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Hur påverkar 
Corona-pandemin 
vår verksamhet? 

Blir det någon aktivitet i vår? Om 
detta får du besked i tidningen.

Redaktör Göran Ekstedt

till våra nya ordenslokaler i före detta 
IOGT-lokalerna, hörnet Vallgatan/
Nygatan. Mer om detta i dagens 
tidning. 

Styrande Mästaren 
Lars Alfredsson hälsar 

välkommen

Du har väl inte glömt att det är dags att betala in 
årsavgiften, hur du går tillväga framgår i denna 
tidning.

Om detta och mycket mer � nns att läsa i denna 
rykande färska avisa.



Vårt nya ordenshus Vallgatan / Nygatan håller på att 
likt fågel Fenix resa sig om inte ur askan så åtminsto-
ne ur en långvarig törnrosasömn. 

Från att ha varit ett aktivt ordenshus i nykter-
hetens tjänst (!) och med en lång historia, har 
det de senaste åren fört en alltmer tynande 
tillvaro.
Vid förra sekelskiftet fanns tre nyk-
terhetsloger i Vänersborg; Trygghet, 
Garizim och Hoppets Stjärna. De hade 
1883-84 byggt ett gemensamt ordens-
hus på Vallgatan 29. Efter samman-
slagningen 1947 kallades lokalen för 
Logen Trygghets Ordenshus. Den 
ursprungliga exteriören har föränd-
rats högst obetydligt men byggnaden 
utökades med biografen Stjärnan 
år1936. Ordenshuset utgör förebilden 
till Birger Sjöbergs ”Godtemplarhuset 
i Lilla Paris” och till visorna ”Somma-
rut� ykt med nykterhetslogen Hoppets 
Sköld” i Fridas bok. Birger Sjöberg var 
ju så när som på ett år, årsbarn med 
logen.
Biografen Stjärnan togs ur bruk 1984, sista 
� lmen var ”Borta med vinden” biografdelen revs 
sedermera. Ordenshuset ägdes fram till i höstas av 

Plötsligt händer det…

IOGT, då den övertogs av en lokal fastighetsägare i 
Vänersborg.

Vår St M  och vår Riddarintendent Arne Ljungstö-
mer och Riddarskattmästaren Ingvar Jansson hade 
inledande samtal med fastighetsägaren och lite 
före jul så kom man fram till ett hyreskontrakt
Erbjudandet kunde inte ha kommit lägligare 

då vi blivit uppsagda från Lagergrenska 
huset som vi under � era år utnyttjat för 
våra måltidskalas. Uppsägningen berodde 

i sin tur på att Kalasboden avslutat sitt 
hyreskontrakt med Lagergrenskas 
fastighetsägare.

Plötsligt händer det, stämmer 
väl med hur det blev, hastigt och 

mycket lustigt stod vi nu med ett 
”eget” ordenshus där vi disponerar alla 
be� ntliga lokaler. 
En fastighetsnämnd har bildats bestå-
ende av Frank Axelsson, ordförande, 
Arne Ljungstömer, Fastihetsförvaltare, 
Leif Selin, Ove Öhman och Daniel 

Arwidson är ledamöter. Adjungerade till 
Fastighetsnämnden är De Trenne Styran-

de och Riddarskattmästaren.
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Ove Öhman och Frank Axelsson i samspråk, många 
böcker och annat att städa undan i blivande matsalen.

Våra lokaler omfattar på första våningen ordensloka-
len där vi kan samlas upp till 145 personer, en mindre 
matsal med plats för ett 50-tal gäster, köks- och förva-
ringsutrymme. 

På andra våningen � nns vårt ordenskansli, ett sam-
manträdesrum (redan döpt till Bellmanrummet) och 
ett förvarings-omklädningsrum för teater och tjänst-
görande. I Källarplan � nns stora utrymmen, mest till 
förvaring. 

Vi övertog inventarierna som fanns i ordenshuset, en 
del gick att bevara, mycket hamnade på återvinnings-
centralen. Dessutom � ck vi möjlighet att för en rimlig 
peng inköpa stolar, bord och köksutrustning från 
Lagergrenska. Under innevarande år har vi fortsatt 
även möjlighet att utnyttja Frimurarlogens lokaler 
som tidigare.

Många är de Bröder som med stor iver omedel-
bart kastade sig över arbetet med att iordningställa 
våra nya lokaler. I sanning ett digert arbete då det 
innebar i det närmaste ett tomt skal om man bortser 
från högarna med stolar och bord. Först att ställas i 
ordning var vårt kansli som togs i bruk i slutet av fe-
bruari, vilket gjorde att vi därmed kunde säga upp vår 
tidigare kanslilokal.  Lagergrenska, huset där vi också 
förvarade en hel del av vår rekvisita skall vara lämnat 
senast 31/3.

I stora ordenslokalen staplas nu stolar och bord, kök-
sinredning, som väntar på att installeras, högar med 
rekvisita. Allt med ett charmigt(?) lager damm över 

sig. Providörerna under ledning av Daniel Arwid-
son, Håkan Ohlsson och Andreas Arwidson har ett 
digert arbetet då nuvarande kök och utrymmen inte 
är anpassade för vår nya köksutrustning utan behöver 
göras om, dörrar breddas, ledningar av allehanda slag 
behöver dras och ändras. Att bära och kånka, snickra 
och städa har blivit helg- och kvällsarbete för alla 
� itiga bröder. 
I källaren bland damm och hysteriskt många föremål 

har synts bl.a. Jörgen Andreasson, 
På övervåningen huserar Bengt 
Arwidson bland kläder och 
ordensband, Göran Ekstedt och 
Håkan Hagsér i kansliet och 
sammanträdesrummet.

Men många, många � er bidrar 
med allehanda nödvändiga 
sysslor som sömnad, städ och 
utsmyckning.
Vår fastighetsnämnd håller ett 
vakande öga över de ändringar 
och underhåll som sker dagligen i 
vår lokal.

Mycket arbete återstår innan alla 
lokaler kan tas i bruk, allt arbete 
utförs av bröder som o� rar sin 
fritid för att vi äntligen skall 

Sammanträdesrummet redan döpt till Bellmanrummet.



kunna samla all verksamhet och alla våra ”ägodelar” 
på ett och samma ställe.

Vi längtar alla tills vi kan trä� as och inviga våra 
ordenslokaler. Kanske kittlar det lite extra att veta att 
det har varit en nykterhetsloge i nästan 140 år, nu blir 
det andra sorters kalas i minst 140 år till!, hoppas vi  
Uttrycket ”Det sitter i väggarna” kanske antyder att 
det kan börja spöka när kalasen kommer igång, det 
kommer  att bli spännande att följa detta.

En möjlighet för alla bröder att 
besöka lokalerna kommer att 
� nnas  då vi anordnar ett
öppet hus, dock utan kalas, så 
eventuella spökerier lär vänta 
ett tag till. Vi återkommer med 
datum och tid.

Vår avsikt, förutom att ha vår 
verksamhet i dessa lokaler, är 
att vårda huset för framtiden 
och bevara detta kulturhus till 
framtida Briccolisters glädje och 
trevnad. Huset och dess funktion 
har också ett stort kulturhistoriskt 
intresse för Vänersborgs då den på 
sitt sätt avspeglar tidens anda.

Vid förra sekelskiftet hade 
alkoholens verkningar disku-
terats, debatterats och utretts i Stolar och bord trängs i nya ordenslokalen.

Flitiga bröder i ordenslokalen.

årtionden, förbud kommit och gått, men problemen 
med superiet kvarstod. Nykterhetsföreningar och 
loger uppstod, f.f.a. under 1800-talet, ofta sprungna ur 
kyrklig verksamhet.  Ordenssällskapen var, som vi väl 
känner till, många så det var naturligt att även nyk-
terhetsföreningarna bildade sådana. Vi känner igen 
omåttlighetsproblematiken och dess följder från våra 
egna ritualer, även om Par Bricole inte kan räknas som 
en nykterhetsorden, så insåg man vådan av ett ohejdat 
supande, vilket framgår tydligt i våra ritualer och 



stadgar. Att nu logen får en något 
annorlunda inriktning än tidigare, 
får sägas avspegla vår tid.

Vår nya adress till kansli och 
ordenshus 
Vänersborgs Par Bricole
Nygatan 33
462 31 Vänersborg

På vår hemsida kan man se � er 
bilder och följa arbetet fortlöpan-
de. Uppdateringar förekommer 
någorlunda regelbundet.  Adress 
till Vänersborgs Par Bricoles hem-
sida:  
https://vanersborg.parbricole.se
Du kan även via denna hemsida 
logga in på PB Arkivet, tidigare 
benämnt kansli systemet.

Nya kansliet målas och städas.

Årsavgift för år 2021
Nu är det hög tid att betala in årsavgiften för år 2021, 
om du inte redan gjort detta.
Årsavgiften är 740 kr och insätts på vårt Bankgiro 
678 – 7329 (Vänersborgs PB) 
Vid betalningen uppge: Namn, Grad, Årsavgift, samt 
ev nytt tel nr eller mailadress om du ändrat och ej 
meddelas oss detta.
OBS! Är Du född år 1936 eller tidigare, d v s är 85 år 
eller äldre, så är Du befriad från att betala årsavgiften.

In memoriam
Namn:  Back, Ingvar
Grad: 10
Född: 1932
Medlem: 1972
Avled: 11 januari 2021



Grad 7 som var inplanerad att genomföras i maj 
månad, ställs in i sin helhet och ges nästa gång i maj 
2022. Då blir det förhoppningsvis en stor samling, vi 
kommer då att ha Bröder som skulle ha reci-
pierat år 2020, 2021 samt de som får Graden 
2022, d v s Gradgivning för 3 års recipiender.

Vi undersöker f n möjligheten att ge kammar-
reception i Grad 2, under våren 2021.
De Bröder som är aktuella för denna Grad 
kommer att kontaktas av Protonotarien.

Grad 1 som tidigare var planerad att äga rum 
den 7 maj ställs in. 
Faddrarna skall informera sina fadderbarn att de får 
vänta på Gradgivning till ordinarie Grad 1 i höst.        

Grad 3 och Grad 4, kommer att ges den 25 septem-
ber. (Båda graderna på samma dag).

Dame-PB som var inplanerat till den 8 maj - Flyttas 
till mars månad 2022.

Broder Sune får sin Grad 11, Riddare av Svarta 
Korset, RSK den 21 aug 2021
På Stora Rådet i maj 2019 valdes Riddarsekreteraren, 
Brodern Sune Arfwidsson, till att erhålla grad 11, 

Stora Rådet
Årets Stora Råd kommer att hållas den 19 maj, kl 
18.30 i vårt ny Ordens Hus, PB-huset på Vallgatan.
Deltagare i Stora Rådet är Bröder som har Grad 10 
och Grad 11 samt Riddaro�  cianterna.
Särskild Kallelse/Inbjudan med Dagordning kom-
mer att skickas ut i mitten av april.

Dame – PB
Som tidigare meddelats så � yttas årets Dame-PB, 
som skulle gått av stapeln den 8 maj i år, � yttas till 
nästa år i mars månad.
Information om datum för denna fest kommer att 
skickas ut till Bröderna innan midsommar.

kommer då att ha Bröder som skulle ha reci-
pierat år 2020, 2021 samt de som får Graden 

Vi undersöker f n möjligheten att ge kammar-

Pandemins härjningar ställer 
till det även i vårt sällskap
Ändrade datum Grader samt RGK 
och RSK p.g.a. Corona-pandemin

Riddare av Svarta Korset, RSK, som ende re-
cipiend från Vänersborg. Reception skulle varit 
i Bellmanhuset hos Moderlogen den 4 april 
2020.

P g a Coronaläget blev denna gradgivning in-
ställd och nytt datum för Grad 11 är satt till lördagen 
den 21 augusti 2021
Så Sune får vänta ett tag till, men den som väntar på 
något gott, väntar aldrig...

Bröderna Peter, � omas och Anders får sin Grad 10, 
Riddare av Gyllne Korset, RGK den 20 aug 2021
På Stora Rådet i oktober 2020 valdes Bröderna Peter 
Johansson, � omas Josefsson och Anders Larsson, till 
att erhålla grad 10, Riddare av Gyllene Korset, RGK, 
Reception skulle varit i Bellmanhuset hos Moderlo-
gen i februari 2021.
P g a Coronaläget blev denna gradgivning inställd 
och nytt datum för Grad 10 blir den 20 augusti 2021



Ett intåg i sommarhagen
är vad Bröderna väntar på.
Och den närmar sig alltmer, den dagen
då vi kan mötas, � era än två.

Då vi, liksom Peterson-Berger
Kan njuta natur i dess � or,
Kan njuta av sommarblomsfärger...
Vad tycks nu om detta, min Bror?

Om man bara är rätt vaccinerad
Och har undfått dos nummer 2
är det lätt att bli exalterad
och uppnå en salig nivå.

Vår tillvaro senaste året
kan kallas experimentell.
Man får ganska ont i håret
av att lyssna på Anders Tegnell!

Nu tittar vi framåt istället,
låter blicken bli mer fokal
på att snart vi får öppna spjället
i vår nya ordenslokal.

I detta spjäll skall vi hälla
pilsner och akvavit,
rött vin och pimpinella......
Ack, vad vi längtar dit!

Så, snart mine käre Bröder
kapitlen brakar igång
med gossar, vars hjärtan blöder
för glädje och vänskap och sång!

Sommar. Mete från bryggor. 
Trivselfaktorn bli stor. 
Sommar. Jakten på myggor...
Trevlig sommar, min Bror!

Vårbetraktelse 
Av Erwin Ljunggren, Ordens Talare och Skald

Där hänger min frack, lite sliten,
prydd av medaljer och band
med skjortan och västen (för liten)
och � ugan (skall knytas för hand).
Den ser på mig, säger: ”Min vän!
När blir det kapitel igen?

Jag har tjänat dig väl genom åren,
klätt upp dig, jag har gett dig stil.
Det är jag som har � xat dekoren
ocb skapat din PB-pro� ,
Nu frågar jag åter: Min vän!
När blir det kapitel igen?

Säg, har du nånsin sett maken
till sober och � ott elegans.
Utan mig är du inget, helt naken
och lever ditt liv på distans.
Min fråga är enkel: Min vän!
När blir det kapitel igen?

Skald och talare är du i orden,
Till vem skall du nu hålla tal?
Choralintendent! Men vem hör ackorden?
Din kör är ju rätt minimal,
Visst fattar du frågan; Min vän!
När blir det kapitel igen?

I dessa jobbiga Covid 19-tider kan 
vi inte låta bli att låna ett � nt och 
belysande poem från en PB-Broder i 
Jönköping Par Bricole, deras Ordens 
Talare och Skald Krister Wallin. Vi 
tycker att han utmärkt belyser allas 
vår längtan efter att äntligen få gå på 
ett kapitel igen, att åter uppleva den 
sorts glädje, som vi kan se exempel av 
på bilden. Den är från vår Grad VII 
2018 i Pildammsparken. 
Frackbilden på denna sidan kommer från 
Jönköping Par Bricoles tidning Auisa.

Jag vill homma ut ur garderoben.
Nu har det gått tillräcklig tid.
Gör slut på den usla mikroben,
Den där som ni kallar covid.
Jag längtar och såger: Min vän!
När blir du kapitel igen?”

Då plingar det till i mobilen.
Det är från vårt guvernement.
Jag läser den bilagda � len,
det är något viktigt som hänt!
Jag ler mot min frack: ”Min vän!
SNART blir det kapitel igen!”

/KristerWallin

PB- broder, Frackägare, 
Ordens Talare och Skald, 
Choralintendent, 
Jönköping PB,

Samtal med en frack



Fråga: Kan man vända på sin frackskjorta istället för 
att tvätta densamma?
Svar: Det beror på vilken sida du hade utåt från början.

Fråga: Kan man ha svart � uga till frack?
Svar; Bara om du är hovmästare i arbete.

Fråga: Kan man ha annat än svart resp. vit färg på 
västen?
Svar: Se svaret ovan.

Fråga: Kan man hänga sina medaljer på valfritt sätt på 
fracken?
Svar: Finaste medaljerna på vänster sida, närmast 
hjärtat, harpunera inte fracken för hårt med din medalj 
bara…..

Fråga: Kan man hänga vilka som helst av fådda 
medaljer på fracken?
Svar: Endast PB- eller o�  ciella medaljer, det � nns 
dock en enklare huvudregel; om Styrande Mästaren 
har en dylik medalj är det ok.

Fråga: När får man grad 10?
Svar: Man får inte grad 10, man gör sig förtjänt av 
den, se avsnittet ”mutor”

Fråga: Hur går val och utnämningar till? Omröstning 
eller valsedlar?
Svar: ??, v.g. omformulera frågan.

Ta det försiktigt där ute i Kalmuckien så möts vi i våra 
nya lokaler så fort det är möjligt.

Er förbundne Göran

Dags att se sig om 
efter presumtiva Bröder 

Käre Bröder, se Dig omkring i Din bekantskapskrets, 
bland Dina arbetskamrater eller i Din släkt, det kan-
ske � nns kalmucker som vandrar i mörker och som 
önskar få se det Bacchanaliska ljuset. I så fall anmäler 
Du detta till oss, så kan vi utöka vårt Sällskap med 
ytterligare Bröder. 

Gradgivning för Grad 1 är planerad till den 16 
oktober 2021.

Du kan anmäla till inträde i det Lysande Sällskapet 
Vänersborgs Par Bricole (se mall längst bak i matri-
keln) dels genom e-post till vanersborg@parbricole.se 
eller till vår Styrande Kanslär Håkan Hagsér, e-post 
hakan.hagser@gmail.com eller telefon 076-830 36 06.
Vi vill ha in anmälningarna senast den 15 september 
2021.

Kansliet påminner!
1. PB Arkivet, så benämnes vårt pinfärska nya kansli-
system/medlemsregister som nu sjösatts. Här kan du 
hitta uppgifter om dig själv och andra medlemmar, 
sammanträdesdagar m.m. Du kan även ändra i dina 
egna uppgifter.
Loggar in i PB Arkivet gör man via följande länk:
verksamhet.parbricole.se 
Användarnamn är din tidigare angivna e-post adress, 
lösenord får du genom att klicka i boxen ”glömt lösen-
ord” så skickas ett nytt lösenord till din e-postadress.

2. Bildarkiv. Är du ny� ken hur du min bror, eller nå-
gon annan broder, såg ut på våra kalas loggar du in på 
Vänersborgs PB:s bildarkiv vi nedanstående länk:
https://parbricole.online/vanersborg/album
Användarnamn:  pb    Lösenord: Vbg1839!

3. Åsså en analog nyhet, snigelpostadressen är numera:
Vänersborgs Par Bricole, Nygatan 33, 462 31 Vänersborg

Till sist
Nu har vi återigen fått några frågor 

till vårt ordensorakel Frida:

z


