
Nouvelles

Vid årets Gåsakalas berättade provi-
dör Peter Jangbro hur man åt gås för 
100 år sedan.
      sid 6 och 7

Den 17 mars nästa år blir det en ny 
chans att ta med våra kärälskliga på 
en PB-fest.
                sid 8

GåsakalasMed kärälskliga

Festlig och pampig Barbara-fest

Nr 67 - December 2011

Våra nya Kommendörer ställde till 
med festlig dans vid årets Barbara-fest.

    sid 3

Sid 2,3,4 och 5

Riddaren av Gyllene Korset Leif Olsén i täten för den pampiga intågsprocessionen vid årets Barbara-fest.

Härlig dans
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Ledare

Tack för fantastisk Barbara!

Ansvarig utgivare: Lennart Fahlback 
Redaktör: Christer Brynielsson 
Fotografer: Bill Hansen,  
Tony Rosenquist  
och Bertil Hellén, Borås PB.

När jag skriver detta är jag fortfarande 
lätt omtumlad av årets fantastiska Bar-
barafirande. För min egen del började 
det redan 12.30, då elva Bacchi Ridders-
män recipierades till Kommendörer. Sär-
skilt roligt för mig personligen eftersom 
jag hade två adepter med. 

Efter receptionen vidtog Kommendör-
ernas Lätta Lunch, dit arbetsgradernas 
ämbetsmän, nyblivna kommendörer och 
faddrar inbjudes. 

För många bröder startade Barbara 
redan på förmiddagen dagen innan. Då 
fraktades allt som behövs för att dekorera 
Landstingssalen på PB-vis från Siriuspalat-
set till Rådhuset. Och det är inte lite… 

De bröder som ställer upp och på freda-
gen ”dukar” lokalen med allt vad som hör 
till liksom de som sedan på söndag förmid-
dag (!) beger sig tillbaka till Rådhuset, 
plockar ihop allt, bär ner det till väntande 
transportbil och sedan bär upp det till våra 
förråd, är värda all beundran och ett stort 
tack. Till dessa bröder som arbetar utan att 
synas själva hör också vår ljudmästare som 
ser till att Ceremonimästaren och Ord-
föranden hörs när de ska höras och inte 
hörs när det inte ska höras…

De flesta av de 227 anmälda bröderna 
(nytt rekord för 2000-talet) anlände i god 
tid före kl 16.00, då Ceremonimästaren 
startade intågsprocessionen. 

Hyllningen till vår Moster blev mer 
omfattande än tidigare. Moster Barbara 
måste ha ryst av välbehag! Kören och mu-
siken bidrog med nya texter författade av 

Ordens nuvarande Talare och skald, den 
oförbrännerlige Bo Sörlin och arrangerade 
till kända melodier av Musikens Direktör 
Gunnar Jansson. Detta blev sett från ordfö-
randestolen, en stor upplevelse. 

Theatern framförde en Barbarahyllning, 
som första gången framfördes vid Barbara-
firandet 1881 och är författad av Ordens 
förste Talare och skald, David Lorenz 
Beyer. Vår fjärde och yngsta talanggrupp, 
de Bacchanaliska vissångarna framförde 
sedan en hyllning till Barbara, som första 
gången framfördes av Bellman 1783.

Stort tack till alla våra talanggrupper som 
verkligen lyfte detta Barbarafirande!

Efter traditionsenligt uttåg ur Landstings-
salen samlades alla i den vackra Knutssalen, 
där måltidskapitlet fortgick till sen timme. 

Ceremonimästaren och ordföranden 
begav sig sedan till en välkänd vapengömma 
inte långt från Rådhuset för att i nattens sena 
timma avsluta men en välförtjänst pilsner. 

Vårt sällskap vilar på fyra pelare: Ordning, 
Munterhet, Styrka och Förtrolighet. Efter en 
manifestation som Barbarafirandet skulle 
jag vilja lägga till ytterligare en: Engage-
mang! Vårt Barbarakalas är en höjdpunkt 
på det bricolistiska året men skulle inte bli 
det utan ett stort engagemang. Än en gång 
ett stort tack till alla som gjorde att Barbara-
firandet 2011 blev en så stor och lyckad fest.

Nu ser vi fram mot en lite lugnare 
period men den 10 februari hälsar vi våra 
nya kommendörer och alla andra bröder 
välkomna till andra graden. Klang! 

/Lennart Fahlback, St.M.

Vår Styrande Mästare Lennart Fahlback häller upp punschen vid årets Barbara-fest. Styrande Kanslern 
Henrik Fahl ser mycket nöjd ut, medan Deputerade Styrande Mästaren Patrik Jacobsson verkar tycka att 
det blev för lite i bägaren.

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
Gott kaffe kräver bra bryggare

Persson Office Coffee
förser nästan 1000 nöjda kun-
der med kaffebryggare, kaffe

och tillbehör.

Västanväg 57, 216 15 Limhamn
Tel. 040-16 40 50. Fax 040-15 37 38

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
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Barbara

Häftig dans från våra nya NOIWAK

För elva nya NOIWAK blev Malmö 
PB:s Barbara-fest en fest i mer än tolv 
timmar.  De blivande Nitiske Och I Win-
gården Arbetsamme Kommendörerna, 
NOIWAK, började samlas redan strax 
före 12 på lördagsförmiddagen. 

Somliga lite nervösa inför vad som 
komma skulle, andra med stor förväntan 
att få träffa nya trevliga människor, bli 
underhållna och umgås under trevliga 
former.

Leif Dagsberg, 44 år och f.d. major i 
armén var en av de nya förstagradarna, 
som såg fram emot möjligheten att få 
träffa nya intressanta människor och ha 
det trevligt. Han hoppas så småningom 
kunna enrollera sig i Theatern efter-
som han tycker att ”det är kul att stå 
inför publik”. Majorsyrket utövar han 
inte längre. Är numera utvecklings- 
och kvalitetschef i bemannings- och 
rekryteringsföretaget Dreamwork.

Andreas Håkansson, 36 år och IT-an-
svarig på Fiskars i Höganäs hoppades 

också på en trevlig afton, god mat och 
trevliga människor.

Entreprenören Stefan Sigesgård, 40 
år, med eget bolag som bland annat 
jobbar med en husfabrik, var en annan 
av de nya som hoppades mycket på 
kvällen.

Två bankmän fanns också bland de 
nya, Magnus Holmer, 51 år samt Dag 
Sundewall, 61 år och bankdirektör i 
Handelsbanken i Fosie. 

Även från Näset fick vi nya medlem-
mar, Claes-Göran Hansson från Skanör, 
Anders Holmström från Skanör samt Jan 
Ericsäter, ortopedkirurg på Ellenbogen 
och boende i Falsterbo.

Efter sedvanligt hemlighetsfullt in-
tagningsförfarande blev det en glad 
tillställning av Kommendörernas 
lätta lunch med pytt i panna, ägg, 
tillbehör och öl och snaps. Stäm-
ningen steg snabbt inte minst tack 
vare ett flertal glada snapsvisor, där 
även nya kommendörer deltog.

Bild från den häftiga dansen, som våra nya NOIWAK utförde tillsammans med Ordensbalettmästare Pro Tempore Niels 
Simonsen. 

Bland de nya återfanns även en fil-
mare, Hans Barnekow, som trots sin im-
ponerande ålder, 67 år, fortfarande är 
mer än 100% yrkesmässigt aktiv. Hans 
betyg på dagen var vid 22-tiden ”jät-
tetrevligt” och ”mycket trevlig musik”. 
Han filmar ”allt från företagsfilmer till 
dokumentärfilmer”.

Som om denna blandning av både yr-
ken och bostadsorter inte skulle räcka 
hittade vi vid 22-tiden även en illusio-
nist bland de nya, Dan Kirsch, 44 år.

– Det verkar vara mycket trevligt här, 
konstaterade han efter att ha varit med 
om 10 timmars reception, lunch och 
Barbara-firande.

Ny förstagradare i vårt Malmö Par 
Bricole blev dessutom Johan Persson. 
 
/Christer Brynielsson, O.R-r

Fyra NOIWAK: Jan Ericsäter, Leif Dagsberg, Hans Barnekow och Dan Kirsch.
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Barbara

Fler härliga bilder och texter ...

2011 års Barbara-fest blev en 
mycket pampig och festlig historia. 
Hela 227 Bröder festade i över åtta 
timmar, en del ännu längre. De som 
recipierade började redan vid lunch-
tid, kl 12!

På ”menyn” fanns både tal till Moster 
Barbara, tal till Broder Bellman, upp-
graderingar till Grad V och Grad VIII, 
medaljutdelningar, sång, musik, dans 
(!) och ett framträdande av Theatern.

Till Carl-Michael Bellman sa Or-
denstalare Bo Sörlin bland annat:
”På Barbarafesten år 2011 
Ditt änne vi pryder som tack med en krans 
Vi hylla Dig Carl, våra hjärtan de skälva 

Du gett våra liv både glans och substans.”

Han var lika lyrisk i sitt recitativ  till 
Moster Barbara, där han avslutade med:

”För Barbaras skull vi här samlats i salen 
Att hylla vårt skyddshelgon i Par Bricole 
Hon står för vår glädje, och idealen 
Som fädren har präntat på vår banderoll.”

Senare under kvällen framförde 
Ordenstrubadur Jan Ek en egen 
version av Fredmans epistel N:o 71, 
som både var en hyllning till Barbara 
och våra Styrande. Epistelns 3:e vers 
löd sålunda:
Nu i vår vingård vi anständigt sjunga!
Detta vi lärt oss i vårt Bricolleri!
Riddersmäns hyllning i Bacchi tempel runga,

Niels dans för Moster har sedvanlig espri.
Alla de Styrande vila i Ditt sköte;
Lennart och Patric längtar till Din sal.
Hetast av alla att nå till ett kärleksmöte: Henrik Fahl!
Ä´ke Hon gudomlig, formfulländad vad?
Gudomlig att beskåda!
De Styrande är stolta, för Moster Barbara.  
Hon gör dem gla´!
Hylla dem för att de firar Moster, ja!
Bröder för dem höjen nu Pokalerna!
Trion är gudomlig, de Styrandena!  
Gudomliga! Gudomliga!”
Kvällen avslutades bland annat med ännu 
en sång, denna gång av våra Styrande på 
temat ”Vill ni se en stjärna”:  
Vill ni se på stjärnor? Se på oss!
Ni får mycket gärna, hylla oss!
Moster vi nu fira, hon kan toner gjuta
Hon är primadonna, absoluta!

Imponerande bild tagen uppifrån läktaren ned över Rådhusets tjusiga Knutssal, som var fylld av festande och glada Bröder från Malmö Par Bricole.

Vice Ordens-Munskänk Dennis Christensen 
tittar i samförstånd på Carl Michaels byst i 
Landstingssalen.

Ordens Talare och Skald Bo Sörlin sätter en 
krans på Carl Michael Bellman.

Ordens-Regissör Niels Simonsen med en del av 
Barbara-festens viktiga rekvisita.
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Barbara

Ingen bror får göra, brud av mig
Gratulera bara, fira mig!
Nu är det dags att sluta, vi tackar med att tuta
Vill ni se på stjärnor? Se på oss!

Efter detta utbringades ett flertal 
skålar och hölls ett flertal tacktal. 

Generalordförande Lennart Fahlback 
tackade alla som med sina insatser gjord 
årets höjdpunkt, Barbara-festen, möjlig 
och speciellt nämnde han de som skulle 
återställa allt kl 10 dagen efter.

Bild från det pampiga intåget till Högtidskalaset, då våra Styrande går under en häck med åtta svärd, som skyldras av lika många vakter fram till 
det pampiga ordförandepodiet i Rådhusets Landstingssal.

Vice Ceremonimästare Christer Jacobsson och 
Härolden Jan Bäckstedt.

En vice Guvernör och två sjundegradare: Mikael 
Wärn, Peter Svenburg och Kristjan Laks.

Guvernör Lennart Bendz skrattar gott åt vår 
Ordens-Fotograf Bill Hansen.

...  från årets Stora fest, Barbara-festen  

Fler bilder från vårt stora Högtids-
kalas hittar du på vår hemsida, som 
har adressen www.parbricole.se

/Christer Brynielsson, O.R-r

Ordens-Kaplan Thor Nilsson tillsammans med 
Direktören för Bacchanaliska Theatern Krister 
Berggren.

Sjättegradarna Hans-Eric Rosberg och Mag-
nus Persson.

RSK Per W Persson, som utnämndes till Jubel-
Kommendör för 50 års medlemskap i Malmö PB.
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Sjätte Graden med ...

Grad 6 med Gåsakalas

Sjätte Graden med sitt Gåsakalas 
inföll i år på ett, åtminstone numero-
logiskt, högst anmärkningsvärt datum 
– 11.11.11! 119 Bröder hade hörsam-
mat kallelsen och här fanns gäster från 
både Moderlogen, Göta Par Bricole, 
Borås Par Bricole och Jönköping Par 
Bricole.

Providör Peter Jangbro, presenterade 
middagen med att berätta hur en gåsamid-
dag kunde se ut ”för rätt många år sedan”:

– Då började man med en lunch 
som bestod av ostron, inte sex, inte 
dussinet, men väl aderton stycken. Allt 
nedsköljt med porter, bara porter och 
inget annat än porter.

När middagen sedemera gick av 
stapeln började man med stående Hors 
douvres, som bestod av: Kavring, gåsflott 
och tunna skivor oskalad rättika, röd och 
svart. Kavringen skulle vara av den sorten 
som luktar råg, smakar råg, som råg utan 
vidrigheter som sirap eller annan sötma. 
Gåsflottet var kryddat med brunt stekfett 
och lök. Detta ackompanjerades av en sup 
Rhenbergs sädes (dagens Östgöta sädes).

Därefter följde nu svartsoppa med krås 
och gåsleverkorv. Soppan fick var och en 
spetsa efter behag med antingen sherry 
eller en aning cognac. Till soppan ett glas 
Bordeaux.

Efter soppan en fiskrätt, nämligen 
lutfisk med potatis och i stället för skånsk 
senap lite rört och skirat smör. Till fisken 
drack man en mild snaps, kanske rent 
av smaksatt med asperula odorata, på 
svenska myskmadra.

Sen kom gåsen med knaperstekt skinn, 
på en bädd av källkrasse, kringvallad av 
äppelklyftor och plommon. Till detta 
bjöds det rödkål, kastanjepuré och gelé av 
vildäpplen. På sidassietterna en sallad av 
mörkokta grönkålsstjälkar i vinägrettsås. I 
glasen var en fyllig Bourgogne ett måste. 

Som dessert åt man inte som vi 
äpplekaka, utan spettkaka med syltad 
ingefära (den brännande starka inge-
färan är ovärderlig som avslutning på 

Elva nya Riddarebröder med Grad 6 (i alfabetisk ordning): Lars Christensson, Bo Elander, Magnus 
Eneskär, Jörgen Fagerlund, Hampus Hedberg Hankell, Krister Holst, Sven Nordahl, Kenneth Parne-
fjord, Magnus Persson, Hans-Eric Rosberg och Eric Sandberg.

Vår providör för kvällen Peter Langbro.

Parentation  
i S:t Petri

I Par Bricole blandas fest och 
allvar. Ena dagen gåsafest. Ett par 
dagar senare, 13.11, en allvarsam 
ceremoni, den årliga parentationen.

När jag senast var i Stockholm 
besökte jag Bellmanhuset. När 
man går in genom porten blir 
man förflyttad till en annan tid, 
en annan värld. Man behöver inte 
mycket fantasi när man går genom 
de små rum där Carl Mikael Bell-
man bodde för att förflytta sig till 
1700-talet. 

När man går in genom porten 
till en kyrka blir man förflyttad 
till en annan tid, en annan värld. 
Man kommer nära en annan tid, 
evigheten, och en annan värld, 
himmelen. Detta intryck förstärktes 
vid parentationen i restaurerade S:t 
Petri. Kyrkan har blivit renare och 
vitare. Kyrkan vill spegla himmelen. 
Där är det mycket sång och musik, 
tror jag, och vi bjöds på himmelskt 
vacker sång och musik av PB:s kör 
och orkester under ledning av Hans-
Peter Frank och Per-Göran Rosén, 
med violinsolo av Milos Kalla.

Lennart Fahlback höll i en fin-
stämd minnesstund över de avlidna 
bröderna: Rolf Jahren, Sune Lyha-
gen, Carl-Olof Erlandsson, Owe Lan-
né, Bengt Askaner, Bertil Berglund 
och Torsten Trunnerup. Klockorna i 
Malmös äldsta kyrka ringde mäktigt 
till minne av de hädangångna.

Ett sådant tillfälle får oss att 
minnas vad de som lämnat oss 
betytt och varit. Det är också en 
påminnelse om att vi en gång ska 
höra till den skara som lämnat 
jordelivet bakom sig. Kyrkorum-
met påminner oss om att det finns 
en annan värld bortom döden.

Vår nobelpristagare i litteratur 
Tomas Tranströmer skriver så här: 
”Mitt i livet händer att döden kom-
mer och tar mått på människan. 
Det besöket glöms och livet fortsät-
ter. Men kostymen sys i det tysta.” 
(Ur ”Svarta vykort”).

 /Thor Nilsson, Ordens-Kaplan

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

Airmaster 
Luftrenare - En av Sveriges 

mest sålda!
Västanväg 57, 216 15 Limhamn
Tel. 040-16 40 50. Fax 040-15 37 38
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... Gåsakalas

en så kraftig middag) samt portvin. Ja 
bröder, avrundade han, så kunde det gå 
till för snart 100 år sedan – enligt Fritiof 
Nilsson Piraten. 

På vår meny 11.11.11 fanns Svartsoppa 
med krås, Gås med tillbehör, Äppelkaka 
med vaniljsås samt Kaffe med Avec. Sherry 
till soppan, Pinot Noir till gåsen och dess-
ertvinet Chateau Menota till äppelkakan.

Kören var i sitt esse denna kväll och 
framförde bland annat N. G. Ström-
bergs Gåsavisa från 1893 på 15 verser. Vi 
har inte plats att återge alla här, men väl 
slutet, vers 14 och 15: 
 
”Låt oss då de droppar hälla,
Hoppfalilalalalalej! 
Som gör våra kroppar sälla, 

Hoppfalilalalalalej! 
Hälla dem hvar i sitt glas,  
tömma dem i gladt kalas! 
Hoppfalilalalalalej! 
 
Tömma dem för mårtensgåsen 
Hoppfalilalalalalej! 
Hvarmed vi nu smörja kråsen 
Hoppfalilalalalalej! 
Skål för gäss i allmänhet, 
Stekta gäss i synnerhet! 
Bägarn töm för mårtensgåsen! 
Hoppfalilalalalalej!”

Talet till recipienderna hölls av 
Styrande Kanslern Henrik Fahl och 
tacktalet från de nya S:t Sigfrids Rid-
dare hölls av Hans-Erik Rosberg. Han 
sa bland annat att det var ”med stolthet 
och fortsatt spänning som de nu inträdde 

Körens ledare Hans-Peter Frank tar i ordentligt och dirigerar med båda händerna.

i riddargraderna”. Även han hade en 
historisk essä om Mårten gås:

– Man tror ju gärna, sa han, att 
den klassiska gåsmiddagen med 
svartsoppa före och skånsk äppel-
kaka som dessert är en traditionell 
skånsk måltid. Men tyvärr denna 
”typiskt skånska” meny skapades 
på 1850-talet i vår moderloges stad 
av krögaren på restaurang Piper-
ska muren. Menyn spred sig sedan 
genom landet och gjorde succé. I 
Skåne, fortsatte han, hade gåsen 
vanligen föregåtts av lutfisk och 
följts av risgrynsgröt. Att det inte 
är så längre, var han å recipiender-
nas vägnar evigt tacksam för.

Gästernas tack framfördes på 
rim av Bertil Hellén från Borås 
PB med bland annat dessa rader: 
 
Här var det mat 
Här var det vin 
Bästa stället i Bacchanaliska Akademin 
Här var det fest 
Flottast i Pågastan 
Många dagar kvar till Barbara dan.

/Christer Brynielsson, O.R-r

(Fler bilder på www.parbricole.se)

Nya Grad VIII och V
Tio bröder upphöjdes vid årets 

Barbara till nya Guvernörer, Grad 
VIII och 18 till vice Guvernörer, 
Grad V.

Nya Grad VIII är Lars Anders-
son, Gert Axlin, Göran Björklund, 
Rolf Goldberg, Börje Hansson, 
Bertil Howegård, Jan Hultgrern, 
Kaj Göran Jonasson, Björn Lund-
gren samt Jonas Malm.

Nya Grad V: Roger Andersson, 
Krister Askaner, Ken Ceder, Jan 
Ekeblom, Martin Ekstén, Magnus 
Fahl, Jonas Hildebrand, Claes Hå-
kansson, Axel Jakobsson, Stefan 
Leo, Bengt Nilsson, Roland Ols-
son, Morten Persson, Kjell Peter-
son, Göran Thulin, Johan Wallin, 
Martin Wigvall och Mikael Wärn.

Vår egen Gåsameny. Bilden överst är gåsen med sin 
tillbehör - rödkål, brysselkål, äpplen, stekt potatis. 
Bilden under är kråset, som vi fick till svartsoppan.

Recipiendernas tacktalare Hans-Erik Rosberg.
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K alendarium F ebruari – M aj 2012
FEBRUARI 2012
n Fredag 10.2 kl 18.30: Grad 
II, Bellmansalen, måltid.

MARS 2012
n Lördag 17.3: Se annonsen 
här under!.

APRIL 2012
n Fredag 20.4 kl 18.30, Grad 
IV, Bellmansalen, måltid.

MAJ 2012
n Fredag 11.5 kl 18.30: Grad 
VII. Plats kommer med i 
inbjudan.

Födelsedagar – Vi Gratulerar! Julen 2011 – Mars 2012

n 9.1.2012:
RGK Ola Håhus, 75 
n 22.1.2012:
RSK Nils-Holger Thorsén, 
70 
n 24.1.2012:
KMR Peter Lindblom, 90
n 6.2.2012:
KSR Bengt Selander, 60 

n 10.2.2012:
KMR Lennart Lind-
ström, 70
n 22.2.2012:
KMR Per Johansson, 50 
n 27.2.2012:
SSR Börje Nilsson, 80 
n 13.3.2012:
KOBÖK Sven Eriksson, 70 

n 26.3.2012:
SSR Jörgen Fagerlund, 70 

n 19.12:
KMR Jan-Ingvar Persson, 
70 år 
n 30.12:
G-r Jan Paulsson, 60
n 6.1.2012:
KSR Kristjan Laks, 75
KSR Carl-Göran  
Lindskog, 75


