
NouvellesNouvelles
December 2017Nr 91

Fulländat Barbara
sid 3-10



2   

Snart kommer något nytt
Nu är tiden kommen att sam-

manfatta det Bricolistiska året 
2017. 

Vi har varit med om ett fantas-
tiskt år med flertalet installationer 
hos våra systerloger. Kronan på 
verket var instiftandet av vår nya 
systerloge, Örebro Par Briclole, och 
installation av deras första Guver-
nement. Allt var stämningsfullt, 
högtidligt, smakfullt och ytterst väl 
arrangerat.

På hemmaplan är 
vi också bra. Årets 
gradgivningar har 
genomförts på ett 
utmärkt sätt, tack 
vare våra, vid varje 
tillfälle  tjänstgö-
rande bröder och 
talanggrupper. Det 
är ett stort arbete 
att planera, träna 
och genomför en 
gradgivning

Allt fler bröder kommer till 
våra sammankomster, vilket är 
ett synbart bevis på att vi ständigt 
utvecklas. 

Inför 2018 står först och främst 
planeringen och genomförandet 
av installationen den 3 februari av 
ett nytt Guvernement i vårt kära 
Malmö Par Bricole.

De nya styrande, StM Bo Aler-
skans, DStM Göran Jacobsson och 
StK Mikael Risén, kommer säkert 
efter installationen, att kungöra 
sina programpunkter och ambitio-
ner inför framtiden.Ansvarig utgivare: Patric Jakobsson 

Redaktör: Christer Brynielsson 
Nya bilder: Bill Hansen och  
Anders Wramnell.

Jag och min DStM Thomas V 
Nilsson önskar De Nya Styrande 
all lycka under de kommande åren. 
Vi kommer gärna stå till tjänst, om 
något sådant behov uppstår.

Jag har fått frågan på senare tid: 
Hur känns det nu att lämna posten 
som StM?

Kortfattat kan jag nämna att det 
kommer bli mycket tid över till 

annat, men mest 
blir saknaden 
av att få leda er, 
käre bröder, som 
genom idogt 
arbete medverkat 
till att slutre-
sultatet för vårt 
kära Malmö Par 
Bricole, alltid blir 
bra.

Ni, har bidragit 
till, att stjärnorna 
på mitt gradband 
varit lättbur-
na! 

Ett stort och varmt Tack till er 
alla, som jag fått samarbeta med 
under denna tid som Styrande 
Mästare.

Jag tillönskar Er Alla  
En God Jul och  
ett Gott Nytt År!

Klang!

/Patric

Er Styrande  
Mästare.

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

Prova vår smarta kaffeservice
i 10 dagar, så bjuder vi på

100 koppar gott kaffe!
 

www.office-coffee.se
040 - 16 40 50

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, Face-
book och Instagram

”Ni har bidragit  
till att stjärnorna  
på mitt gradband  
varit lättburna!”
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”Se er omkring i denna vackra sal 
och lägg därtill alla dessa bröder 
med sina härliga leenden…”

Med dessa ord inledde den Styrande 
mästaren, tillika kvällens ordförande 
Patric Jakobsson Barbara-högtiden 
2017. I Landstingssalen på Malmö 
Rådhus hade 200 bröder samlats denna 
lördagseftermiddag för att tillsammans 
hedra och hylla vår kära moster.

Bland gästerna fanns bröder från både 
Göta- och Jönköping Par Bricole. 
Under högtidliga ritualer upphöjdes 
19 bröder tiill Guvernörer och vicegu-
vernörer och fick mottaga välförtjänta 
gradband.

Efter detta blev trenne bröder, Mustafa 
Arhan, Lars-Åke Sjöquist och Sven 
Ohlsson särskilt uppmärksammade 
för sin nit och sitt 50-åriga medlem-
skap i Par Bricole. Dessa tre nyblivna 
bekransade jubelkommendörer mottog 
applådåskor från auditoriet.

En annan flitig medlem, Jan-Ingvar 

Persson mottog hederskommendörs-
tecknet efter 25 aktiva år. Även Jan-
Ingvar blev rikligen applåderad.

Vad vore ett Barbarafirande utan 
medaljer? Ingenting… Därför utdela-
des skinande medaljer av olika slag till 
flertalet bröder som därmed kände sig 
lite extra uppskattade.

Såväl kören som musiken hedrade vår 
kära moster genom sång och musik och 
det lysande talet till Barbara genomför-
des av musikens ordförande Carl-Mag-
nus Trygg och musikens sekreterare 
Joakim Casagrande. (Bild på sid 6-7). 
Carl-Magnus: Högstämd och lyrisk 
på pekoralens brant, Joakim: Lagom 
rund under fötterna och inställd på att 
rulla flaskan. Tillsammans ett skåde-
spel i verbal osämja där slutligen vår 
kära moster fick ingripa för att bringa 
ordning bland kombattanterna så pass 
att de båda tog i hand och bugade för 
Barbaras ande (hela texten på sid 6-7).

Vissångaren Christoffer Månsson hyl-
lade Barbara genom att framföra Carl-

Michael Bellmans ”Barbarahyllning”.

Samteliga bröder bjöds att smaka på 
den härliga högtidsbålen tillsammans 
med de styrande. Dock inte utan 
att densamma först blivit ordentligt 
tillredd under muntra former och 
spektakel.

Text: Johan Sundqvist, RGK, Ordf  DBK.

Fler bilder hittar du på de följande sidorna. 
På Malmö Par Bricoles externa hemsida finns 
dessutom över 200 bilder från årets Barbara-
kalas, liksom hela referatet från detta ståtliga 
evenemang.

Fulländat Barbara-kalas 

Våra trenne Styrande förbereder på bilden ovan provsmakningen av årets Punsch.
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Barbaras pampiga inmarsch

På den här sidan hittar du ett flertal bilder från den pampiga inmarschen in i Rådhusets magnifika Landstingssal.
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Uppgraderingarna och punschen

Och här har du bilder på punschavsmakning, våra tre nya Jubelkommendörer Mustafa Arhan, Lars-Åke Sjöquist och Sven Ohls-
son, Hederskommendören Jan-Ingvar Persson, samt nederst våra nya Femtegradare och Åttondegaradare.
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Hvarandes en verbal batalj mel-
lan tvenne bröder, vilka ej på något 
endaste sätt äger underkunnighet om 
måttlighetens välsignelse. Broder I: 
Högstämd och lyrisk, på pekoralens 
brant balanserandes. Broder II: Lagom 
rund under fötterna och inställd på 
att rulla flaskan. Barbara: Närvarande 
men ändock icke. Mosterlig!

Invokation Broder I 
Höge Carl-Michael, skaldernas skald, som 
åt sällskapet givit så kostbara skatter av 
texter och sånger med fullödig halt, kom hjälp 
mig att vackra ord finna. När Moster ska 
hyllas behöver jag allt, som hjälper mig talet 
att gagneligt ratta så meningars mening behål-
ler sitt salt, och hyllar vår ärbara kvinna.

Provokation Broder II 
Höga av brännvin du dryckernas dryck, som 
mäskfatet fyller till dryckeshorns kanter. Po-
kaler och ångor med fullödig halt, kom hjälp 
mig hindra min lever att svälta. När Moster 
ska fyllas så blir det nog ballt, att stjälpa en 
tant som är fullast bland tanter. Menisker 
och klänningar sprids överallt, och lämnar sin 
kännbara hälta

Broder I 
Barbara, du som har namngett vår högtid 
Du som ger värme när vädret är kallt 
Mottag ett tack från en bugande samtid 
Du är vår peppar, vårt socker och salt

Broder II 
Marsala, som smaksatt vår härliga mäsk-
burk 
avger sin värme från jäsningens fat 
lyss till ett smack från en sugande vinkork 
efter en bränning till ljuvt destillat

Broder I 
Härliga moster, du storslagna kvinna, 
Som bröderna hyllar när vintern är här 
Du har i mörkret ett ljus låtit brinna 
Mottag den hyllning vi till dig frambär

Broder II (luktar i en flaska) 
Härliga dunster som aldrig försvinna 
Skapta ur mylla och vinstockens bär 
Destillationens krus ska få klinga 
Allt blir till fyllning i fat och artär

Broder I 
Moster, nu ödmjukt men ej paneg yriskt 
från Brödernas hjärtan här fram mot dig bär 
genom strupens mitt språkrör, för tillfället 
lyriskt 
allas vår önskan att hylla dig här

Broder II 
Det där låter sjösjukt och karikatyriskt 
hans brödrost till hjärna den funkar så där 

hans strupe den stinker, icke sephyriskt 
Han kan ju ej hejda tonsillens begär

Broder I 
När Barbara hyllas så vakta ditt språk 
för spriten är ej något gagneligt genius. 
Dess rumlande verkan ger upphov till bråk 
Minns hur det gick för vår farbror Silenius!

Broder II 
Det här är ju regler för kloster, fy fan 
Här råder dystra och tråkiga tider. 
Vid mustigt och färgerikt språk är man van. 
Det blir Barbara också nog sen, vad det lider.

Broder I 
Käraste Moster, förlåt våran vän 
vars klavertramp tar form utav osköna 
konster. 
Vi ska honom uppfostra riktigt och sen 
ska du se att han danas till broder från 
monster.

Broder II 
Ett monster, vad sa du, är bror min från vettet 
av torrhet båd’ sinne och strupe förtvina.

Broder I 
Till skillnad från dig med det helgalna sättet 
vars andedräkt är en förskräckelig pina.

Talet till Barbara
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Broder II 
Vad säger ni bröder? Visst är han en fjant!

 
Broder I 
Och han är en rumlare hämtad från gatan!

Broder II 
Ett kvastskaft det har han ju uppkört, så 
sant!

Broder I 
Nej, nu ska han få sig en snyting, den satan!

Barbara 
Pojkar, pojkar, pojkar! 
Så mycket ni visat som borde vart gömt 
Den ene är torr och den andre vulgär. 
Måttlighet, pojkar, är ett ord ni har glömt 
Här har ni er moster och ni gör som jag sär. 
Bröderna tittar skamset på varandra 
Nu tar ni i hand med varandra och sedan 
så jämkar ni hop er på broderligt sätt. 
Se där ja, nu tycks det mej faktiskt som 
redan 
det börjar gå bättre. Jag har alltid rätt!

Bröder I & II 
Ordning nu råder i sällskapet här 
Tack kära moster för det oss du visar 
så grunden är lagd till en fin atmosfär 
Din klokhet och vänskap vi alla nu prisar

Styrka från moster får hjälpa och råda 
när livet blir tungt och när allt går på sned. 
Ett storartat tack går till dig från oss båda 
för ljuset och värmen du hedrat oss med.

Munterhet råder trots stormen som larmar 
i kalmuckernas värld som är dyster och grå 
Förtrolighet skyddar mot det som oss harmar 
ty grunden för gräl den försvinner ju då 
Vi somnar så tryggt uti Barbaras armar 
Och tänker ej vidare mer där uppå
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Middagen

Och här är härliga bilder från Måltidskalaset i Knuts-
salen, som blev en minnesvärd upplevelse där våra 
providörer gjort sitt allra bästa för att kittla brödernas 
gommar. Gubbröra på kavring, hjortfilé med legymer och 
en avslutande punschparfait gjorde att de flesta västknap-
par spände lite extra. Lägg därtill lite härligt fluidum 
sång och musik så förstår varje broder att kalaset blev 
fulländat.

Längst till vänster det långa honnörsbordet med sin 
skimrande vita dukning.

Längst ner fyra mycket glada och nöjda Bröder.

Högst upp på nästa sida gör vår Styrande Mästare  
Patric Jakobsson tecken upp till skyn (i tacksamhet över 
att allt blev så lysande?). Till höger om ”tacksägelsebil-
den” kvällens General-Ceremonimästare Johan Rydelius 
och Ordens-Providör Tony Rosenquist.
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Längst ner på denna sida två bilder på Den Bacchanaliska Sångkören först i ett framträdande i Rådhusets tjusiga trapphus och där-
efter i väntan på nästa framträdande. I mitten på denna bild syns Anton Daag, som fick Malmö Par Bricoles 2017 års stipendium 
till talangfulla Bröder inom Musiken, Kören eller Theatern, som är i början av sin Bricolistiska gärning samt för att de ska fortsätta 

utveckla sina talanger
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Tal till Styrande + fler Barbara-bilder
Bröder styrande! 
Detta är mitt tal till eder 

Som sitter framför mig 

Vid honnörsbordets kateder

Patric, Thomas och Göran 

För mig är ni 
Som de klaraste stjärnor 

Som begåvats med sällskapets 

Yppersta hjärnor

Med vilka ni tänker och 

leder oss rätt 
från mörker till ljus 

på ett storartat sätt

Med en klarhet 
så briljant och strålande 

Så utomordentligt 

Färgglatt och målande

Som hjälpt mig att tolka 

seder och ritualer 

manuskript, tal 
och gamla manualer

Att göra nytt 
Men inte skända 

Utan fortfarande låta 

Vår historia blända

Med varsam hand 

ni har lotsat mig rätt 

för sällskapets bästa 

På Malmö PB:s sätt

Såsom GCM jag snart gör 

min sista entré 
Jag vill tacka för att jag har haft 

ert förtroende

Det har varit en ära att få 

leda er bröder 
Som vid våra sammankomster 

Bacchi hjärta föder

Denna pokal 
symboliserar mitt tack 

till er mina kära styrande 

just min hejarklack.

Text: Johan Sundqvist 

Uppläst av: Johan Rydelius

Bilden överst ett av flera glada bord i Knutsalen vid årets Barbara-fest med 200 
festande Malmö-bröder. På bilden därunder två nöjda Fjärdegradare och omedelbart 
under denna bild två lika nöjda Tredjegradare. På bilden till höger Bacchanaliska 
Musikens Hederskapellmästare Carl Hervelius, som tar ton tillsammans med  
Deputerade Styrande Mästaren Thomas V Nilsson.
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Mustafa - PB-profil sedan 50 år
Denna Månadens Profil är en 84-årig 

Broder, som vid Barbara-högtiden 
2017 dekorerades med Jubelkom-
mendörstecknet efter att ha varit med 
i Malmö Par Bricole i 50 år. Mustafa 
Arhan heter han och är som namnet 
antyder av turkisk släkt.

Mustafa kom med i Malmö PB 1967 efter 
att ha blivit övertalad av sin vän PB-Bro-
dern Anders Aspegrén, som för övrigt 
fick JubelKommendörstecknet 
2015.

Om PB säger Mustafa:

– Mina goda vänner övertalade 
mig, så jag gick med. Sedan har 
det bara fortsatt eftersom jag tyckt att 
det hela tiden varit underbart roligt och 
trevligt.

Mustafa innehar idag den Tionde graden 
och besöker gradgivningar så ofta han 
kan. Allra trevligast tycker han att gra-
derna 7-9 är.

Vad är det bästa med PB?

- Att man både träffar gamla vänner och 
får en chans att lära känna nya.

Utanför PB är nog Mustafa Arhan 
mest känd för två saker - att han haft en 
exklusiv mataffär vid Stortorget i Malmö 
i många år, samt att han varit General-
konsul för Turkiet i södra Sverige. Han 
har också under alla år setts mycket ute i 
vimlet vid olika tillställningar.

Bakgrunden till mattaffären vid Stortor-
get emanerar från Mustafas släkt som i 
flera generationer låtit tillverka mattor i 
staden Kayseri i mellersta Turkiet. Farfar 
drev en mycket lyckosam matthandel 
i basarerna i Istanbul. De handknutna 
orientaliska mattorna av hög kvalitet kom 
inte bara från Turkiet utan även bland an-
nat från Iran och Afganistan.

Efter farfars försäljningsframgångar i 
Istanbul med många kunder från Skandi-
navien beslöt denne att hans söner skulle 
undersöka den skandinaviska marknaden 
närmare. Resultatet blev att Mustafas 
pappa flyttade till Stockholm 1929 och 
startade matthandel i kungliga huvudsta-
den. Pappa fick tre söner, som i sin tur 
fick order att utbilda sig, göra militärtjänst 

i Turkiet och starta egna mattaffärer i 
Sverige.

Mustafa flyttade 13 år gammal till Belgien 
för att där dels lära sig franska, dels ta 
belgisk realexamen. Efter tre år i Belgien 
blev det ett år i London och engelsk-
studier innan det blev Stockholm igen 
och studentexamen på Östra Real. Efter 
studenten blev det ekonomistudier vid 
Stockholms universitet innan Mustafas 
pappa förklarade för sina söner att alla inte 
kunde vara kvar i Stockholm. De skulle 
finnas Arhans mattbutiker i Malmö, Göte-
borg och Stockholm.

På så sätt kom Mustafa till Malmö 
och här startade han sin mattaffär vid 
Stortorget 1961. Arhans Orientmattor 
kom att omfatta 700 kvadratmeter i tre 
våningsplan. Ett par år efter starten, 1964 
utnämndes han till Generalkonsul för 
Turkiet för södra Sverige, ett uppdrag som 
han därefter innehade i 50 år, vilket är 
längst tid som konsul i Europa.

Detta är endast en del av Profil-intervjun. Hela 
texten och fler bilder hittar du på vår externa 
hemsida malmo.parbricole.se. Både via meny-rub-
riken Profiler och under rubriken ”Matthandla-
ren som varit med i Malmö Par Bricole i 50 år”

Mustafa Arhan vid årets Barbara-fest, då han utsågs till ny Jubelkommendör  
efter 50 år som medlem i malmö Par Bricole.

Mustafa utanför huset på Fridhem
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Jubilarer  
JANUARI 
28: Nils-Olof  Ahlquist, 80
30: Nils Ohlsson, 90

FEBRUARI 

07: Olle Svensson, 95
08: Henrik A Ljung, 60
och Jörgen Cederhag, 60
11: Stefan Johansson, 60
13: Lars Bergqvist, 60
18: Zivko Korecic, 70
20: Jan Edling, 80
26: Leif  Jörgensen, 60
28: Claes Håkansson, 70 
och Anders Gullstrand, 50

MARS 

05: Lennart Bendz, 80
20: Per W Persson, 90
21: Rolf  Ludwig, 75
22: Roland Olsson, 70
23: Lars Magnusson, 75
29: Peter Langerbeck, 60

n  SSR Bo Andersson avled  
30 augusti 88 år gammal. 

In M emoriam

Vi bevarar våra 
Bröder i ljust  

och tacksamt minne!

Nya Sjättegradare... 
Den Bacchanaliska Sångköären framför en av årets Gåsa-visor. Längst till höger recipiendernas tacktalare Leif  Svahlström.

Tolv Bröder upphöjdes på 
Mårtens afton, fredagen den 10 
november,  till Sjätte Graden el-
ler S:t Sigfrids Riddarebröder.

De tolv bröderna är Bengt 
Berg, Hans Holm, Volker Keim, 
Mats Nilsson, Jonas Persson, 
Anders Semmelweiss, Johan Sjö-

ström, Leif  Svalström, Rubert 
Svensson, Svengunnar Tiljander, 
Lars Uhrbom och Anders Vallin.

Matsalen i Sirius-palatset var 
så gott som fullsatt, Sammanlagt 
117 Bröder deltog i det traditio-
nella och välsmakande Mårten 
Gås-kalaset med Svartsoppa, 

Gås på skånskt vis med alla de 
traditionella tillbehören och som 
avslutning äppelkaka serverad 
med ljuvlig vaniljsås.

 
Hela referatet hittar du på hemsidan 
Malmo.Parbricole.se  under rubriken 
”12 Bröder upphöjda till Sjätte Gra-
den vid Årets Gåsakalas”. 

Vi värderar och förmedlar företag!
Med en genomarbetad avkastningsvärdering skapar vi trygghet 
för intressenter och investerare. Nexxt Företagsmäklare AB. 

Kontaktperson Anders Kårfeldt · www.nexxt.se · 040-671 42 00Diskret | Rakt | Enkelt

M öten
FEBRUARI 
- 3.2 Installation kl 16. 
Bellmansalen, Måltid. 
- 16.2  PB II kl 18.30, 
Bellmansalen, Måltid. 

MARS 

- 17.3 Dambricoleri kl ?  
Bellmansalen, Måltid. 
- 28.3 Årsmöte kl 18.30 i 
Bellmansalen. 

LUND


