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Nyhetsbrev
Bäste Bröder,

Vi har nu kastats mellan hopp och förtvivlan ett flertal gånger där ena 
gången blir det bättre och andra gången sämre. Det viktiga är att vi bara får 
träffa personer som vi dagligen umgås med.

Nu ser vi alla ljuset i tunneln då man börjar få fram ett vaccin mot pande-
min. Hur vaccinationerna kommer att avlöpa är än så länge okänt men det 
finns hopp om en bättre framtid.

Vi i PB Malmö började pandemin med att ställa in Dambricoleriet under 
mycket vånda och bekymmer. Sedan följde  Grad IV och Grad VII i rask 
ordning. I samma andetag ställdes Stora Rådet, Årsmötet och Bellmanda-
gen in. 

Hösten började med FörPimPim som gick av stapeln den 19 augusti med 
våra företrädare för verksamheten och vi kände detta som ett stort steg 
framåt. Sedan följde Årsmötet den 7.9 och PimPim den 30.9 där ett 30-tal 
bröder mötte upp och hade hjärtligt trevligt.

Den 16 oktober 2020 hade vi vår första gradgivning under coronapande-
min med ca 50 deltagande bröder.

Slutligen avslutade vi året med Stora Rådet i digital form med fysiskt un-
derstöd under utnyttjandet av Teams för att bl.a. utse de nya bröder som 
ska få grad X till våren.

Till våren ska vi Styrande lägga upp alternativa planer där Arbetsgraderna 
prioriteras så att vårt fundament för verksamheten kvarstår med många 
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nya medlemmar och hög anslutning till våra aktiviteter. Mer information i 
kommande Nouvelles.

Avslutningsvis hoppas vi att alla bröder får vara friska och att vi snart får 
återuppta våra aktiviteter. 

En God Jul och ett Gott Nytt År önskar vi er alla!

De Styrande

En efterlängtad nyhet är en bok om Par Bricoles alla medaljer. Den inne-
håller medaljer från samtliga loger och går att köpa på Kansliet. Mer om 
denna efterfrågade bok längre fram i detta Nyhetsbrev samt i kommande 
utgåva av Nouvelles, som går iväg till trycket i mellandagarna.

”Bäste Bröder uti Malmö Par Bricole!

Theatern ger 2020 års julhälsning, framförd det nya stjärnskottet Vera 
Ambohm, https://www.youtube.com/watch?v=1qOlytqSbgQ

Den Bacchanaliska Theatern äro uti exil! Vi kan därmed icke utöva fysis-
ka skapande processer och all annan fysisk samkväm i glada broderliga lag. 
Misströsta dock ej! Theatern har under denna, icke självvalda exil, produ-
cerat såväl sketcher som musikaliska inslag i vår youtube-kanal (alltid med 
under åtta samtidigt närvarande fysiska personer, fria från den typen av 
symtom som är att anse som riskfaktorer till Covid-19 (andra symtom kan 
dock (läs troligen) ha funnits vid dessa inspelningar)).

Juleklang från Bacchanaliska Theatern
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https://www.youtube.com/channel/UC6kwCE-az5IVCkCR1Ds00cA

Under den eventuella fortsatta exil Theatern, och Malmö Par Bricole, är 
fortsatt tvingade till är Theatern i behov av nya talanger. Tveka inte att höra 
av dig om just du känner att du kan bidraga till våra produktioner eller 
andra Theatrala uppgifter. Vi letar nu efter kompetens inom klippning, re-
digering, ljud- och bildupptagning, rekvisita samt skådespel. Släng ett mejl 
till bennyambohm@gmail.com så tar vi det därifrån.

Prenumerera gärna på Theaterns YouTube-kanal för att direkt få avise-
ringar om när våra lustifikationer publiceras.

GodJuleklang!”

Benny Ambohm, D.f.D.B.T., +46 (0)709 386 572 
bennyambohm@gmail.com

En fin lång och innerlig julhälsning från Kören insplead på video kan nås 
via följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=czxhRky2evk!

Johan Sundqvist 
Ordförande Bacchanaliska Sånkören

Julhälsning från Kören



Bäste Bröder uti vårt älskade Malmö Par Bricole!

Nu när vi närmar oss ljusets och glädjens högtid så är det tyvärr med sorg i 
sinnet som vi fortfarande hålls i ett hårt grepp av det rådande Corona-läget.

Vi Bricolister lider starkt av Abstinensus Bachinalis, vilket endast kan rådas 
bot på genom våra sammankomster.

Men nu tänds det ett litet ljus i tunneln genom den medicinska forskning-
en och vägen fram till en tidpunkt där vi återigen får träffas, för att under 
muntra och anständiga tidsfördriv lindra livets besvärligheter och torftiga 
medmänniskors nöd, dess gladaste skyldigheter, samt nedrige och lastfulle 
nöjets hämmande, dess ivrigaste bemödande.

Under tiden brinner vår bricollistiska låga med näring av härliga och ibland 
lite galna minnen från våra sammankomster. Ett av dessa underbara min-
nen är från arbetsgradernas ämbetsmannaresa till vår systerloge i Borås där 
vi bjöd på skönsång (nåja) och inget öga var torrt efteråt. Om det var en tår 
eller snapsen som kom på sne när vi tog ton kommer vi aldrig att få vetskap 
om. Men Bröderna hurrade och applåderade så vi var nöjda.

Så varför inte slänga er in i era fotoalbum, så väl analoga som digitala och 
njuta av härliga minnen tillsammans med lite ljuvligt synligt fluidum. 
Mmmm. Det kommer jag att göra i alla fall.

Så innan vi återigen kan träffas under dessa härliga former så vill jag i dessa 
tidevarv dock uppmuntra mine medbröder till att söka kontakt med andra 
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Bröder inom sällskapet och på ett säkert men trevligt sätt ändock sprida ljus 
och värme inom vårt älskade sällskap.

Med hopp om att inom en snar framtid åter får träffa Er alla i Bricole rum.
Så jag och mine medbröder i Arbetsgraderna vill på detta sätt önskar Er alla 
en fröjdefull jul och ett riktigt Gott Nytt År!

RGK Lars Löfberg, Ordförande i Arbetsgraderna

Min far citerade gärna Zacharias Topelius kända sentens ”Inför vår herre är 
vi alla smålänningar”. I år och inom PB skulle jag vilja travestera dessa ord 
och säga ”Inför Covid-19 är vi alla kalmucker”. De begränsningar som 
pandemin har tvingat in oss i ställer oss utanför den broderliga samvaron i 
PB som vi tar för självklar. Den kalmuckiska tillvaron har smugit sig på och 
ställt oss utanför Den milde Faderns bacchanaliska ljus. Måhända är avsak-
naden en tankeställare om hur bra vi har det tillsammans i PB.

För att råda bot på saknaden kan vi njuta av frukterna från gångna tiders 
PB-bröder. En sådan Broder var kompositören Joachim Nicolas Eggert 
(1779-1813). Eggert kom från de svenska delarna av Tyskland och anlände 
till Stockholm 1803. Han spelade i och ledde Hovkapellet vid Kungliga 
Operan och verkade bland annat för Beethovens musik. 1812 ledde han det 
svenska uruppförandet av Mozarts Trollflöjten.

Innan sin för tidiga död i tuberkulos komponerade han bland annat fyra 
symfonier. I sista satsen av hans första symfoni hör man, knappt en minut 
in, ett Bellmantema! Klicka på länken och lyssna på det som våra PB-brö-
der kunde höra spelas i det tidiga 1800-talets Stockholm: 

https://www.youtube.com/watch?v=jgWTvx1yMBY&list=OLAK5uy_kL0
OidukVfgiwO71SfvI2gHs224k41BjU&index=16

Den Bacchanaliska Musiken önskar alla Bröder en synnerligen God Jul och 
ett Gott nytt år!

Carl-Magnus Trygg, Ordförande för Den Bacchanaliska Musiken

Beskedet att grad 6 med sitt traditionella Gåsakalas blivit inställt var 
tungt att ta till sig.

Vi var tre bröder som i baren efter grad 9 pratade om hur mycket vi 
saknade detta, Jan Rosberg, Stefan Leo och Mikael Wärn. Broder Jan kom 
då med en briljant idé; varför går vi inte till Mat & Destillat i Lund som 
serverar sin traditionella gåsamiddag endast på Mårtensafton? En alldeles 
lysande idé tyckte vi andra och Jan bokade genast bord för fyra till den 10 
november.

Julhälsning från Musiken

Ingen Mårten utan gås



Vi bestämde att vi skulle vara propert klädda för att i alla fall få lite PB-
känsla. Så kostym, PB-pin och PB-slips med sin slipsnål var ett självklart 
val.

Stefans sambo Malou Hasselhuhn var i mycket tryggt sällskap denna 
kväll, uppvaktad av tre stiliga riddare.

När bilden togs har vi inte ens hunnit börja på äppelkakan, men våra 
stinna magar har redan börja puta ut.

Alla rätter var mycket välsmakande även på denna fina restaurang, men 
jag föredrar helt klart vårt egna gåsakalas, med sin otroliga blandning av 
god mat, trevligt sällskap, roliga tal, vackra glada sånger och uppträdanden 
och inte minst det störande momentet.

Jag längtar redan till nästa höst…

/Stefan Leo

Är Par Bricole det mest medaljproducerande sällskapet som finns i Sve-
rige? Det påstår i alla fall Bengt Jonshult i Moderlogen, som sammanställt 
en bok om Par Bricoles alla medaljer.

Han har i sin bok ”Sällskapet Par Bricoles belöningar” på ett initierat och 
informativt sätt dokumenterat en stor del av vårt sällskaps alla belöningar.

I boken (bild på nästa sida)har varje loge fått eget utrymme. Malmö PB 
finns t.ex. med på ett flertal sidor. Boken som är på 240 sidor har tryckts i

Sällskapets Par Bricoles Belöningar



750 exemplar och finns att köpa till det facila prtiset av 200 kr. Är du 
intresserad bör du kontakta Kansliet, som har 50 exemplar till försäljning.
Mer information om boken kommer i kommande Nouvelles.

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.

Kontakter


