjd som det är.

Svaret på min naturliga fråga vad 
man som vanlig PB-Broder ska satsa 
sina pengar på är givet - på en bra 
fondförvaltare.

I Malmö Par Bricole kom han med 
2006 efter en viss tvekan. Kompisen 
från Sjövärnskåren, Bengt Stenman, 
undrade om han inte skulle gå med. 
”Aldrig i livet” var Jonas omedelbara 
svar. Väl hemma googlade han på säll-
skapet och dagen efter ringde han till 
Bengt och sa att han ändrat sig. När 
hans mamma frågade vad Par Bricole 
var för något svarade han att man 

hurrade för kungen och hade svenska 
flaggor. Mamma tyckte att det lät som 
nazister…(vilket det ju ninte är). Idag 
vill Jonas inte vara utan Par Bricole!

– Jag är social av mig och tycker att 
det för jättekul!

Bäst?

– Gemenskapen.

Jonas anser också att man bör 
engagera sig. Då blir det roligare. Själv 
började han som webbmaster. Han har 
varit med i Bacchanaliska Theatern i 
flera år och varit både Ceremonimäs-
tare och ledamot i Drätselnämnden.

Roligast?

– Både Ceremonimästare och 
Ordförande-rollen är kul för en som 
jag, som är lite av en teaterapa.

– Jag tar en dag i taget. Tycker det 
är kul att engagera mig. Min drivkraft 
är att förbättra och hjälpa. Jag var ord-
förande för nattvandrarna i Lomma 
och kände att jag gjorde skillnad. Jag 
lärde mig mycket och kände att jag 
kunde vara till nytta och glädje. Det 
är samma sak med Sjöräddningen och 
med jobbet i banken, där jag hjälper 
människor att göra bättre affärer.

Apropå Coronan och Covid 19 är 
Jonas orolig över nya bröder, som kom 
med alldeles innan Corona-pandemin 
och som ännu inte hunnit skaffa sig 
PB-kompiser, att de ska tröttna, och 
det vore synd, menar Jonas. Vi behö-
ver ju föryngra oss.

Om du undrar hur det gick med 
guldletandet, så blev inget guld från 

vraket utanför Falsterbo, ”Der Engel” 
från tyska Hansa-tiden. Jonas miss-
tänker att det var andra som hunnit 
före och bärgat guldet.

Text: Christer Brynielsson. Bilder: Ar-
kivbild samt Jonas Malms egna bilder.

Två bilder från Jonas insatser i Sjöräddningen samt en bild från en av hans dykningar efter skeppsvrak på havets botten.

Års- och gradavgifter  
behålls oförändrade

Årsmötet klarades av den 9 
september 2020 och var till formen 
både digitalt och fysiskt.

Årets vinst blev 256 943 kr och 
den överfördes i ny räkning och 
balanserades. De Styrande bevilja-
des ansvarsfrihet och likaså Drätsel-
nämnden.

Tyvärr blir inte budgeten särskilt 
lik den budget som upprättats men 
i alla fall så kommer inte kostna-
derna att bli alltför utmanande.

Årsavgifter och gradavgifter 
bedömdes vara av stort intresse och 
de behölls på nuvarande nivå d.v.s. 
utan att att höjas.

Som revisorer valdes Henrik 
Ljung, omval och Johan Wallin, 
nyval. Till revisorssuppleanter 
valdes Erik Herslow-Bergman, 
omval och Claes Håkansson, nyval. 
På posten som Drätselnämndens 
ledamot valdes Leif Olsén. Övriga 
ledamöter sitter kvar på sina res-
pektive poster.

Årsmötet avslutades med en pils-
ner och därtill hörande smörgås.

/Göran Jacobsson
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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  N ovember - D ecember 

P lanerade  
Grader
(Tid och plats med-
delas på hemsida  
och i mail.)

- 18/11 Grad 5+8

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

Vi hade redan byster av 
både Bellman och Kexell, men 
inte av den tredje Par Bricole-
grundaren Carl Israel Hallman. 
Detta har våra Styrande nu rått 
bot på genom att köpa in en 
sådan, gjord av Stockholms-
stuckatören Sven Hylander. 

Hur många vet egentligen 
något om Carl Israel Hallman?

Carl Israel Hallman, yngst 
av tre bröder, föddes i Stock-
holm den 31 december 1732.

På sin tid var han en väl 
ansedd poet och efterlämnade 
såväl tryckta som otryckta 
skrifter. 

Han var anställd vid Kungl. 
Bergskollegium, men gjorde 
ingen större lycka där. Hall-
man kanske såg arbete som ett 
överskattat nöje? För det sociala 
livet hade han däremot naturlig 
fallenhet. I Par Bricole gjorde 
han stor lycka och var med 
långt före instiftandet 1779. 

Som poet och lustspelsför-

Nu har Malmö PB även byst  
av Par Bricoles tredje grundare

fattare i Stockholm lärde han 
tidigt känna Bellman, senare 
blev han också bekant med 
Olof Kexell. Snart bildade de 
tre ett välkänt triumvirat. En-
ligt legenden ska de ha vandrat 
kring i Stockholm mellan 
kaféer, krogar och boklådor; 
samvaron avslutades ofta med 
ett teaterbesök, på Humle-
gårdsteatern om somrarna och 
Stora Bollhuset i Slottsbacken 
om vintrarna.

Bland trions umgängesvän-
ner fanns Gottfried Sacken-
hielm, ökänd nattklubbsägare 
i dåtidens Stockholm. När han 
plötsligt avled 13 oktober 1777 
samlades Bellman, Hallman 
och Kexell samt deras kumpa-

Vid den nyligen genomför-
da Nionde Graden utnämnde 
våra Styrande en ny Riddar-
Sekreterare.

Peter Svenburg, som tidi-
gare varit både Kanslichef och 
Ordförande för Bacchanaliska 
Theatern, ersätter den tidigare 

Ny Riddarsekreterare

ner på källaren Kejsarkronan 
för en minnesmåltid. Vid 
denna sammankomst läste 
Hallman upp en parodisk pa-
rentation på vers, som ansågs 
så lyckad att de närvarande be-
slöt att bilda ett Bacchanaliskt 
sällskap. Sålunda föddes Par 
Bricole och det var Hallman 
som stod fadder.

Den 15 maj 1779 skedde 
det egentliga instiftandet på en 
krog i Södra stadshuset, våra 
dagars Stadsmuseum. 

Riddarsekreteraren Christer 
Brynielsson, som har avgått av 
åldersskäl. 

Christer Brynielsson fortsät-
ter som Ordens Informtions-
mästare och som Ordens-
Redaktör.


