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P arentation

Parentationshögtid  
i S:t Petri kyrka 

Årets traditionsenliga parentation 
genomfördes i S:t Petris pietetsfullt 
renoverade kyrka på Fars dag, söndagen 
den 11 november.

Intåget med de styrande och medföl-
jande entourage blev en fin öppning till 
högtiden. 

När klockringningen 
tystnat klingade Carl 
Hervelius Minnessång 
tillsammans med Niels 
W. Gades Morgensang. 

Efter församlingssång 
– psalm 319:1,5 - talade predikant Sune 
Karlsson. Bland annat blev det en betrak-
telse över att döden icke är slutet, utan 
att vi lever i minnet av dem vi mötte och 
i det vi gjorde, bland annat inom PB.  

Kören sjöng därefter Erik Gustaf Gei-
jers Kväll och frid ytterst klangfullt och 
med god spänst och Musiken gav sig på 
Klarinettkonsert i f-moll op.5 av den 
finsk-svenske tonsättaren och klarinet-
tisten Bernhard Henrik Crusell. Själv en 
av romantikens främste solister i början 
på 18-hundartalet.  Klarinettsolisten 
Christer Corlin skiljde sig från insatsen 
i Andante pastorale med den äran. Ett 
väl valt och finstämt stycke musik. 

Parentationshögtiden i S:t Petris nyrenoverade kyrka blev mycket stämningsfull och värdig.

Vår Styrande Mästare Lennart Fahl-
back höll ett kort tal över våra under 
året avlidna bröder. De bröder vi paren-
terade i år var Bertil Ekholm, Karl-Erik 
Malmqvist, Arne B. Ohlsson, Bengt Olof 
Appel, Bengt Cason, Uno Jansson, An-
ders Malmberg, Frans Gösta Svanberg 
och Tore Ström.

Nästa församlingssång 
var speciell. En psalm 
översatt från tyska av 
Carl Mikael Bellman 
”Fader, omsorg haf om 

mig”. Den fick inleda altartjänsten och 
välsignelsen under vår Ordenskaplan 
Thor Nilssons ledning. Liturgidelen 
avslutades sedan med psalm 304:4.

Före uttåget fick vår eminenta kör och 
musik avrunda högtiden med såväl Lars-
Erik Larssons förspelet till ”Förklädd 
Gud” som ”Pilgrimskören” ur operan 
Tannhäuser av Richard Wagner. 

Det blev en värdig och tankeväckande 
högtid med högklassiga prestationer 
från respektfulla och inspirerade bröder. 

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

Ansvarig utgivare: 
Lennart Fahlback 
Redaktör: Christer Brynielsson 
Bilder: Bill Hansen  
och Tony Rosenquist

P arentation

Uno Jansson 
donerade  
50 000 kr till  
ny sångarmedalj
Sångarbrodern, RSK Uno 
Jansson, gick bort i höstas. 
Uno var en sann bricolist, 
medlem sedan 1953 och en 
oerhört uppskattad och flitig 
sångare. Hans namn kommer 
att leva vidare i sällskapet.  I 
sitt testamente hade han 
donerat 50 000 kronor för 
inrättandet av en medalj att 
utdelas till förtjänta sångare.
 
/Lennart Fahlback, St.M.

Sångarbrodern Uno Jansson från Bar-
bara i Knutssalen i Malmö Rådhus.
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In M emorium

Bosse Sörlin - en stor bricolist ur tiden
Den 2 december, dagen efter Bar-

barafirandet, avled Styrande Mästaren 
emeritus i Malmö Par Bricole Bo Sörlin 
efter en tids sjukdom. En stor och äkta 
bricolist har lämnat oss för alltid. 

Broder Bo föddes den 13 december 
1929 i Norrköping i en syskonskara 
på fyra pojkar och två systrar. Han har 
berättat att han praktiskt taget föddes 
in i Par Bricole. Redan i 4-årsåldern 
satt han i sin morfars knä när denne 
övade på Bellman inför sina PB-möten 
i moderlogen i Stockholm. 

Broder Bosses civila gärning kom 
att kretsa kring böcker. Hela familjens 
huvudintresse var böcker och konst 
och Bosse kom själv att vara 
med och starta bokkedjan 
Bokman, som senare inlem-
mades i vad som idag heter 
Akademibokhandeln. Under 
senare delen av sitt yrkesverk-
samma liv drev Bosse tillsam-
mans med hustru Gun ett 
antikvariat i centrala Malmö. 

Min första personliga kontakt med Bosse 
blev, när jag, långt innan jag blivit bricolist, 
besökte antikvariatet vid Gustaf Adolfs torg 
i jakt på ett par speciella böcker. Just vid det 
tillfället fann jag inte vad jag sökte men jag 
tillbringade mer än en timme i livlig diskus-
sion med Bosse om böcker, författare och 
mycket annat. 

Det stora intresset för böcker speglades 
också i alla bokhyllorna hemma i huset 

i Riseberga. Där fanns en stor samling 
av böcker och många vackra skinnband 
av de flesta berömda svenska författare. 
Dessutom fanns i hemmet många tavlor 
och andra vackra konstföremål. 

Broder Bosse blev medlem i Sällskapet 
Malmö Par Bricole 1979. Han hade ett 
stort engagemang och steg snabbt i gra-
derna. Han kom särskilt att engagera sig 
i den Bacchanaliska Theatern, där han 
medverkade både som skådespelare och 
författare. 1996 valdes han till Styrande 
Mästare, ett ämbete han lämnade 2004 
efter åtta framgångsrika år. I över 20 år 
var Bosse också medlem av Den Baccha-
naliska Akademien, vars främsta uppgift 

är att verka för att det arv av stil 
och traditioner som sällskapet 
omfattar bevaras, berikas och 
brukas.

Han var också en följd av år 
Ordens Talare och skald och 
han har hållit ett stort antal 
uppskattade tal, såväl i bunden 
som obunden form. Han äls-

kade att skriva och berätta och han har 
författat ett stort antal skrifter om kret-
sarna kring Bellman och vårt Sällskaps 
tidiga historia. Och hans arbete uppskat-
tades. Förutom applåder och varma tack i 
samband med framträdanden belönades 
Broder Bo med ett stort antal medaljer 
och utmärkelsetecken.

Broder Bos valspråk var ”Kommer med 
glädje”. Man kan lugnt säga att han med 
glädje besökte våra sammankomster. Det 

var ytterst sällan han missade en gradgiv-
ning eller annansammankomst. Men man 
kan också säga att han hade glädje med sig 
när han kom. Han älskade sitt Par Bricole, 
han brukade säga att PB var hans livsluft 
och han var alltid glad och hade alltid 
roligt. Och vi hade det roligt med Bosse. 
Att arbeta hårt och roa sig kungligt var 
Bosses devis under sina år som Styrande 
Mästare det märktes och kändes.

När Broder Bo Sörlin nu för alltid 
lämnat oss känner vi i Det Lysande 
Sällskapet Par Bricole en stor sorg och 
saknad. Men vi känner också en stor 
tacksamhet för allt som Broder Bo gjort 
för vårt sällskap.

I § 1 i vårt Sällskaps statuter stadgas 
att vårt sällskaps ändamål bl a är ”Att 
under muntra och anständiga tids-
fördrif lindra lifvets besvärligheter.”  
Broder Bosse bidrog verkligen till dessa 
muntra och anständiga tidsfördrif. Vi 
kommer alltid att minnas vår Broder 
Bo Sörlin och hans gärning.

/Lennart Fahlback, St.M.
En bild på Bosse och hans medstyrande, Deputerade Styrande Mästaren Paul Johansson till vänster 
och Styrande Kanslern Karl-Erik Holm till höger.

Bosse Sörlin vid ett av sina många Barbara-tal.

Bosses  
valspråk:  
Kommer 
med glädje
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P orträttet

Styrande Mästaren avgår efter åtta år ...

Den 2 februari är det dags för Malmö 
PB:s Styrande Mästare att lämna över 
stafettpinnen efter åtta framgångsrika 
år. I stället för att vara den Högste 
Styrande för Malmö Par Bricole 
tar han över som Skattmästare för 
Svenska Kyrkan på franska Rivieran.

Men mångsysslaren Lennart kom-
mer förstås att göra mycket mera. När 
han var som aktivast i Malmö var han 
ordförande i inte mindre än fem för-
eningar – samtidigt. Inom Malmö PB 

kommer han i fortsättningen framför 
allt att ägna sig åt vår historia. Historia 
är ett av hans stora intressen och något 
som han anser att vi inom PB måste slå 
vakt om.

– Vi måste försöka förena 1700-talet 
med 2000-talet, säger han.

Lennarts karriär inom Par Bricole är 
både lång och framgångsrik. Nästa år, 
när han avgått som Styrande Mästare 
och ”bara” är Styrande Mästare Emeri-
tus kommer han att ha tjänat in till en 
stor medalj för 25 år inom PB.

Började i PB 1988

– Det var en tenniskompis, som tyckte 
att jag borde gå med. Det både lät in-
tressant och var det.

På 16 år steg Lennart från Grad I till 
Grad 11. Det är snabbt. Lennart började 
i teatern. Som vice Guvernör blev han 
1995 vice ordförande i arbetsgraderna, 
därefter General-CeremoniMästare 
och några år senare Riddare-Sekretera-
re för att sedan installeras som Styrande 
Mästare vid Barbara 2004.

Det roligaste med PB? 

– När t.ex. Barbara-festen blir bra och 
när Bröderna gläds.

– Sedan är det förstås också roligt att 
kunna konstatera att närvaron ökar. 
Antalet besök har ökat från 894 år 2005 
till 1038 år 2012. Och på Barbara var 
det i år 231 anmälda jämfört med 172 
år 2005. Jag vill tror att det beror på att 
alla ämbetsmän och talanggrupper gör 
ett bra jobb. – Roligt är förstås också 
att uppleva det engagemang som så 
många bröder visar, talanggrupper som 
repeterar och uppträder och förnöjer 
bröderna och inte minst alla bröder i 
intendenturen som inte syns men som 
gör ett stort jobb i det tysta. 

Malmö PB har idag ca 560 medlem-
mar. Idealet tror Lennart kanske ligger 
kring 600-700. Inte fler för då finns 
risk att vi får fler grupperingar än de 
idag naturliga, dvs grupperingar kring 
talanggrupperna. Malmö PB har haft 
över 1.000 medlemmar, men närvaron 
på mötena var mindre då än idag. För 
Lennart är det viktigare med många 
Bröder på mötena än många Bröder i 
medlemsregistret. 

På frågan om det innebär mycket 
arbete att vara Styrande Mästare svarar 
Lennart, att jo det är det och kanske 
mer än vad många tror. Dessutom mås-

Färsk bild från Lennart Fahlbacks sista Barbara-fest som Styrande Mästare för Malmö Par Bricole.

Styrande Mästaren i ett av sina många tal i 
Sirius-palatsets restaurang.
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P orträttet

... blir skattmästare för kyrkan på Rivieran

te Styrande Mästaren hela tiden vara i 
tjänst på grund av oförutsedda saker 
som alltid inträffar. – Det är förstås upp 
till en själv hur mycket tid man lägger 
ner, men jag skulle tro att rör sig om 
ca ett halvtidsjobb, åtminstone under 
delar av året, om man som jag är dålig 
på att delegera.

Helt ideellt halvtidsjobb

Lägg till att detta halvtidsjobb är helt 
ideellt och oavlönat!

– Vi får kostnadsersättning för resa 
och uppehälle, då vi representerar 
Malmö PB vid någon av de andra 
PB-logernas möten. Men det får även 
andra bröder. Jag tycker att detta är 
helt OK. Det ingick så att säga i upp-
draget. Jag visste att det var helt ideellt 

och oavlönat. Och det tycker jag att 
det ska vara. Det är frivilligt att säga ja 
eller nej. Men har man väl sagt ja, då 
upphör frivilligheten. Har man tackat 
ja då föreskriver kalendern när och vad 
man har att göra. Det gäller både mej 
och alla andra ämbetsmän. 

Hänt mycket

Lennart tycker att det hänt mycket 
under hans åtta år som Styrande Mäs-
tare. En av de stora sakerna är att vi 
fått egna lokaler i Sirius-palatset. Det 
skedde år 2006. Innan dess fick Par 
Bricole hyra in sig i Frimurarnas hus.

– En egen lokal har gett helt andra 
möjligheter att förbereda och repetera 
inför gradgivningar och det märks. En 
annan händelse som Lennart gärna 
lyfter fram är bildandet av den nya ta-

Lennart Fahlback i sin nya miljö på terrassen utanför lägenheten i Antibes på franska Rivieran. I 
bakgrunden deras eget olivträd.

langgruppen Vissångarna, som snabbt 
blivit en omistlig del av vår verksamhet.

Lennart tycker att det känns bra att 
sluta efter åtta år i toppen. Hans råd 
till de som kommer efter är att det 
måste vara roligt att gå på våra möten. 
Han anser också att vi måste akta våra 
rötter. Vi ska hänga med i tiden och 
modernisera där det är möjligt, men 
vi måste förena Bellmans 1700-tal med 
vår egen tid utan att tappa bort något.

– Jag tror att folk är 
intresserade av histo-
ria och, som vår gamle 
Stormästare S O For-
selius uttryckte det, 
verklighetsflykt under 
rituella former. Kanske 
är det till och med så att 
intresset för det vi syss-
lar med ökar på grund 
av den tid vi lever i…

Framöver kommer 
vi bröder måhända att 
få se en lite mindre 
aktiv Lennart Fahlback. I alla fall blir 
det med andra saker. Lennarts nya or-
denstitel blir Ordens Arkivarie, samma 
uppgift som en annan tidigare Styrande 
Mästare, Bo Sörlin, innehade.

Under den tid som han inte befinner 
sig på i Malmö kommer han förmod-
ligen att finnas i Antibes på franska 
Rivieran njutande sitt otium i ett klimat 
som är betydligt soligare än Malmös. 
Och måhända är det en ny karriär han 
startat där nere – invald i kyrkorådet och 
där placerad som Skattmästare med det 
ekonomiska ansvaret för kyrkan.

Det kanske passar som hand i hand-
ske för Lennart. Hans yrkesbakgrund 
är minst lika framgångsrik som hans 
PB-karriär. Han utbildade sig inom 
personaladministration, arbetade bland 
annat som personalchef på Pierre Robert 
och dess senare ägare Unilever, satt med 
i företagets ledningsgrupp, var dotter-
bolagschef i Österrike, och exportchef  
innan han fick jobb på Svenska Arbetsgi-
vareföreningen, SAF, först på regionkon-
toret i Skåne, sedan på huvudkontoret på 
Blasieholmen i Stockholm.

/Christer Brynielsson, O.R-r.

”Vi måste
försöka  
förena 
Bellmans
1700-tal 
med vår 
egen tid”
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Barbara

Årets Barbara - festligast av alla? 

Lördag 1 december var det dags för 
Malmö Par Bricoles största fest under 
verksamhetsåret, Barbara-festen,  i 
Malmös pampiga rådhus! Det blev, en-
ligt många bröder, en av de festligaste 
Barbara-festerna någonsin. Rekord-
många bröder hade mött upp,  230 
över stycken.

Den officiella starten var kl 16 i 
Landstingsalen, men för många bröder 
började festen redan dagen innan med 
att flytta dit de grejer som behövdes. 
Och för våra nya recipienter började 
dagen redan kl 12 med en Kammar-
reception, fortsatte sedan med Kom-
mendörernas lätta lunch för att sedan 
avslutas med att vara med om Malmös 

Ska vara Kenneth Parnefjord, Ingvar Dahlqvist, Ulf Munther, Sven Nordahl och Erno Bengtsson i första raden, 
samt Hans-Eric Rosberg, Dennis Christensen och Eric Sandberg i andra raden.

vackraste och mest innehållsrika pro-
cession. 

Efter dubbningar, medaljutdelningar 
och andra festligheter blev det 3-rätters 
middag i den vackraste salen i Malmö, 
Knutssalen. På menyn stod först en 
sillassiett med tre sorters sill, ägghavla, 
ost, kokt potatis, bröd & smör, sedan en 
huvudrätt med Västerbottengratinerad 
renfilé med cognacfräst skogssvamp, 
krämig rotfruktsstomp & tranbärssås. 
Till dessert en paj fylld med choklad-
bavaroise serverad med havtornssorbet. 
Till dessa rätter både öl, passande 
Malbec rödvin Reserva och dessert 
Bordeauxvinet Chateau Fayau Cadillac.

Styrande Mästaren förbereder och Björn Buttler Jakobsen samt John Helgesson tågar in vid den tjusiga intågsprocessionen vid årets Barbara.

Förutom den festliga processionen 
i inledningen med Par Bricoles olika 
banér, hillebard, svärd samt ett flertal 
olikfärgade stavar med mera bjöd årets 
Barbara-fest bland annat på en härlig 
Barbara-version av Beach Boys gamla 
hit Barbara Ann samt en Rap (!) på 
temat ”Alla är vi Bröder”.

Den härliga kvällen avslutades först 
strax före midnatt, då somliga fort-
satte till andra förlustelser och andra 
skyndsamt begav sig hemåt till väntande 
familjer för att visa upp både nyvunna 
gradband och nyvunna medaljer.

/Christer Brynielsson, O.R-r.

Henrik Fahl och Lennart Fahlback häller upp punschbålen och Joakim Casagrande begrundar det faktum att han fått PB:s Ung Talang-stipendiet.
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Ska vara Kenneth Parnefjord, Ingvar Dahlqvist, Ulf Munther, Sven Nordahl och Erno Bengtsson i första raden, 
samt Hans-Eric Rosberg, Dennis Christensen och Eric Sandberg i andra raden.

Alla är vi Bröder ...
Alla är vi bröder – PB bröder
Bäst är PB Malmö här nere i söder

Alla är vi bröder – PB bröder
Bröderna är heta, dom nästan glöder

Alla är vi bröder – PB bröder
En del dom sliter, så händerna blöder

Alla är vi bröder – PB bröder
Deras slit de andra bröderna föder

Alla är vi bröder – PB bröder
Några av oss valts till styrande bröder

Alla är vi bröder – PB bröder
Även de styrande bör kallas bröder

Alla är vi bröder – PB bröder
Alla vi andra de styrande stöder

Här får vi ordning och munterhet
Styrka och broderlig förtrolighet

Lennart, du är vår lysande stjärna
Du har både charm, talang och hjärna

Din vältalighet jagar bort all tristess
Du leder vårt PB med stil och finess

Vad skulle du göra utan Patric och 
Henrik
Du är general, de major och fänrik

I tider då vägen känns svår att vandra
Har ni ändå haft varandra

En fristad är PB när modet du tappa
Då känns det skönt att för bröderna 
rappa

Alla är vi bröder – PB bröder
Bäst är PB Malmö här nere i söder

Alla är vi bröder – PB bröder
Bröderna är heta, dom nästan glöder

Alla är vi bröder – PB bröder
En del dom sliter, så händerna blöder

Alla är vi bröder – PB bröder
Deras slit de andra bröderna föder

Alla är vi bröder – PB bröder
Även de styrande bör kallas bröder

Alla är vi bröder – PB bröder
Alla vi andra de styrande stöder. 

... och Barbaras egen  
Beach Boys ”Barbara Ann”

... med modern rapp ...

Vi har många kreativa Bröder. Här är General-Ceremonimästaren hyllning till de Styrande i form 
av en modern rapp. Han fick han hjälp av ett 10-tal Ämbetsmän i denna hyllning.

Och här en annan kreativ skara Bröder, som framförde en bejublad Barbara-version av den gamla 
Beach Boy-hiten ”Barbara Ann” - med både stäm- och falsettsång...

”

”Två personligheter vid Årets Barbara: Härolden Jonas Malm och dirigenten Per-Göran Rosén.
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Alla är vi nya dansande 1:a-gradare ...
Några av de som fick börja Barbara-
festen tidigt var våra senaste 1:a-gradare, 
som inledde dagen redan klockan 12 
med Kammarrecption och efteföljande 
Kommendörernas lätta lunch i Sirius-
palatset. Efter denna ”prövning” fick 
de en annan prövning då vår Ordens-
Regissör Niels Simonsen fick våra nya 
Bröder att visa sina dansfärdigheter i en 
härlig Can-Can-variant, som avslutades 
med att balettmästaren själv visade 
framfötterna genom att avsluta dansen 
med att gå ner i spagat...

Här är en minipresentation av våra 
nya kommendörer:

1) Stephan Lindeblad, 24 år, sjöofficer, 
fänrik, stationerad i Karlskrona fram 
till årsskiftet. Ska sedan plugga i Lund 
statskunskap för att så småningom bli 
pol.kand. Han blir då tjänstledig i två 
år för studierna. Den dagen han ”går i 
land” finns det därmed, tror han, många  
fler roliga arbetsuppgifter att välja 
bland – utomlands, regeringskansliet, 
underrättelsetjänsten m.m.
Han är redan med i Frimurarna och 
gillar Bellman, ”älskar” hans visor. 
Gillar också att PB är lite ironiserande 
över andra sällskap.

2) Staffan Sjöholm, 76 år, från 
Malmö. Pensionär. Har tidigare arbetat 
som försäljnings- och marknadschef 
för Olympus och då pendlat mycket 
mellan Stockholm och utlandet. Har 
sångarbakgrund från W6 och Z Big 
Band (f.d. Telia Big band). Hoppas 
bli med i kören.

3) Gert Thorlund, 63 år, brottsplats-
undersökare från Ystad. 

4) Anders Andersson, 52 år och från 
Malmö. Är fastighets- och kyrko-
gårdschef i Svenska Kyrkan. Har ”vissa 
musikaliska talanger”. Spelar saxofon.

5) Niclas Göransson, 40 år från 
Skurup. Är egen företagare med två 
helt olika företag: Ett av dem är ett 
utbildningsföretag för vårdpersonal, 
det andra webbshop som säljer kaffe, 
choklad, laktrits. Är bilintresserad (BMW 
Z3) samt intresserad av att laga mat.

6) Linus Nilsson, 27 år, från Tomelilla 
men bor i Malmö. Är mjukvaruutvecklare 
och civilingenjör. Jobbar på Algotrim. Gör 
mjukvaror till mobiltelefoner. Kunderna 
finns i Japan och Korea. 

7) Daniel Kjellberg, 27 år, från Lund. 
Beläggningsarbetare vid NCC. Bygger 

vägar. Hoppas ha roligt, trevligt och få 
nytt umgänge. Tycker att det är roligt 
att få klä upp sig. 

8) Victor Nyman, 27 år, från Lund. 
Systemutvecklare på företaget 
Boolnordic. Jobbar med intranät. Går 
med för att ha trevligt/ha roligt. 

Här har samtliga Kommendörer försökt samlas på en enda lagbild.

Vår Ordens-Regissör och Balett Mästare Emeitus Niels Simonsen hade en bejub-
lad föreställning vid årets Barbara, då han lärde våra nya Kommendörer att 
dansa Can-Can. Själv avslutade den gamle solodansören med att bevisa att han 
är själv ”still going strong” genom att avsluta dansen med att gå ner i spagat!!! 
70 år gammal (eller ska vi säga ung!)! Imponerande!
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Barbara

... och här är fler härliga Barbara-bilder

Och så till sist den pampiga översiktsbilden över Knutssalen i Malmö Rådhus med samtliga 
232 deltagare vid årets Barbara med på samma bild.

9) Lennart Göransson, 65 år. Jobbar 
halvtid i Lärarförbundet som facklig 
förtroendeman och som huvudskydds- 
ombud. Är egentligen studie- och 
yrkesvägledare. Tycker att det är roligt 
att hålla tal. 

10) Per Joel Jarlunger, 52 år, under-
visningsråd vid Skolinspektionen i 
Lund. Hoppas få kul och att träffa 
nya trevliga människor. Bor varannan 
vecka i Kristianstad, varannan i Lund. 

11) Stefan Åberg, 58 år från Malmö, 
civilingenjör inom väg- och vatten. Gör 
datorprogram, hållfasthetsprogram. 
Arbetar på företaget Strusoft, som 
håller till i en villa på Erikslust. Han är 
även  med i Odd Fellow, där han varit 
Ceremonimästare och sjungit i kör.

12) Anders B Semmelweis, 51 år och 
”tannamagare”, dvs tandläkare. Har 
god vän som är med i Göta PB. Har 
varit med i spex under studietiden på 
Käftis. Är även med i Round Table. 

13) Henrik Sjökvist, 33 år, från Lund 
men arbetar vid Tullverket i Malmö. 
Han är verksamhetschef för taxeringar 
och skatter. Jobbar med införsel och 
export, håller koll på att det blir rätt 
avgifter för företag och EU. Har spelat 
piano i bluesbandet The Blenders. 
Även han har varit med i studentspex, 
i Lund. Var även aktiv i studentlivet 
genom att vara förman för Puben på 
Lunds nation. Gillar sång, musik och 
trevligt umgänge och är intresserad 
av att knyta kontakter. Har pluggat 
statsvetenskap. 

14) Jonny Jönsson, 44 år och boende 
i Lomma. Han är projektledare och  
affärsingenjör på Eon, inom området 
fjärrvärme. Talang: Theatern. 

/Christer Brynielsson, O.R-r.

Musikens violinister tar i när de tillsammans med kvällens orkester framför ett verk av Verdi.

Joakim Casagrande, Carl-Magnus Trygg och Ota Vojacek framförde  musik av bland andra 
Bellman.
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med honung ska det ha varit verksamt 
mot Rabies. Stekta gåstungor rekom-
menderades mot gikt…

Alerskans avslutade sitt gåsatal 
med orden: Mine bröder, luta er nu 
lugnt tillbaka och njut av Malmö Par 
Bricoles Gåsakalas och den välkompo-
nerade klassiska gåsamenyn. Det var 
det många av oss som gjorde.

Recipiendernas tacktal hölls av 
Christer Crusenvinge, som i sitt tal 
bland att att ”sällan har livet varit 
lättare för en vanlig människa än nu, 
då man som broder i Par Bricole fått 
axla manteln som riddare”.

/Christer Brynielsson, O.R-r.

Grad V I

– Vilka talanger och vilken gååååås!

Alla elva nya S:t Sigfrids Riddarebröder (i alfabetisk ordning): Mattias Andersson, Christer Crusenvinge, Stefan Ersson, Hans Gustafsson, Per Helgesson, 
Axel Jakobsson, Clas Loberg, Björn Nilsén, Thorvald Persson, Sven Sjöstedt och Anders Tegel.

– Tack käre Bröder för en fortrol-
lad afton i det lysande sällskapet 
Malmö Par Bricole! Sådan festivitas, 
sådan värdig gradgivning, vilka talang-
er och vilken gååås! Ni gjorde ett stor-
slaget arbete, avundsvärt varje vän av 
ljus och fägring. Jag satt så trevligt vid 
bordet. När så en av era vissångare, 
den 91-årige Gunnar Eneskär, stämde 
upp en alldeles egen gåsavisa var det 
så att mina ögon tårades. Tänk vilken 
makalös lyskraft som ni samlar under 
ert tak! Nu far jag hemåt mot Stock-
holm med den söta eftersmaken av 
gårdagskvällens drabbning, dessutom 
en medalj rikare:-)

Så tackade John Josefson från Mo-
derlogen, i ett mail efter vårt Gåsa-
kalas och gradgivning då 11 bröder 
upphöjdes till S:t Sigfrids Riddarebrö-
der. 91 personer deltog i Gåsakalaset, 
bland dessa gäster från Moderlogen 
och Jönköping Par Bricole. 

Årets gåsakalas blev en mycket lyck-
ad tillställning. Med mycket vällagad 
gås, med svartsoppa med krås och som 
avslutning äppelkaka med vaniljsås. 
Och Körens medlemmar framförde 
som vanligt med bravur i växelvis solo 
alla de 15 verserna i N.G. Strömbergs 
Gåsavisa i Malmö PB från 1893.

Ceremoni-Mästare pro 
tempore Bo Alerskans talade 
om hur vi alla ”längtat efter ett 
redigt skånskt Gåsakalas”. Och 
för de som inte redan visset det, 
berättade han också att den 
klassiska mårtensmenyn inte rä 
skånks utan skapades av kröga-
ren på Piperska muren i Stock-
holm under 1850-talet. Innan 
dess åt man traditionellt först 
lutfisk, sedan gås till huvudrätt 
och till dessert risgrynsgröt.

Bosse Alerskans berättade 
också om att Gåsflott förr 
användes som medicin mot 
åtskilliga sjukdomar. Blandat Kvällens festmåltid, en fantastisk gååååååås med tillbehör. Recipiendernas tacktalare Christer Crusenvinge.
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Grad IX

Höstsol speglade sig i nya 9:ors lackskor

Stockholmsbesök
Jag och brodern Mats Attin är arbets-

kollegor på polisen. Vi har vid ett stort 
antal tillfällen befunnit oss i Stockholm 
och arbetat. Eftersom vi båda är histo-
rieintresserade, tänkte vi att ett besök 
på Bellmanhuset skulle trigga igång oss.

Huset köptes in av Stockholm Par 
Bricole 1938 och har därefter varit i 
dess ägo. Huset 
har restaurerats 
så att 1700-tals 
prägeln blivit 
tydlig. Här 
finns Bellmans 
luta, riddarsköl-
dar från bröder 
av högsta gra-
den, bl.a. Kung 
Carl XVI  
Gustafs. På en 
vägg hänger 
även Olof Kex-
els riddarsköld.

På vinden 
känner man historiens vingslag. Luften 
andas en doft av byggmaterial från en 
svunnen tid. Det är som om man rest 
250 år tillbaka i tiden.

 Vindsutrymmet används för repe-
titioner av sällskapets kör men man 
har också andra sammankomster och 
festligheter där. Golvet är täckt med 
glaserade terrakottafärgade stenar 
från slottet Tre Kronor. I den östra ga-
veln finns två rum. Det var där vår för-
sta ordensskald huserade. Rummen 
är väl bevarade och på väggen hänger 
Bellmans dödsmask från feb1795.

Vi kan inte annat än rekommen-
dera våra bröder att besöka Bellman-
huset.   
/Johan Sundqvist

Fredag eftermiddag 19 oktober. En 
blek höstsol försöker förtvivlat tränga 
igenom de tunna molnslöjorna för att 
spegla sig i de nypolerade lackskorna. 
Några enstaka löv virvlar i den lätta 
brisen och försöker lika förtvivlat att 
göra samma lackskor mindre blanka. 
Kan man tänka sig en bättre upptakt 
till den höstligaste av alla Par Bricoles 
grader, konung Magnus riddaregrad? 

Kanhända var denna inramning 
specialkomponerad för den 31 bröder 
starka skaran av Guvenörer som hör-
sammat kallelsen att recipiera? 

Sällan har det hänt att så många 
recipiender varit samlade i Bellman-
salen och förmodligen aldrig på en 
nionde grad. I ärlighetens namn ska 
sägas att för att nå detta höga antal var 
man tvungen att rekvirera två recipien-
der från Moderlogen. Men trots att 
de i graden nya bröderna var fler än 
någonsin genomfördes gradgivningen 
med sedvanlig värdighet, stil och 
finess. 

Måltidens hjort gjorde heller ingen 
besviken. Likt förrätt och dessert av-
njöts densamma i ljuset från takkronor 
som kvällen till ära antagit samma färg-
ton som den blekgula solen som led-
sagat oss dit, samt till akompanjemang 
av sorlet från 99 förnöjda bröder. Ett 
sorl som endast tystnade för att släppa 
fram Bacchanaliska musikens ljuva 
toner, körens förtjusande vinvisor samt 
Styrande Mästarens välkomsttal, i vil-
ket han bland annat påminde oss om 
att vi befann oss i kvarteret Erik Men-
ved och att denne danske kung, som 
av en händelse var gift med konung 
Magnus dotter Ingeborg. Förvisso lade 
sig också sorlet då Erik Havstad höll 
ett bejublat recipiendernas tacktal, 
och likaså då de gästande recipiender-
na från Moderlogen, Lars Jonsteg och 
Raymond Smedberg, sjöng gästernas 
tack. Tacksamhet är det man känner 
när man efter en sådan underbar kväll 
vandar hemåt genom den ej längre 
solbelysta höstnatten.

/Johan Revstedt, O.

Våra nya Högst erfarne bröder, som kan ses på 
bilderna på denna sida är:  
Richard Aspegrén, Lennart Bendz, Lars Berg, 
Jan Bäckstedt, Gunnar Eneskär, Bert Frithiof, 
Staffan Fröberg, Anders Gullstrand, Sven-Erik 
Gustavsson, Erik Havstad, John O. Helges-
son, Nils Homann, Henrik Hommerberg, Lars 
Johnsson, Lars Lundström, Lars Nerbrand, 
Jerker Nilsson, Kent Nykvist, Trond Ohl-
gren, Jan Paulsson, Thomas Påhlsson, Leif 
Rasmusson, Jan Rosberg, Tony Rosenquist, 
Carl Sande, Erland Stenqvist, Sven Stråhlén, 
Anders Wembe, Bo Öhman.

Mats ser på när Johan skriver i 
gästboken. I bakgrunden Bellmans 
dödsmask.
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Ordförandeklubba 
restaurerad

Malmö Par Bricoles ordfö-
randeklubba har gjorts om 
och blivit restaurerad.

Ordförandeklubban har 
används kontinuerligt sedan 
~1920 i de flesta av PB´s gra-
der och cere-monier. Den 
har alltid en framträdande 
plats på podiet och i målti-
derna samt symboliserar ge-
nerationernas kontinuitet. 

Samtliga ordförandes 
namn har graverats in i klub-
bans silverbeslag. Sex namn 
på den sexsidiga silverplåten 
på skaftet samt fem namn på 
övre delen av ringen runt 
klubbhuvudet. Framtida 
namn ska graveras på en 
nytillverkad silverplåt med 
plats för framtida gravyrer i 
mer än 200 år.

De namn som finns på ordfö-
randeklubban idag är:

Albert Lindahl 1923-1938
Anders Prag 1938-1941
Per Bergman 1941-1950
H J Ingemansson1950-1954
Åke Lindahl 1954-1966
Knut Borglin 1966-1989
K-A Henriks 1989-1994
Bernt Pettersson 1994-1996
Bo Sörlin 1996-2004
Lennart Fahlback 2004-2013
Patric Jakobsson 2013 – 

Det ursprungliga arbetet är 
utfört år 1920 i Sven Ullners 
Guld- & Silversmedja, som 
var belägen vid Triangeln 
i Malmö. Det är ett arbete 

FEBRUARI 2013
n Lördag 2.2: PB II och 
Installation av nya Styrande i 
Bellmansalen, måltidskalas. 
Senast kl 15.45!

MARS 2013
n Torsdag 7.3: Ärtlunch i 
Siriuspalatset. Gästtalare är 
Stig-Ragnar Kry, som talar under 
rubriken ”Humor och allvar. 
Missionsbarns perspektiv i Indien. 
Kl 12.  
n Fredag 22.3: PB X i Bellman-
skolan, måltidskalas. Kl 18.30.
n Onsdag 27.3: Årsmöte. 

APRIL 2013
n Fredag 12.4: PB IV i Bell-
mansalen, måltidskalas.  
Kl 18.30.

MAJ 2013
n Fredag 3.5: PB VII. Plats 
med inbjudan senare. Kl 18.30.

JUNI 2013
n Söndag 2.6: Bellmandagen i 
Slottsparken. Kl 13.

K alendarium 

18.12:  
RGK Arne Fuxner 75 år
20.12: 
KSR Åke Gustafsson 75 år
21.12: 
KMR Svante Falk 80 år
25.12: 
KMR Arne Nyman 80 år
28.12: 
KMR Lennart Pehrsson 90 år
28.1: 
KMR Nils-Olof Ahlquist  75 år
NOIWAK Torbjörn Stenström  
50 år 
30.1: 
KMR Nils Ohlsson 85 år
1.2: 
RGK Åke Mårtensson 90 år
7.2: 
KMR Olle Svensson 90 år
20.2:
KMR Jan Edling 75 år
D.B. Anders Nyquist 60 år
22.2:  
KSR Nils Åström 60 år
5.3:  
KMR Lennart Bendz 75 år
9.3:  
NOIWAK Ulf Johansson 70 år
16.3:  
NOIWAK Rolf-Åke Pettersson 
60 år
20.3:  
RSK Per W Persson 85 år
21.3:  
KMR Rolf Ludwig 70 år
23.3:  
KMR Lars Magnusson 70 år
24.3:  
KMR Roger Wästberg 60 år

F ödelsedagar 

gjort med mycket konstfulla 
& mödosamt genomarbetade 
ciseleringar och ornament 
med för oss väl kända PB – 
symboler. 

Här finns bland annat en 
tratt, ett S, en stjärna med 
seende öga samt ett S ge-
nomskuret med en yxa. Två 
accantus - blad delar arrange-
manget. Allt detta utfört över 
totalt fyra väl tilltagna plåtar 
av Stirlingsilver. 

Arbetet samt klubban bör 
ha betingat en ansenlig kost-
nad 1920. 

Sven Ullner var en Par 
Bricolebroder från 1914, tro-
ligen har han skänkt denna 
klubba till PB. 

/Per Winbladh

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.

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

m.m

Airmaster 
Luftrenare - En av Sveri-

ges mest sålda!
Västanväg 57, 216 15 Limhamn


