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Barbara 11 decBarbara 11 dec

Barbara-Orkestern med Stefan Adregård. Foto: Staffan Nordström.

Del av Bacchanaliska Musiken vid middagen Foto: Bill Hansen.

Våra Styrande vid framförandet av ”Tack för tacket” Foto: Bill Hansen

Tre vissångare i Landstingssalen. Foto: Mats Attin

Den Bacchanaliska Kören
framförde ett flertal snapsvisor
och vinvisor under måltids-
kalaset.

Som tillägg till den ordinarie
repertoaren framfördes "Den
ädla dryck", med melodin "O
Tannenbaum".

Koralintendent Hans-Peter
Frank framförde en egen version
av Edvard Perssons ”Vi klarar
oss nog ändå”, som lockade till
många skratt och leenden.

Fler skratt lockades också fram
mot slutet av aftonen när en
tillfälligt sammansatt Barbara-
orkester med bland andra Stefan
Adregård framförde sin hyllning
till Moster Barbara med
refrängen ”Underbara Ofattbara
Barbara”. Text skriven av vår
PB-Broder Rolf Perleĳ.

Ordenstrubaduren Jan Ek
framförde sin varmaste hyllning
och tacksång till aftonens
värdinna genom en egenkomp-
onerad text till Monica Zetter-
lunds ”Sakta vi gå genom stan”
samt en omarbetat epistel från
vår Carl Michael Bellman.

Våra tre Styrande, Styrande
Mästaren Bo Alerskans,
Deputerade Styrande Mästaren
Göran Jacobsson och Styrande
Kanslern Mikael Risén tackade
efter denna mastodantafton
samtliga Bröder i en särskild och
festlig visa "Tack för tacket", vid
vilken vår Ordens-Trubadur Jan
Ek varit dem behjälplig i
författandet. Texten till denna
kan du läsa på nästa sida.

Störande
Moment och
Barbara-talare

Musikanter och
Tack för Tacket

Turister som blev förtjusta i allt glitter på både väggar och frackar. De blev
dock utfösta då de saknad Covid-pass. Foto: Staffan Nordström.

Barbara-talaren Gustav Nord före och efter sitt tal. På bild 2 har han iklätt
sig sin orangea frack. Foton: Bill Hansen och Christer Brynielsson.

Theaterns ”Anticimex-experter” i ett Störande Moment på jakt efter smittan
”Paraboela Bricoleria". Foto: Anders Andersson.

STYRANDES TACK
Melodi: Gubben Noak

“Styrande, tre styrande
som äro hedersmän.
När vi styr PB-skutan
är det inte utan,
vi behöver, vi behöver
våra ämbetsmän.

Som oss smickrar, ja oss smickrar
med allt vad vi gjort.
Men även sköter åran,
ger fart åt skutan våran,
gradvis seglar, gradvis seglar
fram, det går som smort.

Käre bröder, käre bröder,
som med villig hand,
ror så svetten lackar,
alla vill vi tacka,
PB-bröder, PB-bröder
skutan ror iland.

Lysande, tre lysande
vill göra allt vi kan.
Vi bestämde takten,
nu så har vi makten
att med råge, ja med råge
hylla alle man.

Med medaljer och med baljor
utav ädelt vin.
Barbara till ära
vill vi er förära
mången skål, ja mången skål
ur hennes karaffin.

General, vår General
spar ej på fluidum!
När passet hem vi tanka
fick Covid gå på planka.
CM-broder, CM-broder
fukta nu din gom!

Guvernörer, alla bröder –
Barbaras final!
Utan nån begäran
er vill vi ge äran,
för Malmö-bröder, Malmö-bröder
höjes vår pokal! “



Minneshögtid över 18 Bröder

12 november samlades
strax under 90 bröder
för att närvara när elva
viceguvernörer skulle
dubbas till riddare.

Det låg ett härligt sorl när
man steg in i Siriuspalat-
set, och det var dags för
ytterligare en gradgivning
under denna intensiva
höst. Ordvitsarna under
denna gradgivning äro
legio, och det var ju
äntligen dags att um-gås
igen.

Gradgivningen genom-
fördes på bästa sätt av
Riddar-Ceremoni-Mäs-
taren Johan Rydelius
tillsammans med Styran-
de Mästaren och Ordför-
anden Bo Alerskans.
De som nu kan tituleras
Erfarne Broder är:

- Ulf Brettstam
- Alf Hedetoft
- Patrik Jörnklev
- Torbjörn Landin
- Jörgen Löfstedt
- Peter Nilsson
- Staffan Nordström
- Alvin Paul

- Thomas Sjöstrand
- Christian Svensson Olsman
- John Wickman.

Måltidskalaset bjöd enligt
traditionen på både svart-
soppa, gås med krås och
äppelkaka.

Söndagen 14 november
hölls i S:t Petri kyrka
högtidlig Minneshögtid
för 18 under 2020 och 2021
avlidna Bröder.

- Durchseende Markus
Johansson, som gick med i
Malmö PB år 2017.

- RSK och Styrande
Kanslern Emeritus Lennart
Eriksson, som gick med
1978.

- Överkommendör Sven
Eriksson gick med 1999.

- KMR Kent Nykvist som
varit med sedan 1999.

- RSK Per W Persson som
kom med 1961.

- RGK Åke Oxhamre som
gick med 1977.

- RSK och JubelKommen-
dören Sven-Erik Hjort som
kom med 1953.

- RSK och Styrande
Kanslern Emeritus Henrik
Fahl som kom med i
Malmö PB år 1996.

- KMR och JubelKom-
mendören Bertil Schmidth
som kom med 1959.

- KMR och JubelKom-
mendören Sven Stråhlén
som kom med 1957.

- KMR Börje Levinsohn
som gick med år 2000.

- RGK och HedersKom-
mendören Kaj Ohlsson som
kom med 1989.

- RSK och HedersKom-
mendören Leif Hallberg

kom med i Malmö PB som
blev medlem 1970.

- RGK Lars-Gunnar Persson
kom med 1983.

- Guvernör Magnus Lindberg
kom med i Malmö PB, år
2005.

- KMR Lars Norén gick med
i Malmö PB 2002,.

- KMR och HedersKom-
mendören Jan Jerre kom
med i Malmö PB år 1989.

- RGK och HedersKom-
mendören Mats Hankell som
kom med 1973.

Minneshögtid 14 novGrad VI 12 nov

Alla nya Sjundegradarna samlade i Sirius-palatsets trappa.

”O-Gäss” - dags att ”um-gås”

Providören Johan Solstad serverade själv den goda gåsen vid gåsakalaset.

Mer text och bilder från
detta och våra andra
evenemang hittar du på vår
externa hemsida



Nya Styrande från mars 2023 ... Och fyra får Högsta Graden

Malmö Par Bricoles
Stora Råd beslutade
vid sitt möte
onsdagen den 1
december om ett
nytt Styrande
Guvernement från
mars 2023.

Stora Rådet består av
enbart Tionde- och
Elfte-gradare, dvs våra
högsta grader.

Vid mötet i början på
december närvarade 36
Bröder av den Tionde
och den Elfte graden.
På dagord-ningen stod
bland annat att fatta
beslut om vilka Bröder,
som ska ta över när det
nuvarande Guverne-
mentet avgår i mars år
2023.

Efter förslag från det
Styrande Rådet valdes

tre nya Styrande Electi,
som de är fram till
tillträdet i mars 2023.
De tre som valdes är:

• Till ny Styrande
Mästare, StM, valdes
nuvarande Styrande
Kanslern Mikael
Risén.

• Till ny Deputerad
Styrande Mästare,
DStM, valdes nuvar-
ande Ordföranden för
Arbetsgraderna Lars
Löfberg.

• Till ny Styrande
Kansler, StK, valdes
nuvarande vice Cere-
moni-Mästaren och
tidigare Ordföranden
för Den Bacchanal-iska
Kören Johan
Sundqvist.

Det nya Guverne-

Stora Rådet beslöt vid sitt
möte den 1 december också
om vilka Bröder, som
Malmö PB ska föreslå för
upphöjning till Par Bricoles
högsta grad, Riddare av
Svarta Korset. De fyra som
därmed kommer att upp-

höjas i Moderlogen är
förutom de nya Styrandena
Electi, Lars Löfberg och
Johan Sundqvist:

- Björn Buttler Jacobsen,
som idag är en av våra nio
Riddare-Officianter. Björn

är Riddare-Banérförare. Har
haft Grad 10 sedan 1995.

- Hans-Peter Frank, som
är Malmö PB:s Chorchef
sedan flera år. Han kom
med i PB år 1996 och har
haft Grad 10 sedan år 2010.

mentet tillträder vid en
särskild installations-
högtid lördagen den
25 mars år 2023, då
även det avgående
Guvernementet med
StM Bo Alerskans och
DstM Göran Jacobs-
son kommer att
högtidligen avtackas.

Det nya Guverne-
mentets ämbetstid blir
åren 2023-2027.

Fram till tillträdandet
kallas de samtliga för
“Electi”. Det vill säga
StM Electi, DStM
Electi och StK Electi.

Nytt Guvernement Nya Svarta Korsare

Mikael Risén,
Styrande Mästare Electi

Johan Sundqvist,
Styrande Kansler Electi Hans-Peter Frank - blivande ny Riddare av Svarta KorsetBjörn Buttler Jacobsen - blivande ny

Riddare av Svarta Korset
Lars Löfberg,

Deputerad Styrande Mästare Electi

Förgrad för 5 och 8 i glatt gemyt
Vid förgrad för Grad V och
VIII den 24 nov fick vi följa
högt erfarne och durchse-
ende bröder på deras fort-
satta bricolistiska vandring.

En förstärkt kvartett från
kören framförde en Barber-
shop under ledning av vice
Chorchef Rubert Svensson.

Benny Ahmbom sjöng
sedan ”De kommande
Åttondegradarnas sång”
och Bo Hedén ”Femte
förgradssången”.

Vår styrande mästare, Bo
Alerskans såg glad ut

under hela kvällen. Så
också alla övriga bröder.

Christoffer Månsson framförde en vacker version av Fredmans apistel 35.

Mer text och bilder från alla
våra evenemang gradgiv-
ningar och nyheter hittar du
på vår externa hemsida

Förgrad V+VIII 24 nov



Kalender
Våren 2022
4/2 Grad 2
12/3 Dambricoleri
30/3 Årsmöte
8/4 Grad IV
6/5 Grad VII
12/6 Bellmandag

In Memoriam:
Jubelkommendören och
KMR Lars-Åke Sjöquist
avled den 9 november 84 år
gammal.

Jämna födelsedagar
Januari-Juni 2022:
JANUARI
6/1 Kristjan Laks, 85 år.
9/1 Ola Håhus, 85
13/1 Thomas V Nilsson, 75
22/1 Nils-Holger Thorsén, 80
25/1 Pontus Bülow Nielsen, 50

FEBRUARI
10/2 Lennart Lindström, 80
12/2 Bo Lönn, 70
18/2 Torsten Lindow, 75
22/2 Per Johansson, 60
27/2 Börje Nilsson, 90

MARS
18/3 Frederick Halbout, 50
23/3 Fredrik Ahlquist, 50
31/3 Ulf Malmgren, 75

APRIL
3/4 Bo Hedén, 70
7/4 Anders Aspegren, 95
9/4 Jan Ericsäter, 75
14/4 Thor Nilsson, 70
22/4 Ulf Berntsen, 75

MAJ
3/5 Erik Havstad, 60
6/5 Staffan Sellgren, 85
10/5 Bo Thunell, 60
18/5 Erik Herslow Bergman, 50
26/5 Fredrik Fellert, 50
26/5 Stig Jellhede, 80
28/5 Bo Wendt, 75

JUNI
4/6 Niels Simonsen, 80
11/6 Knut Gyllin, 75
13/6 Rubert Svensson, 75
15/6 Rikard Sjöström, 60
24/6 Tommy K Andersson, 80
25/6 Kjell Tånnander, 95

Kansliet stängt
över Jul-Nyår
Kansliet har sin sista öppet-
dag i år måndagen den 13
december. Sedan öppnar vi
igen på det nya året
måndagen den 10 januari.

Vi bevakar givetvis in-
kommande e-post i
huvudsak dagligen, med
undantag för själva
helgdagarna.

Klang från kansliet!

Anders Nyquist
Kanslichef

Styrand
e Kansle

rn

har Ord
et
Vi närmar

oss årets slut och
ett nytt bricoleriår.
Nytt år betyder
även att 2022 års
medlemsavgift är

postad och ska
betalas för att
få delta vid
fantastiska
gradgivningar
och middags-
kalas. Det är

aldrig roligt att behöva
påminna om betalningar men
tyvärr nödvändigt ibland.

Kansliet uppmanar också:
När ni anmäler er respektera
då tiderna för betalning,
annars är det risk för
merarbete och för att ni
missar deltagande i måltiden.

Sedan undrar vi om vi har
rätt uppgifter på alla i
medlemsregistret? Logga in
och kolla!. Om inte kanske ni
missar en inbjudan att upp-
höjas till högre grad eller
annan viktig information.
Om det skulle vara något ni
undrar över, kontakta oss på
Kansliet så rätar vi ut event-
uella frågetecken. Viktig
information finns även på vår
”nya” hemsida https://
malmo.parbricole.se/, den
uppdateras löpande och har
de senaste nyheterna.

Vi ses på nya året och hoppas
att vi kan återgå till det som
är ”normalt” samt att
pandemin avtar under våren.

Kansliet tackar för 2021 och
önskar samtliga ett Gott Nytt
År!


