
Central företeelse i Barbara-festen, den traditionella avsmakningen av Barbaras fluidum, Punschen. Här är de högsta 
graderna som smakar.

Årets Barbara-fest i ståtliga Malmö Rådhus blev en festlig tillställning för drygt 200 bröder med Can-Can-dans, 
upphöjelser, medaljutdelningar, tal, mycket sång, musik och theater.

       Du kan läsa mer och se bilder därifrån på sidorna 5 och 6!

Barbara med Can-Can

Brygghus-succé
Klubbkommitténs Brygghus-arrange-
mang blev stor framgång.

 Läs mer på sidan 8

Ny talanggrupp
En ny efterlängtad talanggrupp har sett 
dagens ljus, De Bacchanaliska Vissång-
arna. Eric Sandberg är en av sex. 

 Läs mer på sidan 3  

As Time Gås By
Årets Gåsa-kalas under ledning av 
Riddare-Ceremonimästare Thomas V 
Nilsson blev ett mycket lyckat kalas.  

Läs mer på sidan  4 och 5

Nouvelles
Nr 63 – december 2010
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Ledare

God Jul och Gott Nytt År

Det har hänt mycket i vårt sällskap i 
år, många glädjande positiva föränd-
ringar. 

Glada ska vi vara för vi har fått 26 
nya bröder. Vi ser fram mot att följa 
dessa Kommendörers vidare vandring 
i bricoleriet och hälsar dem varmt 
välkomna. Vi tackar också de faddrar 
som bidragit till denna bricolistiska 
tillväxt.

Inför 2010 hade vi Styrande en idé 
om att Bellman skulle bli lite mer 
synlig i vårt Sällskap. När allt kom-
mer omkring anses vår Ordens förste 
Talare och Skald vara en av de mest 
inflytelserika svenskarna genom 
tiderna. Och mer Bellman blev det. 
En stor bal till Bellmans ära i slutet 
av maj och dessutom har vi fått en 
ny talanggrupp, de Bacchanaliska 
Vissångarna, som kan bidra med mer 
Bellman vid gradgivningar och andra 
sammankomster.  Säkert kan denna 
nya talanggrupp bidra med mycket 
mer än Bellman och i olika samman-
hang komplettera kören och musiken.

Vi är också glada för att vi nu kun-
nat samla hela vår verksamhet under 
ett tak i Siriuspalatset. Vår samverkan 
med TSO när det gäller lokal och kan-
sli ger en bättre ekonomi med lägre 
kostnader men på sikt också en bättre 
verksamhet.

Vårt medlemsblad Nouvelles, som 
du just nu läser, har också med en ny 
redaktör fått en ansiktslyftning och 
känns nu som mer modern och mer 
läsvärd. 

Vi har också under året ytterlig-

2011

are utvecklat möjligheten att använda 
hemsidan och att kommunicera med 
bröderna via e-post.

Men, och det är viktigt, vi ska också 
vara stolta över våra månghundraåriga 
traditioner och vår historia. Vi ska 
fortsätta att utveckla vårt sällskap men 
vi ska göra det försiktigt och alltid ha 
just våra traditioner och vår historia 
framför ögonen. 

Innan vi låter julen och helgerna 
ta över vill vi Styrande  från hjärtat 
tacka alla bröder för det arbete som 
utförts under året. Detta gäller alla våra 
ämbetsmän, både de som syns och de 
som arbetat i det fördolda. Det gäller 
talanggrupper, som under året verkli-
gen bidragit till att våra gradgivningar 
fått den glans och musikaliska prägel 
som är en så viktig del av Par Bricole. 
Och tack alla ni som utan att ha något 
formellt ämbete men som ändå hjälp till 
med flytten till Siriuspalatset, fraktan-
det av våra stolar, bord, hyllor, pärmar, 
noter, glas och mycket annat till våra 
utlokaliserade evenemang som Bell-
manbalen, sjunde  graden på Malmöhus 
slott och Barbara i Rådhuset. 

Vi vill också tacka de Bröder som inte 
haft möjlighet att medverka mer aktivt i 
våra lekar men som ändå troget kom-
mer och förgyller våra gradgivningar. 
Ett stort tack till alla i hela det lysande 
sällskapet Malmö Par Bricole. 

Till sist vill vi önska alla bricolister 
med familjer en God Jul och ett Gott 
Nytt År och på återseende 2011. 

/Lennart Fahlback, St.M.

Ansvarig utgivare:
Lennart Fahlback 
Redaktör: Christer Brynielsson 
Foton i detta nummer:  
Bill Hansen, Tony Rosenquist, 
Lars Lundström och Christer 
Brynielsson.

Nästa års utgåvor  
av Nouvelles

n Nr 1 2011 - Mitten av mars. 
Innehåll bland annat Grad II 
& Grad X.

n Nr 2 2011 - Slutet på maj. 
innehåll Grad 4 och 7 samt 
Bellman.

n Nr 3 2011 - Oktober. 
Innehåll Grad I och III

n Nr 4 2011 - December. 
Innehåll Gåsakalas, Grad 
VI, Parentationshögtid samt 
Barbara-festen.

Vår styrande mästare Lennart Fahlback vid PB:s Parentation 14 november.



D e Bacchanaliska Vissångarna och P arentation

Ny talanggrupp bildad

På uppdrag av de Styrande är en ny 
talanggrupp bildad inom Malmö PB – 
De Bacchanaliska Vissångarna.

– Jag kan lova att det finns ett 
överflöd av talang inom den gruppen, 
säger Jan Ek, som är ”pappa” till grup-
pen.

Lördagen den 13 november träffa-
des sex bröder hemma hos Jan Ek för 
att sjunga Bellmans epistlar och andra 
visor för varandra samt även intaga en 
hel del synligt fluidum med diverse 
tilltugg. 

Medlemmar i gruppen och av Jan 
Ek med gott mått godkända gitarrspe-
lande vissångare är: Göran Björklund, 
Christoffer Månsson, Erik Havstad, 
Eric Sandberg och Mikael Ström.

Resultatet av gruppens första upp-
drag kunde avnjutas vid årets Barba-
rafest.

Behöver ni någon uttolkare av Bell-
mans epistlar och sånger vid någon 
gradgivning eller annan högtidlighet 
inom Malmö PB kan ni framöver kon-

takta Ordens Trubadur Jan Ek. 
– Talanggruppen kommer att inne-

bära att bröderna i vårt lysande säll-
skap icke längre bara behöver skåda 
min slitna nuna och höra min alltför 
välkända röst vid varje sådant tillfälle 
utan kan få ett rikt varierat utbud av 
vissångare och Bellmantolkare. Vid 
Bellmandagen och liknande festligheter 
kan flera av oss vissångare samarbeta 
och framträda i olika konstellationer. Vi 
kan tillika samverka med Bröder från 
Den Bacchanaliska Musiken och Kören 
när önskemål finns och tillfälle gives. 

– Framöver kan även de Bacchanalis-
ka Vissångarna anordna egna visaftnar 
och liknande begivenheter och sålunda 
ytterligare höja den kulturella nivån i 
vårt lysande sällskap. Allteftersom kan-
didater framkomma och befinnes lämp-
liga kan De Bacchanaliska vissångarna 
växa i antal och därmed göra Malmö 
PB till ett sällskap som sätter Carl Mi-
kael Bellman, poesin, vältaligheten och 
visan i högsätet, säger Jan Ek. 

/Christer Brynielsson

I Par Bricole är Parenta-
tion-en en högtid, där vi hyl-
lar och minns de bröder som 
för alltid lämnat oss under 
det gångna året. Vi gör det på 
bricolistiskt sätt med mycket 
sång och musik. 

Årets Parentation genom-
fördes i S:t Pauli kyrka den 
14 november och blev som 
traditionen bjuder en mycket 
stämningsfull högtid. 

Högtiden inleddes med in-
tågsprocession, varefter musik-
en spelade Andante religioso 
och kören sjöng Pilgrims-
kören ur operan Tannhäuser.  
Efter församlingssång följde en 
betraktelse av Richard Aspe-
grén och sedan mer musik och 
körsång innan namnen på de 
under året avlidna bröderna 
lästes upp och ett ljus tändes 
för var och en. 

Efter en stilla minut med 
klockringning vidtog ytterlig-
are körsång, församlingssång 
och musik.

För mig som Styrande 
Mästare är det en särskild kän-
sla att få vila i de minnen som 
namnen väcker. Namn som inte 
bara är namnen på Bröder i 
Par Bricole utan som också rep-
resenterar en människogärning 
med allt vad det innebär.  

Jag vill tacka vår kör och våra 
musiker för att de så engagerat 
medverkar – bättre än kanske 
vid något annat tillfälle.

Många bröder, men ändå 
alltför få, hade kommit. Jag vill 
av hela mitt hjärta uppmana er 
att komma till parentationer-
na. De innehåller mycket av 
det vi i PB hyllar, med sång och 
musik, men också en stämning 
som av givna skäl inte är lika 
uppsluppen som emellanåt på 
våra gradgivningar men som 
ändå är en del av livet, även det 
bricolistiska livet. 

Det är också en möjlighet 
att ta med våra familjer till en 
stämningsfylld högtid och att 
visa anhöriga till de bortgång-
na bröderna att inbördes vän-
skap, aktning och förtroende 
lever vidare även för de bröder 
som för alltid lämnat oss.

/Lennart Fahlback  
St.M.                                                                                                                

Parentation

Fyra av Malmö PB:s sex Bacchanaliska Vissångare vid Barbarafesten i år:  Göran 
Björklund, Jan Ek, Mikael Ström samt Eric Sandberg.

Göran Björklund.Jan Ek samt Mikael Ström.
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Gåsakalads

En härlig  
oktoberkväll...
...rättare sagt den 22:e, sam-
lades 70-talet bröder för att 
dubba 14 stycken nya Konung 
Magnus Riddare (bilden). 

St.M. Lennart Fahlback, och 
RCM Thomas V Nilsson skötte 
ceremoniskapet med stringens 
och munterhet. Dessutom 
förgyllde kören och musiken 
gradgivningen.

För hårt arbete under fram-
förallt senaste tiden med flyt-
ten från St. Nygatan förärades 
vår R.I. Göran Jacobsson med 
Moderlogens Förtjänstmedalj 
i silver. Mycket välförtjänt!

Vid måltidskalaset fick vi 
lyssna på Bachs ”Air”, som 
framfördes av Igor Niemand, 
Per-Göran Rosén och Åke For-
sell. Icke ett öga var torrt. 

O.K. Thor Nilsson tackade 
för sin och sina medrecipien-
ders upphöjelse till Konung 
Magnus Riddare.

Måltidkalaset avslutades ri-
tualenligt. En del bröder gick 
därefter direkt hem, andra 
tog en omväg… En av våra 
grundprinciper, Ordning, 
uppfylldes, då någon notis, 
om motsatsen, ej gick att finna 
i morgontidningen.
/Patric Jakobsson, D.St.M.

9:e graden Festlig riddargrad och 
välsmakande Gåsakalas

Årets tredje riddaregrad, Grad VI 
med till hörande Gåsakalas blev ett 
festligt och välsmakande kalas med 
både festliga upptåg, tal och en mängd 
sånger till den goda Gåsens ära, däri-
bland en speciell variant av ”As Time 
Goes By” som i gåsaversionen förstås 
heter ”As Time Gås By”.

Kalaset inleddes som vanligt för 
de flesta - i baren... Därefter trumpet-
fanfarades det till samling för den för 
recipienderna hemliga ceremonin och 
dubbningen till riddarnas första grad.

Sex recipiender dubbades och fick 
svära förbindelsen ”att efterleva gra-
dens särskilda stadgar”, vilka vi givetvis 
här inte får avslöja eftersom även lägre 
grader läser denna tidning. De sex nya 
riddarna som nu ingår i skaran S:t Sig-
frids Riddarebröder”, förkortat SSR, är 
Erno Bengtsson från Höganäs, Dennis 
Christensen, Malmö, Börje Christens-
son, Bunkeflostrand, Olof Christerson, 
Svalöv, Ulf Munther, Ystad samt Bo 
Walldén, Malmö.

Efter att ha fått 6:e gradens stadgar 
upplästa av Riddaresekreteteraren blev 
det nedmarsch genom Siriuspalatset till 
det väntande gåsakalaset, som inleddes 
med att delar av Bachanaliska Theatern 
”sköt ned” gåsen och Kören sjöng gåsa-
visan ”Hoppfalialalalalejs” samtliga 15 
verser som skrevs för 117 år sedan.

Visan börjar med soloraden ”Hopp-
san, hej spänn för Pegasen”, varefter 
kören sjunger den första ”Hoppfaliala-
lalalej” av totalt 45 i hela visan.

De tre sista verserna lyder: 
 
”Vät´na först med aqua vitae 
ej för mycket ej för lite. 
Sedan under glädtig min 
Fuktar du med ädelt vin” 
 
Låt oss då de droppar hälla 
Som gör våra kroppar sälla 
Hälla dem hvar i sitt glas 
Tömma dem i gladt kalas. 
 
Tömma dem för mårtensgåsen 
Hvarmed vi nu smörja kråsen 
Skål för gäss i allmänhet 
Stekta gäss i synnerhet 
Bägarn töm för mårtensgåsen.” 
   Forts nästa sida! 

Lars Olsson från Sirius-Palatsets kök med 
ett rykande varmt fat med Gås med krås.

Gåsakalasets Ceremonimästare  
Thomas V Nilsson.



Gåsakalas 

1995 års män
Ett gäng bestående av tolv 

bröder fick en särskild upp-
märksamhet vid årets Barbara 
– 1995 års män.

Orsaken till uppmärksamhe-
ten var med en av brödernas, 
Christian Hellbergs ord, ”att 
vi då 1995 var ett dussin män, 
som inte kände varandra, 
men efter två månader var ett 
aktivt och helgjutet gäng som 
sedan dess inte bara hållit 
ihop och varit mycket aktiva 
inom framför allt teatern och 
kören. Många av oss har idag 
också framträdande poster 
inom Malmö PB.”

De 12 som alla var med vid 
årets Barbara, 15 år senare, är: 
Henrik Fahl, Bo Ewald, Chris-
tian Hellberg, Peter Langer-
beck, Johan Rydelius, Egon 
Ericsson, Olle Olsson, Tommy 
Lindell, Åke Forsell, Bill Han-
sen, Sven-Olof Johansson samt 
Jörgen L-A Håkansson. 

Som tack för sin aktivitet 
fick de tillsammans avsmaka 
ett fint portvin, Fonseca 
Guimaraens Vintage Port vid 
Barbara-festen. Givetvis var 
portvinet från det fina året 
1995...

KortNytt...med ”As Time Gås by”

Riddare-Ceremonimästare Thomas V 
Nilsson förklarade härefter själva syftet 
med kvällens måltid: 

“Att Riddare och Bröder efter slutade 
mödor, samlas för att taga i grundligt 
övervägande en respektabel och högät-
tad, välbehållen, välgödd, välsmak-
ande och med krimskrams tillbörligen 
försedd GÅS, och att sedemera efter råd 
och lägenhet samt med anständig måtta 
uttömma en bägare till betygande av 
inbördes belåtenhet, aktning och för-
trolighet.” 

PB:s Deputerade Styrande Mästare 
Patric Jacobsson välkomnade därefter 
de nya riddarna. Han uppmanade dem 
också att ”arbeta aktivt för vårt sällskap 
samt att finna nya bröder, som ännu lever 
i kalmuckernas förvirrade värld”. 

Recipiendernas tacktal hölls av Olof 
Christersson, som tackade för ”möjlig-
heten till vidareutveckling”. som graden 
medför. Han avslutade med en gåsavisa 
som han sade både var en orientering 
över gåsen i Skåne och ett salut för gåsen. 

Första versen lyder:

”Jag vill sjunga en visa i klaraste dur 
ty den handlar om Skåne och slätter  
och djur. 
Kanhända retar det en del 
men i så fall är det deras eget fel. 
Det har talats mycket om dynga och lort, 

men betänk vilken oerhörd nytta den gjort. 
Så låt dom bara gå på, vi klarar oss nog 
ändå”

Vi tar 3:e versen också: 
Jag är en gås, som går nånstans i Skåne 
o väntar på att Mårten de ska bli. 
Jag vandrar under Skånes gula måne, 
och tänker att snart e min tid förbi. 
O när ja går så där o smått funderar 
ja gripes stundom av melankoli 
för de e min liv o kniv 
ett ganska sorgligt perspektiv 
när en gås ser fram mod Mårten  
uti Skåne”

Sist men inte minst framfördes 
 ”As Time Gås By”:

”I Skåne kan den fås: en äkta Skånegås 
serverad på ett fat med sås 
Det samkar himmelskt gott gunås, med 
Skånegås! 
Den äts i Abbekås och Skånes Tranås 
till traditionens bord det gås. 
Om Mårtenslyckan den ska nås,  
ska det va gås. 
Visst kan man äta anka och pastej 
men ändå riktigt samma skånska grej 
som när Mårten man kan gotta sej med 
det blir det ej! 
Jag säger som jag sa: En gås ska det va 
serverad på ett fat med sås. 
Om Mårtenslyckan den ska nås 
ska det var med gås!

/Christer Brynielsson

De tolv som var med vid årets 
Barbara...

De nya S:t Sigfrids Riddarebröder, som upphöjdes under Gåsakalaset till Sjätte gra-
den: Dennis Christensen, Erno Bengtsson, Börje Christensson, Ulf Munther, Olof H 
Christersson och Bo Walldén.
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Barbara

Festligt Barbarakalas med Can-Can
Vid årets stora vinterfest, Barbara-fes-

ten den 4 december hade över 200 bröder 
samlats i Malmös vackraste salar, Lands 
tings- och Knutssalarna i Malmö Rådhus.

Det blev i traditionell ordning en både 
lång och festlig dag, som började redan 
mitt på dagen för somliga, strax före 
klockan 16 för de flesta av oss övriga.

På Ordensprovidörens meny fanns 
både Provideurens sillassiett, Hjortytterfilé 
med tryffelpuré, geneversås och ugnsrost-
ade rotfrukter samt som avslutning Crème 
Brulé med kompott på äpplen från Kivik. 
Till detta serverades det fluidum som öl, 
snaps, Penfolds Rawsons Retreat Shiraz/
Cabernet och Chateau Fayau Cadillac, 
Grand vin de Bordeaux.

På nyhetsmenyn stod i år flera framträ-
danden av den nybildade talanggruppen 
De Bacchanaliska Vissångarna.

Ordens Talare och Skald Bo Sörlin höll 
talet till Moster Barbara. Här är de två 
första verserna:

“Oh käraste Bröder, jag bud Eder bringar

ifrån sjunde himlen, där Barbara finnes.

Där lyfter hon glaset och skålar och klingar,

den skönaste varelsen där ibland kvinns.

Hon dricker oss till och hon gläds åt 

vår gamman.

Hon fröjdas av glädjen i salen i kväll.

Hon tänder förtjust 

bacchanaliska flamman

och snurrar con brio vår livskarusell.”

Härefter övergick den gode Bosse 
till att refera till en del av det som både 
bröderna och moster Barbara upplevt un-
der året: Snöoväder, prinsessbröllop, val, 
Wiki-leak och skottlossningarna i Malmö.

Bosse avslutade härefter med:

“Därför henne vi, på allt sätt, vill hylla

ty hon är om någon en förgrundsgestalt

Så låtom oss alla nu punsch-glasen fylla

och Barbara tacka; Vår Älskling, 

VÅRT ALLT!!!”

Efter skaldens tal vidtog både medaljut-
delningar (som du kan läsa om i bild-
texterna på denna sidan), presentation 
av nya sköldemärken och valspråk (se 
spalten till höger på nästa sida!), den 
traditionella och festliga avsmakningen av 

punschen grad för grad samt speciellt 
för i år en portvinsskål för 1995 års män 
(mer om detta på sidan 5).

Ett roligt inslag var då hela den 
festliga akten i Landstingssalen plötsligt 
avbröts av två “elektriker” från Thea-
tern, som inte bara skulle byta lampor 
i kristallkronorna utan även tjuvsmaka 
på punschen. De kördes resolut ut av 
vår deputerade styrande mästare Patric 
Jakobsson.   Forts nästa sida!

Ordens-Balettmästare Mikhail Bogatyrev 
undervisar nya NOIWAK:er i Can-Can.

Ordens Talare och Skald Bo Sörlin höll 
talet till Moster Barbara.

Upphöjda till 
Guvernörer

Christer Jacobsson, Fredrik 
Ahlquist, Oscar Gumaelius och 
Urban Lantz.

...och även nya  
vice Guvernörer

Det blev även upphöjningar till 
vice Guvernörer (Grad V). 

13 bröder vederfors denna ära: 
Mattias Andersson, Magnus 
Eneskär, Stefan Ersson, Hans 
Gustafsson, Krister Holst, Chris-
ter Karlsson, Milan Obradovic, 
Kenneth Parnefjord, Magnus 
Persson, Thorvald Persson, Eric 
Sandberg, Sven Sjöstedt och An-
ders Tegel.

...och även nya 
medlemmar och
Bacchi Riddersmän

Fem nya Bacchi Riddersmän 
upptogs också vid Barbara. 
De kallas traditionsenligt för 
NOIWAK, som står för Nitiske 
Och I Wingården Arbetsame 
Kommendörer. Det handlar 
alltså om Första graden. Och 
de fem, som härmed börjat sin 
bana hos Malmö Par Bricole 
är Carl Jönsson, Peter Insley, 
Torgny Kjellberg, Anders Ny-
qvist och Björn Selim.
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Barbara

...tal, sång, upphöjningar, medaljer

Kvällen fortsatte med tal, musik och 
sång. De Bacchanaliska Vissångarna 
framförde ett flertal epistlar, “Bröderna 
fara vilse ibland”, “Nå skruva fiolen”, 
“Fan i fåtöljerna” samt “Bacchi Kalen-
der”. Som extra stämningshöjare blev 
det även ett flertal julsånger. Bland 
annat gjorde Paul Johansson ett utmärkt 
nummer av “O Helga Natt”.

Vid midnatt var den långa festen slut 
för merparten av bröderna. För andra 
återstod städningen dagen efter. Det ska 
vi, som slipper, vara tacksamma för.

/Christer Brynielsson

Paul Johansson framförde ett känslo-
fyllt solonummer av ”O Helga Natt”.

Bacchanaliska Theaterns Jan Bäckstedt och Kjell Peterson lyckades få en extra prov-
smakning av punschen genom att komma in utklädda till elektriker, som skulle byta 
lampor....

Ett bevis så gott som något på festlighetenas höjd – vår Styrande Mästare Lennart 
Fahlback kastar upp armarna i luften efter de Styrandes ”tack för tacket”. Hans 
medstyrande kolleger Patric Jakobsson och Henrik Fahl verkar hålla med.

Nya sköldemärken  
och valspråk 

Vid årets Barbara fick tre 
bröder med den högsta gra-
den Riddare av Svarta Korset 
presentera sina sköldemärken 
och valspråk, Patric Jakobs-
son, Carl-Erik Carlberg samt 
Göran Mårtensson.

Patrics sköld (längst till 
vänster på bilden) har valsprå-
ket ”Ödmjukhet och förnöj-
samhet”. Carl-Eric Carlbergs 
sköld (i mitten) har valspråket 
”Memento Audere Semper” 
eller på svenska ”Kom ihåg att 
alltid våga”. Göran Mårtens-
sons sköld (till höger) pryds av 
valspråket: ”Med musiken mot 
framtiden”.

Hederskommendörer 
som varit med i 25 år 

Följande Hederskommendörer 
mottog sin utmärkelse: RGK Åke 
Persson, KMR Thomas Gunnars-
son, Henrik Ljung, Karl-Erik 
Malmqvist och Bertil Nilsson 
samt v.G-r Jerry Bengtsson. 

Följande Hederskom-
mendörer var förhindrade att 
närvara: RGK Sune Karlsson 
och Curt Klang, KMR Göran 
Ivestedt, KSR HÂkan Roos 
samt O.S.B Kenth Persson.

Jubelkommendör Robert 
Beyrond var även han förhin-
drad att närvara.
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n Torsdag 20 januari: 
Ärtsoppelunch kl 12 på 
Sirius-palatset. Pris: 110 
kr. Sista anmälningsdag 17 
januari.

n Fredag 11 februari: 
Gradgivning Grad II kl 18, 
Bellmansalen, måltid.
 

n Onsdag 2 mars: 
Prövningsgrad X kl 
18.30, Särskild kallelse.
 

n Fredag 11 mars: 
Gradgivning PB X kl 18. 
Bellmansalen, måltid.
 

n Fredag 8 april: 
Gradgivning PB IV kl 18. 
Bellmansalen, måltid.
 
n Fredag 6 maj: 
Gradgivning PB VII kl 18. 
Plats med inbjudan. 
 

n Söndag 29 maj: 
Bellmandagen kl 13 
i Slottsparken.

Bryggerivandringen med 
ölprovning och mat, som 
Klubbkommittén anordnade 
28 oktober blev en stor 
framgång. Många mötte upp 
och arrangemanget var både 
trevligt och välsmakande.

Vi som var där fick inte 
bara rundvandring och 
provsmakning av fem olika 
Malmö-bryggda öl, god 
Bryggarstek utan även in-
tressant föredrag av grunda-
ren Anders Hansson.

Ända sedan 12 års ålder 
har hans dröm varit att starta 
ett eget bryggeri i Malmö. 
Med hjälp av banklån och 
föräldrarnas besparingar 
lyckades han köpa den då 
tomma Mazetti-fastigheten 
av Malmö kommun. För att 
klara det hela renoverade 
familjen lokalerna samtidigt 
som man hyrde ut delar till 

konferenser och nattklubb. 
I slutet på november stod 
Malmö Brygghus färdigt med 
en ny pub på Bergsgatan 33.

Fem öl finns i sortimen-
tet: Witbier (veteöl), Pilsner 
(tysk variant), American 
Pale Ale, India Pale Ale 
samt Cacao Porter ( 8% 
porter som är smaksatt med 
mörk choklad.  
      /Christer Brynielsson

Brygghus-afton 
en succé

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

Jubilarer
n15 december 
KMR Lennart Engholm 70 år 

n 15 december :
KMR Robert Beyrond, 90 år
 

n 16 december: 
NOIWAK Staffan Appelros, 
60 år  
 

n 21 december:
MKR Åke Forsell, 70 år
 

n 21 december:
KOBÖK Hans Fredin, 70 år 

n 8 januari: 
NOIWAK Erik Rothman,  
50 år 
 

n 24 januari: 
v.G-r Bengt A Ohlsson, 70 år
 

n 1 februari: 
RSK Carl Hervelius, 85 år
 

n 5 februari: 
RGK Leif Olsén, 60 år
 

n 4 mars: 
KMR Lars-Erik Holmgren, 
70 år
 

n 9 mars: 
NOIWAK Anders Mattsson, 
50 år 
 

n 25 mars: 
OSB Göran Blohm, 60 år  
 

n 25 mars: 
KMR Anders Löfgren, 70 år
 

n 25 mars: 
v.G-r Sven Sjöstedt, 75 år    
 

n 28 mars :
NOIWAK Anders Bergman, 
50 år
 

n 30 mars: 
G-r. Rolf Helgesson, 90 år  

Några av de cirka 40 bröder, 
kärälskliga och vänner, som 
hade förmånen att få vara med 
vid Malmö Brygghus rund-
vandring och provsmakning 
månaden innan starten.

Fler öltörstande bröder samt mannen bakom Malmö 
Brygghus, Anders Hansson med typisk svart ölflaska.


