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Nyhetsbrev
Bäste Broder,

Nu har vi kommit till den tid på året som verksamheten i Malmö Par 
Bricole  startar ett nytt verksamhetsår. Så är tyvärr inte fallet i år. Vi Styran-
de gör dock försök att genomföra vissa aktiviteter så att inte livets normala 
glädjeämnen ställs helt åt sidan. I augusti genomförde vi För PimPim som 
är ett arbetsmöte med ledande företrädare för talanggrupperna och ceremo-
nielet där vi diskuterade planerna för höstens verksamhet. Vi tycker att det 
är viktigt att trots tveksamheter förbereda oss för att kunna genomföra våra 
gradgivningar om omständigheterna och Folkhälsomyndigheterna så till-
låter.

Den 16 oktober kommer vi att genomföra Grad IX som planerat men 
med iaktagande av begränsningar i antal bröder och rejäla avstånd mellan 
bröderna i lokalerna. Dessutom måste det personliga ansvaret poängteras 
gällande lämpligheten att deltaga avseende hälsotillstånd, ålder, riskgrupps-
tillhörighet etc. Detta gäller både vad avser den personliga situationen som 
med hänsyn till övriga deltagande bröder som kan riskera att smittas.

Vidare räknar vi med att kunna genomföra förgraden för grad V och 
VIII. Exakt på vilket sätt vet vi inte just nu för det blir kopplat till om vår 
Barbarafestlighet går att genomföra på traditionellt sätt.

Grad VI måste ställas in då vi inte ser att vi kan genomföra denna popu-
lära grad på ett bra sätt. Minnesstunden är vi av samma skäl tvungna att 
ställa in då kyrkan enbart får ta emot 50 personer samtidigt enligt nuvaran-
de regler. Bara aktivt medverkande är väsentligt fler än 50 personer under 
normala omständigheter varför det inte blir plats för någon publik.

Men Grad 6 och Minneshögtiden ställs in

Nytt verksamhetsår med vissa aktiviteter

Grad 9 med avstånd - max 50 Bröder

Även Grad 5 och 8



När det gäller Barbarafestligheterna så är genomförandet för närvarande 
osäkert. Ifall läget är oförändrat så blir det ingen Barbara detta år. Men hela 
tiden får vi räkna med att det kan ske förändringar. Beslut i denna fråga 
kommer framöver i nyhetsbrev. 

/De Styrande 

Söndagen 6 september samlades nio skönsving-
ande bröder av lägre och högre grader på Eslövs GK 
för att göra upp om vem som skulle ta hem den åtrå-
värda titeln Malmö PB Golfmästare 2020. Väderut-
sikterna hade inför dagen varierat, men naturligtvis 
var vädergudarna oss nådiga med ett härligt sensom-
marväder (i Malmö regnade det samtidigt…). Banan 
var i fint skick, med en layout som krävde eftertanke och noga övervägda 
klubbval. Efter det gällde det bara att träffa bollen också. Som alltid bjöds 
det, trots enstaka motgångar, på gott humör och trevligt umgänge. 

Efter en hård strid (visade det sig efter sammanräkningen) kom två spe-
lare in på samma bästa poäng, 33p. I kraft av lägsta hcp och därmed lägre 
bruttoresultat, blev Mikael Lindhe lysande vinnare. Grattis till årets Golf-
mästare, som kunde gå hem med både pokal och champagne. Fanfar! Nu 
håller Malmö PB Golf vinteruppehåll, men framåt våren återkommer vi 
med nya trevliga golfaktiviteter. Tills dess, svinga lugnt.

/Anders Bergman, 0733-186090.

De nya sketcherna ”Melodikrysset” och ”Utbildning för byråkrater” är 
nu publicerade i Den Bacchanaliska Theaterns YouTube-kanal ”Theatern 
MPB” som du når via följande länk:  
https://www.youtube.com/channel/UC6kwCE-az5IVCkCR1Ds00cA 

Om du väljer att prenumerera på vår kanal kommer du få direkt informa-
tion om nya publiceringar. För att prenumerera behöver du ett google-kon-
to med vilket du loggar in på Youtube. En guide för att skapa googlekonto 
om du inte redan har ett finner du i följande länk:  
https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=sv

Benny Ambohm, D.f.D.B.T., 0709 386 572, bennyambohm@gmail.com.

Genomförandet av Barbara osäkert

Mikael Lindhe Golfmästare 2020

Nya sketcher från Theatern



Tiotalet körbröder, samt-
liga med kraftig sångar-
abstinens, tillsammans med 
sambos och fruar, samlades 
söndagen den 6 september 
i Kungsparken för att få 
njuta, dels av varandras säll-
skap, dels av att få sjunga. 

Lite filtar på marken, nå-
gon broder i brassestol, lite 
mackor, någon med sallad, 
därtill vin, kaffe och öl. 

Hans-Peter Frank dirigerade kören med varsam hand och sammanfattade 
med att ”det lät ju faktiskt riktigt bra”… Undrar vad han menade med det?

Som vanligt när vi träffas har vi 
så trevligt. Det är skratt, sång och 
roliga historier. Med detta sagt 
fick jag ännu mer abstinens efter 
Par Bricole. 

Hoppas att vi kan träffas snart 
för denna träff gav verkligen mers-
mak. Kören är laddade, är ni?

/Johan Sundqvist, Ordförande 
Den Bachanaliska Kören

DEN STORA FEJDEN I PB:s MODERLOGE 1926 – 1931.

Som nämndes i min skrivelse till StM Göran Olofsson angående Stam-
husets inköpande fick jag även uppdraget att beskriva fejden mellan SM 
Ernst Lind af Hageby och Ordföranden i Arbetsgraderna Gösta Settergren 
under slutet av 1920-talet vilken kulminerade 1931. 

Låt mig ”backa bandet”.

Under 1920-talet var situationen i Göta PB ytterst prekär, och sannolikhe-
ten för dess nedläggande var stor. Då ryckte Moderlogen in och hjälpte upp 
situationen och blev vederbörligen tackade av Bröderna i Göta PB. 

Körträff i Kungsparken

Chorchefen Hans-Peter Frank letar efter stämgaffeln.

Stora fejden i Moderlogen 1926-31
Historisk tillbakablick



Det märkliga är att det faktiskt inträffat en helt motsatt situation i Moder-
logen, för vilken jag inte hittat något tack från våra Bröder.

När jag den 19/11 2019 skulle hedra StM em Torsten Leman genom att 
utnämna honom till JubK dök jag totalt oanmäld upp under ceremonin på 
Valand via transcendental meditation och telekinesi möjliggjord av en ap-
parat från Clas Ohlson. 

I mitt tacktal till Torsten framförde jag även Moderlogens tack för Göta 
PB:s insats i den ovan nämnda händelsen. Den som vill läsa mer om bak-
grunden till denna kan göra det i min i år utgivna bok ”Then Bacchanaliska 
Akademien 1927-2017”

Ordf i Arbetsgraderna mot ny StM
Kortfattat var det så här: 

På Stora Konseljen den 9/9 1926 avgick SM Harald Sundberg och på sam-
ma konselj valdes inte den kanske förväntade efterträdaren, Ordföranden i 
Arbetsgraderna Gösta Settergren, utan översten för Karlskrona grenadjär-
regemente, Ernst Lind af Hageby. Gösta var konstnärligt lagd, teaterfantast 
och Bellmankännare, Ernst var militär!

Lind af Hageby kom med i PB 1923, blev RSK 1925 och SM 1926, således 
efter 3 år! Då Lind af Hageby tyvärr var stationerad i Karlskrona kunde han 
inte inta ämbetet helt före januari 1928 och under tiden agerade Settergren 
mycket självständigt. Då Lind af Hageby anlände hade nästan all makt 
samlats i Settergrens utan stöd i stadgarna utvecklade ”Kanslersämbetet”, ej 
hos De Högste Styresmännen! 

Så här såg det ut under middagen på Grand Hôtel efter Ernst Lind af Hagebys 
installation Barbaradagen den 4/12 1926



Lind af Hageby reagerade starkt på Kanslerämbetes makt och ville ändra 
i stadgarna. Settergren hävdade att alla ändringar i dessa efter de år 1799 
antagna var emot desamma och att han därför, i egenskap av Ordförande 
i Arbetsgraderna var Sällskapets General-Ordförande och således var den 
som skulle kalla till alla möten och grader. Schismen eskalerade ordentligt 
under de kommande åren och kulminerade då Settergren kallade till ”all-
mänt möte” den 17/3 1931 på restaurang Gillet i Stockholm. SM Lind 
af Hageby kallade då till samma ”all-männa möte”, i samma lokal och på 
samma tid! 600 mer eller mindre förvillade Brr kom!

Det var mycket nära att Moderlogen skulle ha lagts ner!

Många Bröder reagerade starkt på Settergrens tilltag. Vill man läsa en kort 
redogörelse som förklarar vad som nu hände på mötet rekommenderar jag 
de Styrandes i Göta PB svar den 14/3 på Settergrens kallelse vilken lästes 
upp i början av mötet. I slutet står:

”Icke under några som helst förhållande kommer Göta Par Bricole – och 
sannolikt ej heller någon av Systerlogerna – att godkänna Ordföranden i 
Moderlogens arbetsgrader som Sällskapets ordförande eller medgiva, att 
han eller någon annan än Sällskapets styrelse och konseljerna har någon 
som helst myndighet inom Sällskapet såsom helhet betraktat. Lika bestämt 
kommer Göta Par Bricole att fasthålla vid de enligt dess mening i vederbör-
lig ordning antagna nya statuterna och i anslutning därtill förrättade val av 
Högste Styresmän inom Sällskapet.

Styrelsen anhåller, att detta uttalande måtte vid det av Br. Settergren utlysta 
sammanträdet på lämpligt sätt bringas till Brödernas kännedom. Styrelsen 
är förvissad om, att varje sann Bricole Broder därvid skall veta att utan per-
sonlig hänsyn handla så som Sällskapets anseende och bästa kräver.

Skulle – vilket den Milde Fadern förbjude – så icke bliva förhållandet, 
vill Göta P.B:s Styrelse såsom sin mening förklara, att Sällskapet Göta Par 
Bricole icke kommer att hava någon förbindelse med en Moderloge, ledd 
på annat sätt eller i annan ordning än de antagna statuterna bestämma och 
utstaka”.

Brevet är undertecknat av Göta PB:s tre Styrande. 

Skrivelsen lästes upp under mötet på Gillet, och då hade Dotterlogerna i 
Malmö, Jönköping, Borås och Vänersborg meddelat att de var av samma 
åsikt.

Nära att Moderlogen skulle ha lagts ned

Skrivelse från Göta PB räddade



Klarare kan det knappast sägas! Det hela slutade med att lösningen på 
låsningen mellan Lind af Hageby och Gösta Settergren blev att båda avgick 
och Gösta Söderberg blev SM (27 år). Gösta Söderberg, var en ”nödlös-
ning” men han förblev SM under hela 27 mycket lyckade år för Sällskapet. 
Kaptenen Måns von Stedingk  ersatte Settergren som SK och Hörstadius 
kvarstod som DSM men ersattes av Gustaf Carlberg senare under året.

I slutet av mitt tacktal till Broder Torsten och Bröderna i Göta PB sade jag 
”Förmodligen finns någon form av tackbrev, men eftersom jag inte hittat 
något skriftligt så tackar jag härmed hela Göta PB för att vi överlevde!”

I total karantän, Ingarö i juni 2020.

Pino Pilotti, SM emeritus

Har du frågor eller tips på sådant du tycker att vi ska ta med i Malmö PB:s  
kommande digitala nyhetsbrev kan du kontakta:  
DStM Göran Jacobsson på e-post goran@gjacob.se  
eller OIM Christer Brynielsson på e-post christerbrynielsson@me.com.

Båda avgick - nödlösning blev 27 lyckade år

Kontakter


