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Bacchanaliska Theaterns Direktör 
efterlyser bröder, som vill vara med i 
en Comedi Orkester.              
                             sid 8

En av våra PB-bröder har gått den 80 
mil långa Pilgrimsleden två gånger.

               sid 3

PilgrimsledenComedi Orkester

70-årig hjulande Pippi Långstrump

Tacktalet vid Första Graden blev ett 
riktigt studentikost sådant.

sid 4-5

Se bilder och referat på sidan  6-7!

Studentikost

”Pippi Långstrump” hjulade under middagen vid Grad III...
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Ledare

Missa inte  
10 november

Käre Bröder,

I skrivande stund sitter jag i norra 
Portugal med Atlantens blå böljor i 
blickfånget nära Viana do Castelo. 

Fastän ett härligt sommarväder om-
ger mig, går mina tankar till vårt kära 
Par Bricole, där höstterminen med ett 
nytt arbetsår har påbörjats.

Först ut i september var Tredje 
graden med en fantastisk Sileni – 
opera. Återigen, ett stort Tack till alla 
medverkande. Ni presterade det bästa 
hitintills. Under min frånvaro sam-
mankallades ett antal Kalmucker för 
att eventuellt erhålla Första graden. 

Det jag med kraft vill ta upp är 
Minneshögtiden med parentation 
söndagen den 10 november i S:t Petri 
kyrka. Minneshögtiden är en stund då 
vi skall minnas våra bröder, som gått 
före oss. 

Jag hälsar alla anhöriga varmt 
välkomna. Det är också en del av 
Sjätte graden, varför årets recipienter 
naturligtvis skall närvara.

Minneshögtiden är det bästa vårt 
kära Par Bricole har att erbjuda när 
det gäller musik, sång och högtidlig 
stämning. Vill ni göra alla agerande 
och oss trenne Styrande riktigt glada, 
så kom! Ta med er nära och kära, vän-
ner och bekanta.

Vi lever i en tid med många infor-
mationskanaler. Just nu tänker jag 
speciellt på Facebook. Jag ber alla 
bröder att först tänka på den förbin-
delse ni avlagt för vårt Sällskap, innan 
något publiceras på externa medier.

Inför det nya arbetsåret hälsar jag 
alla gamla och nya bröder välkomna. 
Tillsammans ska vi föra våra tradi-
tionerna vidare ”under muntra och 
anständiga” former.

Timbre! (Klang!)

/Patric Jakobsson, Er Styrande Mästare

Ansvarig utgivare: 
Patric Jakobsson 
Redaktör: Christer Brynielsson 
Bilder: Bill Hansen, Peter Jang-
bro och Jan Rosberg. 

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

m.m

Airmaster 
Luftrenare - En av Sveri-

ges mest sålda!
Västanväg 57, 216 15 Limhamn

Kaffe på jobbet
– ett gott kaffe kräver  

bra bryggare

Persson Office Coffee 
förser nästan 1000  

nöjda kunder
med bryggare, kaffe

och tillbehör!
Västanväg 57, Limhamn

040-16 40 50

KLANG!
Joh. Persson

Glasmästeri AB
Vattenverksvägen 19,  

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

www.jpg.nu

 Skifte på 
golftronen
Tisdagen den 24 september kl. 

10.00 gick ett gäng Malmögolfare ut 
på Oxiebanan för att spela en höst-
runda. Vi var 10 trogna spelare som 
hade en fin dag tillsammans.

Efter rundan kunde vi konstatera 
att det har skett ett skifte på tronen. 
Bäste Malmögolfare har i många år 
varit vår äldste golfare Evert Christof-
fersson, men nu blev det Ingvar Lars-
son som tog över denna hedersamma 
titel.

Inte bara som äldst utan han vann 
tävlingen med den eviga tvåan Ralph 
Aretjäll vid sin sida. Grattis Ingvar! 

Som lagledare tackar jag biträd-
dande lagledare Ingvar Larsson för 
allt arbete som lagts ned under åren 
vi arbetat tillsammans. Ingvar avgår 
på egen begäran på grund av ålder-
strecket 80 år. Tack Ingvar!

Den 15 maj hade PB Malmös golfa-
re en annan tävling - på Torekovs GK. 
18 taggade bröder ställde upp, även 
då utan vår flerfaldige Malmömästare 
Evert Christoffersson.  

Äntligen i mål, sluträkning av pro-
tokollen och en ny mästare utsågs. 
Magnus Strömland. Sedan följde vi 
andra i fallande ordning. Härlig dag, 
härlig golf, fin prisutdelning och en 
härlig lunch. Grattis Magnus!

/Karl-Erik Holm, lagledare 

Ledare 

Karl-Erik Holm med de nya mästarna  
Ingvar Larsson och Magnus Strömland.
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Ärtsoppe-föredrag

Han har gått Pilgrimsleden två gånger

Till vänster: Solnedgång över bergen någonstans på Pilgrimsledens nära 80 mil långa vandring. Till höger: Peter Jangbro på den jobbiga vandringen 
utmed La Meseta. 

Seniorkommittén lockade torsdag 19 
september med ärtsoppa, pannekaga, 
varm punsch samt föredragshållaren 
Peter Jangbro, PB Malmös providör. 
Han har gått den nära 80 mil långa 
Pilgrimsleden i bergen mellan Frank-
rike och Spanien två gånger (!). Första 
gången var 2008. 

Det fanns ett antal utlösande fakto-
rer, dels en lust att vandra i spåren av 
tidigare pilgrimer, såsom Den Heliga 
Birgitta, men även personliga skäl. 
Peter hade upplevt sin faders bortgång 
kombinerad med medelålderskris och 
andra problem och började anfäktas 
av en slags meningslöshet inför livet. 

Den första vandringen blev på två 
separata plan. Den geografiska förflytt-
ningen från Saint Jean Pied de Port just 
innanför den franska gränsen till San-
tiago de Compostela i Spanien nästan 
798 km därifrån. 

Det blev en resa med skoskav, törst 
och ändlösa vandringar, berättade Pe-
ter. Redan första etappen bjöd på en 
mäktig stigning på 1300 meter. Den tog 
två dagar. Rökning och dålig kondition 
tog ut sin rätt. Efter hand blev resan 
lättare och med ökande träning och 
insikter blev stegen spänstigare. Att 
slänga halva packningen hjälpte till. 

Högplatån la Meseta vandrade han 
på natten och sov under den tryckande 
hettan på dagen. 

Sovkvarteren var omväxlande. Ibland 
under Guds fria himmel och ibland 
i sovsal med 150 personer. Eller i ett  
litet härbärge. 

Hälsningsfrasen mellan pilgrimer är 
Buen Camino, som är spanska för ”Bra 
väg (eller stig)”.  

En upplevelse som Peter delade med 
oss var följande: Min pappa hade dött 
två år tidigare och jag hade sörjt varje 
dag. På hans begravning framfördes 
”You’ll never walk alone”. Min Mp3 spe-
lare spelade denna låt när två cyklister 
passerade och ropade Buen Camino. 

– Vilken känsla att höra att jag inte 
var ensam. Tårarna forsade och jag grät 
ända fram till dagsmålet Leon. 

– Den inre resan blev den viktigaste. 
Medvetenheten om att man inte är 
ensam och insikten om att det som 
man uppfattar som viktigt kanske inte 
är så viktigt. 

– Symboliken i de enkla tingen. Vand-
ringsstaven, kalebassen med vatten och 
musselskalet, som en påminnelse om 
aposteln Jakobs resa till världens ände 
(Finisterre). Gemenskapen med andra 
pilgrimer. 

Peter gör som traditionen bjuder när 

han står inför katedralen i Santiago. 
Går tre varv runt pelaren med bygg-
mästaren Matteo. Belöningen blir att 
man får del av mästarens vishet och 
genialitet. Därefter fortsätter man upp 
mot altaret och kramar om en stod fö-
reställande aposteln Jakob och tackar 
honom för resan. 

Blir man en bättre människa? 

– Ja, tycker Peter, man blir mer tål-
modig. Inga långfingrar längre när 
folk byter fil utan att ge tecken. Man 
blir mindre av en snobb och framför 
allt - man är aldrig ensam. Man inser 
även vikten av att visa andra man möter 
att inte de är ensamma heller. 

Hemresan speedades upp när be-
skedet om att Peter skulle bli KMR på 
PB kom.

Nästa resa blev tillsammans med den 
kvinna som skulle bli hans hustru. De 
konstaterade att kunde man tillsam-
mans klara denna pilgrimsvandring, 
så klarar man allt! 

Det sägs att ingen kan vandra Vägen 
(El Camino de Santiago de Composte-
la) och fortfarande vara den människa 
hon/han var innan. 

Karin Boyes skrev: ”Nog finns det 
mål och mening i vår färd - men det är 
vägen, som är mödan värd.”

/Krister Berggren, D.f.B.T.

P orträttet 
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Grad 1

Fredagen den 11 oktober valdes 
16 nya bröder in i vårt fina sällskap. 
Gradgivningen blev en mycket lyckad 
tillställning inför hela 138 bröder, 
varav en del kom från Moderlogen i 
Stockholm, Borås och Jönköping.

Arbetsgradernas Ordförande 
Mikael Risén skaldade så här i sin 
inbjudan:

”Fredagen den 11 oktober äro vi 
åter redo, att än en gång, för ett kor-
tare tillfälle, lämna den kalmuckiska 
världen. Detta för att välkomna nya 
vandrande Riddersmän. Har de mod, 
ståndaktighet och styrka? Frågan 
är obesvarad till dess att aftonen är 
över och prövningarna är avklarade. 
Så därför min Bror, kom och låtom 
oss denna afton förenas i broderlig 
värme och vänskap, under muntra 
och anständiga former. ”

På programmet stod förutom pröv-
ningarna för de nya bröderna förstås 
ett rejält måltidskalas i Bellmansalen.

Providören hade kvällen till ära 
tillsammans med kockarna sam-
manställt en måltid bestående av  
Gubbröra på grovt bröd toppad med 
laxrom följd av de ljufligaste Kalvfärs-
biffar med sockerstekt palsternacka, 

körvelgräddsås och potatisbakelse. 
Som vanligt försåldes biljetter i en-
trén, vilka kunde bytas mot för denna 
delikata måltid lämpliga drycker.  

Måltidskalaset som skulle tagit sin 
ände klockan 22.59 blev som vanligt 
förlängt på grund av longerande tal 
och härliga framträdanden av både 
Kören och Musiken.

Bland talen fanns exempelvis Ord-
förandens förmaningstal till de nya 
Nitiske Och I Wingården Arbetsam-
me Kommendörerna samt Kommen-
dörernas tack för graden. Det senare 
talet hölls egentligen av två kommen-
dörer, juristerna Benny Ahmbom och 
André  Lundqvist (Bilden nederst på 
denna sidan).

Vad talet gick ut på krävdes en 

Studentikost tacktal för Första Graden 

särskild studentikos intelligens för att 
begripa. 

Enkelt uttryckt handlade det om 
tre olika änkor, Zlatan och juridik. 
Den ena änkan var Glada Änkan, en 
operett som en av talarna haft en roll 
i. Den tredje änkan var hemlig efter-
som hon varit klient till juristerna. 
Zlatan togs upp på grund av lands-
kampen mellan Sverige och Österrike 
samma kväll, där Zlatan gjorde mål 
och blev stor matchhjälte. En annan 
orsak till att Zlatan togs upp blev en 
”diskussion” juristerna emellan om 
det går att mönsterskydda Zlatans 
namn.

Inlindat i alltihop fanns förstås 
också ett 5-faldigt tack tack tack tack 
tack till Par Bricole, som haft vänlig-
heten att ta emot de nya bröderna.

Talarnas manus förtjänar faktiskt 
också några rader eftersom det såg ut 
på följande vis:

Änka 1 - fotboll - juridik

Änka II - fotboll - juridik

Änka III - foboll - juridik

/Christer Brynielsson, OIM och O.R-r

Bild i trappan på samtliga 16 Första Gradare sedan de genomgått sina prövningar och blivit godkända att upptagas i vårt sällskap.
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Grad 1

Marcus Alphed, 
42-årig Musikte-
rapeut från Vel-
linge. Arbetar även 
som vårdare och 
barnskötare på 
gymnasiesärskola. 
På fritiden är han 

flöjtspelare/makare, instruktör på 
gym och sysslar med vindsurfing. 
Han är intresserad av att vara med i 
både kören och vissångarna. Spelar 
gitar, flöjt och lite piano. Han vill lära 
känna nya bekantskaper och ”leva ut 
sin musikalitet”.

Benny Ambohm, 
35-årig Jurist från 
Trelleborg. Benny 
är både juris stu-
derande och egen 
företagare. Han är 
intresserad av att 
vara med i teatern.

Magnus Bodin, 
46-årig Informa-
tionsarkitekt vid 
Axis Communica-
tions i Lund. Från 
Eslöv. Fritidsintres-
sen: Mental akro-
batik, minneskonst 

etc.Han hoppas innerligt att teatern 
ska vara intresserad ”ity han inte har 
några större musikaliska kvaliteter”.

Mikael Ekström, 
44-årig Fil.kand 
från Löddeköpinge. 
Mikael är tränare 
i innebandy och 
arbetssökande. Han 
har både varit med i 
Landskrona Man-

skör och spelat i hela sitt liv – kornett 
och trumpet. Han har stort intresse 
för körsång och hoppas på nya kon-

takter.

Daniel Golrup, 
35-årig Client Rela-
tions Manager från 
Hässleholm. Fritids-
intressen är fotboll, 
handboll, resor och 
att livsnjuta.

Här presenterar vi alla 16 NOIWAK
Zivko Korecic, 65-

årig Verkstadsägare 
och bilmekaniker 
från Malmö. Det 
stora fritidsintresset 
är jakt.

Mikael Lindhe, 
40-årig försäkrings-
förmedlare från 
Höllviken. Fritids-
aktiviteter är golf, 
resor, tennis, famil-
jen och mat.

Hans G Lindskog, 
65-årig Jur.kand och 
Programledare från 
Malmö. Fritidsin-
tresset är golf. Yr-
kesmässigt hör han 
hemma på Jägersros 
travbana, där han 

fungerar som både jurist, journalist 
och TV-kommentator.

André Lundqvist, 
24-årig jurist från 
Malmö. André är 
juris studerande 
och egen företaga-
re. Fritidsintresse: 
Fotboll, studier och 
Par Bricole. Är in-

tresserad av gemenskap, broderskap 
och av att vara med i teatern.

Olof Lövgren, 70-
årig läkare/docent 
från Skanör. Fritids-
intressena är golf 
och jakt och hoppas 
få bli med i både 
kören och teatern.

Mikael Löfving, 
32-årig Landskapsin-
genjör i Malmö, men 
är från Helsingborg. 
Fritidsintresset är na-
tur. Han är nyfiken 
på vad Par Bricole är 
och vill lära sig mer 

om måltidsdrycker. Han kan tänka sig 
att gå med i teatern eller vissångarna.

Anders Malm-
quist, 44-årig Pro-
duktionsplanerare 
från Södra Sandby. 
Fritidsintresset är 
musik, men han kan 
tänka sig att gå med 
i flera av PB:s ta-

langgrupper. Hoppas uppleva mycket 
roligt i Par Bricole.

Gustav Nord, 27-årig Civilingenjör 
och automationsin-
genjör på Tetra Pak 
i Lund. Han gillar 
sport och fest och 
är intresserad av att 
utöka sin vänskaps-
krets.

Torbjörn Olsson, 
45-årig IT-chef från 
Malmö. På fritiden 
sysslar han med 
”trivsel och motion”.

John Wickman, 
47-årig Grundskole-

lärare från Skivarp. På fritiden sysslar 
han både med nå-
got så ovanligt som 
historisk dans och 
guidning av Svane-
holms slott. Han 
är väldigt intres-
serad av 1700-talets 
tidevarv och kan 

tänka sig att gå med i talanggruppen 
Vissångarna.

Jörgen Winqvist, 48-årig IT-konsult 
från Löddeköpinge. Jörgens fritidsin-

tressen är resor och 
vänner. Han hoppas 
få möte många nya 
trevliga människor 
inom Malmö PB 
och kan tänka sig att 
bli med i Kören.
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Grad 3

Nya, glada Oförgängligt Skinande Bröder (alfabetisk ordning): Göran Alm, Anders Andersson, Ulric Aspegrén, Leif Blom, Paul Eklund, Per Jarl-
unger, Ulf Johansson, Daniel Kjellberg, Stephan Lindeblad, Paul Ljungqvist, Bo Lönn, Staffan Sjöholm, Johan Sjöström, Gert Thorlund, Torbjörn 
Wallin, Anders Weström och Stefan Åberg.

Grad 3 med bästa Sileni-operan ...

Fredagen den 13 september var 
äntligen många bröders väntan över! 
Trots en strålande sommar med 
skinande sol, bad och fest i glada vän-
ners lag, har saknaden varit stor efter 
ännu en säsong i bricollistisk anda. 
Och som sig bör startade säsongen 
med den Skinande 3:e graden.

Vi fick där ånyo vara med och upp-
leva vad våra fantastiska talanggrupper 
hade att erbjuda i den kanske bästa 
versionen av Sileni opera någonsin! 

17 Bröder av Andra Graden blev 
dessutom upphöjda till 16 nya Oför-
gängligt Skinande Bröder. 

Providörens meny för kvällen 
bestod av Kycklingcanapé med cole 
slaw och bacon och därefter Ångad 
torskrygg med räkor, dill, hackat ägg, 
kräftsås och kokt potatis.

Sileni-operans skapare Carl Herve-
lius var på plats och gladde sig åt att 
hans opera, som han själv uttryckte 
det ”har utvecklats väl”! Även sedan 
han själv slutade att vara aktiv dirigent 
– förra året.

– Den opera, som vi såg denna 

kväll var den allra bästa hittills! Den 
lät som jag vill ha den, sa han och 
fortsatte:

– Är man tonsättare är det både 
spännande och roligt att få höra hur 
det låter. Och det var lysande i år! 
Inte minst orkestern var lysande! 

Kvällen innehöll bland mycket 
annat även ett så kallat ”Störande 
Inslag”, det vill säga ett litet stycke 
teater, som uppförs mitt under mid-
dagen. 

Detta inslag bestod denna gång 
bland annat av en hjulande Pippi 
Långstrump. Mest anmärkningsvärt 
i detta var kanske att den hjulande 
Pippi ingalunda var en ung dam utan 
den 70-årige Niels Simonsen. Visser-
ligen en f.d. solodansör, men ändå 
minst sagt imponerande!

Kvällens recipiender tacktalade 
genom Ulric Aspegrén. Han både 
tackade köket för ”en fantastisk mid-
dag” och Malmö Par Bricole för ”en 
formidabel afton” som han tyckte 
varit ”lysande, splendid”.

/Christer Brynielsson, OIM och O.R-r

Ulric Aspegrén, som höll tacktalet för recipien-
derna.
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Grad 3

... och härligt ”Störande intermezzo” 

Malmö Par Bricoles version av Pippie Långstrump - 70-årige Niels Simonsen (!). Hon uppträdde plötsligt när två ”poliskonstaplar” (Krister Holst och 
Jan Bäckstedt) skulle kontrollera säkerheten i lokalen. Sjungandes: ”Här kommer Pippi Långstrump; tjolahopp, tjolahej, tjolahoppsan sa. Här kommer 
Pippi Långstrump; här kommer faktiskt jag. Här kommer Pippi Långstrump; tjolahopp, tjolahej, tjolahoppsan sa. Idag är jag på PB, fast här får jag 
inte va!”... Konstaplarna försökte förgäves ta fast Pippi, men hon hjulade ut genom dörren. Det hjälpte varken med ”Stopp i lagens namn!” eller med 
”Tösajävel!”.... På bilderna ovan ser vi både ”poliskonstaplarna” och ”Pippi”, som pekar finger åt poliserna...

En bild som vår Ordens Fotograf Bill Hansen är mycket nöjd med – kvällens samtliga agerande ämbetsmän. Och alla ler/skrattar och ingen råkar 
blunda! Bakre raden från vänster: Jan Bäckstedt, Axel Jakobsson, Per Johansson, Lars Löfberg och Mikael Wärn. Främre raden: Magnus Fahl, Mi-
kael Risén och Stefan Leo.
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Malmö PB:s markerade med n 
övriga logers markerade med n

n 3.11 PB VI Moderlogen

n  8.11 PB VI i Malmö 
18.30, Bellmansalen, måltid 

n 9.11 PB VI Göta PB

n 9.11 PB VI Vänersborg

n 9.11 PB VI Borås PB

n 9.11 PB VI Jönköping

n 9.11 PB VI Sundsvall

n 10.11 Minneshögtid med 
parentation, S:t Petri kyrka 
i Malmö 17.30.

n 20.11 Förgrad V & VIII i 
Malmö 18.30

n 30.11 Barbara Göta PB

n 30.11 Barbara Jönköping 
+ Grad I + VIII

n 30.11 Barbara Sundsvall

n 7.12 Barbara Borås

n 7.12 Barbara samt PB V 
och VIII i Malmö 16.00, 
Malmö Rådhus, måltid i 
Knutsalen.

n 7.12 Barbara Vänersborg
n 8.12 Barbara Moderlogen

Gradgivningar
20.10: 
RSK Boris Weimann, 85

21.10: 
G-r Kaj Göran  
Jonasson, 70

24.10:  
KSR Bo Svanström, 70

1.11:
NOIWAK Olof Löfgren, 70

3.11:
RGK Björn Lunder-
quist, 60

6.11:
G-r Göran 
Björklund, 
60

1.12:
RGK Kjell B Nilsson, 85

12.12:
SSR Björn Nilsén, 70
KOBÖK Sigurd Aggebäck, 75

17.12:
KSR Sven Nordahl, 
70

29.12:
RGK Kaj Sarner, 90

Jubilarer 

N ovember 

D ecember 

Till alla PB-bröder
i Malmö Par Bricole

Ny ärtsoppelunch och 
föredrag om Hermods 

* Den 14/11 kl 12.00 serve-
ras ärtlunch i Siriuspalatset. 
Föredragshållare är Kerstin 
Holm och ämnet är ”Berät-

telse om Hermods”. Anmä-
lan till Kansliet på telefon 
12 11 09 senast måndagen 
den 11 november!

Bilden från Barbara förra året.

Bilden från S:t Petri förra året.

Härmed bekantgöres att 
Peter Svenburg – vår högt 
prisade Broder Ordförande 
i Den Bacchanaliska Thea-
terns Styrelse  -  skall skaffa 
saxophone av tenortyp.  
Meningen med saken är att 
han skall få sällskap av sam-
telige Bröder med någon 
form av s.k. musikalitet i 
bildandet av Den Baccha-
naliska Theaterns Comedi 
Orkester(D.B.T.C.O.) Egna 
instrument torde medta-
gas. Denna Orkester skall 
huvudsakligen spela för 
sitt eget höga nöjes skull, 
men även kunna bidraga 
till allsköns muntrationer, 
intermezzon eller dylika 
upptåg. Märk väl att inget 
instrument är alltför ringa 
utan trianglar, munspel 
och snatterpinnar trivas 
gemenligen samman med 
dubbelhornad euphonium, 
spinett, trollflöjt eller 
tvättbräda.  Kom ihåg att 

överväldigande kvantitet 
alltid övertrumfar kvalitet!  
(Hmm! I dessa samman-
hang).
Vi emotser din förväntade 
anmälan i det snaraste. 
Ange namn (ditt eget och/
eller någon väns) genom 
någon teknisk form av te-
lepatisk informationsöver-
föring. Ange huvudinstru-
ment, sekundär- eller ter-
tiärinstrument i förekom-
mande fall.  Minns en av 
mina vänners reaktion på 
frågan -”Spelar du piano?”  
-”Hur skulle jag kunna veta 
det? Jag har aldrig försökt!” 
Så leta i dina gömmor 
måhända finnes där vägen 
till en helt ny inriktning i 
ditt liv på musikparnassens 
aveny.
/Krister M Berggren
Direktör för Den Bacchanliska 
Theatern. Digital com:  
kristermberggren@gmail.com
Dialog 0708-774456


