


Bricolistisk yra!
Käre Bröder. Bricolistisk yra
efter slopade restriktioner…

Nå ja, vi ska fortfarande
vara måna om det käraste
Malmö Par Bricole har,
nämligen våra Bröder. Man
ser på TV hur alla försiktig-
hetsmått slopats på natt-
klubbar. Inom Malmö PB
ska vi dock alltjämt
iaktta försiktighet.
Liksom sagts
tidigare, förutsätter
vi att alla besökande
Bröder är fullvacci-
nerade och stannar
hemma vid
sjukdomssymptom.

Grad II genomförs
den 12 mars, då vi annars
skulle haft Dambricoleri,
vilket måste ställas in pga
tillställningens art i dessa
tider. Vi tittar på alternativa
tider för detta längre fram.

I slutet av mars har vi Års-
möte, se kallelse på nästa
sida. Det kommer att bjud-
as på enklare förtäring, var-
för de som ämnar närvara
måste anmäla sig. Intill säll-
skapets Årsmöte ska även
de olika talanggrupperna ha
genomfört sina årsmöten.
Under mars har vi också
Stora Rådet och Styrande
Rådet.

Bäste Bröder, nu är tid att
engagera sig. Vi förväntar
oss ett ordinarie grad-

schema resten av året. Är Du
inte ämbetsman eller med i
någon talanggrupp, så tag
tillfället i akt. Det är både
roligare och mer stimu-
lerande om man är delaktig.
Och vi, Dina Bröder, behöv-
er Dig.

Boka i Din kalender redan
nu vårens samman-
komster: Grad IV
fredag 8 april, Grad
VII fredag 6 maj
samt Bellmandagen
i Slottsparken
söndag 12 juni.
Dessutom tror vi att
Trivselgruppen och
nybildade DBD -
De Bacchanaliska

Drinkarne kommer att
anordna olika events.

Nu återstartar Malmö PB för
”Att under muntra och
anständiga tidsfördrif lindra
lifvets besvärligheter och
torftiga medmänniskors
nöd”.

Vi Styrande
hälsar alla
Bröder
välkomna
till vårens
bricolistiska
kalas.

Bo Alerskans
Styrande
Mästare
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KALLELSE till ÅRSMÖTE
Eftersits med enklare förtäring och öl

Tid: Onsdagen 30 mars 2022 kl. 18.30 (OBS! entrédörren stängs 18.25)
Plats: Bellmansalen, Siriuspalatset, Rundelsgatan 15
Anmälan om Eftersits via Medlemssystemet, senast Torsdag 24 mars.
Alla Bröder hälsas hjärtligt välkomna!

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande om kallelse skett i enlighet med stadgarna
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av justeringsmän
5. Föredragning av årsredovisning
6. Föredragning av revisionsberättelse
7. Fastställande resultaträkning år 2021 och balansräkning per 31 dec 2021
8. Disposition i anledning av vinst/förlust enligt fastställda balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för De Styrande och Drätselnämnd
10. Information om budget för år 2022
11. Fastställande av årsavgifter och gradavgifter för 2023
12. Bemyndigande teckna Sällskapets firma
i ekonomiska och juridiska angelägenheter.
13. Val av 2 revisorer för en tid av 1 år samt

2 revisorssuppleanter för en tid av1 år.
14. Val av ledamöter i drätselnämnden som det ankommer på årsmötet att utse.
15. Övriga frågor.
16. Utdelning av 40-Års Tecknet samt den Sju-uddiga Besöksutmärkelsen

(besked härom ska vara inlämnat till kansliet i god tid).

Årsredovisning finns på Kansliet fr. o. m 2022-03-16.

ÅRSMÖTE 30 mars 18.30

Tag
tillfället
i akt och
engagera
dig!



Får administrationen att fungera

Johan Solstad Providör för
Malmö PB är en man med
milt sagt mångfacetterad
bakgrund. Han har både
varit restaurangägare, kock i
flottan, styckmästare,
parkarbetare och hjälpt till
vid begravningar.

Johan som varit Providör,
dvs ansvarig för maten vid
våra middagar, fyller 67 till
midsommar och har Grad
7. Snabbt marscherat med
tanke på att han gick med
först 2016. På rekommen-
dation från vår Chorchef
Hans-Peter Frank. Det var
när han jobbade som husfar
inom kyrkan Kävlinge, där
Frank är kantor. Johan var
med i en av körerna. Han är
idag 1:e bas i PB:s kör.

- Jag har sjungit i kör sedan
grundskolan, berättar han. I
Värmland var han i 15 år
med i Ferlinsällskapet.

Sin yrkesbana började han
redan som 16-åring i
Flottan. På grund av åldern
var han tvungen att få
dispens. Det visade sig vara
ett bra val. Flottan
bekostade både gym-nasie-
och yrkesutbildningen till
kock/köksmästare/sjuk-
vårdare. Han var bl.a. på
Jag-aren Halland och
minsvep-aren Harnö, som
gick mellan Shettlandsöarna
och Norge. Efter sju år
började försvaret avrusta.
Johan erbjöds tjänst inom
intendenturen, men det var
inte intressant. Så nästa
anhalt blev ett jobb som
köksmästare på Esso Motor-

hotell i Karls-tad. Där
stannade han i fyra år tills det
bar iväg till Filipstad. Efter
något år som styckmästare,
blev en stor Bergsmansgård,
som byggts om till hotell och
stugby, utbjuden till för-
säljning. Johan tog chansen
och blev för 1,5 miljon både
restaurangägare och stugbyäg-
are. Arbetet var slitigt. Johan
hade 3-4 personer i servicen
men var ensam kock - med
frukostar 06.30 och sedan
luncher och middagar ända
fram till midnatt. Sju dagar i
veckan! Han stod inför valet
att bygga ut eller sälja. Han -
sålde.

- Min syster lockade mig till
Skåne. Hon behövde hjälp
med sina godisbutiker. Nästa
steg blev ännu en restaurang, i
gamla Saluhallen i Malmö.
Den lönade sig så dåligt att
det blev ett styckmästarjobb
innan det blev kyrkan i Käv-
linge med allt från matlagning
till gräsklippning och begrav-
ningshjälp. Man har inte suttit
still precis, säger han. Arbets-
lös vet han knappt vad det är...

Providörsuppdraget tycker
han är trevligt och omväxlan-
de. Vilket är då bästa köttet
enligt den gamla styckmästar-
en?

- Entrecote eller karré med
fettet insprängt, blir svaret.

/Christer Brynielsson

Kansligruppen är en av
Malmö PB:s viktigaste grupp-
er. Utan denna skulle inte
mycket av administrationen
fungera.

Här finns 69-årige kanslichefen
Anders Nyquist, f.d. Planerings-
chef i Lomma kommun, redo-
visningsansvarige Thomas Påhl-
son från Bjärred, Limhamnsbon
Mikael Wärn med ett förflutet
som IT-konsult, förre kemisten
Gösta Hallström, Lundabon
Torgny Kjellberg och Ordens-
kamreren Michael Vallin från
Lund.

De flesta är pensionärer och det
är väl tur det med tanke på den
mängd arbetsuppgifter, som de
är satta att sköta.

Mycket av Kansliets arbete kan
göras hemifrån, men man har
fasta fysiska öppettider också,
helgfria måndags- och tors-
dagsförmiddagar (kl 09-12)
samt onsdagkvällar (17-19).
Torgny och Wärn delar på
måndagarna, Styrande Kanslern
Mikael Risén tar onsdagskvällar
medan Anders och Gösta delar
på torsdagarna.

- Vi har alltid kaffe att bjuda på, säger
Kanslichefen och slår upp en kopp.

Vad gör ni Anders?

- I stort sett all administration,
det vill säga samtliga gradgiv-
ningar plus alla anmälningar.
Och så kontrollerar vi så att de
som anmält sig betalar. Detta
blir underlag för bokföringen.

- Vi hjälper också till med
kallelser till Stora Rådet, Års-
möten, Talanggrupper, Trivsel-
kommittén, PimPim.

- Vi samordnar med Providören
så att han vet hur många som
ska äta vid middagen. I samar-
betet ingår också att överlämna
listor på vilka som ska delta i
middagarna så att Provi-dören
kan göra bordsplacering-arna.

- En stor uppgift är medlems-
registret, där närvaro, medaljer
och gradupphöjningar ska föras
in så att rätt uppgifter finns vid
rätt person.

- Vi har också hand om lokal-
bokningar av Bellmansalen och
TSO-salen.

- PB-festen med mest arbete är
Barbara bland annat pga att det
brukar bli ovanligt många del-
tagare (uppåt 200 eller fler).

- En del Bröder har problem att
hantera medlemssystemet, då
hjälper vi naturligtvis till från
Kansliets sida.

Anders trivs bra på sitt ämbete
som Kanslichef. Kansliet har
ofta besök av Bröder och det
finns alltid kaffe att bjuda på.
Kontakterna med medlemmar-
na är utmärkt.

- Man får väldig inblick i hur
PB fungerar. Jag imponeras
ständigt av vår organisation i
Malmö PB och alla ideella
krafter överallt, säger han.

/Christer Brynielsson

• Adress: Kattsundsgatan 29A, Malmö. • Postadress: Box 4433, 203 15 Malmö • Tfn 040-12 11 09 •
• E-post malmo@parbricole.se •

Våra Kanslister Anders Nyquist, Mikael Wärn, Torgny Kjellberg och Gösta Hallström.

KansligruppenJohan Solstad

Providören är Månadens Profil

Johan Solstad serverar gås vid 2021 års Gåsakalas.



Par Bricoles tillblivelse

Vår förre Styrande Mästare Bosse Sörlin 1996-2004.

Här bjuder vi på en
historisk rapsodi över
händelser, personer och
minnen från vårt Sällskaps
tillkomst, sammanställd av
Bosse Sörlin, Styrande
Mästare i Malmö Par
Bricole (1996-2004).

”Sedan Frimurare Orden,
som vunnit framgångar ute
i Europa, införts i Sverige år
1735 blev denna Orden
även här en framgång och
drog till sig många, främst
ur de högre stånden och
prästerskapet.

I och med Gustav III:s stats-
kupp i augusti 1772, där
kungen återtagit mycket av
den beskurna makten, visste
folket inte någon gräns för
sin beundran för den djärve
monarken. Man tävlade om

att sjunga kungens lov och
Bellman var inget undantag.
Han skrev bl.a. Hyllnings-
sången ”Gustavs skål” som
blev den tidens ”slagdänga”.

Man skänkte monarken sin
devota uppmärksamhet på
alla tänkbara sätt. Sålunda

kom tankarna på ett
Ordenssällskap, vars
främsta uppgift
skulle vara att varje
år avhålla fester på
revolutionsdagen
den 17 augusti, samt
på kungens
födelsedag och
namnsdag. Detta
sällskap blev
Augusti-Brödernas
ordens-sällskap. I
denna krets spelade
Bellman stor roll
bl.a. som Ordens-
talare med en rik
produktion av
äredikter.

Bellman var icke
blott medlem i ”Augusti-
Bröderna”, utan hade också
upptagits i Frimurare
Orden, vars ritualer och
agerande inte tilltalade
honom. Här saknades det
leklynne som var hans
livsluft. I denna orden ansåg
han att hög-stämdhet och
högfärd satt i högsätet, och
då han ansåg sig vara ”en
herre av mycken liten
djupsinnighet” sökte han sig
till kamrater av det mera
lättsamma slaget.

Man säger ofta att denna

tiden var en ”Ordenshyst-
eriets” tid. Skämtsamt
påstod man att om fyra
män råkade träffas, så
bildade man en ny Orden.
Bellman var inblandad i
flera av dessa bl.a. ”Kungs-
holms-bröderna.

Då han avlägsnade sig eller
avlägsnades ur Frimurarnas
krets, genom oguldna
medlemsavgifter, kom han
på idén att göra ordenspar-
odier som tjuvnyp mot de
tidigare bröderna. Han
omarbetade, lustifierade
och förlöjligade deras rit-
ualer och roade därmed
sina vänner och bekanta.

Dessa Ordenskapitel, som
började omkring 1766
fortsatte i jämn lunk under
kommande år. Hemma hos
Kommissarien Anders
Lissander, som hade skaffat
Bellman anställning på
Manufaktur-kontoret,
avhöll Bellman den 4 dec-
ember 1769 ett av de första
Ordenskapitlen.

Diktaren Johan Gabriel
Oxenstierna skriver i sin
dagbok: ”Den 4, måndag.
Bergklint och Kexél
kommo till mig och för-
mådde mig att med dem gå
till kommissarien Lissander
för att där se på Bellmans
upptåg. Jag följde med
dem, och har ännu i all min
livstid ej skrattat så mycket
som i kväll. Bellman har

inrättat en Orden till Bacchi
ära, varuti ingen får bli
intagen, som ej till det
minst två gånger, inför allas
åsyn legat i rännstenen.

Han håller detta Capitel
ibland, dubbar Riddare, allt
eftersom förtjänte ämnen
framkomma, och i kväll höll
han en Parentation över en
död Riddare, allt på vers satt
efter operastycken. Han
sjunger själv och spelar på
cittra. Hans gester, hans
röst, hans spelning som är
oförliknelig, förökar ännu
mer det nöjet man har av
själva versen, som alltid är
vacker, och som innehåller
tankar, ömsom löjliga,
ömsom sublima, men alltid
nya, alltid starka, alltid
oväntade, över vilka man ej
kan undgå att häpna och
antingen komma utom sig
av förundran eller av skratt”

Dagen efter fortsätter Oxen-
stierna: ”Jag kunde ej väl
sova hela natten så uppfyllt
var mitt huvud av de löjliga
saker, som jag såg igår.
Stundom under det jag låg,
brast jag ut i ett gapskratt.”

Det är intressant att se hur
en av den tidens berömda
män uppfattade Bellman.
Oxenstierna har förstått att
denna originella poesi först
kommer till sin rätt genom
den talangfulle sångarens
kongeniala föredragning.

I och med att Bellman gifte
sig med Lovisa Grönlund år
1777, inträdde plötsligt en
diktartorka då han tvinga-
des att inskränka sitt ute-
och Ordensliv väsentligt.
Lovisa, som var en skarp

”dame”, höll med säkerhet
Carl Michael i stränga tyglar
och han ”styrdes nog rätt
mycket från köket”. Dock
var han snart tillbaka på
”rätt spår”.

Han var den tidens kändis i
Stockholm. Bland den stora
vänkrets han hade utkristal-
liserade sig en trio med
samma smak och kynne,
poeten och teaterförfattaren
Carl Israel Hallman och
skådespelsförfattaren och
plagiatören Olof Kexél. De
tre ”musketörerna” umgicks
nästan dagligen i sin jakt
efter livsnjutning, olika
upptåg och idéer.

Återigen dök tankarna på
ett Ordenssällskap i Bacchi
anda upp. Man diskuterade
på krogarna bittida och
sent, och däribland kom
källaren Kejsarkronan att
intaga en mycket betydelse-
full roll.

Genom brev har kommers-
rådet Johan Medling påstått
att han intagits i PB före
1775. ”Det första så kallade
Ordenssällskap, där jag
inträdde, var P.B.; det
uppkom sålunda på en
källare, Kejsarkronan kallad,
i hörnet av Freds- och
Drottninggatorna”.

Sällskapet utökades och
Bellman inkallades, som
med sina arbeten gav Säll-
skapet en sorts consistance,
under namn av Par Bricole,
som det visst kunde kallas,
då det par bricole tillkom.

Någon slags ceremoni
erfordrades för att göra det
ordensmässigt och då
inkallades Secreteraren vid
Kongl. Theaterdirectionen,
Kexél att ej allenast iord-
ningställa vissa formaliteter,
utan ock, förrätta Introduk-
tions- och Secreteraregöro-
mål.

Man har satt Par Bricoles
instiftelsedatum till den 15
maj 1779, med Kexél som
den verklige stiftaren. Bell-
man har haft den allra
största betydelse för Ordens
tillkomst och han har gjort
stora insatser vid ritualernas
tillkomst.

Namnet Par Bricole, som
egentligen är en biljardterm
kan även tolkas som ”av en
händelse...” eller ”på en
slump”. Allt kom ofta till på
en slump och då avgjorde
Ordensledarens humör,
goda lynne eller ”opasslig-
het” hur kvällarna avlöpte. ”

/Bosse Sörlin, St.M.

Historisk artikel PB:s historik

Bysten av Carl-Michael fotograferad vid
Bellmandagen 2021.



Jämna födelsedagar
Februari-Juni 2022:

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 Fellerst, 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

Klockan 18:30 samlades en
handfull bröder i TSO-salen
för att historiskt instituera
Malmö PB:s Bacchanaliska
Drinkarne, DBD.

De Bacchanliska Drinkarne
startade i Moderlogen. Dess
syfte är att låta bröderna för-
kovra sig i Bacchus underbara
värld med hjälp av provning-
ar och kurstillfällen inom
allehanda fludium med
styrka. Dess ledord är i linje
med sällskapets: ”Vänskap,
aktning och förtroende” med
tillägget ”Måttlighet”.

Styrande Mästare Bo Aler-
skans trakterade oss med fem
exklusiva private editions
single malt och single cask
whiskys från Skottland, från
sin privata samling. Du kan se
dem på bilderna överst på
denna sidan.

De testades i noga med alla
våra sinnen på sin spets.
Först dess utseende, doft,
smak och sedan för vidare
samtal. Provningsnoteringar
fördes flitigt. Efter
provningen blev det
meningsutbyte kring hur
detta vidare kan anpassas och
utvecklas inom Malmö Par
Bricole. Till vår hjälp fick vi
programförklaring samt stat-
uter från Moderlogens
Bacchanaliska Drinkarne.
RGK Jonas Malm valdes till
ordförande för Malmös
DBD, övriga till ledamöter.

Aftonens meny utöver de
fem single malten bestod av
fläskfilé med potatisgratäng
tillagad av Ordensprovidören
Johan Solstad. Till detta ser-
verades ett utmärkt passande
vin från Alba i Piemonte.

Utskottet ska nu arbeta fram en
plan för implementeringen av
DBD i Malmö. Tror inte ni som
jag att detta kan bli en succé?!

/Anton Daag
deltagare, referent och fotograf

Bacchanaliska Drinkarne
Instituering i Malmö PB - av

Fyra bilder från institueringen av Bacchanaliska Drinkarne i Malmö: Överst fem
av de sex deltagarna: Magnus Strömland, Johan Solstad, Jonas Malm, Bo Alerskans
och Tomas Gunnarsson. Bilderna intill och därunder är de fem whiskysorterna som
provades samt den goda maten efteråt.


