
Odinsal och Fensala välkomnar bröder och systrar
till Riksting & Riksmöte i Uppsala 22-24 april 2016

Ett omstritt landmärke i Uppsala
Åtta våningsplan, 37 meter högt och 14600 kvadratmeter stort. På utsidan präglas Uppsala 
Konsert & Kongress av den uttrycksfulla arkitekturen med fasaden som växlar färg och ton 
allt efter dygn, årstid och väderlek.
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Alla läsare av tidningen Bifrost

Nu har vi kommit en bit in på 2016. 
Tiden rusar iväg och det är svårt att 
hinna med allt. Ändå ser vi nu fram 
mot våren och lite värme. Inte bara 
den värme vi får genom att träffa 
Bifrostbröder och BDR-systrar, utan 
den värme som kommer från den varma 
skivan på himlen.

Våren innebär också Riksting och jag 
ser fram mot att få möta så många som 
möjligt i Uppsala. Jag tror och är över-
tygad om att det som vanligt kommer 
att bli ett fint och trevligt Riksting. Så 
hjärtligt välkomna! Det finns officiell 
inbjudan och övriga upplysningar som 
en bilaga i mitten av tidningen. 
Det är visserligen hela nio år till Rikstinget 2025, men jag tänkte ändå redan 
nu nämna lite om det. Bifrostorden fyller det året 100 år och det måste ju 
firas. Vi har beslutat att Orden själva skall vara värd för det Rikstinget 
och det skall ske i Stockholms Stadshus. Blå Hallen och Gyllene Salen är 
redan bokade. Kära bröder och systrar. Planera redan nu för en toppenhelg 
i Stockholm våren 2025.

Det här är faktiskt sista gången jag skriver ledaren i tidningen Bifrost. I sam-
band med Rikstinget i Uppsala lämnar jag över mina åtaganden som Ordens 
Styrande Mästare till nya krafter. Det har varit en fantastisk tid. Mina nio år 
i Ordensdirektoriet, varav de senaste sex som OSM, har givit mig så otroligt 
mycket tillbaka. Man kan utan tvekan säga att det har varit de bästa åren i mitt 
liv. Tack alla bröder och systrar för den vänskap och den värme jag fått. Jag 
har roat mig med att bokföra samtliga besök som jag gjort hos er. Det blev ca 
140 stycken. Genom alla dessa besök har jag lärt känna väldigt många trev-
liga människor. Det har självklart också inneburit mycket arbete, men finner 
man tillfredsställse och tycker det är roligt, är det ju inte något tungt arbete.

Jag vill också önska min efterträdare ett stort lycka till. Du skall också 
upptäcka vad mycket det här arbetet har att ge. Jag vet att du kommer att ge 
Bifrostorden hela ditt hjärta och det är nödvändigt. Det är hela tiden något 
på gång inom Orden, så det finns arbetsuppgifter. Ta dem efter hand och lös 
dem till Ordens nytta och brödernas gagn och välfärd.

För sista gången skriver jag nu:
Vi Bifrostare har det bra – Vi har varandra.
Min efterträdare har säkert andra kloka ord han vill ge till er.
Tack för nio fina år! Vi hörs och ses ute i landet!

Lasse Furuskog
Ordens Styrande Mästare

OSM har ordet

Detta blir min sista krönika!
Tack för sex fantastiska år!
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Vänta inte till sista manusdag med 
att skicka in referat!
Respektera manusstoppet!

Vi förbehåller oss rätten att redigera 
och stryka i insänt material. 

Sänd Er text via e-mail:
redaktionen@bifrostorden.se

Bifoga texten som en Word-fil. 
Slå  bara returer (Enter) när Du vill 
ha ett nytt stycke. 
Skriv inte direkt i mail- programmet!
Skriv logens nummer och namn i 
ämnesrutan i mailprogrammet.
Bilder bifogas,”råa” som JPG-filer. 
Påverka inte själv i bilderna.
Ta helst inga 
bilder med 
mobilen!

Skrivregler 
för Ordens 
Referenter. 
Finns på 
portalen som 
PDF-fil.

Manusstopp:  15 maj 2016
I brevlådan:      Senast vecka 24

Skrivregler förOrdens Referenter

Bakgrund och mål
Att informera Referenter och övriga intresserade om skrivregler och teknik för tidningen Bifrost

Att stödja Bifrostredaktionen och därmed få en smidig produktion av tidningen
Att nå alla läsare med intressant, informativt och nyttigt material om Orden
och därmed en läsvärd Bifrosttidning

 Rev. 2013-08-30
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Aktiviteter utanför våra logemöten
Under ovanstående rubrik presenterar vi händelser, upp-
levelser, reseminnen, utflykter och mycket, mycket mer. 
Alltså allt som inte sker i kapitelsalen under våra logemö-
ten. Artiklarna bör dock ha en viss koppling till vår Orden. 
Författare kan vara vem som helst. Inte nödvändigtvis lo-
gens Referent, utan även Du, käre läsare! 
Kom ihåg – alla har någon historia att berätta! 
Sänd Ditt bidrag som vanligt till tidningens redaktion.
redaktionen@bifrost.se

4 Valhall, Stockholm
Åkers Styckebruk/Logebesök i Eskilstuna

Inne i gjuteriet

BIFROST

Forts. på sidan 6

Format och priser

Utgivning och materialdagar

Helsida, 4:e omslag (baksidan)
Pris, fyrfärg 8 500 kr
Satsyta 189 x 240 mm
Utfall 220 x 258 mm

Halvsida
Pris, fyrfärg 4 400 kr
Satsyta, stående 84 x 255 mm
Satsyta, liggande 174 x 128 mm

Tidningen Bifrost är Bifrostordens medlemstid-
ning. Ett ungt och modernt ordenssällskap som 
bildades 1925 och som idag har 3 000 medlemmar 
runt om i Sverige. Du når dem genom en annons i 
tidingen Bifrost. 

Nr Till läsare Manusstopp Färdigt material
Nr 1 v 10 (2-8 mars) 8 februari  15 februari
Nr 2: v 24 (8-12 juni) 17 maj 24 maj
Nr 3 v 42 (12-18 oktober) 20 september 27 september
Nr 4 v 50 (7-12 december) 15 november 22 november

Helsida, inlaga
Pris, fyrfärg 7 600 kr
Satsyta 174 x 255 mm
Utfall 220 x 307 mm

Tredjedelssida
Pris, fyrfärg 3 600 kr
Satsyta 174 x 255 mm

Kvartssida
Pris, fyrfärg 2 600 kr
Satsyta, stående 89 x 131 mm
Satsyta, liggande 182 x 64 mm

Mindre format, 1/8 och 1/16
Pris, fyrfärg 1/8 2 000 kr
Satsyta 84 x 62 mm
Pris, fyrfärg 1/16 1 400 kr
Satsyta 84 x 31 mm

Tryckning: Offset på bestru-
ket papper. Speciafikation för 
färdig annonsmaterial: EPS-fil 
eller tryckoptimerad PDF med 
inkluderade typsnitt. Materialet 

ska vara anpassat för offsettryck 
med CMYK-färger. Den totala 
färgmängden får ej överstiga 
320%.  Bildens upplösning ska 
vara 2 ggr rastertätheten, dvs 

300 dpi. Dokumentformatet ska 
vara lika stort som den bokade 
annonsytan. Leveransadress: 
redaktionen@bifrostorden.se

Nå en intresserad 
målgrupp genom 
vår ordenstidning

Logen 5 Åsagård

kansliet@bifrostorden.se

Nr Till läsare Manusstopp  Ansvarig temasidor
Nr 1 Vecka 9  7 februari  27 Odinsal, Uppsala
Nr 2 Vecka 24 15 maj   10 Withala, Vetlanda
Nr 3 Vecka 42 18 september  20 Vesthav, Göteborg
Nr 4 Vecka 50 13 november  16 Runheim, Järfälla
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Vid den här tiden på året har reslusten i Valhall drivit fram trevli-
ga researrangemang till mål på bekvämt avstånd från Stockholm. 
Det här året var inget undantag den 26 november 2015 lämnade 
vi Stockholm för att lära nytt, knyta nya kontakter och ta del av 
kulturarvet. Vi i kulturkommittén hade redan tidigt på året valt ut 
Åkers styckebruk som mål för studiebesöksdelen. Vid kulturkom-
mitténs sammanträde i mars 2015 på kansliet fick vi uppslaget 
genom att Valhallsbrodern och kulturkommittéledamoten Lennart 
Hjelm hade en tidigare professionell kontakt med företaget och 
hade fortfarande goda relationer med folk på ledande befattningar. 
Detta visade sig vara nödvändigt för att få access till detta elitföre-
tag som är världsledande i metallurgiskt avseende på tillverkning 

av valsar till 
järnbruksindu-
strin. 

Man tillverkar 
m e t a l l v a l s a r 
från ett par ton 

till över 65 ton, som både gjuts och svarvas inom företagets väg-
gar. Vi fick en mycket detaljerad demonstration av erfarna, stabila 
och kunniga män med lång erfarenhet av gjuteriverksamhet och 
mekaniska problemlösningar. Eftersom kvaliteten på produkten 
är så enastående internationellt, så är företaget hela tiden utsatt 
för kvalificerat industrispionage, vilket lett fram till att man inte 
godkänner någon som helst fotografering av tillverkningsprocess 
eller lokaldisposition. Det har hänt att man märkt att utländska be-
sökare har använt sig av mobilkamera, som t.o.m. med våld från-
tagits vederbörande och destruerats på platsen. Detta medförde 
tyvärr att vår dokumentation innanför murarna uteblev och fick 
inskränka sig till en gruppbild utomhus.
Alla deltagare försågs med hjälm, glasögon, id-kort, öronprop-
par och skyddsväst innan vi började rundvandringen. Eftersom 
ljudnivån stundtals var ganska hög kombinerat med användandet 
av öronproppar, blev det ibland lite svårt för en lekman att hänga 
med i presentationen av hela denna tekniskt komplicerade tillverk-
ningsprocess, från ugnar som smälte råvaran i form av tillvarata-
get skrot från olika delar av landet, till en högteknologiskt kom-
ponerad smälta som minutiöst övervakas för att hålla toppkvalité. 
Smältan forcerades sedan i matrisen genom ett invecklat gjutnings-
förfarande med hjälp av stabila och roterade kokiller,(se bild) dit 

smältan slunga-
des ut med hjälp 
av centrifugal-
kraften på 600v/
min för att ge 
ytskiktet av den 
gjutna valsen 
speciella egen-
skaper. Därefter 
fylldes resten av 
cylindern  på  ett 
helt annorlunda 
sätt och på så 
sätt får man en 
segmenterad produkt där de skilda laminaten uppfyller helt olika 
krav på götet. Vad som slog mig var att jag föreställt mig att hettan 
i gjuterimiljön skulle vara mer krävande att arbeta i, så tydligen 
har man lyckats med ventilationsproblematiken. Det är nämligen 
viktigare än man kanske tror för den slutliga kvalitén på produk-
ten att inte massan får svalna okontrollerat utan utsätts för uppre-
pade återuppvärmningar. Gjuteriet är till storleken det näst största 
i landet och överträffas bara av Volvo i Skövde. Ett mycket ener-
gislukande företag som bränner av 60 miljoner kilowattimmar/år, 
vilket motsvarar energiförbrukningen i 2000 el-uppvärmda villor.
Nästa moment var att få följa den nygjutna valsen med varie-
rad tyngd genom den fortsatta tillverkningsprocessen där man 
efter avsvalning kontrollerar den metallurgiskt med avseende 
på legeringskomponenter som grafit, mangan, krom, nickel och 
molybden som alla har väsentliga egenskaper för den framtida 
hållfastheten i produkten. En felaktig %-fördelning eller felaktig 
avsvalningsrutin kan i värsta fall medverka till att produkten kan 
brista in situ med stora avbräck i kundens tillverkningsprocess, 
eftersom det inte bara är att lyfta ut en havererad vals på kanske 60 
ton utan den får mer eller mindre sprängas loss och rensas i flera 
omgångar. Avsvalningsproceduren är av avgörande betydelse för 
valsens metallurgiska egenskaper och detta till synes solida me-
tallstycke av varierade densitet 
och tjocklek, kan få ”hängmatte” 
egenskaper bara genom att den 
tillåtits svalna på felaktigt sätt 
och utan åter upphettning enl. 
speciellt mönster. 

Innan valsen får sin slutliga 
skepnad så svarvas den i en gi-
gantisk svarv och nästan 30 % av 
den ursprungliga massan kan i 
vissa fall svarvas bort under mi-
nutiös avsyning. Här godkänns 
inga avvikelser och toleransni-
våerna är knappt mätbara. Av-
slutningsvis fick vi se hur man 
packar och förvarar dessa giganter inför kommande export till 
länder långt utanför Sveriges gränser. 85% av produktionen går på 
export. Sverige är en för liten marknad för dessa högt specialisera-
de produkter. Rundvandringen avslutades i företagsarkivet där vi 
bl.a. fick ta del av historiskt material från slutet av 1500-talet och 

På väg i buss, 
näst längst fram 
t.h. recipiend 
Kenneth 
Lindblom

Bilden visar en del av 
tillverkningen
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Bifrostordens Riksting
Rikstinget är Ordens högsta beslutande organ. Förutom 
Riksting ges Grad X. BifrostDamernasRiksorganisa-
tion, BDR, har då också sin årliga sammankomst. Under 
Rikstingshelgen har vi också en gemensam bankett. BDR 
och Bifrostorden delar ut stipendier vid dessa tillfällen.

År Plats Värdloge Datum
2016 Uppsala 27 Odinsal 22-24 april
2017 Västerås 3 Aroshus 5-7 maj
2018 Karlstad 14 Solheim 4-6 maj
2019 Södertälje 13 Torkild Ej fastställt
2025 Stockholm Bifrostorden 9-11 maj

BIFROST

17 Grimner, Oskarshamn
Novembermöte med Bifrostseniorerna

BIFROST
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framåt med modeller och ritningar över produkter som numera 
har avförts från tillverkningsagendan. Numera tillverkas endast 
valsar för järnhantering, tidigare har man tillverkat andra typer av 
valsar och legodelar i gjutjärn som t.ex. hopmonterade blev en ny 
genombruten tornspira till Riddarholmskyrkan vars gamla spira 
förstördes i en brand under 1800-talet. Denna kunde vi betrakta på 
nära håll när Kulturkommittén genomförde en intressant takvand-
ring i Gamla Stan för några år sedan.
Innan vi lämnade denna intressanta enhet i svensk högkvalitets-
industri för att förbereda oss inför gradgivning i Grad V hos Alv-
heim fick vi veta att Åkers är ett företag som verkligen månar om 
sina c:a 340 anställda. Företaget har en anställd läkare på området 
dit alla anställda kan vända sig kostnadsfritt. Alla tillbud regist-
reras noggrant och anslås på olika håll inom byggnaden. Där kan 
man se hur någon incident inträffade och hur länge sedan det var. 
Man får alltid tala med samma läkare och man behåller kontakt-
möjligheten även om man skulle pensioneras eller bli permitterad 
av någon anledning.
Våra informatörer avtackades traditionellt med ett inramat exem-
plar av vårt ”Valhallogram” i samband med avslutandet av vis-
ningen. Ett dokument som vandrar runt i våra fotspår och bidrar 
till att göra Bifrostorden känt.
Efter att vi sköljt ner gjuteridammet med en kopp kaffe och en 
fralla i personalmatsalen plockades vi upp i bussen, kontrollräk-
nades noggrant av Olavi Ollikainen och transporterades lugnt och 
säkert till Alvheims fina logelokal i Eskilstuna. Det var nära att 
det skulle loge utan reception men i sista minuten upptäckte Val-

Deltagarna utanför fabriken

halls Skrivare att vi bland våra 24 resenärer hade en broder som 
innehade Grad lV och som dessutom var berättigad att få Grad V. 
Då gällde det bara att tillfråga vederbörande om han var villig att 
ta emot sin grad i Eskilstuna. Kenneth Lindblom var inte sen att 
tacka ”ja” trots att erbjudandet kom sent, vilket föranledde stor 
glädje hos värdlogen och givetvis även hos oss eftersom känslan 
av att ha hjälpt till var så påtaglig. Det ryktas att man numera fått 
ännu ett skyddshelgon utöver S:t Eskil i Eskilstuna.
För beskrivning av den trevliga logekvällen i övrigt hänvisar jag 
till Alvheims logereferat.

Göran Kimell
Kulturkommittén Valhall

Som en av de större sjöfartsstäderna på den svenska ostkusten, så 
har Oskarshamn en historia med lotsverksamhet sedan lång tid 
tillbaka. Därför var temat för Bifrostseniorernas novemberträff 
”Den tidiga lotsverksamheten i Oskarshamn”, och som ciceroner 
och föredragshållare över detta ämne hade Kerstin Nilsson och 
Hans-Olof Hägg engagerats, båda med en stark förankring bakåt i 
Oskarshamns lotsverksamhet. Att detta var ett ämne som intresse-
rar visar deltagarantalet på, då inte mindre än 45 bröder och syst-
rar infunnit sig vid samlingsplatsen, nämligen det som i folkmun i 
Oskarshamn allmänt går under namnet Lotsgården, och som fram 
till 1973 var den plats där de flesta lotsarna bodde och verkade.
Kerstin Nilsson, dotter till förre mästerlotsen Artur Nordén och 
uppväxt på Lotsgården, önskade från trappan på sitt och maken 
Lennarts hus välkomna, varefter hon berättade kort över Lotsgår-
den, dess olika hus och deras historia, redskapsbodarna där lot-
sarna förvarade sin sjöprickar och övrig utrustning. Hon visade 
också bilder på de olika båtmodeller som man använde sig av förr 
i tiden, och där en del för ett modernt öga mera såg ut som något 
man nu kallar för en mindre roddbåt. Efter denna intressanta ge-
nomgång följde en rundtur då vi fick bekanta oss närmare med 
omgivningen och även besöka bevakningstornet där man spanade 
av havshorisonten efter inkommande skepp. I rundvandringen in-
gick en titt in i den kanske äldsta byggnaden på området, en liten 
stuga med lågt i tak och därför döpt till ”Slottet.” Här hade förr 
bl.a. lotslärlingarna sin bostad. 
När besöket på Lotsgården var 
avklarat, ställde deltagarna 
färden mot Grimnerhuset där, 
förutom att vi bjöds på vär-
mande glögg, 

Hans-Olof Hägg visar 
upp sin Carnegiemedalj

Hans-Olof Hägg berättade 
minnen från sin tid som lots-
lärling. Han berättade om en 
dramatisk händelse som in-
träffande den 27 november 
1949 då den engelska ångaren 
S/S Britkon i hårt väder gick 
på Finnrevet utanför Furön. 
Oskarshamnslotsarna hade vid 
denna tid en bemannad station 
på Furön, och där man växel-
vis vistades med vakthållning 
ett antal dagar i sträck. När 

denna händelse inträffade så hade både Hans-Olof Hägg och Ker-
stin Nilssons far Artur Nordén sin tjänstgöring förlagd till Furön, 
och blev på så vis i högsta grad inblandade i det räddningsarbete 
som drogs i gång av lotsteamet.
Det rådde mycket hårt väder med snöblandat regn och vindar på 
25-27 m/sek, och man befarade att fartyget snart skulle kantra. 
Besättningen hade börjat fira ner livbåtarna, men dessa visade sig 
inte vara sjöklara för det hårda vädret. Lotsarna som under tiden 
var på väg ut till haveristen i sina små båtar som roddes för hand, 
lyckades på ett näst intill mirakulöst sätt rädda hela den 37 man 
starka besättningen i säkerhet in till Furön, trots att räddningsope-
rationen vid ett flertal tillfällen höll på att gå överstyr i det mycket 
hårda vädret och därmed kunnat sluta i en stor tragedi. 
Hela räddningsoperationen väckte på den tiden en stor uppstån-
delse, och beskrevs stort och detaljerat i de flesta svenska tidning-
arna. För denna sin heroiska insats med stor fara för sina egna liv, 
så förärades välförtjänt de inblandade lotsarna Carnegiemedaljen. 
Carnegiestiftelsens motivering för att utdela denna förnämliga 
utmärkelse lyder:”att frivilligt eller eljest utöver vad plikten kan 
anses ha bjudit, genom fredlig bedrift vågat livet för att inom Sve-
rige eller dess område rädda människors liv.”
För en mycket intressant guidning och föredrag om den tidiga lot-
sverksamheten så förärades Kerstin och Hans-Olof var sin blom-
ma av Bifrostseniorernas ordf. Roy H Nilsson som även fram-
förde ett stort tack till dem båda, innan vi alla tillsammans intog 
kaffebordet.  

Jan-Eric Carlsson   

19 Gagnrad, Borlänge
Julbord och stipendieutdelning

M Åke Larsson och ExM Lennart Thorsell delar ut stipendiet till 
Helene Sedelius och Petra Ejdesjö

Under en tid då logens ekonomi var ansträngd avsatte ExM Len-
nart Thorsell en summa att använda i händelse av ekonomisk kris. 
Då logens ekonomi nu är solid och står på säker grund beslutades 
enligt Lennarts önskemål att pengarna skulle omvandlas till ett 
stipendium.  Tack vare insamlingar och generösa bidrag från lo-
gemedlemmar har stipendiesumman kunnat sättas till 24000 kr. 
Lennart har i mer än 20 år behandlats för prostatacancer och säger 
att han ville ge något tillbaka till dem som forskar inom området. 
Han har under sin behandling kommit i kontakt med två sjukskö-
terskor som, till skillnad från den rent medicinska forskningen, 
arbetar inom området kommunikation mellan läkaren och den 
sjuke. Stipendiet tilldelades de välförtjänta sjuksköterskorna Petra 
Ejdesjö och Helene Sedelius med 12000 kr vardera.
Efter stipendieutdelningen kunde stipendiater och Gagnradsbrö-
der med damer avnjuta ett traditionellt julbord med allt vad som 
därtill hör. 

Åke Danielsson

28 Gondler, Kalmar
Ölprovning med Johan och Tommy

Tommy Rosqvist föreläser och visar bilder om öl

Gondlers aktivitetsgrupp har än en gång bjudit in till en mycket 
trevlig aktivitet. Denna gång är det Tommy Rosqvist och Johan 
Torstensson som delger oss övriga sitt kunnande och intresse för 
öl. Vi träffas en tisdagkväll i slutet av november och vi börjar med 
smörgåstårta och en öl. Vi får sedan smaka, testa och betygsätta 
öl från fyra olika länder, endast små glas är nog bäst att tillägga, 
och även lyssna till Johans och Tommys kunskaper om varje sort, 
om dess bryggeri och dess historia. Vi är cirka femton deltagare 
och vi får rösta fram en favorit. Vi ger Johan och Tommy ett stort 
tack för en trevlig kväll och ser fram mot aktivitetsgruppens nästa 
aktivitet.

Per-Olof Svensson, Referent
BIFROST

Bifrostföreningen, Värmdö
Adventsfest den 4 december 2015

Lars Ullman 
samtalar med 
Erik Edman i 
adventsvimlet

Adventsmid-
dagen den 4 
december blev 
en härlig till-
ställning i vår 
förenings lokal 

i Värmdö bygdegård. Erik Edman, Hans Lindquist, Peter Kiman-
der, Christer Nordström stod som värdar för den otroligt goda och 
hemlagade julmaten. Bästa läsare ni har missat något. 

Samtliga gäster njöt i fulla drag av den goda julmaten, 
snart dags för en visa - Nu kör vi…
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Vi var 21 personer som hade samlats i goda vänner lag, Benga 
stämde upp med bl.a. träskovisan som många efterfrågat och 
stämningen var på topp. Under kvällen haglade det med roliga 
historer från olika håll runt bordet. Benny Melin sålde lotter med 
fina vinster och det gick som smör i solsken. Vi ser med glädje till 
nästa år att det kommer fler besökare så vi får dela med oss av vårt 
erkända julbord och trevliga samvaro. Jag vill önska samtliga ett 
Gott Nytt År.

/Göran Ericsson

7 Junehus, Jönköping
Seniorklubbens jullunch

Från 
vänster”Wille” 
och Kenneth 
Ahlin

Måndagen den 14 
december hade 
seniorklubben sin 
traditionella jul-
lunch i Kanslilo-
kalen. När alla 28 
bröder hade sam-
lats och intagit 
sina platser läste 

Uno Kling ”Tomten” av Viktor Rydberg. Det passar ju bra efter-
som Rydberg var verksam i Jönköping större delen av sitt liv. När 
glöggen var urdrucken och maten kom på bordet började snapsvi-

sorna ljuda. De var både många och långa och sorlet steg i loka-
len. Vi hade också julklappsutdelning som var mycket uppskattad. 
Flera av bröderna uttryckte sin tacksamhet över att bli ihågkomna 
även om en del inte kan gå så ofta på gradgivningarna. Vi vill alla 
uttrycka vårt varma tack till Åke Ekeroth, Kenneth Ahlin och Uno 
Kling utan vars medverkan denna trevliga tillställning inte hade 
kommit till stånd.

C-E Grahn

BIFROST

34 Linneus, Växjö
Julfest den 12 december 2015

Härliga julsånger kring bordet

Det blev en riktig höjdarkväll när Linneus och Linnean ordnade 
en gemensam Julfest i Bifrostlokalen, inte mindre än 59 personer 
kom och skapade en härlig stämning. Withala och Prisman från 
Vetlanda kom som vanligt bra representerade. Det var rekordstort 
deltagarantal, stämningen var både hög och förväntansfull, och 
bordsplaceringen gjorde att det blandades friskt mellan Växjö, 
Vetlanda och andra gäster. Det knöts nya kontakter, som annars 
kanske aldrig kommit till stånd.
Julmaten var som vanligt lagad av Åke Berntsson och Anne-He-
lene Skjutare, och med tanke på det stora antalet deltagare fick 
de verkligen ligga i för att få det hela att klaffa. Och det blev 
som vanligt en fullträff. Tack till de bröder från 34:an som hjälpte 
till med serveringen också. Vår Munskänk hade fått Stens chark i 
Åseda att sponsra med olika charkvaror, vilket vi tackar för. Enligt 
god tradition hos oss ljöd allsången högt, med fart och kläm mel-
lan de olika dukningarna. Lite julnötter att knäcka serverades ock-
så, det gällde att lista ut vilka olika kryddor som gömde sig bakom 
ett antal påståenden, och det var roligt att se vilken aktivitet det 

BIFROST

BIFROST

blev och vilket 
spontant samar-
bete som uppstod 
kring detta. 
Vår Mästare Sten 
Sjödahl fyllde år 
samma dag som 
festen så han upp-

vaktades med tal, sång och blomma. Lotterna försvann snabbare 
än ett tomtebloss brinner upp, och antalet vinster verkade aldrig ta 
slut, tacka alla ni som skänkte vinster.
När klockan närmade sig 23:45 tyckte vår Mästare att det var dags 
att bryta upp och önska varandra en God Jul. En som hade roligt 
dagen efter var vår festkassör som skulle räkna pengarna, jag vå-
gar lova att både Linneus och Linnean får ett fint tillskott till sina 
kassor

Hasse Bild

Forts. på sidan 9

Forts. på sidan 10
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Sten Sjödal i glatt 
samspråk med 
Åke Berntsson

10 Withala, Vetlanda
Withala och Prisman gästar 34 Linneus och 
Linnean för Julfest den 12 december

Sten Sjödahl (i mitten) tackar Anne-Helene Skjutare och Åke 
Berntsson för all hjälp.

Klockan 17:00 skulle bussen avgå från Vetlanda. Withalabröder 
och Prismansystrar stod färdiga att hoppa på efter färdvägen. En 
vitklädd Lucia med ljus i håret och julmusik väntade alla som 
hoppade på. Sammanlagt 19 förväntansfulla och hungriga gäster 
hade bestämt sig för att åka buss, dessutom tre bilar. Sammanlagt 
28 bröder/systrar hade antagit den årliga inbjudan till Julkalaset i 
Växjö.Vi som har haft nöjet att medverka vid tidigare julkalas i 
Växjö vet att Åke Berntsson och Anne-Helene Skjutare fixar jul-
mat som smakar bra. Mycket traditionellt men även originella, 
för många lite ovanliga smaker. Allt givetvis hemlagat. Vi började 
alla med glögg m.m. I baren stod Claes Lövgren och hanterade 
dryckerna med den äran.
Drygt sextiotalet systrar och bröder satte sig till bords och bekan-
tade sig med varandra under tiden man letade upp sin bordsplace-
ring. Första tallriken stod redan på bordet. Hans Bild tog snart ton 
i den första snapsvisan. Tänk vad det gör mycket ändå med musik 
som stämningshöjare. Hans hade satt ihop ett helt häfte med både 
snapsvisor och traditionella låtar, men med helt andra mycket ro-
ligare texter, förstås.
Efter hand hade alla fått mat och då reste sig 34 Linnéus Mäs-
tare Sten Sjödahl upp och ville från sig och sin hustru Margaretha 
tacka Anne-Helene Skjutare och Åke Berntsson för kvällens ar-
rangemang. Dessutom meddelade han att det skulle bli mästarbyte 
i 34 Linnéus vid kapitlet i februari 2016. Nu har Sten varit Mäs-

tare i de tre år han 
lovat. Sten sa att det 
varit arbetsamt men 
också fantastiskt ro-
ligt att leda Linnéus 
som nystartad loge i 
Bifrost.
Withalas FSM Pe-
ter Erlandsson tackade Linnéus för allt det goda och för att vi 
Vetlandabor hade blivit inbjudna. Logens Mästare Sten Sjödahl 
hyllades flera gånger med fyrfaldiga leven och skålar. Dagen till 
ära fyllde han 78 år. Det är ett fantastiskt gott gry i den mannen, 
åldern till trots.
Mer musik och sång. Hans Bild drar blickarna och skratten till 
sig när han kom in utklädd till ”gammal gubbe” ett härligt inslag 
i festen. Ja, allt som hör till en trevlig kväll fanns med. Till slut 
fick ändå Vetlandagänget tacka för sig och dra iväg. Mätta och 
glada och även lite trötta, lämnar vi staden med ett stort tack till 
Växjögänget.

/Göran Straume

Bara glada miner 
hos alla 

medverkande

16 Runheim, Järfälla
Julfest den 15 december 2015

BIFROST

Spelmännen Ulf Nyberg och Per Hellström

Mingelbild från 16 Runheim Julfest

Den 15 december anordnade Runheim sin traditionella julfest, 
detta året utan någon gradgivning och följaktligen var det gläd-
jande att kunna ta med sig fru eller sambo och även någon bekant, 
det senare var lite svårare än vad vi hade hoppats på. 
Nåväl, alla som kom var välkomna och redan från start fungerade 
det utmärkt. De som ville fick ta med sig en liten julklapp och det 
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Aktiviteter utanför... forts. från sidan 9

serverades julglögg med tillbehör. Vår tvåmans orkester med Per 
& Ulf underhöll med musik vid samlingen. Vår Munskänk Kjell 
Hestad och Mats Hestad och hans fru hade dukat upp ett allde-
les perfekt julbord med allt vad tillhör. Mästare Karl Gustav von 
Wicken höll ett välkomstanförande, därefter försåg vi oss alla från 
det gedigna gående julbordet. 
Till kaffet var så äntligen entré för vår egen och hela Järfällas 
tomte att göra sig hörd och med sig hade han sin säck med våra 
julklappar. Tomten avtackades med blommor och önskades till-
baka till nästa jul. Det sedvanliga lotteriet var dragning på och 
många av vinsterna gick till våra damer, det blev stort jubel från 
de närvarande. Alla vill rikta ett stort tack till vår Munskänk Kjell 
Hestad med familjen för sin insats denna afton. Vi önskade alla En 
God Jul och ett Gott Nytt JubileumsÅr.

Bror Strandberg

30 Torgrim, Hudiksvall Julfest
”Brudparet” 
Ove och Inger

Hudiksvalls loge Torgrim av-
slutade verksamhetsåret 2015 
lika tidigare år med julsupé 
och underhållning, lotterier 
och överraskningar. Med-
bjudna var fruarna och många 
hade hörsammat inbjudan. 
Nyhetens behag att för första 
gången beträda vår nya hem-
vist i anrika Temperance Ho-
tell förhöjde nog stämningen 
en aning när intrycken av se-
klens patina alltifrån entrén, 
trapporna och matsalen mötte 
våra blickar. Efter kort mingel 

och välkomsthälsning av vår M Göran Persson bjöds vi alla till 
bords. Maten var tillagad med lokala produkter i ekologisk anda 
av hotellets ägare och personal.
Ingen blev besviken, allt efter välbefinnandet steg med mätta ma-
gar ökade sorlet och förväntningarna inför underhållningen. Lo-
gen egen trubadur K.G. Karlsson underhöll med gitarr och sång, 
även hans fru medverkade. Burleska historier från bygden för-
medlade han också, ibland på dialekt med alltid ett vårdat ordval.
Överraskningen var att en av logens medlemmar i nuet friat till sin 
käraste som också var närvarande gäst och fått ja. Vi firade paret 
med en från hotellet inköpt stor butelj champagne, med höjda glas 
och hurrarop. Därefter vidtog det populära lotteriet som till julfes-
tens ära bestod av två ringar och följaktligen också många vinster. 
Vi medlemmar i logen 30 Torgrim ser fram mot och hoppas på 
lyckad invigning av vår nya kapitelsal med tillhörande förråd och 
serveringsutrymmen.
Sällskapet skildes sena kvällen önskande varandra God Jul och ett 
Gott Nytt Bifrostår.

Sören Molander

BIFROST

Nyårskonserten i Berwaldhallen 2015
Alla medverkande i konserten

tackar publiken

Tänk alltid så lika men ändå 
olika! Årets upplaga av den 
numera traditionsenliga ny-
årskonserten besöktes av ve-
teraner och nya kulturvänner 
i något mindre antal än förra 
året, men tillräckligt många 
för att vi i Bifrostorden tillhör 
en av de största utnyttjarna av 
att inhandla förtursbiljetter i 
egenskap av ideella samman-
slutningar innan de lämnas 
ut till allmänheten. Vi i kul-
turkommittén ser gärna att vi kan förmedla det här kvalitetsarsarrange-
manget till ännu flera, för vi vet att det finns ett stort kulturintresse bland 
våra medlemmar. 

Ulf Pålsson vid blomsteruppvaktningen av vår 
kontaktkvinna Alexandra Kramer (1:a violinist)

I år har vi varit mycket framgångsrika i att få riktigt fina biljetter. Alla 
Bifrostsällskap satt på första eller andra bänk oavsett vilken biljettkategori 

man beställt. Så alla som beställt par-
kettbiljett fick sitta på första eller andra 
bänk som säkerligen ingen var miss-
nöjd med. Att de har sina risker att sitta 
så nära scenen fick vår broder Hans 
Berggren. Kvällens konferencié hov-
sångerskan Lena Nordin slog sig be-
kvämt ner i Hans Berggrens knä under ett soloframträdande Perpetuum mobile av Johann Strauss, 
där hon med flaska och okänt innehåll spelade berusad med sådan inlevelse att man nästan lutade åt 
att det verkligen var så. Men hon är inte bara en mycket duktig sångerska, hon presenterade också 
programpunkterna på ett lättsamt och trevligt sätt. Hon var inte lika detaljrik i presentationen som 
vi vant oss vid att Straussällskapets ordförande brukar vara.

Göran Kimell
Gunilla Stark och
Hans Berggren

24 Gungner, Borås
Högtidsloge och julbord fredagen den 
11 december 2015

I trappan nedersta raden från vänster Jon Asp, Anni Pedersen, 
Lisbeth Wallberg och Hans Wallberg. Översta raden från vänster 
Fredric Björk, Lars Erik Furuskog och Tomas Jonsson

Gungner gästades av OSM Lars Erik Furuskog, OM Hans Wall-
berg, OH Jon Asp, Lerny Hermansso, 20 Vesthav, Tomas Jons-
son 26 Vanadis, Lisbeth Wallberg BDR, Anni Pedersen, Preses 
Draupner. Ett sjuttiotal bröder och systrar hade hörsammat inbju-
dan, även icke-medlemmar var inbjudna samt en hel del promi-
nenta gäster från Göteborg, Vetlanda, Karlskrona och Jönköping. 
Kvällen inleddes med varm glögg med tillbehör, sedan vidtog en 
stunds mingel till YL inbjöd till högtidsloge i kapitelsalen där 
Mästare Fredric Björk genomförde ritus med van och säker hand. 
Efter högtidslogen var det en stunds mingel innan toastmaster 
Claes Berg höjde sin mäktiga stämma och inbjöd till kvällens mål-
tid. Det hade varit lottdragning om vilket bord som skulle få äran 
att starta med att ta av det digra julbord. Tydligen hade toastmas-
tern tur eftersom hans bord fick starta. Efter måltiden höll Mästare 
Björk ett tal som handlade om Gungners tillkomst samt skrönan 
om Lokes gyllene spjut som kastades och landade i boråstrakten 
och som gav namn åt vår loge. Tacktal hölls av OSM Lars Erik 
Furuskog som även framhöll vikten av att värna om nya bröder. 
Mästarens blommor gick till det nygifta paret Johan Furuskog och 
Evis Nilsson, numera Furuskog. 
Även det nyförlovade paret Folke Nilsson och Eva Johansson fick 
sin uppvaktning, dock i mindre skala. Vid 22-tiden anlände Borås 
lucia med tärnor och sjöng vackra julsånger för oss. Efter deras 

besök spelade musiken 
upp till dans och ett 
stort antal glada vin-
nare i lotteriet drogs. 
Efter midnatt började 
gästerna tacka för sig 
och dra sig hemåt efter 
en mycket trevlig och 
givande kväll.

L. Eliasson

Det nyförlovade paret 
Folke Nilsson och Eva 
Johansson

Aktiviteter utanför... forts. från sidan 10

Besök i logekapitel i storloge och grundloge är en av 
förutsättningarna för befordran till högre grad

17 Grimner, Oskarshamn
Årsmöte onsdagen den 20 januari 2016
17 Grimner har hållit sitt årsmöte i närvaro av ett knappt femtiotal 
bröder. LM Ken Stenman hälsade välkommen, och till mötesord-
förande valdes undertecknad referent. Förvaltarberättelserna för 
logen, Grimnerhuset och Bifrostseniorerna, samt logens resultat 
och balansräkning godkändes enhälligt. Detsamma gällde för re-
visorernas berättelse, frågan om ansvarsfrihet för direktoriet, lik-
som för logens firmatecknare. Valkollegiets förslag till de olika 
val som skall utföras enligt Ordens Konstitution, godkändes också 
enhälligt. Direktoriets förslag på oförändrad årsavgift för 2016 
godkändes också med acklamation. 

Den sista punkten på dagordningen handlade om logens fortsatta 
mål och utveckling, och nu fick LM redogöra för hur de fem mål 
som sattes upp på 2015 års årsmöte hade genomförts och upp-
nåtts. De mål som då beslutades var: 

1.     Behålla medlemsantalet. 
2.  Bibehålla en god medlemsvård genom en god 
  seniorverksamhet. 
3.  Logen ska uppvisa en god likviditet och ett gott 
  ekonomiskt resultat. 
4.  Logen ska kunna avsätta 25 000: - till fastigheten för   
  reparationer och underhåll. 
5.  Vi ska uppfylla minst 50 % av de åtgärder som 
  beslutades i en tidigare medlemsenkät. 
Samtliga dessa mål ansågs uppfyllda.

LMs förslag för 2016 blev då att bibehålla samma mål som för 
2015, med en justering av mål 5 vilket innebar ett tillägg av ytter-
ligare punkter på trivselåtgärder som beslutats vid direktoriemötet 
i november 2015. Även detta godkändes enhälligt. 

Efter avslutade årsmötesförhandlingar bjöds deltagarna på kaffe 
och semla. 
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13 Torkild, Södertälje
Årsmöte den 27 januari 2016
Den 27 januari 2016 hade runt 30 personer träffats för att genom-
föra det traditionella årsmötet. Som några år i rad valdes Bo De-
vert till mötesordförande igen, då vi vet att han klarar av att leda 
mötet även om det blir en del diskussioner. Detta år blev det en 
del resonemang rörande årsavgiften där bröderna enades om att en 
höjning var nödvändig. Som avslutning av mötet höll Kurt Fors-
berg en gedigen dragning av 2016 års verksamhetsplan. 
Efter en kort paus var det dags att få något att äta. Denna gång 
vankades smörgåstårta vilket uppskattades av bröderna, det fanns 
knappt en smula kvar på faten.

Mikael Bergh

Aktiviteter utanför... forts. från sidan 11

14 Solheim, Karlstad
Årsmöte med strike

Årsmötet klart, dags för mat och bowling

Så var det åter dags för i det här laget inkörda konceptet; Årsmöte, 
en bit mat, samt bowling. Jag tror att de är femte året vi kör efter 
denna dagordning. Att hotellet nu inte 
längre serverar mat höll på att ställa 
till det, men vår broder och bowlare 
Jubal visste på råd. Han fixade både 
årsmötet och maten i bowlinghallen. 
En av de punkter som togs upp var vårt 
Riksting 2018. Vår avgående Mästare 
Lars Lindberg kommer nu att fungera, 
som den som leder oss mot Rikstinget. 
Han berättade om vad som var klart 
och vad han väntade sig av oss! Andra 
saker som diskuterades förutom alla 
val, var rekrytering, brödravård och 
årsavgiften.
Vid bowlingen var det äntligen dags 
för den tidigare ständige tvåan, vår 
Munskänk Thomas Börjeson att dra 
det längsta strået. För övrigt kommer 
det att bli ett fullspäckat år i Karlstad 
med både mästarmöte i mars och att 
Tirfing lagt sin Grad VIII hit i septem-
ber. 

RJn.

Stilstudie av Hans Fredriksson

23 Forsete, Malmö
Årsmöte den 27 januari 2016

M Bengt Widen förbereder årsmötet

Som traditionen bjuder så har Forsete alltid en klubbafton i sam-
band med årsmötet. I år bestämde sig direktoriet för att arrangera 
en kväll med ost- och vinprovning. Kvällen inleddes med årsmö-
tet, som förflöt så som ett väl förberett årsmöte skall göra.
Förvaltningsberättelse jämte resultat- och balansräkning delgavs 
bröderna. Och möjlighet till frågor gavs. Efter att val hållits och 
årsavgiften beslutats så avslutades mötet.Nu vidtog klubbaftonen. 

Nils-Olof Nilsson och 
Connie Stanley

Vår egen vinexpert 
Nils-Olof Nilsson pre-
senterade de fyra viner 
som skulle provas un-
der kvällen. Det var tre 
vita viner och ett port-
vin. Ett bra urval som 
passar de ostar som 
Connie Stanley från 

Ostboden på Limhamn presenterade. Vi fick smaka sju sorters 
ost samt fikonmarmelad och ett gott surdegsbröd. Connie berät-
tade om de olika ostarna, deras ursprung och karaktär. Hon visade 
sig ha mycket goda kunskaper om ost. Flera av oss blev aningen 
förvånade att vitt vin är att föredra till ost. Men det var bara att 
instämma. Det är väl gammal vana som gör att man oftast serve-
rar rött till osten hemma. En rakt igenom trevlig klubbafton som 
besöktes av 30 bröder.

Rolf Magnusson

10 Withala, Vetlanda
Årsmöte fredagen den 29 januari 2016

Som synes, glada festdeltagare.

BIFROST

Aktiviteter utanför... forts. från sidan 12

Kallelsen för årsmötet hade skickats i god tid. Samtidigt hade alla 
bröder fått inbjudan till pubafton med damer samma kväll. Allt 
skulle ske i våra nya lokaler i Hargen, Vetlanda.
Det kändes nästan lite konstigt att se herrarna i alla möjliga ut-
styrslar och inte som vanligt i den mörka kostymen. Men alla såg 
ut att ha det trevligt och det såg ut att bli en riktigt härlig kväll.
När årsmötet började för bröderna fick övriga gäster samlas kring 
baren. Det var nog helt OK, för jag hörde inga klagomål för det 
efteråt. Årsmötet brukar alltid börja med att Skrivaren läser ur 
Ordens Konstitution vad årsmötet skall föredraga. Det var bortta-
get i år, men det kanske ska vara så. Undertecknad valdes att leda 
årsmötesförhandlingarna och allt gick enligt den dagordning som 
var utskickad. Vid punkten ”Logens utveckling och mål 2016-

2017” blev det livliga och mycket bra diskussioner. De senaste 
årsmötena har denna punkten tagit absolut mest tid och ändå så 
är det svårt att hitta lösningen på problemen med logens negativa 
utveckling. Det är svårt att hitta rätt väg för att föryngra och öka 
brödraskaran. Till slut enades man om att Logeutvecklaren Peter 
Wrethanders nedskrivna handlingsplan skulle gälla och att varje 
broder skulle göra sitt yttersta för att hjälpa till att vända trenden.
Lite oklarheter med valen redde årsmötet så småningom ut. Det 
blev omval på de flesta platser. Br Gunnar Merila valdes in i rekvi-
sitakommittén. P-O Tjäder, Anders Kling och Nils-Jörgen Josefs-
son blev valda att utöka skaran Uppvaktande Bröder. Bernt-Inge 
Berntsson är ny ersättare i revisionskommittén och Anders Kling 
tillsammans med P-O Andersson blev de nya logens arkivarier.
Eftersom direktoriet fick beviljad ansvarsfrihet, så kunde till sist 
logens Mästare Curt Sandberg avsluta årsmötet och vi kunde alla 
ge oss ner till matsalen.Damerna satt och väntade på oss när vi var 
klara med årsmötet. Nu skulle det köpas öl, vin och snapsar till 
kvällens Exotiska Planka. Mattias Giaré sponsrade musiken med 
utlånad högtalaranläggning och Oscar Frising bjöd på en smarrig 
kaka.När jag som referent gick hem så var det fortfarande glada 
diskussioner i lokalen så det som hände sedan det har jag ingen 
aaaaning om.

Göran Straume

BIFROST

25 Alvheim, Eskilstuna
Klubbafton den 28 januari 2016

Från vänster:
Gunnar Sandevärn och 
Gunnar Åsberg

Cabarè G&G var program-
punkten för kvällen. Men vad 
var G&G? Jo, det var Gunnar 
Sandevärn och Gunnar Åsberg. 
Gunnar Sandevärn spelade key-
board som en internationell ar-
tist. Gunnar Åsberg gjorde så vi 
fick träffa Doktorn, Pensionä-
ren, Snickaren och Singel Inge 
med flera. Dessa ”personer” 
fick bröderna att släppa loss 
skrattreflexen. M Conny Halv-
ardsson berättade att det var 30 
år sedan Eskilstuna Bifrostför-

ening bildades. Han talade om vilka som hade varit med på mötet. 
Vilka som hade valt att bli medlemmar och deras historia. Det 

visades sig att vår ExM Stig-Lennart Cederlöf´s fader hade varit 
med, men valt att ej gå med. 
Det var några bröder som hade fyllt jämna år som skulle uppvak-
tas. Pehr Odell 80 år, Sakari Ikonen 70 år och Börje Hansson 70 
år. Pehr Odell som är en riktig eldsjäl lovade att den broder som 
tog in fem nya bröder inom fem år skulle belönas med en cykel, 
som Pehr skulle skänka.
ExM Agne Olofsson pratade om damlogen att vi skulle hjälpa till 
och servera dem när de har sina träffar. Damlogen har ju bjudit in 
oss på en Bifrostkväll fredagen den 15 april. Så det är bara göra en 
notering i kalendern så man inte missar det.

Libris Colligendis 
BIFROST

17 Grimner, Oskarshamn
Bifrostseniorerna besökte biografen Saga

Salong 3 med de sparade väggrelieferna från den gamla lokalen 
och som utförts av konstnären Arvid Källström

Oskarshamn har under närmare ett års tid varit utan sin enda bio-
graf Saga, och detta med anledning av att stadens politiker tagit 
beslutet om att bygga om och anpassa den 76 år gamla biografen 
till att i stället bli en modern och tidsanpassad biostad med tre 
salonger. Ombyggnationen som totalt kostat 28 miljoner, stod klar 
i slutet av december 2015 och den 23 januari 2016 var det stor 
invigning för speciellt inbjudna gäster och där stadens kommunal-
råd Peter Wretlund stolt förrättade invigningen. 
Med anledning av att detta stora och spektakulära projekt nu stod 
klart, så hade Bifrostseniorerna i Oskarshamn fått möjligheten att 
göra ett besök och en rundvandring i den nya biostaden. Ett drygt 
50-tal bröder och systrar hade anammat inbjudan och togs emot 
i entrén av Saga-biografens föreståndare Alexander Tobiasson. 
Alexander bjöd först in deltagarna att ta plats i den största salong-
en Salong 1, där han höll en kort genomgång om historiken kring 
ombyggnaden och också redogjorde för hur slutresultatet hade 
blivit med en anläggning som har både inredning, design, ljud och 
bild i världsklass, ett betyg som även givits utav utomstående be-
dömare.  Biografen består idag av tre olika salonger. Inredningen i 
salongerna är smakfullt designade, sittplatserna otroligt bekväma, 
och tekniken med ljud och bild gjorde besökarna mäkta imponera-
de. Efter avslutad rundvandring så samlade Alexander deltagarna 
åter i Salong 1, för att demonstrera med några sammansatta film-
trailers. En fantastisk upplevelse var den stående kommentaren 
från besökarna.
 
Upprymda över vad man fått se och höra, så förflyttade sig delta-
garna till Grimnerhuset där det bjöds på biokaffe med dopp. Under 
kaffestunden så informerade Roy E Nilsson om kommande seni-
orboenden i Oskarshamn samt visade en del prospekt om detta.   

Jan-Eric Carlsson 

.

BIFROST
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 Referat från stor- och grundlogernas logesammanträden
     Faktaruta
 Grad IX: Vishetens Grad
 Datum: Lördagen den 21 november 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 35
 Gäst: Håkan Mårtensson, Heimdal
 Recipiender: Sven-Åke Ståhl, Lars Frölander, Jakob Sjölin, Martin  
 Jönsson, Kent Nyzell, Leif Bengtsson och Sven Olsson

 Gotheim Jönköping

Dagens recipiender. För namn se Befordrade Bröder

Årets sista möte i storlogen Gotheim, förlagt till Göteborg med 
logen 20 Vesthav som värdloge och den alltid lika välkomnande 
Mästaren Rolf Hackzell, är en mycket god förutsättning för att 
genomföra Ordens Grad IX i just Göteborg. Det är också förun-
derligt att solguden har förmågan att stråla i flertal och sprida sitt 
ljus vid denna tidpunkt på året. Minns jag rätt var det lika fint vä-
der förra året vi gästade Göteborg för en gradgivning i storlogen.
 Storlogens Mästare Thomas Johnsson intog lokalerna, samlade 
sitt direktorium, avhöll direktoriemöte och bjöd därefter in de 
församlade bröderna från Forsete, Mjölner, Rimfaxe, Danheim, 
Vanadis, Linneus, Junehus, Gungner och Vesthav till ett mycket 
fint kapitel och en stilfull gradgivning. 
Väl beprövade ämbetsmän vet vad som ska göras och Thomas 
kunde i lugn och ro koncentrera sig på sin uppgift. Den visheten 
som bibringades bröderna kommer med all säkerhet att bli ett ljust 
minne i Bifrostlivet. Gradgivningen har en i mitt tycke klar inne-
börd när de recipierande får en återblick på sin vandring hittills 
inom Orden
De sju recipienderna har nu blivit lite visare som Martin Jönsson 
ville åskådliggöra i sitt tacktal från recipienderna vid brödramålti-
den. En god stämning rådde givetvis under brödramåltiden och är 
man i Göteborg serveras det välsmakande fisk. Till vår gäst från 
Heimdal, Håkan Mårtensson utdelade vår SLM Thomas mästar-
bordets blommor. Det är alltid lika trevligt med bröder som kom-
mer från andra loger och gör besök. Det vidgar vår krets och tillför 
förhoppningsvis något att berätta om hemma i den egna logen. 
 
SLM passade också på att önska alla bröder med sina närmaste 
riktigt trevliga helger framöver eftersom då detta skrives endast är 
en månad kvar till jul.
Väl mött 2016!     

Jörgen Steén 

     Faktaruta
 Grad IX: Vishetens Grad
 Datum: Fredagen den 20 november 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 61 
 Recipiender: 24 .Se befordrade bröder
 Gäst: Göran Ehrfeldt 22 Righeim

 Heimdal Stockholm

Sammanträdet genomfördes i W6 lokaler. Bland bröderna fanns 
ExOM Göran Kimell, ExSLM Yngve Strindholm och Stig Mika-
elsson. IL Björn Torstenius berörde i sitt tal attentaten, händelser-
na i Paris och Mali och de obehagliga känslor det framkallat. Mot 
detta, framhöll han står den varma, sociala samvaron hos Bifrost 
och dess loger. Vi skall låta Orden vara en gemenskapens oas där 
vi kan komma tillsammans och väga obehagligheterna i världen 
mot de positiva värderingarna i vår Ordens ritus. Fadderskapet 
och den varma gemenskapen inom Bifrost är därför viktigt. Kom 
ihåg att Bifrost blev 90 år den första april i år. Vi skall alla hjälpas 
åt att föra detta vårt budskap om broderskap vidare. 

SLM Per Dyberg erkände, att det kändes pirrigt att befordra hela 
24 recipiender på det näst sista steget inom vår Orden. När hän-
de det sist, att så många fick Grad IX samtidigt och att bara en 
av kallade bröder inte ställde upp? Även om inte riktigt alla av 
recipienderna kommer att befordras en gång till, har de nu fått 
uppleva en vacker sammanfattning av Ordens budskap efter minst 
sexton år i Bifrost. Recipiender, efter att ni tidigare i tur och ord-
ning har burit symbolerna för Ordens övriga viktiga grundstenar 
får ni äntligen bära vishetens kloka uggla.

Ewald Eriksson, Valhall tackade för en stämningsfull gradgivning 
och påpekade att vishet är en djupare nivå av kunskap men kom-
binerad med livserfarenhet. 
Det är inte lätt att bli klok på vad visheten är men alla strävar vi 
mot det målet. 

Astor

Heimdals recipiender. För namn se Befordrade Bröder

     Faktaruta
 Grad IX: Vishetens Grad
 Datum: Fredagen den 20 november 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 29
 Recipiender: Patrik Lundgren, 9 Carolus, Allan Löwenhamn,   
 19 Gagnrad, Joachim Köhn, 25 Alvheim

  Tirfing Örebro

Från vänster Allan Löwenhamn, Joachim Köhn, Patrik Lundgren 
och SLM Anders Randelius

Storlogen samlades i sitt hem i det ståtliga Ordenshuset på Frimu-
rarholmen i Örebro. Vi kunde glädjas åt att tre bröder hörsammat 
kallelsen till gradgivningen. Länge såg det ut som kvällen skulle 
bli en samling för tjänstgörande bröder och recipiender, men så 
på torsdagen och fredagen (långt efter att anmälningstiden gått ut) 
tillkom ett antal besökande bröder. Detta gladde oss alla men gav 
förstås Munskänken huvudvärk.
SLM Anders Randelius höll talet till Orden, där han nämnde att 
grundlogemästarna i Tirfing hade beslutat att gradgivningen i 
mars 2016 kommer att ske en lördag för första gången på många 
år. Notera således lördag den 19 mars i Västerås för Grad VII. 
Storlogen har gjort ansträngningar för att öka antalet deltagare vid 
gradgivningarna. Vi bjuder in bröder av lägre grad. Vi reser ut 
till loger som har bröder som ska ta graden. Vi bidrar till gemen-
samma resor till storlogemöte. Ändå verkar det svårt att samla 
storlogebröderna till gradgivningarna. Kvällens närvarande brö-
der prisades för att de förstått visheten i att delta och därmed visat 
sitt stöd för de nya bröderna i graden.
SLM höll även talet till recipienderna, där han välkomnade dem 
till storlogens sista grad.
Han påminde om att inga dörrar är stängda. En bifrostbroder som 
är aktiv kommer att ges möjligheten att i en framtid kunna erhålla 
Grad X. Dock bör gradbandet prydas av Veterantecknet innan han 
kan komma på tal. Recepiendtalet hölls av Patrik Lundgren, Caro-
lus. Mästarbordets blommor i blått och vitt gick till vår Munskänk, 
Berndt Larsson, som ett stort och varmt tack för kvällens sång till 
recipienderna samt för att ha ställt iordning för brödramåltiden i 
matsalen under tiden vi övriga bröder befann oss i kapitelsalen. 
Berndt har nämligen Grad VIII och fick således inte tillträde till 
kapitlet. Mästarbordets andra bukett tilldelades, enlig traditionen, 
Patrik Lundgren som hållit recipiendtalet.

Anders R

     Faktaruta
 Loge utan reception
 Datum: Torsdagen den 19 november 2015
 Antal besökare: 25

S:t Örjan Stockholm1

Trevligt um-
gänge bröder 

emellan

Ingen skall tro 
att en loge utan 
reception behö-
ver vara mindre 
stämningsfull 
än en dylik med 
recipiender. 
Alla upplevde 
vi som deltog 
en synnerligen värdig loge.
Brödramåltiden, som följde, var som alltid mycket uppslup-
pen. Vår M Holger Andersson redogjorde i sitt tal till Orden för 
Ordens Direktoriums ambition att fram till år 2020 öka antalet 
loger till 40 stycken och antalet medlemmar till 4000. Vi gör vad 
vi kan för att åtminstone vara OD behjälplig med det sistnämnda 
målet.Värt att nämna är en intressant detalj som IL Kjell-Åke 
Nilsson redogjorde för när han annonserade skålarna under 
kvällen, nämligen att vi är bättre på att sjunga snapsvisor än att 
sjunga Sången Till Friheten. Kvällen avslutades med trevligt 
umgänge runt kaffeborden och med lotteridragning.

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad
 Datum: Torsdagen den 10 december 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 33
 Recipiender: Pierre Magnusson, Kalevi Siik

Efter avslutad väl genomförd ritus kunde vi före 
brödramåltiden avnjuta ett intressant anförande av 
Anders Jorulf. Anders är fotograf till yrket med 
specialitet på landskapsfotografering och har pro-
ducerat en bok med underbart vackra bilder speci-
ellt från nordligare breddgrader. Han beskrev med 
tydlighet vilka strapatser en fotograf kan tvingas 
utsätta sig för om han skall få till den perfekta 
bilden. F.n pågår en utställning i Stockholm med 
Anders bilder. 

Efter Anders kåseri var brödramåltiden framdu-
kad som denna gång bestod av allt som hör till ett 
rikligt komponerat julbord. Bröderna lät sig väl 
smaka och stämningen var hög. I sitt tal till Or-
den betonade M Holger Andersson det fina kam-

ratskap som råder inom vår Orden och hur värdefullt det är. Han 
gav bröderna dessutom en liten hint om att OD redan planerar för 
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Bifrosts hundraårsjubileum, som kommer att bli synnerligen hög-
tidligt. Kalevi Siik tackade på sin och sin medrecipiends vägnar 
faddrarna och S:t Örjan för den erhållna graden.

Bo Haufman

Från vänster Kalevi Siik, M Holger Andersson och Pierre 
Magnusson

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad
 Datum: Onsdagen den 25 november 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 42
 Recipiend/fadder: Tommy Jacobsson/Deva Kahanda-Liyanage
 Gäster: OH Jon Asp, Mauritz Rudebeck 4 Valhall, M Conny   
 Halvardsson, Lars-Göran Jacobsson, Håkan Jansson, Hans   
 Andersson och Stig-Lennart Cederlöf 25 Alvheim

  Aroshus Västerås3

Från vänster 
ses OH Jon Asp, 
Deva Kahanda-
Liyanage, 
Tommy 
Jacobsson, M 
Pär J Johnsson

I kväll såg man 
många bröder 
iklädda frack, 
med anledning 
av att logen 

3 Aroshus hade 90-årsjubileum. Att det exakta datumet den 25 
november råkade sammanfalla med en vanlig ordinarie gradgiv-
ningskväll gav en extra krydda.  I kapitelsalen uppvaktades logen 
av OH Jon Asp och SLM Anders Randelius, Tirfing, med grundlo-
ger med en penninggåva. OH gav också M Pär J Johnsson fortsatt 
förtroende för 2016. Tony Frunk och Roland Eklund tackade för 
uppvaktningen på sina födelsedagar. Vid brödramåltiden hölls ta-
let till Orden av OH Jon Asp som menade att M och direktoriet har 
stort ansvar för ritus och att genomförandet är att jämställa med en 
teater där aktörerna har sina roller.  Talet till logen och recipienden 
hölls av M Pär J Johnsson som sade att Bifrostorden skall sprida 
sin kunskap med sunt förnuft. Som ensam recipiend tackade Tom-
my Jacobsson för graden och tyckte att allt var mycket spännande 
och motsvarade förväntningarna. Mästareblomman gick till Hans-
Erik Svensson som fyllt 70 år. 
Under kvällen fick vi också uppleva en bejublad underhållning, 
från klassiskt till schlager av Erik Pettersen med medhjälpare, 
proffsigt och litet annorlunda. 

     Faktaruta
 Grad V: Trohetens Grad
 Datum: Onsdagen den 27 januari 2016
 Antal besökare inkl. recipiender: 24
 Recipiend: Curt Larsson
 Gäster: SLM Anders Randelius Tirfing

Trots att flera tjänstemän fick hoppa in med mycket kort varsel 
genomfördes gradgivningen på föredömligt sätt. Vi är vana vid att 
M Pär J Johnsson ofta agerar utan bok, men i kväll överträffade 
han sig själv med en väldigt långt passus.  
Talet till Orden vid brödramåltiden hölls av SLM Anders Rande-
lius. Han sade att i början går det fort mellan graderna men efter 
hand tar det allt längre tid. Det ställs också krav på att besöka lo-
gen ett visst antal gånger innan brodern är berättigad till en högre 
grad vilket visar trohet till logen. Ny erfarenhet ernås vid inträde i 
storlogen med umgänge av bröder från åtta andra grundloger. Vid 
talet till logen och recipienden sade M Pär J Johnsson att vasen till 
mästareblomman var på drift, men med en tillfällig vas delade han 
ut blomman till Antero Piispanen som fyllt år och samtidigt stan-
dar till Dewa Kahanda-Liyanage som också fyllt år. Recipienden 
Curt Larsson tackade för fin gradgivning. Trohet till någon eller 
något är också beri-
kande och Aroshusbrö-
derna har visat stor lo-
jalitet och han har känt 
sig väl omhändertagen.

Bo Hedlund

Från vänster M Pär J 
Johnsson och reci-

piend Curt Larsson

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad
 Datum: Tisdagen den 6 oktober 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 49
 Recipiender: Anders Gustafsson, Mathias Michelson
 Gäster: OSSM Patrick G Lundeberg, OM Hans Wallberg, OI Allan  
 Jensen, SLM Per Dyberg Heimdal, M Kent Andersson 5 Åsagård,  
 ExOI Ulf Adelstrand 8 Manheim

Valhall Stockholm4

Från vänster 
ses fadder 
Göran Erics-
son, Mathias 
Michelson, M 
Klas Lind-
ström, Anders 
Gustafsson, 
fadder Ove 
Gustafsson

Bifrosthösten startade med varmkorv och dryck i väntan på att 
bröderna var på plats, det var härlig stämning under inskrivning-
en, och två förväntansfulla recipiender var närvarande. Frihetens 
röda färg lyste för första gången upp kapitelsalen i Värmdö Bi-
frostföreningens lokal. 

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad samt parentation
 Datum: Måndagen den 30 november 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 23
 Recipiend: Sören Lundström
 Gäster/tjänstemän: Stig Axelsson I, Carsten Bach Kristiansen D,  
 Björn Torstenius IL

Årets sista gradgivning blev både minnesrik och högtidlig, efter-
som logen hedrade minnet av en av våra äldre medlemmar. Ebbe 
Belfrage lämnade för alltid kretsen av Valhallsbröder den 31 mars 
2015 och parentationen blev både gripande och känslofull. Ebbe 
var vår Dirigent under 70 – 90-talet.
Ett mål för den kommande administrationen är att höja medlems-
antalet och att också höja besöksfrekvensen. De besökande bröder, 
som kom den här kvällen tycktes trivas. Vi är tacksamma mot er 
som kommer och bidrar till trivseln och gemytet. Kvällens kollekt 
inbringade hela 1546 kr. Den tillägnas brödravård, vilket tradi-
tionsenligt stimulerar givmildheten. Björn Torstenius, Stig Axels-
son och Carsten Bach Kristiansen fyllde upp uppkomna vakanser. 
Ett bra exempel på att samarbetet i Stockholm fungerar på in-
dividnivå. Den av Mästaren uttalade önskan att Valhallsbröderna 
skulle bidra till återställandet av lokalen efter kapitlet, förklingade 
inte ohört och majoriteten av de närvarande bröderna bidrog till 
en snabb avrustning. Till vår och Munskänken Olavi Ollikainens 
stora glädje gick nedmonteringen riktigt fort och Olavi kunde ge 
tillstånd att inta lokalen för brödramåltiden.

Recipienden Sören Lundström angav i sitt tal att han säkerligen 
kommer att besöka logen igen, eftersom han redan första kvällen 
kände både trivsel och samhörighet. Sören blev unik redan före 
inträdet då han deltog i vårt uppskattade studiebesök hos Åkers. 
Eftersom han vid det tillfället ännu inte tagit sin första grad kunde 
han tyvärr inte delta i den efterföljande gradgivningen i Eskilstu-
na. Han var därför tvungen att återvända till Stockholm i egen bil 
men var mycket tacksam för den här primärkontakten och smak-
provet.

Göran Kimell, T.f. referent

M Klas Lindström överlämnade Grad I till Mathias Michelson 
och Anders Gustafsson. Gradgivningen blev högtidlig och fin. 
Göran Kimell höll tal om vikten av Bifrost och dess goda gär-
ningar samt kommande kulturevenemang. Brödramåltiden intogs 
i goda vänners lag och med en meny som vi sent glömmer.
Det var strykande åtgång på lotterna då prisbordet var över det 
vanliga. Mu Olavi Ollinen höll i sången till måltiden och stäm-
ningen var på topp. Recipienden Anders Gustafsson höll tacktalet 
till logen. Per Dyberg uppvaktades med blommor eftersom han 
nyligen fyllt 70 år. Fadderbrev tilldelades Göran Ericsson och 
Ove Gustavsson. Ett stort tack till festkommittén som gjorde mål-
tiden möjlig i egen regi.

/Göran Ericsson

     Faktaruta
 Loge utan reception
 Datum: Torsdagen den 3 december 2015
 Antal besökare: 45
 Gäster: OR Tom Stjernschantz, OHL Karl-Gunnar Roth, OHL   
 Lars Ullman, IOEM Bo Anderzon, IOEM Yngve Strindholm, SLM Per  
 Dyberg Heimdal, ExOI Ulf Adelstrand

 Åsagård Stockholm 5

Luciatåg från Adolf Fredriks musikklasser

Anslutningen till denna, årets sista gradgivning, var god men ty-
värr blev det en loge utan reception då båda recipienderna läm-
nade återbud. Det blev en fin ritus och vid brödramåltiden bjöds 
det på traditionsenligt Luciatåg, detta år från Adolf Fredriks mu-
sikklasser. Det var mycket stämningsfullt och uppskattat av de 
närvarande bröderna. Mästaren delade även ut ett stipendium till 
klassen ur Alfhild och Einar Byströms stiftelse. Därefter intogs en 
god måltid.

Olle Knös

     Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad
 Datum: Fredagen den 27 november 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 33
 Recipiend: Peter Svalander

Junehus Jönköping7

Från vänster FSM Christer Jörliden, LM Jörgen Steen recipiend 
Peter Swallander och ASM Jonny Ejderbring

Höstens sista gradgivning gick av stapeln en mörk och kulen 
höstkväll. Då är det trevligt att komma inomhus och umgås med 
likasinnade några timmar. Vi trivs bra i Frimurarnas nya lokaler 
och kapitelsalen var vackert dekorerad i hoppets gröna färg. Vår 
Talare Peter Svalander var mannen som fick mottaga gradens in-
signier. 
I sitt tal till Orden uttryckte Mästaren Jörgen Steen betydelsen för 
medlemmar att kunna umgås och vinna sina medbröders förtro-
ende och vänskap. I talet till Orden nämnde han om hoppets bety-
delse och att det är det sista som överger människan. Recipienden 
tackade i sitt tal för den vänskap han mött inom Orden och att 
han såg fram emot många år tillsammans med bröderna. När man 
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     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad samt installation
 Datum: Fredagen den 29 januari 2016
 Antal besökare inkl. recipiender: 59
 Recipiender/faddrar: Magnus Wallin/Pär Lövstedt, Leif   
 Franzen/Jan Johansson
 Gäster: Ordens Direktorium samt Kent Andersson, 5 Åsagård 

Det är med stor förväntan som man denna kväll besöker vårt vack-
ra Ordenshus och de lokaler som vi hyr av Frimurarorden. Det var 
ovanligt många bröder som hade hörsammat kallelsen att deltaga. 
Det blir också extra höglidligt när De Höga Värdigheterna delta-
ger, och det är med stor förväntan man slår sig ner i kapitelsalen 
för att följa alla intåg och utdelningar av förtjänsttecken. 
OSSM Patrik G Lundeberg överlämnade mästarbrevet till Jör-
gen Steen för ännu ett år som vår Mästare. Kenneth Ahlin erhöll 
Logernas Hederstecken och Kent Jonasson och Leif Wiberg Lo-
gernas Belöningstecken. Jan Holmström och Kenneth Blomqvist 
mottog Veterantecknet för 25 års medlemskap. 
OSSM höll talet till Orden och från recipienderna talade Magnus 
Wallin. Faddrarna höll också tal och uppmanade recipienderna att 
flitigt besöka logen och att alltid vända sig till sina faddrar med 
eventuella problem. 
Mästarbordets blommor tilldelades Börje Sällberg som just upp-
nått  den aktningsvärda åldern av 75 år. Börje och undertecknad 
gick in i logen samtidigt den 31 januari 1981, och konstaterade att 
det var på dagen 35 år sedan.

C-E Grahn

Från vänster fadder Pär Löfstedt, recipiend Magnus Wallin, LM 
Jörgen Steen, fadder Jan Johansson och recipiend  Leif Franzen

hörde honom tala förstod man varför han blivet utsedd till Talare. 
Han var mannen som hade hamnat på rätt plats. 
Mästarebordets blommor delades emellan två bröder som inte 
hade besökt logen på länge med förhoppning att de skulle komma 
lite oftare. Även direktoriet fick varsin ros som tack för bra arbete 
under året som snart är tillända.

Calle Grahn

     Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad  
 Datum: Fredagen den 4 december 2015
 Antal besökare: 18
 Recipiender: Tomas Sjöberg och Johnny Sundberg

9  Carolus Karlskoga

Då denna kväll kolliderade med allt möjligt, såsom julkonserter, 
ishockey m.m., så blev vi historiskt få bröder, till denna sista grad-
givning för året. Utomhus var det storm och regn, så vädret var 
ju heller inte det bästa. Någon kunde heller inte komma p.g.a. in-
ställda tåg i stormens spår. Men skam den som ger sig, vi fick ihop 
ett bra direktorium och kunde genomföra en mycket bra gradgiv-
ning.Efter brödramåltiden fortsatte vi i vår fina bar, där det vanka-
des kaffe med tillbehör. Mästarbordets blommor gick till Krister 
Persson, som all-
tid ställer upp 
och hjälper till 
med allehanda 
göromål.

Rolf Jansson

M Hans Wester 
med våra 

recipiender

     Faktaruta
 Grad V: Troheten Grad  
 Datum: Fredagen den 22 januari 2016
 Antal besökare inkl. recipiend: 25
 Recipiend: Andreas Avander

Kylan har haft oss i ett järngrepp en längre tid, men nu verkar det 
som om vi går mot både varmare och ljusare tider. Inte minst av 
den anledningen att vi äntligen kommit igång med vårsäsongen i 
vår loge. Glädjande var att vi hade vår ExMästare Sven-Åke Run-
din hos oss igen, då han varit svårt sjuk en tid. 
Efter en utsökt måltid och skönsång under ledning av Anders Jo-
nes, så samlades vi en trappa upp, för en trivsam samvaro. Där ta-
lade M Hans Wester om vikten av att vända den negativa trend vi 
har med medlemsantalet samt att vi skall besöka andra loger. Den 
12 februari har logen 14 Solheim Karlstad mästarbyte, så då skall 
vi samla ihop oss och åka dit. Mästarbordets blommor gick ikväll 
såklart till Sven-
Åke Rundin. 

Rolf Jansson

  Från 
vänster Andreas 

Avander, M 
Hans Wester 

och Sven-Åke 
Rundin

Ordens Styrande Mästares Fond 

(OSM-Fonden)

 – När Du vill hylla en broder – Plusgiro 19 99 71-3 
Info: Kontakta Ordenskansliet Tel: 08-640 21 23

Roger Johansson

Christian Johansson Tel. 0383-76 11 30

Elteknik AB Avd Vetlanda

0383-140 65
- Din kontakt i branschen

www.elajo.se

El / Tele / Data / Larm / Kyla / Värme / Energi
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90x35

TVETA BYGG HB
Tel.0383-830 40, 070-55 41 205

Thor-Erik Rydén  

Roger Johansson

Christian Johansson Tel. 0383-76 11 30

Nybakat bröd alla dagar – från eget bageri!
Tel.0383-76 33 25

Joakim Asp

Withalaföretag som stöder Bifrost

BIL&MOTOR
i Vetlanda AB

Lilla Nygatan 2, Vetlanda, tel. 0383-76 11 30 vx

Christer Johansson Aukt. Toyotaförsäljare
Hammargatan 7, tel. 0383 187 87

Lars-Olof Wigh

AUTOLACKEN AB
– för bästa kvalitet –

Roger Johansson

www.sundins-skogsplantor.se
Anders EnglundTel. 070-508 82 71    Weimar Dahlesson

Tandvård för hel familjen – Barn och vuxna

Välkomna! Tel. 0383-123 23

SI-BYGG AB
Vetlanda 0383-132 34
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     Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad
 Datum: Torsdagen den 3 december 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 42
 Recipiend: Ulf Ågren
 Gäster: M Jörgen Steen, Jonny Ejderbring och Dan Bäckman 7   
 Junehus

  Withala Vetlanda10
Det märks att julen börjar närma sig. Många bröder var på andra 
uppdrag och relativt få totalt i kapitelsalen. Vi fick hälsa tre gäster 
välkomna till vår loge, det ger alltid lite extra krydda på kvällen. 
Ulf Ågren var den ende recipienden. Han fick ur Mästarens hand 
mottaga gradens insignier med det breda gröna bandet, att hänga 
runt halsen. Han delgavs då också vad Orden har att lära om hop-
pet. Lars-Bertil Bernholz och Tomas Fyhr tackade för den upp-
vaktning och de blommor de fått efter sina höftledsoperationer. 
Båda meddelade att de nu känner sig bättre. OSM Lars-Erik Furu-
skog bad bröderna boka upp den 19 mars 2016. Då kommer det att 
hållas en högtidsloge hos 10 Withala. Det blir levande musik och 
bankett efteråt, men antalet gäster är maximerat till 100 personer, 
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så det gäller att ”hänga på låset”. 
Göran Straume informerade om 
att det utgår buss till 34 Linnéus 
julfest. Den vanliga bussen var 
redan fulltecknad men han ska 
försöka få tag i en större buss, 
eftersom det redan var fler brö-
der som ville vara med på festen.

Vår jubelbroder Jerry Bielke

Jerry Bielke tycker att bänkarna 
ska vridas så att man lättare kan 
se framåt i kapitelsalen. Mäs-
taren lovade utreda saken. Pe-
ter Erlandsson tyckte att Leif 
Ljungborgs begravningsakt 

hade störts av för mycket pratande bröder. Han önskade skärpning 
av bröderna. Mästaren informerade om kommande händelser. 
Årsmöte, med efterföljande pubkväll den 29 januari 2016. Grad V 
skall avverkas innan dess den 15 januari. Då kommer traditions-
enligt bröder från 11 Löfstad hit. Grad V ges vartannat år i Tranås 
och vartannat år här i Vetlanda.
Årsmöte i storlogen Ladulås kommer att ske 20 februari 2016 i 
Västervik. Mästaren tackade alla bröderna för ett bra bifrostår 
2015 och tillönskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 
Vid brödramåltiden höll gästande LM Jörgen Steen talet till Or-
den. Mästaren Curt Sandberg höll talet till recipienden och Ulf 
Ågren framförde sitt tack för en fin gradgivning. M Jörgen Steen 
erhöll mästarbordets blommor och det meddelades att insamling-
en gav hela 1.570:-. Då ökade Tomas Thylen Westberg på budet 
och la till en hundralapp. Tomas kunde ju inte, på grund av lägre 
grad, medverka i kapitelsalen.

Recipienden 
Ulf Ågren 
och Robert 
Pierre Alison

Göran 
Straume

     Faktaruta
 Grad V: Trohetens Grad
 Datum: Fredagen den 15 januari 2016
 Antal besökare inkl. recipiender: 74
 Recipiender: Tony Gustavsson 11 Löfstad, Gunnar Merila, Tor-  
 Erik Rydén och Jan Lindqvist 10 Withala
 Gäster: LM Torbjörn Andersson och 19 bröder från 11 Löfstad   
 samt Ulf Bild 34 Linnéus

Från vänster 
Gunnar 

Merila, Jan 
Lindqvist, Tony 

Gustavsson, LM 
Curt Sandberg, 
Tor-Erik Rydén 

och LM Torbjörn 
Andersson

Logen 10 Withala har ett fantastiskt gott samarbete med 11 Löfstad 
och skam vore det kanske annars. Withala är ju fadderloge till 
Löfstad. Logerna har de senaste åren samarbetat just med Grad V 
i januari. Graden hålls vartannat år i Vetlanda och vartannat år i 
Tranås. Denna gång var det Vetlandas tur, vilket resulterade i att 
en busslast bröder från Tranås infann sig med glädjande trängsel 
som följd.
De båda Mästarna samarbetade under gradgivningen så att var-
je recipiend fick sitt gradband av sin egen Mästare. Det gjorde 
det hela lite extra högtidligt. LM Curt Sandberg informerade om 
framtida begivenheter. Kommande årsmöte/pubkväll den 29 ja-
nuari och den stora vårfesten lördagen den 19 mars. 
LM framförde en hälsning från SLM Dan Ol-Mårs som sedan i 
höstas arbetar i Bryssel. Han kallade sedan fram Gunnar Malm-
qvist och Karl-Johan Torphammar 11 Löfstad. Gunnar hade fyllt 
75 år och Karl-Johan hade fyllt 70 år. Nu blev de båda uppvak-
tade av sin egen LM. Flertalet bröder som innan julhelgen erhål-
lit julblommor tackade för dem. Bernt-Inge Berntsson framförde 
ett tack för julblomma från Sören Carme som inte kunde närvara 
ikväll. OH Jon Asp förmedlade en hälsning från vår OSM som 
varit sjuk en tid men nu fått komma hem från sjukhuset.
Det blev en mycket välbesökt brödramåltid. Hyllningen till Orden 
hölls av Torbjörn Andersson, 11 Löfstad. Torbjörn läste en dikt 
för att visa att mångfalden får plats inom Bifrost. Nyfikenheten 
för andra människor gjorde att Torbjörn gick med i Bifrost. Den 
brokiga samlingen bröder är en rikedom. Genom att vara lojal 
med Orden utvecklas vi. OH Jon Asp initierade samarbetet mel-
lan Löfstad och Withala där man turas om att hålla Grad V. Detta 
är unikt inom Bifrost. En anekdot berättades där Lena Philipsson 
hade accepterat att uppträda inom Bifrost men stoppades av Bert 
Karlsson. Lenas pappa var en broder. Vidare räckte en broder upp 
handen, som varit 
hennes barnvakt. 

Två glada LM. 
Torbjörn 

Andersson 11 
Löfstad och Curt 

Sandberg 
10 Withala

Nästa hyllning var ägnad de befordrade bröderna. LM Curt Sand-
berg hade googlat på trohet som betyder engagemang för en in-
divid eller grupp. Grad V är graden då man är på gång som Bi-
frostbroder. 
När ordet var fritt höll Tor-Erik Rydén recipiendernas tacktal. Han 
tackade Lars-Bertil Bernoltz som släpat hit honom. Mästarbordets 
blommor gick till Lars-Ivar Johansson för allt jobb i det dolda.

Referenter Göran Straume och Lars Bielke von Sydow

Från vänster LM Curt Sandberg, recipiend Ulf Ågren och fadder 
Lars-Bertil Bernholtz

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad samt lokalinvigning
 Datum: Fredagen den 20 november 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 70
 Recipiender/faddrar: Christoffer Nehm/Krister Rydholm och Karl  
 Eliasson/Stig Bjelkered.
 Gäster: OSM Lars-Erik Furuskog, OSSM Patrick G Lundeberg,   
 OL Bo Löfgren, OM Hans Wallberg, OK Christer Smedh, OR   
 Tom Stjernschantz, OI Allan Jenssen, OC Thommy Brännström,   
 OH Jon Asp, Redaktör och IOEM Jan Svensson, 15 Norheim, Tj.   
 M Lars Pettersson, SL Ladulås, M Kent Andersson 5 Åsagård, M  
 Curt Sandberg, Göran Straume, Tommy Oscarsson och 
 Robert Pierre Alison 10 Withala, M Christer Schmiedt,    
 Hans Tudegård, Per-Arne Friberg, Peter Alvhed och Erik Olsson 21  
 Midgård.

  Löfstad Tranås11

Överst fr.v. OSM Lars Furuskog, 
LM Torbjörn Andersson, 
sittande fr.v. Karl Eliasson och 
Christoffer Nehm.

I slutet av november hade vi ce-
lebert besök när Ordens Styrande 
Mästare och Ordensdirektoriet 
officiellt invigde vår nya, fina ka-
pitelsal i Ordenshuset. Logens 
bröder har engagerat sig på ett 
föredömligt sätt i flytten till de 
nya lokalerna, det engagemanget 
ska vi bygga vidare på. OSM och 
hans medhjälpare genomförde in-
vigningen på ett mycket högtidligt 
sätt. Logen hade även den stora 
glädjen att uppta två nya bröder 
som hälsades varmt välkomna till 
11 Löfstad och Bifrostorden. 
 Efter en stämningsfull invigning 
och gradgivning i nya kapitelsalen 

tog Munskänken och hans medhjälpare väl hand om oss. Det ser-
verades en fantastiskt god buffé, till ett härligt sorl bland borden. 
Recipiendernas tal framfördes av Christoffer Nehm. Därefter ta-
lade Tranåsbördige M Christer Schmiedt, 21 Midgård, och avslut-
ningsvis Göran Straume från 10 Withala.
Mästarbordets blommor gick till David Trygg. Insamlingen blev 
storslagen och slutade på hela 1800 kr till förmån för Gemensam 
jul i Tranås församlingshem. Slutligen blev det många glada vin-
nare i det mäktiga lotteriet, bland annat de båda recipienderna. 
Våra gäster var imponerade av våra lokaler, maten, servicen och 
mottagandet. Som vår LM ofta påtalar: att jobbar man tillsam-
mans så vill det gärna bli bra!

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad samt installation
 Datum: Fredagen den 5 februari 2016
 Antal besökare inkl. recipiend: 44
 Recipiend/fadder: Weine Gustavsson/Stefan Paulsson
 Gäst: OR Tom Stjernschantz

Överst från vänster Peter Mickelsson, Peter Josefsson, Weine 
Gustavsson, Göran Thorén och sittande Lars-Åke Nilsson

Denna februarifredag var logen mer välbesökt än vanligt på Grad 
I med efterföljande Installationsloge. Våra numera fina ordenslo-
kaler inverkar helt klart och särskilt välkomnande till ORs åter-
besök. Den senare, liksom andra gästande, känner sig alltid hem-
mastadda samt välkomna och återvänder gärna. 
Hela direktoriet var på tå denna kväll som inleddes med att uppta 
ännu en ny broder. Gradgivningen flöt på bra och ORs efterföl-
jande kommentar: Hela direktoriet gör detta utmärkt! Glädjande 
för oss tjänstgörande med LM i spetsen som styr hela arrange-
manget med smidig och van hand. Under kvällen utdelades också 
utmärkelser med OVT Lars-Åke Nilsson, LHT Peter Josefsson 
och LBT till Göran Thorén och Peter Mickelsson. LM hade fått 
tackbrev från Lennart Ryrhagen och Boye Borg för uppvaktningar 
med blommor.
Närmast på programmet stod Installationsloge och aningens spän-
ningens skimmer uppkom i kapitelsalen. Sittande LM avtackades 
med blommor av ExM Lars Axehill. Därefter återinstallerade OR 
samme LM för 2016 och överlämnade mästarebrevet. Som ritus 
säger avtackade sedan LM avgående tjänstgörande bröder med 
blommor: Sk Lars Hultman, I Niklas Karlsson, YL Peter Mickels-
son, UB Kjell Borg och LC Tomas Hellerfeldt. Därefter nyinstal-
lerades i direktoriet: Sk Stefan Carlsborg, I Bengt Gustavsson, 
YL Johan Törnvall, LC Jan Eriksson och slutligen UB Jan Ric-
hardsson. Det blev en sen brödramåltid men desto mer smakfull. 
Tacktalen avlöste varann där OR framförde ett mycket gripande 

Stämningen var härlig vid brödramåltiden
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BDR – BifrostDamernasRiksorganisation – Rapporter, information och händelser

                                         Redan 2005 ville BDR starta upp en dam 
loge i Karlskrona. BDRs dåvarande P Gunilla Starck Hansen 
tog kontakt med några damer till Vanadisbröder och ordnade 
en informationsträff.  Nio damer närvarade vid träffen, där 
Gunilla informerade om BDRs verksamhet. Nytt möte boka-
des in tre månader senare, då deltog även BDRs VP Monica 
Asp, då var det 16 damer som deltog. Gunilla och Monica 
informerade om logelivet och möjligheten att bilda loge. Yt-
terligare möten inbokades, på dem deltog även ibland BDRs 
första ordf. Majken Thambert. Damlogen Grimhild, Oskars-
hamn,  anmodades bli fadderloge. Målet var att inviga logen 
vid Riksmötet 2007 då herrlogen Vanadis stod som värdloge. 
Grimhilds-systrarna åkte till Karlskrona vid ett flertal till-
fällen och hoppades på att Karlskronadamerna skulle vilja 
starta en loge, men intresse saknades och det hela rann ut i 
sanden. 
I början av 2013 togs frågan om bildande av loge, i Karlskrona 
upp igen. BDRs nuvarande P Berit Olsson, tyckte det kunde vara 
lämpligt att instifta logen 2014 då Vanadis skulle fira 25-årsjubi-
leum och samtidigt återigen vara värdloge för Rikstinget. Berit 
skrev ett brev till dåvarande Mästaren i Vanadis, där hon infor-
merade om BifrostDamernasRiksorganisation (BDR) och erbjöd 
möjligheten att, tillsammans med BDR, starta upp en damloge. 
Hon bad om en förteckning över bröderna i Vanadis med respek-
tive, så att BDR skulle kunna ta kontakt med dessa damer för mer 
information. Men tydligen fanns inte intresse, det var väl mycket 
annat jobb som behövde göras inför Rikstinget, så det blev ingen 
loge denna gång heller. 
Så kom då Rikstinget 2014, med bankett på kvällen, för övrigt en 
mycket trevlig sådan. Då hörde man lite här och där kring borden 
att flera Karlskronadamer började prata lite om att det skulle nog 
vara trevligt att ha en damloge. BDR var inte sena att ta chansen 
till ett tredje försök. BDRs P uppmanade vid sitt tal på banketten, 
Vanadis M att försöka få igång en damloge. Monica Asp, som 
då var VP i BDR tog kontakt med Vanadis M Jens Östling för att 
efterhöra om han kunde kontakta några damer och ordna en träff 
där Monica kunde komma och informera om logelivet. Sagt och 
gjort, Vanadis M skickade ut en inbjudan till Vanadisbrödernas 
respektive och ordnade en träff, där femton damer, Mästaren och 
ytterligare fyra Vanadisbröder deltog. Monica hade tagit fram en 
Powerpoint med information om BDRs verksamhet och vad or-
denssällskap har för innebörd. Hon informerade också om hur 
man bildar en BDR-klubb och om BDRs olika grader och villkor 
för att erhålla desamma. Damerna var mycket intresserade och de 
peppades av herrarna, det är bra att ha med herrarna på vagnen 
redan från början, det lägger grunden till ett gott samarbete mel-
lan herr-och damlogen. 
BDR-klubb bildades redan samma kväll och styrelse valdes. De 
diskuterade olika namnförslag men man beslutade vänta till klub-
bens årsmöte innan namnet bestämdes. Planerades att ansöka om 
att få instifta logen under hösten 2015. BDRs P anmodade damlo-
gen Prisman, Vetlanda, att bli fadderloge för klubben. 
I februari 2015 hade klubben sitt första årsmöte i närvaro av 

Datum:  Arrangemang:
19 mars 2016 Damlogen Skogull 10 år, Norrtälje
23 april 201 6 Riksmöte, Uppsala
17-18 september 2016 Presesmöte, Linköping
22 oktober 2016 Damlogen Vestros 25 år, Göteborg
 

Kalendarium

Tredje gången gillt! Damloge invigd i Karlskrona!
BDRs Dekorand Eva Straume, och fadderlogens P Karin Nils-
son. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar skulle man också 
välja vilket namn logen skulle ha. Olika förslag förelåg, då logen 
har sitt säte i den vackra kuststaden Karlskrona, ville man ha ett 
namn med anknytning till havet, så man enades om namnet Ga-
latea. Det namnet, hade en av den vise havsguden Nereus döttrar. 
Hon var den vita havsnymfen som lekte med sina många systrar 
nereiderna i havet så de fick vågorna att glittra i solen. Galatea var 
också namnet på en fregatt, sjösatt 1785 hemmahörande i Karls-
krona. På Marinmuseet i Karlskrona finns fregattens galjonsfigur, 
som föreställer havsnymfen Galatea bevarad. Så vad kunde vara 
ett lämpligare namn. För att följa upp det marina valde man mörk 
marinblå som logefärg. 
I slutet av februari 2015 skickades ansökan till BDRs P om att 
få bilda loge. Ansökan, namnförslag och logefärg beviljades av 
BDRs styrelse. När ansökan var beviljad bjöd fadderlogen Pris-
man in BDR-klubbens medlemmar den 28 mars, för att hos Pris-
man, erhålla Grad 1, där 10 damer erhöll densamma. Den 13 sep-
tember åkte systrar från Prisman till Karlskrona för att ge Grad 1 
till ytterligare 11 damer. Dessa blev nu medlemmar i Prisman fram 
till egen logeinvigning. Att det gått så fort från klubb-bildning till 
instiftan av loge beror mycket på stort engagemang från fadder-
logen, mycket stöd från M Jens 
Östling och herrlogen, och att 
damerna i BDR-klubben varit så 
entusiastiska och verkligt intres-
serade av att bilda loge. 

Så kom dagen med stort D, den 
14 november 2015, då damlogen 
Galatea under högtidliga former 
instiftades i närvaro av BDRs 
P Berit Olsson, övriga BDR-
representanter, fadderlogen 
Prismans P Karin Nilsson med 
närvarande logesystrar, samt Preses och systrar från damlogerna 
ute i landet. Efter högtidligt intåg hälsade BDRs P alla välkomna 
att övervara instiftelseceremonin. När BDRs P biträdd av BDRs 
vice Preses Carina Clevesjö värdigt och fint genomfört ritus för 
instiftandet, kungjorde BDRs P för systrarna från Karlskrona att 
deras damloge Galatea nu är instiftad och som bevis härpå, över-
lämnade hon instiftarbrevet till Petra Östling. Salen iordningställ-
des för installation av Galateas P. BDRs Prestaver förde fram Petra 

Östling för att installeras i sitt ämbete. Hon ikläddes preseskap-
pan av BDRs P med assistens av BDRs VP och därefter mottog 
hon den vackra preseskedjan. BDRs P redogjorde för vad de olika 
symbolerna på kedjan symboliserar och uppmanade Petra att bära 
preseskedjan med heder så länge hon innehar presesämbetet. En 
presesklubba överlämnades till Galateas P, som hälsades välkom-
men i sitt ämbete med en varm applåd. 
Installationen följdes av en högtidsloge där även bifrostbröder och 
respektive till bröderna och systrarna deltog. Under högtidslogen 
delade BDRs P, assisterad av BDRs VP, ut BDRs instiftartecken. 
Instiftartecknet ges till systrar som tagit initiativet till att starta en 
loge. Detta tecken erhölls av Petra Östling, Eva Lindskog, Ing-
rid Sjöstedt, Inger Svensson, Vaina Carlsson, Elisabeth Lindberg, 
Louise Cederholm och Lisa Johansson. Systrarna från Karlskrona 
hade ansökt om att få utdela stipendium ur Fred Norinders stif-
telse i samband med logen Galateas instiftande. Ansökan hade 
beviljats. BDRs prestaver hämtade in de två stipendiaterna för att 
av stiftelsens ordförande, tillika Ordens Curator Thommy Bränn-
ström och stiftelsens vice ordförande tillika BDRs ExP Gunilla 
Starck Hansen, motta stipendier på vardera 10.000 kr. Gunilla 
läste upp motiveringen.
Emil Wickholm Thuresson 19 år från Karlskrona har studerat tea-
ter på Törnströmska gymnasiet och studerar nu på Ölands Folk-
högskola med inriktning musikteater. Han har många strängar 
på sin lyra, spelar gitarr, skriver egen musik, målar, spelar teater 
och har dessutom varit med och bildat en teatergrupp kallad Tea-
terskeppet. Den andra stipendiaten Edvin Elmersson, 17 år bor i 
Karlskrona och studerar musik på Törnströmska gymnasiet. Mu-
sik har varit hans stora passion sedan 7-8 årsåldern, då hans mor-
bror visade honom hur man spelar Rolling Stones Sweet Virgina 
på gitarr. Hans grund ligger på den klassiska gitarren, men han 
har väldigt bred repertoar och spelar även elgitarr och kontrabas. 
Stipendiaterna visade prov på sin kunnighet. Emil spelade gitarr 
och sjöng en egen sång samt läste en egen dikt med gitarrackom-
panjemang. Edvin spelade två musikstycken på gitarr med olika 
tonarter och stämmor. Om den grabben fortsätter med att studera 
musik och spela gitarr kommer han att bli en riktig virtuos på 
gitarr. Båda fick mycket välförtjänta applåder. Stiftelsens ordfö-
rande avslutade med att uppmana de båda killarna fortsätta på den 
inslagna vägen och ”köra hårt”. 
När prestaverna fört ut stipendiaterna, kungjorde ceremonivär-

dinnan Jessica Lindkvist att följande ville hylla den nyinstiftade 
damlogen. Först ut var BDRs P som överlämnade rituspärm och 
musiken för Grad 1, samt informerade att presesklubban och in-
stiftartecknen också var presenter från BDR. Fadderlogens P Karin 
Nilsson uppvaktade från Prisman, med rituspärmar och ceremoni-
kudde. Karin informerade också att hon skrivit brev till samtliga 
damloger med förfrågan om de ville vara med att ge ett ekono-
miskt bidrag till Galatea. Samtliga loger har skickat pengar som 
Prisman köpt in diverse rekvisita för, bl.a preseskappan, brosch 
till preseskedjan och prestavstavar med golvstöd. De pengar som 
blivit över lämnades till Galateas P för inköp av ytterligare rekvi-
sita som logen kan behöva. Både Berit och Karin överlämnade 
var sin röd ros och önskade Galateasystrarna lycka till. Så gjorde 
även de tio damlogepreses som var närvarande. Från de resterande 
damlogerna överräckte Karin en ros från vardera så det blev en 
riktigt tjusig bukett. 
OSM Lars-Erik Furuskog överlämnade ett inramat telegram och 
lyckönskade den nya logen, men han gratulerade inte bara Galatea 
utan också BDR till att ha fått en ny loge. Storlogen Gotheims 
M Thomas Jonsson uppvaktade bl.a. med 10 bordsstandar med 
Galateas logemärke. Sist ut var Vanadis M Jens Östling som över-
raskade med att säga att han kom med en tom låda, men menade 
att den var jättefin. Den finns i bara ett exemplar och har tillverkats 
av en Vanadisbroder, Ingvar Axelsson. Petra såg lite konfunderad 
ut tills Jens avslöjade att den innehållit preseskedjan som hon bar 
om halsen. Preseskedjan är en gåva till damlogen Galatea från 
herrlogen Vanadis. Han avslutade med att ge Petra en kram och en 
puss på munnen till allas förtjusning och för den gesten fick han 
en applåd. P Petra Östling tackade på Damlogen Galateas vägnar 
för all uppvaktning. Därefter avslutade BDRs P högtidslogen. 
Högtidligheterna fortsatte med mingel och bankettmiddag på Sjö-
officerssällskapet. När gästerna väl hittat sina platser lägrade sig 
ett trivsamt sorl över lokalen och det hördes många skratt. Alla 
verkade ha trevligt vid sina bord. Tre tal hölls under banketten. 
Först ut var BDRs P Berit Olsson, som var glad att det äntligen 
bildats en loge i Karlskrona. Hon framförde till de nya systrarna, 
att de ska ta vara på den vänskap och glädje som logelivet ger och 
uppmanade dem även att besöka andra loger för att känna av loge-
gemenskapen. Därefter höll Galateas P Petra Östling sitt första tal 
som P. Hon tackade alla som kommit för att delta i deras logein-
vigning. Speciellt tack riktade hon till systrarna i Prisman för de-
ras stöd och uppmuntran. Sist men inte minst tackade hon Vanadis 
M för allt stöd han gett henne under resan fram till Galateas instif-
tande. Sista talet höll Vanadis M Jens Östling, som örlogskapten 
höll han talet i sjötermer. Han sa bl.a att nu när damerna satt sig i 
båten så är det bara att hissa seglen och följa med vindarna, skulle 
det bli motvind skulle han och herrlogen lotsa dem framåt igen. 
Han talade också om att Galatea bl.a även är namnet på en av Nep-
tunus månar och överlämnade en present med flytande innehåll. 
Efter den välsmakande måltiden spelade orkestern upp till dans. 
Det minglades och dansades till fram på småtimmarna. Man har 
ju alltid trevligt i goda vänners lag. Detta blev en dag och kväll att 
minnas för alla oss som var där, inte minst för systrarna i Gala-
tea. BDR och systrarna i landets damloger hälsar Galateasystarna 
varmt välkomna i vår krets och önskar dem lycka till i framtiden. 

Vid pennan Margona Sällberg, Ordf. BDRs valberedning

Forts. på sidan 23

Galateasystrar

Stipendiaterna med ledamöter från Norinders stiftelse

Galateas Preses 
och BDRs Preses

Prisman i Vetlanda har haft nöjet att vara fadderloge vid två 
tillfällen. Första gången var Prisman fadderloge till damlogen 
Linnean i Växjö, som instiftades 2012, andra gången var det 
till damlogen Galatea i Karlskrona som instiftades hösten 2015. 
Att vara fadderloge är ett trevligt uppdrag som ger ny vänskap 
och gemenskap damlogerna emellan. Att vara fadderloge inne-
bär att man stödjer damerna som är i begrepp att starta en dam-

loge. Som fadderloge delar man med sig av sina erfarenheter och 
kunskaper om vad det innebär att vara en damloge. 
Damlogen Prisman har besökt damerna på hemmaplan och infor-
merat om hur man bildar en loge samt bjudit in dem till Prisman 
så att de har kunnat erhålla sin första grad. Våra erfarenheter av 
att vara fadderloge är positiva och vår förhoppning är att andra 
damloger får möjligheten till uppdraget att vara fadderloge.                                  

    Karin Nilsson Preses Prisman

Att vara fadderloge



Välkommen till Uppsala

Bara 38 minuter från Stockholm och 
18 minuter från Arlanda hittar du 
Uppsala - en av Sveriges fyra storstäder, 
men med småstadskänsla och person-
lighet kvar. 

Staden Uppsala

Uppsala är en av Sveriges äldsta städer. 
Den kallades för Östra Aros fram till 
1200-talet då namnet Uppsala tog över. 
Idag är Uppsala en av Sveriges fyra 
storstäder och är världskänd bland annat 
för sina universitet, sin magnifika dom-
kyrka och arvet efter Carl von Linné. 

Uppsala har en lång historia.
För att berätta om stadens historia måste 
vi börja ca 5 km norrut. Där låg för 
1500 år sedan platsen Uppsa-
la, Svearikets maktcentrum och en 
viktig kultplats. Hit kunde man segla 
via Fyrisån, eller Salaån som den hette 
på den tiden. Det var en viktig plats för 
handel och tinget. Här finns fortfarande 
rester av tingshögen, där tinget hölls och 
där de skapade lagar och rättskipning.

Det var också här som tre kungar 
begravdes i varsin gravhög på 500-ta-
let. Högarna med de karakteristiska 
kullarna är idag en symbol för såväl 
Uppsala som Odinsal.

I början av 1100-talet blev Sverige 
kristnat och 1164 lades ärkesätet i det 
dåvarande Uppsala. Så småningom 
flyttades ärkesätet till orten Östra Aros 
5 km söderut och 1286 grundades det 
nya Uppsala. En ny domkyrka byggdes 
och invigdes 1435.

Det nya Uppsala växer fram
Även det nya Uppsala blev en 
viktig handelsplats, men även en 
utbildningsstad när det första univer-
sitetet i norden, Uppsala universitet, 
grundades 1477. Här har världskän-
da forskare som t.ex. Carl von Linné, 
Anders Celsius och Olof Rudbeck d.ä. 
verkat.
Karaktäristiskt för Uppsala är de raka 
gatorna. På 1600-talet var det mode att 
organisera städer i rutnät istället för de 
ostrukturerade gatorna från tidigare. 
Många hus revs, nya gator och Stora 
Torget anlades, ett torg som är speciellt 
på grund av de slutna hörnen.

Dagens Uppsala är en modern stad
Idag är Uppsala en modern storstad med 
småstadskänslan kvar. Här finns två 
universitet, ärkebiskopssätet inom 
Svenska kyrkan, ett rikt kulturliv och 
vacker natur. Staden är världskänd för 
sin forskning.

Uppsalas guldkorn

Uppsala är en charmig stad med my-
cket att se. Oavsett om du är intresse-
rad av konst, natur, sport eller historia, 
har Uppsala ett stort urval av absoluta 
måsten att erbjuda.

Om du fängslas av historia ska du ut- 
forska Uppsala domkyrka som är 
Skandinaviens största och högsta 
kyrka. Låt dig hänföras av det Augs-
burgska skåpet eller den anatomiska 
teatern i Uppsala universitets äldsta 
bevarade byggnad, Museum Gustavi-
anum. Besök Uppsala slott där mån-
ga avgörande händelser i den svenska 
historien har utspelat sig.

Du som uppskattar grönska och vackra 
trädgårdar kan vandra i Carl von Linnés 
fotspår, i Linnéträdgården och Botan-
iska trädgården, eller lära dig mer om 
den uppländska naturen i det interaktiva 
museet Biotopia.

Uppsalas konserthus, Uppsala 
Konsert & Kongress bjuder på en 
modern kontrast till Uppsalas histor-
iska anda. Byggnaden med sina åtta 
våningar och 14 600 kvadratmeter utgör 
en multifunktionell mötesplats med de-
sign och akustik i världsklass. Från den 
sjätte våningen har du en storslagen ut-
sikt över hela Uppsala. 

Carolina Rediviva Gustavianum Pelle Svanslös Hus

Välkommen till Uppsala 22-24 april 2016 på Riksting samt Riksmöte

Fyrishov är Sveriges mest besökta arena 
och ett av Sveriges största besöksmål. 
Här finns utrymmen för bad, sport, 
event och rekreation tilsammans med 
stugby och camping.

Snabbfakta

• Antal invånare i kommunen: 
208 000

• Antal invånare i Uppsala tätort: 
140 000

• Area Uppsala kommun: 
2 234,44 km² 

• Antal företag: Ca 19 000 (ca 12 000 
är enmansföretag)

• Antal studenter: ca 40 000
• Större besöksmål: Fyrishov, 

Uppsala domkyrka, Uppsala 
Konsert & Kongress, Gamla 
Uppsala fornminnesområde och 
Botaniska trädgården.

• Välkända idrottsföreningar:Stor-
vreta IBK, Sirius fotboll, Almtuna 
Hockey

Kändisar från Uppsala

• Alva Myrdal, diplomat, statsråd 
och fredspristagare.

• Anders Celsius, vetenskaps-
man och astronom mest känd för 
Celsius-temperaturskalan som 
används i termometrar i hela 

världen.
• Bror Hjorth, konstnär.
• Carl von Linné, botaniker som 

skapade system för att klassificera 
och namnge naturen, och grunden 
i hans system används än i dag i 
hela den vetenskapliga världen (inte 
ursprungligen från Uppsala, men 
verkade här).

• Dag Hammarskjöld, FNs generalse-
kreterare och fredspristagare

• Gösta Knutsson, radioman och för-
fattare som skapade Pelle Svanslös.

• Ingmar Bergman, regissör, manus-
författare, teaterchef m.m.

• Karin Boye, poet och författare.
• Mattias Klum, naturfotograf.
• Nathan Söderblom, ärkebiskop och 

fredspristagare.

Riksting & Riksmöte 2016

Hotell och incheckning
Under helgen kommer Clarion Ho-
tell Gillet och Scandic Upplandia 
användas för boende och en del av 
aktiviteterna. Incheckningen kommer 
att göras på Hotell Gillet, båda hotellen 
ligger väldigt centralt på var sida om 
Dragarbrunnstorg vilket ger alla en god 
möjlighet att umgås och utforska staden 
utöver planerade aktiviteter.

Transport och parkering
Hotellen ligger knappt 10 minuters 

promenad från Centralstationen och 
båda har parkeringsgarage under husen. 
Transport till aktiviteter som inte sker 
vid hotellen kommer att ordnas, så att 
man inte behöver gå till dem. Avstånden 
är dock inte långa, den som vill prome-
nerar lätt på några minuter.

Ordens Riksting och Banketten
Med tanke på stadens historia och posi-
tion som studentstad passar det väl bra 
att vi tar hjälp av stadens studentnation-
er. Två av nationerna kommer att bistå 
med lokaler och organisation.

Logen 27 Odinsal
För 20 år sedan lämnades ansö-
kan in om att starta Bifrostförening i 
Uppsala. När logen senare invigdes 
var det kulmen på 5 års arbete, nu 20 
år senare arrangerar Odinsal Rikstinget. 
Logen har idag drygt 90 medlemmar 
och vi hyr in oss hos Odd Fellow i deras 
vackra och funktionella lokal i utkanten 
av Uppsala.

Damlogen Fensala
Uppsalas damloge invigdes i mars 2004 
och har idag ca 30 medlemmar. Namnet 
Fensala anknyter till både Uppsala 
och herrarnas loge via modergudin-
nan Frigg. Frigg var Odins hustru och 
ständiga rådgivare, hon står inom den 
nordiska mytologin för många positiva 
kvinnliga egenskaper. Hennes bostad 
hette just Fensala.

Fotografier:
Fredrik Jonneryd
Destination Uppsala

Uppsala UniversitetVinterbelysningUppsala Högar

Välkommen till Uppsala 22-24 april 2016 på Riksting samt Riksmöte
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 Många nya Mästare, hela 12 stycken, installerade i våra Bifrostloger!
I år är det ovanligt många skiften av Mästare 
runt om i våra loger. Hela tolv stycken! 
Redaktionen har traditionsenligt bett dessa 
att kort berätta om sig själva och sina mål och 
visioner med sitt nya Mästareämbete. 

Storlogen Gotheim
Ny Mästare Claes Berg

Vill passa på att tacka grundlogemästarna i Gotheim och OSM för 
förtroendet jag fått.
Jag heter Claes Berg, bor i Borås och har min hemvist i logen 24 
Gungner. Min första kontakt med Bifrostorden var 1993 då jag 
upptogs i Grad I, sedan 2008 har jag Grad IX. Ganska snart blev 
jag tillfrågad om jag ville åta mig jobbet som Munskänk, vilket 
jag tackade ja till, pga. mitt matintresse bland annat. Under åren 
har det även blivit tjänster som, VB, YL, ASM, LU, plus ett otal 
inhopp på diverse platser i direktoriet vid behov.
De senaste åren har mitt fokus legat på nyrekrytering av bröder 

Storlogen 
Ladulås
Ny Mästare 
Tomas Östman

Jag heter Tomas Östman 
och är 49 år gammal och 
bor i Västervik. Är gift 
med Britt och har en son 
som är 28 år. Jag driver 
egen firma i fritidsfor-
dons-branschen. Mina 
fritidsintressen är famil-
jen samt båtliv och kör-
sång i Västerviks man-
skör.
Min Bifrostbana började 2005 då jag recipierade i Norheim. Jag 
började tidigt att hjälpa Mu och ” satt i dörren ” och tog emot mat-
beställningarna och på så sätt lärde känna bröderna.
Efter lite tråkiga omständigheter så blev jag Mästare 2007 och satt 
sex år på den posten.
Nu när jag suttit tre år på som Karl-Gunnar Roth ExOSM kallade 
det, ” FIN FEM FEL PLATSEN ” så fick jag frågan om att efter-
träda Dan Ol-Mårs som SLM i Ladulås.
Det kommer att bli en stor utmaning att få axla manteln efter Dan 
som gjort ett så fint jobb med Ladulås, men jag är övertygad om 
att jag tillsammans med mitt direktorium skall kunna utveckla lo-
gen och vara ett stöd till grundlogerna där vi tillsammans skall 
vända trenden som nu råder. Min ledstjärna har alltid varit ” till 
Ordens nytta och brödernas gagn och välfärd ”. Under min led-
ning så kommer Ladulås hålla välrepeterade ordenskapitel då vi 
skall vara ett föredöme för grundlogerna.
Hoppas vi ses ute i Bifrostsverige!

Tomas Östman, SLM Ladulås

samt ge bröder av lägre grader en 
behaglig resa i början av Bifrost-
livet, genom att jag agerat som ut-
vecklare dels i hemmalogen samt 
storlogen Gotheim. Jag har även 
ingått i storlogen Gotheims direk-
torium sedan 2012 som Talare.
Jag bor i Borås och är gift med 
Susanne, har två vuxna barn se-
dan tidigare synder. Till vardags 
jobbar jag på ett företag som heter 
Sericomex Sweden AB och vi är 
en totalleverantör till skyltmakare 
och reklamfirmor, dessa besöker 
jag runt om i Sverige och hjälper 
dem vid behov med både hård 
och mjukvara.
På fritiden (vid solsken) kör jag 
och min fru motorcykel tillsam-
mans, är även en aktiv pistolskytt 
och det upptar en ansenlig tid då 
jag försöker tävla så mycket jag hinner. Resor står även det högt 
på listan av roligt att göra saker! 
Mitt mål och gärning som Mästare i storlogen Gotheim blir att 
försöka förvalta den underbara anda vi har när vi träffas. Kommer 
även fortsättningsvis engagera mig för bildandet av nya loger då 
utvecklingsarbetet ligger mig varmt om hjärtat.
Nya bröder och föryngring på alla plan är basen för vår Ordens 
framtid!

Claes Berg, SLM Gotheim

Forts. på sidan 27

2 Eyrabro/Havamal
Ny Mästare 
Sven Dahlberg
Jag heter Sven Dahlberg och är ny 
Mästare i logen nr Eyrabro-Hava-
mal i Örebro. Det ska bli fantas-
tiskt roligt och stimulerande att 
få komma igång med arbetet som 
Mästare.
Jag har varit med i Bifrost sedan 
1988 och fick mitt Veterantecken 
2014 och innehar Grad IX Mitt 
första uppdrag i logen var som 
Andre Väktare sedan var jag 
Skattmästare i 10 år sedan har det 
blivit ASM och FSM.
Vår tidigare Mästare och min 
mentor Per Murander har gjort ett 
enastående arbete i vår loge, det 
blir en stor utmaning. Med vårt kunniga och duktiga direktorium 
så känns det väldigt tryggt. Vår målsättning att öka antalet bröder 
med 5-10 per år och att vi skall vara minst 50 st som besöker våra 
gradgivningar och klubbaftnar per gång, kvarstår.
Civilt har jag sysslat med försäljning av bilar, reklam, vapen och 
telecom. Det har varit utvecklande att få arbeta inom olika bran-
scher. Nu i år startar jag Veteranpoolen i Örebro län och blir där-
med egenföretagare igen. 
Jag bor tillsammans med min familj i en villa centralt i Örebro. 
Jag är gift med Karin och har två döttrar, Anna och Maria. Till-
sammans gillar vi att spela golf vilket är ett av mina stora fritids-
intressen. Jag har tidigare ägnat mig åt pistolskytte i 25 år, har re-
presenterat svenska landslaget i pistolskytte i 17 år och är allmänt 
idrottsintresserad. ”En glad och pålitlig värmlänning, som gillar 
att inspireras och utvecklas tillsammans med andra människor”, 
så beskriver mina döttrar mig och jag ser fram mot att få komma 
igång med mitt mästarämbete.

M Sven Dahlberg, 2 Eyrabro-Havamal

Storlogen 
Tirfing
Ny Mästare 
Tomas Lindkvist

Jag heter Tomas Lind-
kvist. Jag är nyligen 41 
år fyllda och bor med 
min fru Jessica och våra 
två barn i en villa i Upp-
sala. Jag är utbildad so-
cionom och de senaste 
tio åren har jag jobbat 
i ett privat företag som 
bedriver olika typer av 
vård och behandling för 
ungdomar. Min nuvaran-
de roll är som familjehemskonsulent vilket innebär att jag utreder, 
handleder och följer upp vården i våra familjehem.
Familjen och Bifrost tar i nuläget upp en hel del av min fritid. 
Förutom detta gillar jag att titta, lyssna och läsa om hockey, fram-
förallt Brynäs men även övrig hockey i Sverige och Nordamerika. 
Jag är också musikintresserad och försöker åka på festivaler och 
konserter så ofta tillfälle ges.
Jag gick med i Bifrostorden hösten 2002 i logen 27 Odinsal i Upp-
sala. Jag har Ordens Grad VII. Jag blev ganska tidigt engagerad i 
direktoriet i min grundloge och tjänstgjorde som ASM och FSM 

och logeutvecklare. 2009 valdes jag till Logemästare och det äm-
betet hade jag i fem år. Numer sitter jag i valkollegiet och hjälper 
till i baren när jag behövs. Jag är för närvarande FSM i storlogen 
Tirfing ett ämbete jag innehaft i ett år. 
Jag ser fram emot att få ta över arbetet med att leda och utveckla 
Tirfing efter min företrädare Anders Randelius. Det som kommer 
att vara viktigt i mitt och storlogens arbete är att storlogen är till-
gänglig för alla nuvarande och tillkommande loger i vårt område. 
Tirfing ska också jobba för att hitta nya orter att etablera Orden 
på. För att nå dit krävs nära samarbete med grundlogerna och att 
vi gör om organisationen när det gäller mötesstrukturen så att alla 
grundloger är och har möjlighet att vara delaktiga i Tirfing. De 
ledord vi kommer att jobba efter är: transparens, kvalitet, tillgäng-
lighet samt att synas och höras i grundlogerna. 

Tomas Lindkvist SLM Tirfing

Storlogen 
Heimdal
Ny Mästare 
Björn Torstenius

1989 gick jag in i ka-
pitelsalen för första 
gången, föga anade jag 
då vad Bifrostorden bar 
på för min del. Jag var 
ganska ung då och även 
om jag deltog flitigt i 
både logekvällarna och 
på alla möjliga poster i 
direktoriet i min hem-
maloge Åsagård, hade 
jag ingen möjlighet att 
kombinera ett eventu-
ellt mästarämbete med 

min familjesituation. Men jag har aldrig stuckit under stol med 
att jag en dag är intresserad av att ta uppdraget som Mästare. Nu 
var Åsagårds mästarklubba redan tingad men Heimdal var redo 
för en ny ledning och så snart jag fick frågan svarade jag JA, utan 
en sekunds tvekan! Sannolikt har jag tjänstgjort på alla i ett direk-
torium befintliga poster, utom just Mästare (ja, ett par gånger har 
jag faktiskt i egenskap av FSM tjänstgjort i samband med Mäs-
tarens förfall), så även på snart sagt alla funktioner som logen 
i övrigt kan erbjuda. Men mest och bäst har jag gjort mig känd 
inom stockholmslogerna som IL. En post som jag alltid har trivts 
med då jag saknar överkänslighet mot min egen röst. I Heimdal 
har jag tjänstgjort som – ja just det IL och nu sista året som FSM. 
Som det kan vara för oss bröder med bägge fötterna fast förank-
rade i den bifrostska myllan och med ett antal år inom Orden på 
nacken kom det snart nya utmaningar. Men nu var det inte inom 
min grundloge längre. I egenskap av ekonom blev jag ledamot 
av revisionskommittén, ett ämbete som jag nu tvingas avstå som 
Mästare med rösträtt på Tinget. Många känner naturligtvis till mig 
i Stockholm, men ute i landet tror jag att jag ändå har gjort mig 
mest känd som frontfigur och ordförande för den grupp som ge-
nomförde Rikstinget i Stockholm förra året. 
Att nu gå upp som Mästare för storlogen i Stockholm är en sann 
glädje för mig och det är ett förtroende som jag kommer att förval-
ta efter bästa förmåga. Jag vill passa på att hälsa er alla välkomna 

till oss i Heimdal. Min första och starkaste önskan är att med de 
medel som står mig till buds söka öka besöksfrekvensen i storlo-
gen. Ibland glömmer vi storlogen då vi inte ser oss riktigt ha tiden 
att besöka både grund- & storlogen, detta vill jag gärna vara med 
och förändra. Den näst viktigaste punkten blir att öka eller snarare 
komma närmare i samarbetet med grundlogerna i Heimdals om-
råde, allt till brödernas och besökstäthetens fromma.
I mitt civila liv är jag affärsman med verksamhet i centrala Stock-
holm, där driver jag både en detaljhandel och en grossistverksam-
het med inriktning på mattor och textila golv. Vid arbetsdagens 
slut åker jag hem till Stocksund. När jag har tröttnat på det åker 
jag gärna ut till min sportstuga i Roslagens famn, norra famnen 
ska det vara. Strax söder om Grisslehamn håller jag till på helger 
och somrar och tar då gärna båten och min hustru ut till någon av 
de yttersta öarna/kobbarna i Ålands hav. Där kopplar jag av med 
sälar som badkamrater och havsörnens skri som ett behagligt al-
ternativ till den kommersiella radion.

Björn Torstenius, SML Heimdal
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14 Solheim Karlstad 
Ny Mästare Johan Axelsson
En gammal ingenjör vid namn Johan Axelsson, så kan man väl 
beskriva Solheims nya Mästare. Jag togs upp bland bröderna i 
14 Solheim 2004, det blir faktiskt 12 år i februari. Märkligt hur 
tiden går utan att man tycker sig märka av det! Men när jag tän-
ker efter så har jag ju fått dela några rätt stora händelser i logen 
tillsammans med bröderna. 50-års jubileum, sommarutflykter, en 
systerloge tillkomst och logens flytt till nya lokaler.
2013 upptogs jag i Grad VI, åter igen en grad som lyfter fram 
något som det behövs mycket mer av i vår värld. Jag har bara 
innehaft en post i logen tidigare, så jag är inte särdeles vare sig 
rutinerad eller mångsidig, men jag har trivts väldigt bra i rollen 
som IL. En roll som bjuder på många möjligheter och bara visst 
ansvar. Den har inneburit att jag under de senaste fem åren har fått 
delta aktivt på våra sammankomster och bistå vår Mästare Lars i 
en tid av förändring.
14 Solheim är en ganska liten loge, vi är bara 60 bröder. Men 
med ett trettiotal deltagare på våra gradgivningar så är det ju 
nästan hälften av bröderna som kan, och tar tillvara möjligheten 
till umgänge dom där fredagskvällarna! Roligt! Våra nya lokaler 
bjuder på helt nya möjligheter till högtidliga gradgivningar och 
trivsamma brödramåltider, något vi kommer att bygga vidare på 
framöver. 14 Solheim ska bli en samling av ännu fler människor 
som man ser fram emot att träffa igen.
Det är med viss bävan och en stor skopa ödmjukhet som jag ska 
föra vidare vår Mästare Lars Lindbergs påbörjade utvecklingsar-
bete i 14 Solheim. Det är för mig en nödvändig trygghet att Sol-
heim består av rutinerade bröder som har lugn och klokhet och 
samtidigt många engagerade yngre bröder som alla ser fram emot 

18 Mjölner, Eslöv
Ny Mästare Sten Svensson
Jag heter Sten Svensson, är 65 år gammal och har blivit utsedd till 
logen 18 Mjölners elfte Mästare. Jag bor med min hustru Yvon-
ne på en gård utanför Eslöv och driver sedan snart tjugo år en 
flygverkstad. Mitt flygintresse har gett mig oerhört mycket och 
jag har tidigare drivit både flygbolag och flygskola. Har också ett 
långt förflutet som uppvisningsflygare, men numera blir det mest 
loopingar för eget nöje. Ett annat intresse är en samling svenska 
militärfordon från kalla kriget.
I augusti 2006 recipierade jag i Grad I, 2016 blir därmed mitt ti-
onde år i Orden och 18 Mjölner. Grad VI fick jag i SL Gotheim 
i februari 2014. Efter åren som besökande broder och en tid som 
ersättare till S, har jag de senaste tre åren tjänstgjort som YL vil-
ket jag har trivts väldigt mycket med. YL ansvarar i logen för 
antagningsnämnden och rekrytering, detta har varit min käpphäst 
framför andra och den ambitionen tar jag med mig som Mästare. 
Världen omkring oss förändras, nya vägar öppnas och jag har haft 
förmånen att få medverka till logens nya fina hemsida mjölner.
se. IT-tekniken ger oss numera helt nya möjligheter att både kom-
municera med bröderna och sprida vårt budskap. Man kan till ex-
empel i rekryteringsarbetet hänvisa till logens hemsida och den 
intresserade får då tillgång till så väldigt mycket mer. Den nya 
tiden är här.
Min filosofi som ledare är egentligen självklar. Direktoriet är ett 
lagarbete där alla har en uppgift och ett ansvar med tillhörande 

4 Valhall, Stockholm
Ny Mästare 
Bengt Hellström
Jag heter Bengt Hellström och är 
en numera pensionerad polis. 
Jag blev upptagen i Grad I i 4 Val-
hall i september 2000. Jag blev 
snabbt engagerad i logearbetet 
och fick befattning som Förste 
Väktare redan på våren påföl-
jande år. Jag har även varit Mun-
skänk ett par år och sedan 2008 
har jag varit logens Skrivare. Till 
mina uppgifter hör även att vara ersättare som S i storlogen Heim-
dal. Jag innehar nu Grad VIII.
Förutom logearbetet med det kamratskap jag upplever där med 
bröderna, försöker jag att så mycket som möjligt delta i övriga 
bifrostaktiviteter. Det har blivit några jubileer och logeinvigningar 
under de här åren. Årets höjdpunkt i bifrostvärlden tycker jag är 
Ordens Riksting. Jag har bara missat ett på 15 år och tänker fort-
sätta att deltaga.
Privat bor jag med min hustru i Vallentuna utanför Stockholm. 
Våra två döttrar är sedan länge utflugna. Men vi har fått två un-
derbara barnbarn som bor i närheten. Dom tillbringar mycken tid 
hos oss, så dom håller igång morfar.
Hela mitt yrkesliv var jag alltså polis i Stockholm. Sedan ett och 
ett halvt år är jag pensionär och har nu mer tid för i första hand 
föreningsliv. Jag är f.d. reservofficer och engagerad i ett par för-
eningar med den anknytningen.
Det ska bli spännande att ta tag i mina nya uppgifter. För att vi 
skall kunna överleva och utvecklas som loge krävs i huvudsak 
två saker. Att rekrytera nya medlemmar men kanske framför allt 
att behålla dem vi rekryterar. Förhållandena i Stockholm är lite 
annorlunda än i övriga landet. Vi har till exempel svårt att hitta 
lokaler med en för bröderna gynnsam prisbild. Vi jobbar dock 
oförtrutet på för brödernas gagn och välfärd. 

M Bengt Hellström 4 Valhall

8 Manheim, Stockholm 
Ny Mästare Glenn Hansson
Mitt namn är Glenn Hansson och jag gick med i logen 8 Man-
heim, Stockholm under 2015 (ja, du läste rätt !). Jag innehar Grad 
II i skrivande stund. Min resa i Manheim till Mästare har gått med 
raketfart, det är med en lite förskräckt känsla samtidigt som jag 
är ytterst stolt att mina bröder i logen står vid min sida gällande 
denna utmärkelse. Min bristande kunskap/erfarenhet inom logen 
kommer det starka lag som Manheim står för att hjälpa mig med, 
det har jag redan fått bevisat. Det jag har uppmärksammat under 
denna korta tid är att Manheim har en stolt tradition att göra varje 
logekväll med gradgivning och efterkommande brödramåltid med 
att hålla en väldigt hög standard och att man gärna gör det ett 
snäpp bättre var gång. Detta är en utav de saker jag kommer att 
fortsätta underhålla och försöka göra än bättre. Att vi också inom 
Manheim hittar andra aktiviteter utanför våra lokaler är också nå-
got jag vill genomföra, vet att vi har många bröder som kan ge 
idéer och tips på aktiviteter. Vi har idag ca 110 bröder och det blir 
en viktig uppgift för mig att lyssna av och lära mig utav de bröder 
som sitter inne med en enorm kunskap och historia.
Jag tar också över en loge som under en period nu också har en 
väldigt positiv trend gällande nya bröder och även att många utav 
dessa nya bröder är klart mycket yngre än vårt snitt, flera utav 

dessa nya bröder är fortfarande 
studenter, jag ser detta som en 
fantastisk möjlighet att bygga 
underifrån för att där igenom få 
en än aktivare och kraftfullare 
loge. Att få nya och rätt bröder 
är en uppgift jag kommer att 
uppmana till under alla mina 
samtal. Jag själv har precis pas-
serat det magiska strecket, jag 
har alltså fyllt 50 år. Har sedan 
1985 levt tillsammans med min 
Ylva, vi har två söner och en av 
sönerna har berikat oss med två 
barnbarn. Har under stort sett 
hela mitt yrkesverksamma liv 
jobbat med försäljning, är idag 
Nordisk KAM på Bosch Sie-
mens hushållsapparater med 
säte i Stockholm. Jag kommer 
ursprungligen ifrån Blekinge, 
Karlshamn men efter ett antal 
år som inpendlande till Stock-
holm bestämde vi oss 2010 att flytta till Stockholm, måste tillägga 
att vi inte ångrat detta en enda sekund!
Mina andra intressen är att jag gärna och ofta är i köket och lagar 
mat eller bakar. Jakt och dykning är andra saker jag gärna ägnar 
mig åt, golfen togs upp för några år sedan hoppas på att få spela 
med några utav mina bröder under kommande säsong. För att 
hålla kroppen någorlunda i trim blir det badminton två ggr/vecka. 

M Glenn Hansson, 8 Manheim

t.ex. ett kommande mästarmöte i vår, Tirfings Grad VIII i höst och 
Riksting 2018 i Karlstad.
Till vardags driver jag tillsammans med några kamrater ett ar-
kitektkontor i Karlstad, faktiskt det största oberoende kontoret i 
regionen. Vi opererar huvudsakligen i västra Mellansverige med 
avstickare till andra delar av världen som mellanöstern, Norge och 
för närvarande Skåne och Belgien.
I och med barnen är nästan helt utflugna rår vi oss till stor del 
själva, hustrun Eva och jag. Vi kan ta oss en utlandsresa ibland, 
jag är en hängiven deltagare under älgjaktsveckan i hembygden 
varje oktober och man kan avsätta tid för föräldrar, god mat och 
glada bröder. 
Som 55-åring vill man ju unna sig lite av livets goda!
Jag har tidigare berört att logen flyttat till andra, ändamålsenliga, 
lokaler, vi har även haft en långsam positiv utveckling i antalet 
bröder under många år, arrangerat sommarutflykter och julfest 
tillsammans med damlogen. Vi har en bra bas för fler aktiviter. 
14 Solheim kommer att 
växa och förkovras under 
arbetet med att arrangera 
aktiviteter inom ramen 
för storlogen och Orden 
framgent. Solheim ska 
fortsätta utvecklas som 
samlingsplats och, för att 
använda en klyscha från 
affärsvärlden, ”preferred 
supplier” till våra nu-
varande och nytillkom-
mande bröder. Arbetet i 
logen ska locka fler, så 
att när fler gör mindre – 
blir mer gjort.

M Johan Axelsson, 14 
Solheim

befogenhet. Befogenhet följer 
tyvärr inte alltid ansvaret och då 
är det naturligt att man tröttnar 
på sin uppgift och tappar intres-
set. Lika viktigt är att behålla 
och entusiasmera bröderna i de 
lägre graderna. Vår satsning i 
logen på Logevärdar som under-
håller bröder i lägre grader un-
der tiden kapitlet pågår, har varit 
framgångsrik och vi utvecklar 
nu det med fler Logevärdar och 
publicerade programpunkter för 
varje termin.
En ambition är också att utveck-
la samarbetet med vår damloge 
Fjorgun och med de tre skånska 
loger vi är fadderloge till. Mål-
sättningen är minst ett gemen-
samt evenemang per termin. Våra klubbaftnar med Bierabend på 
hösten har varit välbesökta med hög stämning och utmärkt hjälp 
i rekryteringen, så det ska vi utöka med också ett evenemang på 
våren.
Till Ordens nytta och brödernas gagn och välfärd får bli mina och 
direktoriets ledord, och ambitionerna är högt ställda. Men tillsam-
mans med ett mycket kompetent direktorium och fantastiska brö-
der i logen blir allt möjligt!

M Sten Svensson, 18 Mjölner

19 Gagnrad, Borlänge
Ny Mästare Allan Löwenhamn
Allan Löwenhamn heter jag och har fått förtroendet att bli ny 
Mästare i logen Gagnrad. Jag har varit med logen sedan 1999 och 
startade som Munskänk vilket jag tycker är den bästa start man 
kan få inom logen, alla handlar i baren och på så sätt kommer man 
snabbt in verksamheten och lär känna bröderna. Efter ett par år 
fick jag förtroendet att bli ASM och sedan sex år tillbaka FSM och 
har nu uppnått Grad IX.
 
Vad vill jag: Jag kommer som Mästare att fullfölja mina företräda-
res målsättningar att med kvalitet nyrekrytera och föryngra logen 
och inte minst försöka få ”slumrande” bröder att komma tillbaka. 
I dag är vi 62 bröder och en normal loge kväll besöks av 25- 30 
bröder, så det är några som ”slumrar” och behöver aktiveras. Vad 
gäller övriga aktiviteter i logens 
regi så har det bortsett från mat-
lagningskurs och speedwaybesök 
varit lite knapert, så det skall bli 
en utmaning att försöka att få 
igång något.

Vem är jag: Född i Stockholm 
1952, flyttade till Dalarna 1992 
gift och två vuxna barn, har ett 
företag inom medicinsk teknik, 
Aspira Medical AB (besök gärna 
hemsidan www.aspira.se). På fri-
tiden gillar jag att åka slalom på 
vinterhalvåret, resa lite samt till-
bringa ett par veckor i sommar-
stugan i Wasa skärgård (Finland). 

Allan Löwenhamn, 
Mästare 19 Gagnrad
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34 Linneus, Växjö
Ny Mästare 
Alexander Airosto

Jag heter Alexander Airosto och 
gick med i logen 34 Linneus, 
Växjö, den 13 februari 2014. Jag 
innehar Grad III och har tidigare 
tjänstgjort som logens Skrivare.
Vid sidan om logearbetet spen-
derar jag min lediga tid med min 
fru och två barn. När tid finnes så 
tycker vi om att resa och att um-
gås med vänner.  
I grunden är jag yrkesofficer och 
jag arbetade tidigare som ingen-
jörofficer vid Försvarsmakten. 
Sedan en tid tillbaka är jag reserv-
officer och har numera ett civilt 
uppdrag som VD i ett bolag som arbetar med trafiksäkerhet.
I logen 34 Linneus är vi i skrivande stund 28 bröder. Logen är 
fortfarande ung och utvecklas snabbt både gällande struktur och 
antal medlemmar. Åldersstrukturen är välbalanserad och engage-
manget från bröderna är mycket stort! Vi har väldigt ändamålsen-
liga logelokaler som vi hyr av frimurarna i centrala Växjö. Våra 
logekvällar brukar vara välbesökta och uppskattade av våra gäs-
ter. Vi får mycket bra hjälp och stöd av vår fadderloge 10 Withala 
i vårt arbete.
Som ny Mästare i en relativt ny loge så har jag för avsikt arbeta 
vidare med nyrekryteringen där vi nu kan lägga större vikt på kva-
lité än kvantitet nu när vi nått en kritisk massa av bröder.
Som Mästare kommer jag arbeta intensivt för att hitta former för 
hur vi får de nyantagna bröderna att känna sig engagerade och 
behövda i vår loge på en rimlig nivå. 

Att hitta balansen mellan att engagera de nya bröderna i arbetet 
kring en liten loge, där alla måste hjälpa till, utan att överbelasta 
och förta deras nyfikenhet, samtidigt som man succesivt avlas-
tar de mer erfarna bröderna som dragit ett stort lass med allt det 
arbete som det innebär att starta en ny loge, blir en av de stora 
utmaningarna. 

I övrigt så har logen en spännande framtid för sig när vi nu byggt 
upp en stabil grund att stå på. Jag är mycket hedrad av att ha fått 
förtroendet att tillsammans med logens mycket engagerade bröder 
fortsätta utveckla vår verksamhet och ser fram emot kommande 
logekvällar och kringaktiviteter.

M Alexander Airosto, 34 Linneus

Många nya Mästare... forts från sidan .. forts från sidan 29

33 Danheim, 
Kristianstad
Ny Mästare 
Peter B Arvidsson

Jag heter Peter Arvidsson kall-
las även Peter B Arvidsson i 
logen pga att vi är två som he-
ter lika dant, så jag fick ett B 
pga att jag jobbar med betong. 
Jag tillhör logen 33 Danheim i 
Kristianstad.

Jag är gift och vi har fyra poj-
kar. Det finns även ett barn-
barn som också är en pojke. 
Han blir ett år i år. Vi tycker 
om att resa för sol och bad, 

men vi åker gärna till Sälen för att åka skidor och ha det skönt. 
Jag är mycket intresserad av sport och då menar jag all sport, jag 
spelar en hel del golf och tycker detta är jätteskön avkoppling. 
Jag är en stor supporter till det bästa laget i Sverige BRYNÄS IF.

Jag arbetar som betonghåltagare och trivs mycket bra med detta. 
År 2010 kom min före detta chef Patrick Malmqvist, 7 Junehus 
Jönköping, med en fråga till mig om att gå med i Bifrost och jag 
blev intresserad och på den vägen är det. 
Jag tog min första grad i 18 Mjölner Eslöv, nu har jag Grad V, jag 
har haft en del olika uppdrag i logen bl.a. VB, I, FSM.
Vår loge är relativ ny vi har bara funnits i fem år, så vi är  inte 
så stora ännu, 31 medlemmar i dagsläget. Detta hoppas vi kun-
na ändra på för vårt mål är att vi ska växa och bli större. Våra 
klubbaktiviteter blir viktiga för oss pga att vi vill ha in fler bröder 
som delar vårt intresse för 33 Danheim.

M Peter B Arvidsson 33 Danheim

och inspirerande tal om Ordens betydelse både för honom och 
dess medlemmar. Även T Kristoffer Trygg hade forskat lite mer 
i gradens ordinnehåll med historik. Mästarbordets blommor gick 
denna kväll till Stefan Paulsson. Den nyintagna brodern framför-
de uppskattat tacktal. Bl.a. nämnde han och hedrade sin bortgånge 
far som var en hängiven bifrostbroder. Lotteriet var än större med 
idel nöjda vinnare inklusive vår ”turgubbe” S Jan Pettersson.

TEhn

Referat från logernas... forts. från sidan 21

     Faktaruta
 Grad V: Trohetens Grad
 Datum: Torsdagen den 19 november 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 43 
 Recipiender: Per Johansson, Gustaf Pedersen och Lars Seger.
 Gäster: ExM Rolf Grönberg, ExM Tomas Östman och Christer   
 Westberg 15 Norheim, Kjell Karlsson 17 Grimner

  Nicopia Nyköping12

Från vänster ses Rolf Grönberg, Christer Westberg, Peder 
Grahn, Gustaf Pedersen, Lars Seger, Per Johansson, Kjell 
Karlsson och Tomas Östman

Så har det verkliga höstmörkret kommit, och bröderna dragits 
till de upplysta logelokalerna, där de förväntansfullt samlats in-
för logekapitlet. Vi kunde med glädje hälsa långväga bröder som 
trotsat vädret och tagit sig ända från Oskarshamn och Västervik. 
Bröderna fick uppleva ett väl genomfört kapitel. Under ”Ordet 
Fritt” påminde M om kommande julfest, samt att inför nästkom-
mande Grad I i februari 2016 till YL i god tid lämna in förslag till 
nya bröder. Lars Seger och Lennart Zetterström framförde tack 
för uppvaktning från logen.

Under tid som kapitlet genomfördes väntade fem bröder av lägre 
grad, för att vid måltiden få sammanstråla med deltagarna i ka-
pitlet. Dagens Mu Patrik Fernlund hälsade välkommen till bords. 
Talen till Orden och logen hölls av vår M Peder Grahn där han 
bl.a. kunde preliminärt redovisa att Nicopia håller beräknad bud-
get vad gäller såväl pengar som ökande medlemsantal. Recipien-
dernas tacktal hölls av Gustaf Pedersen. Tomas Östman framförde 
gästernas tack för en fin och väl genomförd gradgivning. 

Vid kaffet hölls dragning i kvällens lotteri. Vinsternas fördelning 
blev jämn bland gäster och våra egna bröder, ingen nämnd eller 
glömd. Våra gäster kunde sedan lämna oss för en 2,5 – 3 tim bil-
resa medan vi andra kunde ta oss en stärkande promenad hemåt.

Ref. Emeritus – Lennart ”Z”  

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad samt Installation
 Datum: Torsdagen den 4 februari 2016
 Antal besökare inkl. recipiender: 51
 Recipiender/faddrar: Åke Askelöf/Jan-Olof Carlsson, Magnus   
 Enell/Börje Berzén, Per-Åke Forsbom/Carl-Jan Ekberg och   
 Tomas Wedin/Börje Nyström
 Gäst: OM Hans Wallberg

Från vänster 
OM Hans 

Wallberg, Åke 
Askelöf, Tomas 

Wedin, Per-
Åke Forsbom, 
Magnus Enell 
och M - Peder 

Grahn

Bröderna hade 
samlats i god tid för allmänt mingel, och i recipiendrummet vän-
tade de blivande bröderna. Mästaren Peder Grahn öppnade logen, 
varefter han uppmanade utsedda bröder att ledsaga Ordens Mar-
skalk in i kapitelsalen. Ett väl genomfört kapitel följde där re-
cipienderna påbörjade sin vandring in i Bifrostgemenskapen. M 
överlämnade fadderbrev samt poängterade vikten av faddrarnas 
betydelse för de bröder som nu upptagits i vår krets. OM dekore-
rade Bernt Seger, Lars Wendel och Roland Olofsson med Loger-
nas Belöningstecken. M avslutade det gamla verksamhetsåret och 
tackade samtliga som tjänstgjort för goda insatser. Leif Johansson 
framförde brödernas tack till Mästaren för gott ledarskap, samt 
överlämnade en bukett. OM tackade på Ordensdirektoriets vägnar 
M, för hans insatser i vår loge och i Orden och hur betydelsefullt 
det varit. Han uppläste sedan av OSM utställt förordnande för vår 
M att ytterligare ett år leda oss, samt överlämnade mästarbrevet 
och lyckönskningar. M öppnade nu ett nytt verksamhetsår genom 
att kungöra, vilka bröder han utsett att ingå i direktoriet.   Det 
blev en del förändringar, där Per Annerbäck lämnar posten som S 
men övertar rollen som Mu, då Peter Andrén avgår p.g.a. militärt 
utlandsuppdrag. Björn Olsson blir ny S och Jens Ekberg ny UB. 
Dessa två avlade tjänstemannaeden och intog sedan sina poster. 
Vid efterföljande brödramåltid höll OM talet till Orden, där han 
informerade om kommande Riksting i Uppsala, och hur OD ar-
betar inom respektive ansvarsområde. M talade till logen och 
recipienderna. Han informerade att logen även detta år kommer 
att sponsra transport för de bröder som vill delta vid Rikstinget.  
Till de nya bröderna överlämnade han var sitt kuvert med Ordens 
Konstitution, Logens Matrikel, ”Bifrostnålen” och ett brev till 
respektive broders dam, med information om damlogens verk-
samhet. De fick också dela på mästarbuketten, som innehöll rosor 
att ta med hem. Recipiendernas tacktal hölls av Tomas Wedin. 
Därmed bröts taffeln och kvällen fortsatte i sällskapsrummen med 
kaffe och prisvärt lotteri.

Lennart ”Zäta”
Recipiender-

nas tacktal. 
fr. vä Per-Åke 

Forsbom, 
Tomas Wedin, 

Åke Askelöf 
och Magnus 

Enell.

Forts. på sidan 32

Bra Reklam är en bra affär!  
Men det räcker inte med att ha ett trevligt varumärke, 
man behöver också berätta att man finns, 
och det på ett sådant sätt att folk faktiskt märker att man säger något!

Vi hjälper gärna till med logotype, formgivning, och idéer, 
såväl som tryckning med lämplig teknik och Rapp leverans!

Låt ditt uttryck
 

göra intryck!

www.rapptryck.se – 0140-38 55 60

OSM-fonden 
– När Du vill hylla en broder – Plusgiro 19 99 71-3 

(kontakta Ordenskansliet Tel: 08-640 21 23)
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Forts. på sidan 33 Forts. på sidan 34

     Faktaruta
 Grad V: Trohetens Grad 
 Datum: Onsdagen den 9 december 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 55
 Recipiender: Mattias Isaksson och Lars Larsson. 
 Gäster: Jan Arnetz 1 St. Örjan, LM Pär Johnsson, Bo Johnsson,   
 Ulf Söderlund och Torsten Östlid, 3 Aroshus, SLM Per    
 Dyberg Heimdal och Olavi Ollikainen 4 Valhall, Stig Axelsson och  
 Stig Mikaelsson 8 Manheim, Kjell Kvidal och Pehr    
 Odel 25 Alvheim

  Torkild Södertälje13

Recipienderna.
Från vänster Lars 
Larsson, FSM Kurt 
Forsberg samt 
Mattias Isaksson. 

Kvällens loge av-
slutade verksam-
hetsåret 2015. 
FSM Kurt Forsberg 
hälsade alla brö-
der välkomna till 
gradgivning och 

julbord. Två bröder var redo att ta steget upp i Grad V vilket inte 
beredde några problem. Efter sedvanliga gratulationer till reci-
pienderna följde en kort paus med möjlighet till förfriskning och 
lite allmänt prat. Istället för den traditionella brödramåltiden ser-
verades ett julbord med alla nödvändiga ingredienser.
I samband med kaffet fick vi kvällens kulturella inslag. Gunnar 
Carlsson läste Victor Rydbergs, Tomten. Det skapade en härlig 
julstämning för oss alla.

Text och bild Mikael Bergh & Stefan Carlquist 

     Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad
 Datum: Fredagen den 20 november 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 32
 Recipiender: Hans Fredriksson, Joakim Jansson, Karl- Gustaf   
 Ahlstedt och Mikael Ivarsson
 Gäster: M Hans Wester, Rolf Jansson, Jan Asp, 9 Carolus

  Solheim Karlstad14

Från vänster M Hans Wester, Carolus, Karl- Gustaf Ahlstedt, 
Joakim Jansson, Mikael Ivarsson, Hans Fredriksson och M Lars 
Lindberg alla från Solheim

Nu var vi på väg in till vår loge för att ta del av ritus med fyra 
recipiender. Det låter väl hoppfullt tyckte någon litet skämtsamt. 
Ja, hoppet är ju det sista som överger människan kontrade en an-
nan av oss ordvitsare. Men kanske var det så att det egentligen 
handlade om att inte själv överge hoppet utan att ständigt ha det 
som följeslagare här i livet. Innan vi hunnit bli djupare än så bröts 
vårt filosoferande av att vi kommit fram till våra logelokaler. Våra 
fina ändamålsenliga lokaler som vi är så stolta över och som un-
der året tillgodosett våra behov på ett alldeles utmärkt sätt. Efter 
den mentala uppvärmning som består av trivsamt snack oss brö-
der emellan närt av återseendets glädje var det så dags för själva 
logesammanträdet. 
Vår Mästare Lars Lindberg biträdd av tjänstgörande bröder ge-
nomför graden på ett säkert och stämningsfullt sätt. Mästarens ord 
till de nya bröderna i graden är en uppmaning till flit och närvaro 
i logen för att underlätta deras fortsatta vandring. Recipiender-
nas tal framförs av Karl-Gustaf Ahlstedt som från sig och sina 
medbröder tackar för den fina gradgivningen liksom för den goda 
maten.Kvällen fortsätter sedan på ett lättsamt sätt med sång, där 
b.l.a. vår favoritsång ”Värmlandspöjkera” framförs med bravur. 
Vidare blir det lottdragning men framför allt plats för många och 
berikande samtal bröder emellan. Vi är rörande överens om att 
den här logekvällen blev, trots höga förhoppningar, ännu bättre än 
vi någonsin vågat hoppas.

Lars Lindberg, Referent  Foto: Lennart Nyqvist                                                                                                                            

     Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad
 Datum: Fredagen den 13 november 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 44
 Recipiender: Bo Andersson och Per-Erik Ekström

  Norheim Västervik 15

Från vänster Per-
Erik Ekström, M 

Urban Johansson 
och Bo Andersson

Som vanligt - det 
känns bra att säga 
så – får vi bevista 
en värdig och stil-
full gradgivning. 
T j ä n s t e m ä n n e n 
är hemmastadda 
i sina roller och vår upplevelse av graden ger oss en god stund 
av högtid och insikt. Innan vi fortsätter mötet i klubblokalen väl-
komnar vi våra befordrade bröder. En stund senare sätter vi oss 
till bords. Måltiden dukas upp och vi inleder den andra delen av 
ritualen. Enligt sed skall det första talet ägnas Orden. Vår Mu 
Anders Svensson tackar för förtroendet att få inleda. Munskänk 
i logen vad är det? Främst i ämbetet ligger att vara först och sist i 
att lämna lokalen. Man har ansvar för att mat och dryck finns på 
plats vid olika sammankomster. Anders Svensson visste vad han 
gav sig in i när han tackade ja till tjänsten. Erfarenheter av lik-
nande uppgifter med att planera, arrangera och verkställa fick han 
som materialförvaltare i ishockey-klubben i Västervik. Tjugo års 
erfarenhet av att tjäna klubbmedlemmar var vad som var av godo 
i det nya uppdraget i Norheim. Anders Svensson är besjälad av att 
som Mu stå för den förplägnad medlemmarna förväntas ha. Han 

trivs i sitt ämbete och kvarstår gärna så länge han har brödernas 
förtroende.
Nästa talare M Urban Johansson vänder sig till recipienderna. 
Han konstaterar att de nu blivit delaktiga i vad begreppet ”hopp” 
står för enligt Bifrostordens tolkning. Tron på framtiden, infriande 
av uppställda mål, etc. En dag skall bli en bättre dag och den da-
gen är i morgon. När du hoppas på något bättre kommer du att 
känna styrka och vederkvickelse. Ser du en vilsen broder – hjälp 
och stöd honom. Detta är broderskärlek. Du kan om du vill. Ge 
aldrig upp hoppet.
Aftonen förrinner och innan ordet förklaras fritt replikerar reci-
pienderna genom Per-Erik Ekström. Han tackar för en trevlig och 
minnesvärd kväll. De känner samhörigheten och har blivit varmt 
välkomnade i gemenskapen i Västervikslogen.
Än en gång tar Urban Johansson till orda och lämnar över mäs-
tarebordets blommor. Den här gången ger han dem till en broder 
som färdats många mil på landsvägar i när och i fjärran. Men nu 
har han äntligen fått tid att styra färden mot 15 Norheim och del-
taga i kvällens sammanträde. Anders Helander – du är väl värd 
denna bukett och du får även behålla (bröderna högt och unisont) 
vasen.Vad vore en logekväll förutan medverkan av systrar från 
damlogen Norhild. För att de skall komma tillbaka och även fort-
sättningsvis stödja Mu Anders Svensson, vill vi uppmuntra dem. 
Denna viktiga syssla åvilar M Urban Johansson – en syssla han 
utför med känsla och glädje. Han kramar om Barbro Fredriksson, 
Ginny Geissler, Lilian Johansson och Eva Strand samt lämnar 
över en ros.

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad
 Datum: Fredagen den 4 december 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 68
 Recipiender/faddrar: Johan Ekström/Peter Svensson och Per-Erik  
 Ström/Maths Andersson Fredén
 Gäster: Tommy Carlbom, Lars Frej, Rune Larsson, Lars   
 Pettersson, Peter Stenmark, Owe Svensson och Ove Wetterlöf,   
 från 21 Midgård

Recipien-
derna Johan 
Ekström och 

Per-Erik 
Ström med 

M Urban 
Johansson i 

mitten.

I en välfylld kapitelsal sitter bröderna samlade för att deltaga i 
terminens sista möte. M Urban Johansson hälsar deltagarna väl-
komna. Det är glädjande att se att vi gästas av bröder från Lin-
köpingslogen. Gradgivningen framskrider högtidligt och värdigt. 
Vi som inte är recipiender påminns åter om vad Orden lägger i 
begreppet ”Frihet”. Recipienderna får sin första undervisning i sin 
vandring på Ordens stig. Recipienderna hälsas varmt välkomna 
till sitt medlemskap i Bifrostorden och därefter samlas vi alla i 
Ordenshusets matsal.
Väl placerade vid de vackert dukade borden hälsar vår Mun-
skänk Anders Svensson oss välkomna till bords och inbjuder oss 
att avnjuta ett rikligt julbord som både tillagats och dukats upp 
av systrar från damlogen Norhild. Bröderna låter sig väl smaka. 
Det första talet är  ägnat vår Orden. Göran Granberg berättar i 
valda ordalag om hur hans resa i Orden tagit sig ut. Han ställde 
sig först tveksam men efter två års betänketid bestämde han sig 

och recipierade i februari 2001. Hans första uppdrag blev att del-
taga i munskänkeriet och därmed se till att den lekamliga spisen 
fungerade både vid direktoriesammanträden och vid gradgivning-
ar. Detta är en grannlaga uppgift som kräver god planering och 
mycket praktiskt arbete. Men det är roligt - och det känns bra - att 
engagera sig i logearbetet. Fyra munskänkar har han hittills tjänat 
- under sin tid i ”kökstjänst”.

Anders Nilsson 
och Jan Svensson

Ett kort omtag av julbor-
dets håvor proklameras 
innan Urban Johansson 
vänder sig till recipien-
derna och inspirerat be-
rättar Bifrostordens his-
toria – från instiftandet år 
1925, till vad Orden står 
för år 2015. Mycket av 
tillbakablickarna finns att 

hämta i Bifrostordens minnesskrift över de första 75 åren. Denna 
bok överlämnas nu till recipienderna och kan lämpligen studeras 
noggrant i lugn och ro vid ett senare tillfälle.
 Recipienderna tackar, genom Johan Ekström, för inbjudan till 
medlemskap i detta fina ordenssällskap. Vi visste ingenting om 
vad som väntade, men nu är vi här och nya saker lär. Dessutom 
är vi mätta och nöjda då både kropp och själ fått sitt. Tack för en 
omvälvande upplevelse.
Ordet är nu fritt och Jan Svensson har bokat in tre minuter av 
vår tid. För att alla skall veta att han håller vad han lovar ställer 
han in sitt ägg-ur på tre minuter. I rask takt får vi veta att hans 
intresse för föreningslivet väcktes redan i unga år och det intres-
set är fortfarande starkt. I dag är Jan Svensson bl.a. redaktör för 
Bifrosttidningen och har ansvarat för fotograferingen i vår loge 
under många år. Två av våra bröder – först Lasse Svensson (ende 
nuvarande medlem som tillhört Västervikslogen från starten) och 
sedan Anders Nilsson, var de första att fotografera nyantagna brö-
der. Jan Svensson tog därefter vid och nu - efter väl förrättat värv 
under många år - lämnar han över posten som logefotograf till An-
ders Söderström. I logens arkiv finns fotografier på alla som varit 
medlemmar sedan institueringen år 1963. Jan Svensson överräck-
er, som gåva till logen, ett komplett fotoalbum med 520 bilder på 
samtliga bröder som recipierat sedan dess tillblivelse. 
Varje bild är försedd med namn och det datum man inträdde i lo-
gen. Dessutom lämnas en CD över med samma material som finns 
samlat i albumet. Ägg-klockan ljuder, Jan Svensson tackar för sig 
och bröderna tackar Jan Svensson med stående ovationer och app-
låder. Fantastiskt Jan – du har verkligen gjort en ovärderlig insats 
i ditt dokumentationsarbete.
Talen avlöser varandra och näst i tur står Lars Pettersson från 21 
Midgård. Han inleder med att presentera sig som tjänstgörande 
Storlogemästare då Dan Ol-Mårs p.g.a. arbete inte kan upprätthål-
la ämbetet för närvarande. ”Vikariatet” sträcker sig till årsmötet i 
februari 2016. Det är alltid lika högtidligt att besöka broderloger 
och mötas av välkomnandets goda gåvor. Tack för en härlig loge-
kväll. Även Owe Svensson från 21 Midgård tackar från sig och 
sina bröder och kommer att se tillbaka på en väl genomförd grad-
givning. Man känner givetvis igen sig under gradgivningen men 
det finns alltid något ”guldkorn” man kan ta med sig hem.
Vår egen Skattmästare – Mats Pettersson – meddelar att kvällens 
kollekt, avrundat uppåt, utgör 3.000 kronor. Denna kommer, lik-
som tidigare år, oavkortat att skänkas till Barnkliniken på Väster-
viks Sjukhus till glädje och uppmuntran för de barn som måste 
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stanna kvar i sjukhussängen under jul- och nyårshelgerna.
Mästarbordets blommor överlämnas till en trogen och hängiven 
broder vars arbetsinsats här och nu måste uppmärksammas – näm-
ligen Jan Svensson.
Slutligen vill vi, genom Urban Johansson, visa vår uppskattning 
för den ovärderliga hjälp damlogen Norhilds systrar ställer till 
vårt förfogande, genom att bistå oss med att praktiskt genomföra 
vår brödramåltid. Tack bästa systrar – både ni som är här och ni 
som hemma tillagat rätterna till kvällens fantastiska julbord. Obli-
gatorisk kram och ros överräcks till – Ginny Geissler, Evy Lind-
fors, Vanja Mattsson, Gunvor Nordh, Karin Nordström och Anita 
Svensson.
 En givande och innehållsrik Bifrosttermin är nu avslutad på sed-
vanligt och högtidligt sätt.
God Jul och Gott Nytt År! och Väl Mött i januari 2016!

/Ingvar Folckner

     Faktaruta
 Grad V: Trohetens Grad
 Datum: Fredagen den 22 januari 2016
 Antal besökare inkl. recipiender: 45
 Recipiender: Joakim Johansson, Greger Johansson, Peter   
 Svensson, Jan Söder och Peter Wilensjö

Jan Söder, 
Joakim Jo-
hansson, Pe-
ter Wilensjö, 
Peter Svens-
son, Greger 
Johansson 
och Mästa-
ren Urban 
Johansson

Midvinter nattens….. Bistert om kinderna men med ett varmt 
hjärta vandrar jag mot Bifrostlokalen för årets första gradgivning, 
Grad V nu börjar en aktiv process i huvudet 5:an vad är nu de igen 
och hur ser det bandet ut? ja ja bara att börja från början, 1:an gult 
band en bok ….. ja just det Grad V med det fina lönnlövet som 
i Canadas vapen eller var det murgröna? Jo murgröna är det, jag 
bestämmer det.
Gradgivningen löper på smidigt och Håkan Nilsson uppvaktas 
med ett fint och ståtligt Bifrost- standar då han fyllt hela 50 år. 
Man blir lite avis på det fina standaret, men det är bara att vänta 
in tidens gång så får jag själv placera ett standar på en hedersplats 
i hemmet. 
Mu Anders Svensson bjuder in till en smaklig brödramåltid och 
hyllningarna börjar att ta fart med fosterlandets hyllning och en 
underbar stämsång på ett 30 tal olika stämmor ljuder Du gamla 
Du fria i samlingslokalen. YL Bengt-Inge Larsson höll talet till 
Orden. Han började med att citera Jack London ”Man kan inte 
vänta på inspiration, den får man jaga med knölpåk” B-I talade 
varmt om att ta på sig uppdrag inom logen. Det är givande att få 
vara Mu behjälplig i baren, då får man tillfälle att småprata med 
alla bröder under en kväll. Han påpekade att han känner sig trygg 
i Bifrost-sammanhang ”skulle aldrig vågat ställa mig inför en 
grupp och hålla ett tal men här känner jag mig trygg” Alla kloka 
ord man får med sig i sin vandring i vår Orden! Jag måste även ta 
med ett citat till från B-I ”Omöjligt att ge bort vänlighet för den 
får man alltid tillbaka”.

M Urban Johansson’s tal riktade sig som sig bör i trohetens be-
tydelse för honom. ”Det räcker inte att veta vad trohet är, och 

hur trohet fungerar, den måste ha sin jordmån i vår karaktär, som 
en grundegenskap, något som ingår i sin personliga konstitution”. 
Recipiendernas tal hölls av Greger Johansson som tackade för en 
fin och värdig gradgivning samt alla de kloka och visa ord som de 
har givits under sin vandring inom Orden. 
M Urban delade ut mästarbordets blommor till Björn Nilsson. M 

fick äntligen dela ut rosor och 
kramar till våra tjejer som 
hjälpt till i köket under kväl-
len!

Niclas Appelquist

50-års jubilaren Håkan 
Nilsson, LM Urban 
Johansson

     Faktaruta
 Grad III: Kunskapen Grad samt parentation
 Datum: Fredagen den 20 november 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 33 
 Recipiender: Johan Johansson, Stig-Göran Björkman

  Runheim Järfälla16

Från vänster 
Johan Johans-

son, Tj Mästaren 
Claes-Göran 

Hörnqvist samt 
Stig-Göran 

Björkman

Före gradgiv-
ningen hölls pa-
rentation över 
Stig-Göran Skotte samt Hans Arenpalm. Ceremonin var mycket 
stämningsfull och vacker med minnesorden över de hädangångna 
av den TjMästaren Claes-Göran Hörnqvist. Efter att de tända lju-
sen släckts för de båda bröderna var så ceremonin över och kapi-
telsalen skulle iordningställas för gradgivningen. 
Till gradgivningen var direktoriet besatt av ersättare för ASM, 
IL,T, D, UB. Det var ett tungt lass för de tjänstgörande bröderna, 
men på hela taget så fungerade det bra. Recipienderna fick sina in-
signier med den öppna gyllene boken med det gula bandet. Vid or-
det fritt omtalade Mästaren att det nya Folkes Hus skall byggstarta 
redan 2016 varvid frågan ställdes var vi skall vara. M omtalade att 
våra lokaler kommer att stå kvar till det nya Folkes Hus är färdigt. 
Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av M som omtalade att 
vi håller på att söka nya lokaler då vi tror att kostnaderna blir för 
stora med Folkes Hus. Ett objekt har vi funnit, det ligger i Viksjö 
och är Scoutstugan som är alldeles nybyggd. Talet till logen och 
de befordrade bröderna hölls av Bror Strandberg, som uppehölls 
sig vid att de kommit till den första tröskeln och att man kan välja 
in sådan broder i det tjänstgörande direktoriet. Han kan stå som 
fadder till tilltänkt broder och därigenom bidraga till vår ökning 
av bröder som är nödvändigt för vår fortlevnad. Till kaffet var så 
dags att förrätta den obligatoriska dragningen av dagens lotteri. 
Några vann och många förlorade så är det alltid.
Nästa träff den 15 december med vår damloge Modgunn är julfest 
med vår egen tomte. 

Bror Strandberg

     Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad 
 Datum: Fredagen den 11 december 2015 
 Antal besökare inkl. recipiender: 70 
 Recipiender: Tomas Ekstam, Arne Erlandsson, Jörgen   
 Gustafsson, Lars-Gunnar Johansson, Conny Karlsson, Peter   
 Brenander

Tj M omgiven av recipienderna fr.v. Lars-Gunnar Johansson, 
Arne Erlandsson, Jörgen Gustafsson, Tj M Johan Brundin, To-
mas Ekstam, Conny Karlsson, Peter Brenander. 

Doften av glögg från ”Gruvan” möter oss när vi samlas, knappa 
två veckor innan jul, för att närvara när sex bröder skall recipiera. 
LM Ken Stenman hade tagit ledigt för att fira sina jämna år nå-
gonstans på den Afrikanska kontinenten, vilket innebar att FSM 
Johan Brundin fått uppdraget som Tj M, vilket han utförde med 
stor bravur. Vid brödramåltiden där nu ett antal bröder av lägre 
grader hade anslutit för att ta del av kvällens julbord, hölls talet till 
Orden av ASM Christer Bricer. Han redogjorde för sin funktion 
som ASM och vad den tjänsten innebär, samt en del om de övriga 
uppdrag som han har inom vår loge. Tj M höll talet till recipien-
derna som han välkomnade i sin nya grad. Jonny Engström hade 
försett oss med sånghäften innehållande välkända julsånger, vilka 
vi under Jonnys ledning fick ta ton till, när vi pausade i frossan-
det av julbordets läckerheter. En tradition är att recipienderna får 
agera luciatåg med sång, ljus och stjärngossestrut. Så skedde även 
i år, och är ett alltid lika uppskattat inslag av de övriga närvarande 
bröderna. Recipiendernas tacktal framfördes för 4:e gången!!! av 
Arne Erlandsson. Han tackade för graden och sade bl.a. att man 
aldrig skall ge upp hoppet oavsett hur mörkt livet ibland kan se ut. 
Lars-Gunnar Johansson hade fyllt jämna år och hyllades för detta 
av tj M med blommor, bifroststandar och brödernas hurrarop. 
Mästarbordets blommor fördelades till Thommy Brännström, An-
ders Johannesson, Robert Lindh och Johnny Engström. YL Mats 
Lundgren ansvarig för nyrekryteringen till logen, talade om vik-
ten av presumtiva bröder till vår loge och vår Orden, och uppma-
nade närvarande bröder att granska sin omgivning och bekant-
skapskrets efter lämpliga kandidater. Kvällens lotteri som bestod 
av lådor med juldelikatesser och drycker lämpade i juletid vanns 
av Leif Johansson, Jonas Ström, Lennart I Nilsson, Kjell Karlsson 
och Anders Pettersson.   

   

     Faktaruta
 Grad V: Trohetens Grad 
 Datum: Fredagen den 8 januari 2016 
 Antal besökare inkl. recipiender: 55 
 Recipiender: Conny Frisk, Tomas Gutekrans, Krister Holm, Göte  
 Johansson, Peder Magnusson, Lars-Olof Sand 
 Gäster: ExM Jan Sellman 28 Gondler, ExM Åke 
 Ekstam 19 Gagnrad

Jul och nyårshelgerna är precis avklarade när 17 Grimner kallar 
till gradgivning. Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av Mu 
Kjell Holm, i vilket han beskrev innebörden av det uppdrag som 
Mu som han nu haft under ett antal år. Talet till recipienderna 
hölls av LM Ken Stenman där han drog paralleller mellan gradens 
symbol murgrönan, dess växtsätt och uppbyggnad, och vår loge 
och vår Orden. Göte Johansson höll tacktalet från recipienderna 
där han förutom att tacka för förmånen att erhålla graden, även 
upplevde det som en lisa för själen varje gång han besökte logen 
och det han där fick uppleva. Han riktade också ett tack till sin 
fadder Tommy B Johansson för att han en gång föreslagit honom 
att bli en del av brödragemenskapen. 

OL Bo Löfgren kallade fram LM Ken Stenman på golvet, för att 
där förära honom med blommor och Bifroststandar eftersom han 
under julledigheten fyllt  jämna år, medan bröderna stämde upp 
med ett fyrfaldigt leve. Mästarbordets blommor fördelade sedan 
LM till Sven Berg och Erik Svenson, i den senares fall för att 
han som den enda närvarande med Grad I deltagit i kvällens brö-
dramåltid. Gondlers ExM Jan Sellman begärde ordet och tackade 
sin fadderloge Grimner för tillkomsten av sin egen hemmaloge, 
samt deklamerade en dikt med tänkvärt innehåll som handlade 
om ”Dagen i dag.” 
Som vanligt avslutades kvällen med lotteridragning där fyra fina 
vinster fördelades bland bröderna. 

Jan-Eric Carlsson 

LM tillsammans med recipienderna från vänster: Krister Holm, 
Peder Magnusson, Lars-Olof Sand, LM Ken Stenman, Göte 
Johansson, Tomas Gutekrans och Conny Frisk
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Besök i logekapitel i storloge och grundloge är en av förutsättningarna för befordran till högre grad

  Grimner Oskarshamn17
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     Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad
 Datum: Fredagen den 6 november 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 34
 Recipiender/faddrar: Leif Andersson/Per-Olof Grimbäck, Lars-  
 Göran Hersgren och Fredrik Pehrson/Sten Svensson

  Mjölner Eslöv18

TjM Kenneth 
Malmström, 
Leif Andersson, 
Fredrik Pehr-
son, Lars-Gö-
ran Hersgren

November med 
vårväder inra-
made Mjölners 
Grad IV. Många 

bröder stannade hemma och klippte gräset och plockade snödrop-
par och vårlökar. FSM Kenneth Malmström intog presidium och 
förde logen exemplariskt och recipienderna blev delgivna Ordens 
lära om Hoppet. 
Efter god förplägnad och muntra visor återgick vi till allvaret. Ta-
len till Orden och logen framfördes av Tj Mästare Kenneth Malm-
ström och Leif Andersson tackade från recipienderna.  Kvällens 
blomsterbuketter förärades Bengt Isaksson och Lars-Göran Pers-
son. Som vanligt avslutades kvällen med ett uppskattat lotteri.

     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad 
 Datum: Fredagen den 27 november 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 41
 Recipiender/faddrar: Peder Berggren-Clausen och Kent Dalling/ 
 Jan-Erik Wessberg, Andreas Korsberg och Klaus Petersen/Bjarne  
 Sjöbeck, Paul Pilato och Lars Svensson/Sten Svensson

Fr. v TjMästare Kenneth Malmström, Paul Pilato, Klaus Peter-
sén, Lars Svensson, Kent Dalling, Peder Berggren-Clausen

På grund av mångfalden av nya bröder under året, var det på sin 
plats att ge en extra Grad II. Åter anträdde FSM Kenneth Malm-
ström podiet och öppnade och förde logen. Alla recipienderna in-
togs högtidligen i den vänskapliga kretsen. 
Mu Bengt Nilsson och kocken bjöd på en mustig höstgryta som 
föll samtliga på läppen. Talen till Orden och logen hölls föredöm-
ligt av Tj M Kenneth. Recipiendernas tacktal framfördes överty-
gande av Peder Berggren-Clausen. Mikael Karlsson berättade om 
polisens hårda vardag och särskilt om den aktuella arbetssituatio-

nen, som inte är den lättaste. Arbetspassen är långa och krävande. 
Kvällens blommor räcktes med varm hand till Mikael Karlsson 
och Jan ”Kaga” Johansson. Nästa gång vi ses, vankas det julbord 
och reception i Grad I.

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad 
 Datum: Fredagen den 11 december 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 57
 Recipiender/faddrar: Philip Frohm/Bengt Nilsson, Rolf 
 Jacobsson/Bjarne Sjöbeck
 Gäster: Bo Andersson, Peter B Arvidsson, Ernie Elofsson, Jan O S  
 Nilsson och Rune Ohlsson 33 Danheim.

Från vänster ses 
M Mats Hyltén, 

Philip Frohm, 
Rolf Jacobsson, 

Bengt Nilsson 

Decembervädret 
hade mattats av 
och luften var 
frostbiten när en 
mangrann skara 
bröder vandrade 
till logen. Mästare Mats Hyltén förde ypperligt logen och två nya 
bröder sällades till vår skara under sedvanlig högtidlighet. Under-
tecknad hade förmånen att för tredje gången på rad få agera IL, 
vilket är en väldigt trevlig tjänst. 
Nationalsången och varm glögg och pepparkakor inledde målti-
den. I matsalen var luften fylld av väldoft från julmat. Alla lät 
sig väl smaka av bordets alla läckra anrättningar. Talet till Orden 
hölls av Roland Carlström och Mästare Mats talade till logen och 
recipienderna. Tacktalet framfördes av Philip Frohm, som gladdes 
åt den varma gemenskapen och härliga stämningen. Genom Sven-
Erik Nilssons försorg gästades vi av Laine Qvist ackompanjerad 
av Ingemar Tågerud, som gladde oss med fantastisk skönsång och 
framförandet av ”O, helga natt” gav ståpäls på allas armar. Kväl-
lens blommor förärades Mu Bengt Nilsson och konvalescenten 
Sven-Åke Fors via Hans Erik Måns-
son. Lotteriet hade många vinster med 
jullikt innehåll och lotterna hade stry-
kande åtgång och många lyckliga vin-
nare. Till er alla från oss alla en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt och fram-
gångsrikt Bifrostår 2016.

Roland Carlström

Operasångerskan Laine Qvist, 
ackompanjerad av Ingemar Tågerud

     Faktaruta
 Grad V: Trohetens Grad 
 Datum: Fredagen den 15 januari 2016. 
 Antal besökare inkl. recipiender: 56 
 Recipiender: Jan Johansson 18 Mjölner, samt Andreas Hörström  
 och Erik Hallin 33 Danheim.
 Gäster: M Bengt Widén och Mats Ahrling 23 Forsete, M Jörgen   
 Elvstrand och Jan Nilsson 33 Danheim, Walde Andersson och Gert  
 Nordahl 31 Rimfaxe

M Mats Hyltén, 
Jan Johans-
son, Andreas 
Hörström, 
Erik Hallin

Ett nytt år har 
inletts. Reci-
pienderna upp-
togs högtidli-

gen i graden. Logen noterade ett rekord med 56 besökande bröder 
vid denna grad. Den tidigare noteringen är från år 2002 då det var 
52 besökare. Under tiden kapitlet pågick väntade 10 bröder i lägre 
grader med Logevärden i samlingsrummet. Det fina initiativet att 
komma till logen och finna gemenskapen, att lära känna varandra 
och invänta övriga bröder efter kapitlet är en skön känsla av brö-
dragemenskap och engagemang. 
Brödramåltiden som är bra komponerad avnjöts med skönsång 
och tal. Talet till Orden höll M Bengt Widen, 23 Forsete, som be-
rättade att han inte kan närvara vid vår installationsloge. Han tack-
ade för ett gott samarbete logerna emellan. M Jörgen Elvstrand 
tackade också för ett gott samarbete och att två recipiender som 
tillhör 33 Danheim upptogs denna afton. Undertecknad höll talet 
till logen och till recipienderna. Mästarbordets blommor förärades 
Sten Svensson och Kenneth Malmström. 
Kvällens föreläsare Eddie Ellman från Civilförsvarsförbundet 
berättade och visade hur en hjärtstartare fungerar. En hjärtstar-
tare finns i vår lokal. En mycket viktig maskin som kan rädda 
liv när olyckan är framme. Eddie pratade även om hemskydd: Vi 
skall vara beredda att klara oss i 72 timmar (3 dygn) utan stöd av 
myndigheterna i händelse av kris. Detta gäller bland annat vatten-
förråd, och förnödenheter. En tankeställare! Tack Eddie och tack 
Sten för initiativet till denna föreläsning. Ett välfyllt lotteribord 
fann sina vinnare, som avslutning denna fina kväll i logen.

Mats Hyltén.

     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad 
 Datum: Onsdagen den 11 november 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 32 
 Recipiender: Dan Eriksson, Fredrik Mejer, Fredric Sundell, Jerker  
 Sundström 

  Gagnrad Borlänge19

FSM Allan Löwenhamn 
med recipienderna från 

vänster:
Jerker Sundström, 

Fredric Sundell, Fredrik 
Mejer, Dan Eriksson

Denna afton gick i sann 
vänskaplig anda, som 
kändes extra stark i och 
med att flera bröder, 
vilka inte besökt logen 
på länge återsågs i brö-
drakretsen. Kvällens 
gradgivning hölls av tj M, FSM Allan Löwenhamn och kvällens 
D Tomas Ström överraskade med något oortodox men välvald 
musik till in- och utmarsch. De fyra som hörsammat kallelsen att 
recipiera fick uppleva en mycket stämningsfull gradgivning. M 

uppehöll sig i sitt tal till recipienderna vid vad man kan förvänta 
sig av en vän.  I recepiendernas tacktal sade Fredric Sundell bland 
annat att en vän är någon som ger utan att begära något i gengäld. 
Kvällen avslutades med brödramåltid och angenäm samvaro med 
nya och gamla bröder.

Åke Danielsson

     Faktaruta
 Grad V: Trohetens Grad
 Datum: Fredagen den 22 januari 2016
 Antal besökare inkl. recipiender: 47
 Recipiender: Roland Vinberg, Rolf Hurtig, Alexander Edvardsson,  
 Jesper Ernholm, Erik Niklasson, Kenneth Vejdebring, Berne Felldin,  
 Lars Hansson, Einar Nagel, Nils-Edvin Troli 24 Gungner
 Gäster: Claes Karlsson, Leif Svensson 24 Gungner

  Vesthav Göteborg20

Från vänster: Nils-Edvin Troli, Rolf Hurtig, Berne Felldin, Einar 
Nagel, Alexander Edvardsson, Erik Niklasson, Jesper Ernholm, 
M Rolf Hackzell, Kenneth Vejdebring, Roland Vinberg, Lars 
Hansson

En fantastisk vinterdag med flera decimeter snö inramade denna 
afton med ljus från både marschaller och brandkorgar på utsidan. 
Det var fullt med bröder i Kajutan för inskrivning, köp av lotter 
m.m. Recipienderna samlades i väntrummet tillsammans med UB 
Tord Olsson. Det fanns glädjande flera bröder med lägre grader 
som fick sitta kvar i Kajutan med Jonas Westerlund, ”ålderman”, 
medan övriga bevittnade recipienderna som fick sin grad. Vi fick 
se en fin gradgivning med rekordmånga recipiender. I kapitelsa-
len informerades också om det kommande årsmötet och bussen i 
februari till Jönköping för Grad VI och ny mästarinstallation för 
SL Gotheim. Lars G Johansson tackade för uppvaktningen på sin 
80-årsdag. I det relativt trånga utrymme som Kajutan ger, blir det 
stimmigt värre när bröderna träffas efter att inte setts på nästan två 
månader. Mu Stefan Sandell fick ryta till ordentligt för att höra 
sig hörd och meddela att brödramåltiden var serverad. Sången till 
förrätten var ovanligt välljudande. Kunde nästan tro att det före-
kommit körträning under juluppehållet. 
Hans Berggren höll talet till logen och lade fokus på det som står 
i statuterna om ”förkovran”, ett tal om tal kan man säga. Siffran 
12 finns i många företeelser i vår värld, 12 kan delas med 3-4-6 
och med sig själv. Lärjungarna var 12, 12 som bas i ett gammalt 
räknesystem förekom länge, ex. dussin. Siffran 0 uppfanns av ba-
bylonierna för tusentals år sedan. Den kan tillräknas stor bety-
delse beroende på var den befinner sig i vårt räknesystem. Talet 
7 har kanske ännu mer förekomster ibland oss. Ex. bokstäverna 
i alla logernas namn, färgerna i regnbågen, dagarna i veckan, 
Roms kullar, kungarna som byggde Romarriket, magra och feta 
år, underverken. Listan kan göras väldigt lång. Mycket intressant 
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Kåseriet...
Något om Peter Forsskål, 
lärjunge hos Carl von Linné

Peter Forsskål skrevs in vid Uppsala Universitet som tioåring 
1742. Han avsåg att studera till präst men slutade. Vid 18 års 
ålder kom han tillbaka och blev lärjunge hos Carl von Linné. 
En kombination av teologi och botanik passade Peters intres-
sen. Han var mycket läraktig och fick stipendium för studier i 
andra länder och hamnade en tid i Arabien. Han skickade in-
formation och fröer till Linné varav några fröer blev till brän-
nässlor även i Sverige som Linné döpte till Forskålea tenacis-
sima. Linné förklarade att det är lika riskabelt att komma nära 
en brännässla som att hamna i gräl med Forsskål.

Trots sitt korta liv var han en tid informator åt greve Johan 
Gustaf Horn, samt medlem i Vetenskapsakademin i Göttingen. 
Peter Forsskål avled i malaria 1763, 31 år gammal.

Han skrifter som nedan nämns indelar han i paragrafer (§§),
oftast de som gäller hans filosofi, vilket är anledningen till mitt 
”reportage”.

Bifrostordens första grad är nämligen Peter Forsskåls §1: 
”Ju mer man får leva efter eget behag, ju mer är man fri. 
Näst livet kan därför inget vara människor kärare än fri-
heten. Ingen välbetänkt förlorar eller minskar den, utan att 
vara tvungen av övervåld och fruktan för något större ont”.
 
§2: 
”En förmån som av människor så högt älskas, behöver ingen 
inskränkning där alla älska dygd.
Vi böjas ofta av laster och oförrätter. Alltså bör gränser sät-
tas för oss, friheten bör mista sin skadliga del och det alltmer 
blir att man efter yttersta vilja får gagna andra och sig själv, 
men ingen skada”.

(Jag har tagit mig friheten att ändra gammelsvenskan lite, t.ex. 
af =av, öfwerwåld, sjelf/själv).
 

M Göran Persson, 30 Torgrim

Peter 
Forsskål, 
Stalnecke 
slott, porträtt 
målat av 
konstnären 
Paul Dahlman

Vad läser ni i Bifrost-Tidningen? Läser ni bara referatet 
från er egen hemmaloge? Där var ni ju med på gradgiv-
ningen och vet redan vad som hände.
Det finns annat intressant i vår tidning t.ex. hela 12 nya 
Mästare i storloger och grundloger, som presenterar sig 
själva. Ta del av deras visdomsord och vad de är för per-
sonligheter. När jag skrev denna krönika visste jag inte 
om alla presentationerna skulle få plats i detta nummer, 
men det visade sig att tryckeriet ordnat en fullständig 
presentation av alla tolv - Bra gjort!

I ledaren ”OSM har ordet” har vi fått oss många kloka 
ord till livs. Det är nu sista gången OSM Lasse Furuskog 
skriver där. Jag vill tacka Lasse för det fina samarbete vi 
haft under åren som gått, och önska honom lycka till i ett 
förhoppningsvis lugnare bifrostliv. Det kommer säkert 
att finnas ett och annat uppdrag att utföra i framtiden av 
honom för Bifrost.

I redaktörens spalt meddelas ibland sådant som kan vara 
till glädje och nytta för referenter eller andra som vill 
skriva i Bifrost-Tidningen. Det är enda sättet för mig att 
nå ut till er alla. Kom gärna med tips, idéer eller syn-
punkter på tidningen, min mailadress finns längst ner i 
spalten. Jag behöver verkligen era åsikter för att kunna 
förbättra innehållet.

Lite om vad som händer i logerna finns på Face-Book 
och andra sociala medier (som t.ex. medlemsportalen). 
I dagsläget ska dessa inte ersätta vår tidning, utan kan 
vara ett komplement till denna, för att få ut information 
om vår Orden. Använd Face-Book m.m. med omdöme. 
Det kommer nu bestämmelser om att för att vissa ålders-
grupper ska få använda sociala medier ska föräldrarna 
godkänna detta. Det gäller väl inte er kära läsare, eller?

Snart är det Riksting i Uppsala och då kommer vi för-
hoppningsvis att träffas där. Ni som inte har möjlighet att 
komma dit får läsa i nästa nummer om allt trevligt och 
intressant som hände där.

I hopp om en skön vår 
med många möten inom 
Bifrost.

Jan Svensson, 
Redaktör

St. Trädgårdsgat. 15 A 
593 35 Västervik

Tel: 0490-370 57  
Mobil: 073-074 10 19 

jan.vastervik@gmail.com

Redaktören har ordet 
Bifrosttidningen nr 1
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teelse. Talet till logen och recipienderna hölls av M Rolf Hackzell. 
Troheten var ämnet i talet och relaterade till familj, jobb och loge-
arbete som viktiga saker i livet för Rolf. Talet från recipienderna 
hölls av Einar Nagel. Claes Karlsson, gäst från 24 Gungner, talade 
om sin tacksamhet och ökade förväntningar av att för tredje gång-
en besöka 20 Vesthav. Drog också en historia om den ”trogne” 
mannen som passade väl i logekvällens sammanhang. 
Mästarbordets blommor erhöll Lars G Johansson för han fyllt 80 
år. I sitt tacktal sa han två viktiga saker, det var helt rätt att ge mig 
blommorna och att han jobbar på att fylla 90 år. Så var det dags 
för lotteridragningen. Claes Karlsson från 24 Gungner gick hem 
med en vinst och vår duktige Mu Stefan Sandell kammade hem 
den stora vinsten.

Morgan Carlsson,  referent
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     Faktaruta
 Grad V: Trohetens Grad
 Datum: Tisdagen den 19 januari 2016
 Antal besökare inkl. recipiender: 32
 Recipiender: Jan-Erik Gustafsson 22 Righeim, Toni Lassila 27   
 Odinsal
 Gäster: Bengt Lorich, Tomas Lindkvist, Thomas Andersson, Johan  
 Nälsén samtliga 27 Odinsal

  Righeim Gävle22

Recipienderna Toni 
Lassila och Jan-Erik 

Gustafsson

Righeim började 
v e r k s a m h e t s å r e t 
2016 med en grad-
givning i Grad V, 
som är en mycket fin 
och stämningsfull 
grad. Logens tjänst-
görande bröder gjor-
de ingen besviken 
och många uttryckte 
efteråt uppskattande 
ord för väl genom-
förd ritus. 

Även ljussättningen fick lite extra beröm så en fjäder i hatten till 
logens belysningsansvarige. Brödramåltiden föll bröderna väl i 
smaken och på grund av några sena avhopp orsakade av sjuk-
dom – det är ju den tiden på året – fanns där gott om mat för de 
hungriga bröderna. Logen gästades av bland annat Ordens äldste 
broder som nyligen passerade 100 år, Bengt Lorich, som känner 
sig nästan som hemma i vår loge. 

Det kan mycket väl bero på att han en gång i tiden var med och 
startade den. Tacktalet från recipienderna hölls av recipienden 
från Odinsal, Toni Lassila, som tackade för fin gradgivning och 
den trevliga samvaron. Tomas Lindkvist, Ex-M i Odinsal, gjorde 
reklam för den kommande installationen i Tirfing då storlogens 
sittande Mästare kliver av och han själv tillträder som ny Storlo-
gemästare. Kvällen avslutades med det sedvanliga lotteriet, utfört 
av undertecknad själv, man blev dock utan vinst.

Daniel Holmgren

     Faktaruta
 Loge utan reception
 Datum: Fredagen den 11 december 2015
 Antal besökare: 46

  Forsete Malmö23

Julstämning bland bröderna och i logen

Vilken aktivitet är den absolut populäraste i vår loge? Jo du gissa-
de rätt. Det årliga julbor-
det. Det känns faktiskt 
lite speciellt. 

Bengt Fernerud, 
Lasse Levin

Alla är glada och upp-
spelta. Kvällen kommer 
att innehålla en loge utan 
reception med efterföl-
jande måltid.

M Bengt Widén, 
Christer Andersson

M Bengt ledde logen ge-
nom ritus, och vid ordet 
fritt berättade han bland 
annat att han och Bo 
Friis tidigare under da-
gen deltagit i bortgångne 
brodern Mats Tjörnhammars begravning. Parentation kommer att 
hållas vid senare tillfälle. Vår ExM Kent Nyzell sänder en häls-
ning till bröderna. Kent har flyttat över från Forsete till Vesthav. 
Vi önskar Kent lycka till i Göteborg och Vesthav. Efter ett perfekt 
genomfört kapitel så stegar bröderna vidare mot matsalen, där jul-
bordet väntar. Munskänken Mikael Juvin hälsar alla välkomna till 
bords. Efterhand som julbordets delikatesser avnjöts, fylldes det 
på i glasen, och snapsvisorna avlöste varandra. Talet till Orden 
hölls av M Bengt, där han berättade att han kommer att kvarstan-
na som Mästare även nästa år. Det var ett positivt besked. Tack 
Bengt. Talet till logen hölls av Peter Faleborn. M Bengt delade ut 
mästarbordets blommor till Christer Andersson som nu efter mer 
än tio år slutar sin tjänst som VB.
Efter julgröt, kaffe och ett intensivt påhejat lotteri så började åter-
färden mot hemmet. 

Rolf Magnusson
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     Faktaruta
 Grad V: Trohetens Grad
 Datum: Onsdagen den 13 januari 2016
 Antal besökare inkl. recipiender: 33
 Recipiender: Bengt Johansson, Mikael Juvin
 Gäst: Per-Ola Somers 18 Mjölner

Från vänster 
M Bengt 
Widén, Bengt 
Johansson, 
Mikael Ju-
vin, Thomas 
Holm

Bifros tåre t 
började ti-
digt för 23 
Forsete. Ett 

typiskt skånskt vinterväder rådde, innebärande snålblåst och bar-
mark med ishalka. Mästaren Bengt hade lite huvudbry med att få 
ihop tjänstgörande bröder. Men det är ju ganska vanligt i och med 
att alla ordinarie inte har nått upp till Grad V ännu. Men skam den 
som ger sig. Flera bröder fick prova på att tjänstgöra på platser 
man aldrig suttit på tidigare. Inspirerande tyckte några. Ritus ge-
nomfördes på ett fint sätt, och våra två recipiender fick ta del av 
lärdomsord om trohet.
 Vid ordet fritt tackade M Bengt de bröder som hoppat in som 
ersättare. Han påminde också om kommande arrangemang. An-
ders Nordborg påminde också om SL Gotheims Grad VI i Jönkö-
ping. Lennart Bengtsson berättade uppskattande om sina besök 
hos logen 34 Linneus i Växjö, och hade även med sig en hälsning 
därifrån.
Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av M Bengt. Han läste 
då upp ett mail han erhållit från OSM Lasse Furuskog, som drab-
bades av sjukdom strax innan jul, men som nu är på väg tillbaka 
igen. Talet till logen och recipienderna hölls också av M Bengt. 
Han berättade om de båda recipiendernas hängivenhet för vår loge 
genom idogt arbete. Recipienderna höll tillsammans ett tacktal. 
Lennart Bengtsson framförde i sitt tal ett önskemål om att återin-
föra den presentation som vi tidigare haft av bröder vid måltiden. 
Det har varit ett mycket uppskattat inslag.
Mästarbordets blommor delades ut till YL Jörgen Hermansson. 
Efter ett avslutande lotteri gick bröderna hem med en och annan 
vinst. 

Rolf Magnusson

 

     Faktaruta
 Grad V: Trohetens Grad
 Datum: Fredagen den 13 november 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 30
 Recipiender/faddrar: Claes Carlsson/Kenneth Lundahl och   
 Mikael Lövdahl/Gert Johansson

  Gungner Borås24

Då inföll sig den otäcka dagen på vår dag. Fredagen 13 novem-
ber är en svår dag för vissa. Datum till trots, utfördes ritus på ett 
utmärkt sätt. Sedan var det dags för 24 Gungners traditionella gå-
samiddag. Med svartsoppa till förrätt och äppelpaj till efterrätt. I 
talet till Orden talade M Fredric om hur fredagen den 13 uppkom. 
Och vilka myter som finns kring denna dag. Talet till recipiender-

     Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad
 Datum: Fredagen den 15 januari 2016
 Antal besökare inklusive recipiend: 21
 Recipiend: Tommy Andersson

Årets första recipiend Tommy Andersson

En kall fredagskväll samlades bröderna 
för gradgivning. Som vanligt genomför-
des ritus med van hand av Mästare Fre-
dric Björk, fast med många nya på ovana 
platser. Efter en stunds mingel och gra-
tulationer till recipienden bjöd Munskän-
ken välkomna till bords. Talet till Orden 
hölls av Mästare Björk. Efter det talade 
Claes Berg om att alla skulle hjälpa till 
att utveckla och utöka logen. Recipien-
dens tal hölls av Tommy Andersson, en-
sam som han var. Mästarbordets blommor gick till Kenneth Lun-
dahl för ett gott arbete och hjälpsamhet om något skulle saknas. 
Efteråt vidtog kaffe, historieberättelser samt dragning på lotteriet.

L. Eliasson

na handlade om 
framförallt den 
glädje det varit för M Fredric att följa deras väg fram till Grad V. 
Och att nu börjar en ny väg, den mot storlogen Gotheim. Från re-
cipienderna höll både Claes och Mikael anförande. Mästarbordets 
blommor delades ut till Lasse Larsson, som har varit starkt del-
aktig i det breda sortimentet Munskänkarna kunde erbjuda denna 
kväll.

Fredric Björk

M Fredric Björk 
i mitten med 

recipienderna 
Claes, Mikael 
och faddrarna 
Kenneth Lun-

dahl, Gert 
Johansson

     Faktaruta
 Grad V: Trohetens Grad
 Datum: Torsdagen den 26 november 2015
 Antal besökare inklusive recipiend: 56
 Recipiend: Kenneth Lindblom 4 Valhall
 Gäster: SLM Per Dyberg Heimdal, Nilseric Ståhlberg 2 Eyrabro   
 Havamal, ExM Göran Kimell, Olavi Ollikainen, Bo Hjulström,   
 Harald Ortliden och Kenneth Lindblom 4 Valhall, Karl Gunnar   
 Karlstedt 5 Åsagård, Stig Axelsson 8 Manheim, M Karl-Gustav von  
 Wicken, Jubelbroder Astor Baldesten, Claes-Göran    
 Hörnqvist, Tommy Svensson och Finn Hultman16 Runheim,   
 M Bernt Carlsson och Jan Lindell 32 Runrike

  Alvheim Eskilstuna25

Sista gradgivningen för året med efterföljande julbord hade vi 
besök ifrån Stockholm. Jag tror att alla stockholmslogerna var re-
presenterade. De hade varit på ett studiebesök i närheten. Även 

Från vänster 
Kenneth Lindblom och M 

Conny Halvardsson

den enda recipienden bidrog 
de med. De hade tydligen med 
sig fru Fortuna också eftersom 
vinsterna följde med deras 
buss hem. M Conny Halv-
ardsson och de tjänstgörande 
bröderna genomförde en stil-
full gradgivning. Recipienden 
Kenneth Lindblom tackade 
för en fin gradgivning.                                                                   
Henry Lind uppvaktades med 
anledning av hans 75-års dag. Mästarbordets blommor fick Pehr 
Odell, det visade sig att Pehr har varit bifrostbroder i 40 år. Pehr 
var ju den stora drivkraften att Eskilstuna kom på bifrostkartan.

Libris colligendis

     Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad
 Datum: Fredagen den 13 november 2015.
 Antal besökare inkl. recipiender: 55
 Recipiender: Björn Alm, Tommy Carlsson, Kurt Friberg, Mats   
 Hulthén, Jan Preutz.
 Gäster: OSM Lars-Erik Furuskog, OL Bo Löfgren, OM Hans   
 Wallberg, OR Tom Stjernschantz, OH Jon Asp, M Anders Ekström  
 29 Rosheim, Mikael Olsson 16 Runheim, Kjell Karlsson och Roy   
 Nilsson 17 Grimner, Anders Boethius och Hans Berggren   
 20 Vesthav, Thomas Lindqvist 27 Odinsal, Lars Frölander 31   
 Rimfaxe samt Hans Bild och Zoltan Tihanyi 34 Linneus

  Vanadis Karlskrona26

Bakre raden fr v: OSM Lars-Erik Furuskog, M Jens Östling.
Tredje raden fr v: Tom Stjernschantz, Hans Wallberg, Bo Löf-
gren. Andra raden fr v: Jon Asp, Tommy Carlsson, Kurt Friberg, 
Björn Alm. Främre raden fr v: Jan Preutz, Mats Hulthén

Under årets sista logekväll hade Vanadis glädjen att gästas av ett 
stort antal bröder från såväl Ordens Direktorium som från ett fler-
tal loger från andra landsändar i Sverige. Dock ska nog detta fak-
tum inte enbart tillskrivas de sympatiska bröderna i Vanadis, nej 
den här gången var det nog damernas förtjänst att så många herrar 
hade valt att besöka Karlskrona denna helg. Med anledning av att 
Karlskronas damloge Galatea instiftades under lördagen så hade 
många bröder tagit tillfället i akt att också vara med under freda-
gens gradgivning. Även om det kan bli lite trångt, men gemytligt, 
i rummet där ädla drycker kan avnjutas, så är det alltid mycket 

uppskattat att få träffa bröder från andra loger. I kapitelsalen ge-
nomfördes ritus på ett föredömligt sätt, vilket flera av besökarna 
också berömde. Under brödramåltiden höll OL Bo Löfgren talet 
till Orden. Bo passade då på att berätta lite om Ordens historia och 
hur den har utvecklats sedan 1925. 
M Jens Östling hälsade de nya bröderna i graden välkomna och 
i sitt tal till logen och recipienderna uttryckte Jens att ”det går 
bra för logen 26 Vanadis nu, medan det går sämre för stadens 
hockeylag KHK som istället får leva på hoppet”. Björn Alm höll 
recipiendernas tal och kåserade lite om vad ”hopp” kan betyder 
och att begreppet ”hopp” kan ha flera innebörder, dock hoppades 
Björn på en fortsättning i logen och Bifrostorden. 
Som brukligt så avslutades måltiden med lotteri och till Vanadis 
stora glädje så lyckades ett flertal av gästrna få med sig en lot-
terivinst hem. 

Peter Pettersson   

     Faktaruta
 Loge utan reception
 Datum: Fredagen den 27 november 2015
 Antal besökare: 38
 Gäst: Jes Suhr 10 Withala

  Odinsal Uppsala27

Som vanligt ett muntert gäng som samlas innan jul för att avnjuta 
en loge utan reception. Stämningsfull ritus även om reception är 
att föredra. Våren 2016 kommer inte att se ut som den brukar då vi 
ju är den loge som organiserar årets Riksting. M Thomas Hellsten 
rapporterar att det mesta är förberett och att det nu är stort fokus 
på att bemanna de olika arbetsgrupperna. De flesta av oss bröder 
kommer att behöva ta sig an någon uppgift under Rikstinget. Allt 
ifrån avancerade och ansvarsfyllda uppgifter till mindre krävande 
men ack så nödvändiga sysslor såsom vägvisare och värdar för 
våra gäster på de olika ställen vi kommer att vara på. 
För första gången hade vi en jultallrik till brödramåltiden, ett ini-
tiativ av Munskänken som föll väl ut. Lotteriet var som vanligt 
riggat då jag inte heller denna kväll vann något.
När detta referat färdigställs kan jag meddela att det under decem-
ber genomfördes två av våra traditionella tomteträffar. Vi hade 
väldigt trevligt.

Mikael Sjölander

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad
 Datum: Fredagen den 20 november 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 48
 Recipiend/fadder: Jörgen Palmér/Johan Torstensson

  Gondler Kalmar28

Från vänster fadder 
Johan Torstensson, rec. 

Jörgen Palmér och M 
Bo-Lennart Holmsten.

Beckmörkt när man kom-
mer till logelokalen men 
väl där inne så är det ljus, 
varmt och välkomnande 
människor vid höstens 
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tredje logemöte. En recipiend denna gång men logelokalen ändå 
fylld till bredden. Logearbetet och ritus leds som vanligt av M 
Bo-Lennart Holmsten som gör det hela till en stämningsfull stund. 
Efter ritus gratulerades Sune Karlsson och Rune Rudolfsson som 
fyllt år. Även vår Mästare som också ”nollat” gratulerades med 
blommor och överraskning under ledning av FSM och ASM. Bo 
Herborn, logens ålderman, som fyllt år sedan förra logemötet men 
gratulerats i hemmet fick ett omnämnande. Bo som är rapp i tan-
ken och sinnet tackade och svarade genast med ett citat ”Att fira 
födelsedagar är sunt. Statistiken visar att de som firar flest födel-
sedagar också är de som lever längst”.   
Brödramåltiden var en av kvällens höjdpunkter. Julbord! Efter 
hyllningen till fosterlandet höll ASM Jonas Hagström ett tal med 
mycket fin innebörd om att hjälpa, stötta och framför allt lyssna på 
vännen när så behövs. Alltså mycket gemensamt med bifrosttan-
ken och Jonas avslutade med, ”visa när du behöver stöd så finns 
det alltid en Broder”.
M Bo-Lennart Holmsten berättade kortfattat om graderna gång 
och dess innebörd samt det glädjande att vi i Gondler under året 
fått nio nya bröder. Vi hoppas givetvis på samma fina tillväxt med 
flera nya recipiender redan i februari. Under brödramåltiden lät-
tade ExM Jan Sellman på stämningen med flera roliga Limerickar. 
Recipienden Jörgen Palmér tackade för den fina gradgivningen 
som var högtidlig, ceremoniell och trevlig. Jörgen berättade att 
han känner sig varmt välkommen i vår krets efter att ha ”testat” 
att vara med på en aktivitet utanför logekvällarna och även på vårt 
fina 15-årsjubileum i augusti. Efter måltiden berättade Alf Karls-
son om sitt intresse för solvärme och hur man kan utvinna mer 
energi än vad man gör av med. Detta överskott kan man sälja till 
olika distributörer och på så sätt få ett ekonomiskt tillskott. Ut-
vecklingen på solfångare och utrustning har under senare år varit 
stor.  Alf berättade att när de flyttade in i sin villa 1975 så hade 
de en årsförbrukning på 24 000 kWh, denna är idag 5 000 kWh 
inklusive hushålls-el. Jag tror det är många som vill gå in lite mer 
på djupet av detta, det är ju hur som helst mycket intressant. 
Mästarbordets blommor tilldelades Johan Torstensson för sitt jobb 
med trevliga aktiviteter och för att han är en engagerad fadder. 
Andra buketten till IL Ingvar Oscarsson för sitt engagemang som 
IL. Till sist hälsade M Holmsten alla bröder välkomna till decem-
berlogen som är en Grad IV. 
Kvällen fortsatte traditionsenligt med kaffe och lottdragning un-
der stort gemyt.

     Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad
 Datum: Fredagen den 18 december 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 47
 Recipiender: Åke Carmström, Anders Edh
 Gäster: OL Bo Löfgren, Jan Branting, Roger Tarsén, Kjell   
 Holm 17 Grimner, ExM Åke Ekstam 19 Gagnrad, Sven   
 Ahlbäck, Lars-Eric Olsson 10 Withala

Åke Carmström, Anders 
Edh och 
M Bo-Lennart Holmsten.

Beckmörkt ute, inte kallt 
cirka 10 plusgrader den-
na decemberkväll. Det 
märktes med en gång att 
det var julstämning i lo-

gen när bröderna samlades innan ritus för glögg och pepparkaka 
vilket är tradition vid decemberlogen. M Bo-Lennart Holmsten 
genomförde ritus och ledde arbetet i kapitelsalen på ett utmärkt 

sätt. I kapitelsalen uppvaktades Hans Hortlund som fyllt år och 
Lars-Eric Olsson från Withala hälsades välkommen till Gondler 
för en kommande flytt hit. Stämningen i kapitelsalen blir alltid lite 
extra när det är många gäster och när någon från OD förärar oss 
ett besök som denna kväll OL Bo Löfgren.
Efter ritus var vi åter för påfyllning av glögg, pepparkaka och 
sammanstrålning med de bröder som har lägre grad och som inte 
kan vara med i kapitelsalen men gärna är med på brödramåltiden, 
detta är ju mycket trevligt och glädjande.
Efter hyllning till fosterlandet och vår Orden berättade ExM Jan 
Sellman om hoppet för att knyta an till kvällens grad och kopp-
lingen till Bifrostorden till exempel att hjälpa en vän att återfå 
hoppet. Jan läste även Viktor Rydbergs dikt Tomten med en härlig 
och fin känsla M Bo-Lennart Holmsten välkomnade recipiender-
na till graden. Åke Carmström tackade för en fin gradgivning från 
recipienderna och berättade att han trivs i vår loge och känner sig 
hedrad samt önskade alla en God Jul. Även den andre recipienden 
Anders Edh stämde in i detta.
Det saknades som sagt inte julstämning så vad passar bättre än en 
julsång, detta ordnade Anders Jonsson som sjöng sången Strålan-
de stjärna A cappella, takterna från Kalmar Manskör märktes. An-
ders Bergenfeldt berättade en solskenshistoria om hur han hjälpt 
en flykting och hans familj på tåget till Linköping. De förstod 
inte varandras språk men det kunde lösas med hjälp av Google 
översättning på mobilen. Tekniken kan vara rätt bra ibland. Även 
undertecknad slog ett slag för vår aktivitetsgrupp och deras aktivi-
teter och uppmanade de bröder som inte besökt träffarna att göra 
så. Det är mycket trevligt och gemytligt och vi är lyckligt lottade 
att vi har en sådan aktiv grupp i Gondler. 
Mästarbordets blommor gick traditionsenligt till vår cateringfirma 
med Gun Svensson i spetsen som ”boss” i köket tillsammans med 
sin man Anders och son Markus. En andra bukett gick till ExM 
Jan Sellman för sitt fina tal, arbetet för logen och för all rådgiv-
ning. M Bo-Lennart Holmsten gav också lite statistik för 2015. 
Vi är nu 85 bröder i logen, har ett snitt på 45 besök per logekväll 
vilket är bra, vi har fått 10 nya bröder detta år. Mästaren önskade 
också en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år och på återseende i 
januari.
Kvällen avslutades traditionsenligt med kaffe, lottdragning, en 
och annan trevlig historia och juldikt framfördes också.

Per-Olof Svensson referent

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad
 Datum: Måndagen den 9 november 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 24
 Recipiender/faddrar: Lennart Brolin/Ove Fahlqvist, Lars   
 Ramkvist/ Jörgen Jansson

  Torgrim Hudiksvall30

Från vänster 
ses. M Göran 
Persson, Len-

nart Brolin, Ove 
Fahlgren, Lars 

Ramkvist, Jörgen 
Jansson

Logen 30 Tor-

grim kunde återigen glädjas åt nya recipiender som sökte inträde 
i logen och Bifrostorden. Som alltid en väldekorerad och välmö-
blerad kapitelsal, iordningställd under ledning av Intendent Hans 
Lundberg.
Mästarens kallelse till gradgivning, hade hörsammats av ett stort 
antal bröder. Stämningen var god redan i det minglande sällska-
pet i väntan på intåg i kapitelsalen. Fulltalig bemanning av tjänst-
görande bröder och uppradade på kapitelsalens båda långsidor, 
resterande som för dagen inte tilldelats något annat uppdrag än 
att bistå enligt ritus. Recipienderna kände nog av den högtidliga 
stämningen när de fördes in för att anträda vägen mot Grad I. Allt 
avlöpte dock efter bästa förmåga, recipienderna fick också tillfälle 
att bida sin tid när ritus så påkallade. Då båda antagits som nya 
medlemmar i Bifrostorden och logen 30 Torgrim förnimmes en 
mer glädjefull stämning inför uttåget och sedvanliga gratulationer 
och välkomnande till brödraskaran.
Efterföljande brödramåltid hade inget övrigt att önska, god mat 
och trevlig kvinnlig servering, som kryddades med tal av båda 
våra nya medlemmar.
Kaffe efter avslutad ritus och givetvis lottdragning med Skattmäs-
taren i högform, allt guld till logens bästa.

Bo Sjöberg

Forts. på sidan 43
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     Faktaruta
 Loge utan reception samt lokalinvigning och parentation 
 Datum: Tisdagen den 8 december 2015
 Antal besökare: 36
 Gäster: Astor Baldesten, Bengt Hellström, Björn Torstenius,   
 Hans Söderström, M Karl-Gustav von Wicken, M Kent Andersson,  
 Kjell Andersson, M Thomas Hellsten, Thomas Lindqvist, OR Tom  
 Stjernschantz och Tommy Lundin

  Runrike Täby32

Odd Fellow-huset vid Täby Kyrka

I början av året brast vår brödrakejda, då broder Lennart Lantz 
tillika logens ASM lämnade oss. Till sommaren blev vi uppsagda 
från de lokaler vi tidigare huserat i och på grund av ett samarbete 
med en tilltänkt hyresvärd inte gick i lås, kom logen att stå utan 
lokaler för vår verksamhet efter våren. Under hösten brast så åter 
den lappade brödrakedjan, då Sk Alf Westermark korsade bifrost-
bron. Utan ändamålsenliga lokaler och med två brustna länkar, 
varav bägge på tunga positioner i direktoriet, skulle det visa sig att 
2015 blev ett prövningens år för vår loge.
När vi så slog upp portarna till årets sista sammankomst, var det 
därför med stor glädje över att äntligen få möjlighet att välkomna 
bröder och gäster för att inviga våra nya ordenslokaler, men sam-
tidigt en stund för allvar, eftertanke och reflektion.
Eftersom det både stod lokalinvigning och parentation på sche-
mat, valde vi denna gång att genomföra en loge utan reception. 
Lokalinvigningen förrättades högtidligt med hjälp av Ordens 

     Faktaruta
 Loge utan reception och årsmöte 
 Datum: Tisdagen den 12 januari 2016
 Antal besökare: 19

Årets första sammankomst, tillika den sista för verksamhetsåret, 
ägnades bland annat åt att genomföra logens årsmöte. Som tidi-
gare konstaterats blev 2015 ett oår för logen, men i takt med att 
vi bor in oss i våra nya lokaler, finns alla möjligheter att få en 
bättre kontinuitet i såväl gradgivningar som klubbaftnar och där-
med fortsätta utvecklingen av logen. Nytt inför året är att dela in 
logen i arbetsgrupper som var och en ansvarar för det nödvändiga 
för- och efterarbetet i samband med varje gradgivning.
Enligt logens uppföljningar, anser både egna bröder och gäster att 
kvaliteten på maten är en mycket viktig ingrediens för en lyckad 
logekväll. Den mat som serveras vid våra brödramåltider får all-
tid stort beröm, men den här gången var nog den enhälliga upp-
fattningen att leverantören överträffat sig själv. Det bådar gott för 
framtida brödramåltider och kan fungera som en utstucken haka 
och uppmaning till bröder från andra loger - inte minst våra ”ku-
siner”, d v s de som bor i logen 32 Runrikes upptagningsområde, 
men som tillhör andra loger - att besöka oss och testa om vi har 
rätt. Givetvis hoppas vi att våra nya lokaler, med goda kollektiva 
förbindelser, ska bidra till en högre närvaro på våra logekvällar 
även bland egna bröder, som uppmanas att notera årets samtliga 
gradgivningar i almanackan redan nu.

Mattias Boldt, Referent

Räntmästare, under benäget bistånd av Mästare från våra grann-
loger. Det var en utmaning att kombinera dessa tre olika ritus och 
samtidigt genomföra dem i nya lokaler, med många inhoppare på 
tjänstgörande befattningar. Handen på hjärtat finns det en del ut-
rymme för utveckling, men förutsättningarna finns numer där och 
det är ju bättre att gå i den riktningen än tvärtom.
Trots att den nödvändiga intrimningen av rekvisita, logistik och 
ritus bara påbörjats, är vi från och med nu inhysta i Odd Fellows 
lokaler i Täby. Lokalerna är väl lämpade för vår Ordens verksam-
het och belägna mitt i Runriket, med Täby Kyrka som närmsta 
granne. Vi hoppas också att Alf och Lennart skulle ha tyckt att de 
fick ett fint avsked sin sista logekväll.

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad och parentation
 Datum: Torsdagen den 26 november 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 20
 Recipiend/fadder: Kennert Johansson/ Bengt Håkansson

  Linneus Växjö34

Mästare Sten Sjödahl kunde hälsa välkommen till årets sista grad-
givning, med vetskapen om att en ny recipiend tålmodigt vän-
tade utanför kapitelsalens dörr. Som vanligt hade vår fadderloge 
Withala ställt upp för att vi skulle ge vår nye broder ett fint mot-
tagande. 
Denna gång var det inte bara glädje över att vi fick en ny medlem 
i vår loge, utan också ett vemod över att en av vår loges grundare 
avlidit. Sten höll en fin parentation som avslutades med en tyst 
minut till minne av Jan Bexner.
Sten kunde också meddela att tre bröder erhållit Grad III och en 
broder grad V sedan förra logeaftonen. Han betonade också vik-
ten att vi kan bli ännu fler medlemmar i logen och uppmanade 

Forts. på sidan 44
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 MARS
 Dat  År  Loge  Namn

 APRIL
 Dat  År  Loge  Namn

 MAJ
 Dat  År  Loge  Namn

 Jubilerande Bifrostbröder Personalia

1 70 Mjölner Börje Månsson
1 75 S:t Örjan Ulf E Kåvehed
3 60 Gungner Christian Magnusson
3 60 Junehus Sten Joensuu
3 70 Runheim Willy Eder
3 80 Vesthav Jerrie Cederberg
4 60 Vanadis Anders Carlsson
5 75 Mjölner Jan Larsson
6 75 Mjölner Kjell Jeppsson
9 60 Odinsal Per Hammarling
11 70 Righeim Gunnar Törmä
12 70 Löfstad Alexander Marszalek
12 70 Rosheim Anders Stålhammar
13 75 Junehus Evert Lundquist
13 75 Torkild Ewert Arldén
14 50 Grimner Peter Wretlund
16 85 Runheim Astor Baldesten
17 70 Gondler Arne Säll
18 80 Runheim Lars-Erik Eriksson
19 70 Junehus Leif Wiberg
19 60 Mjölner Per-Olof Grimbäck
20 50 Eyrabro-H Andreas Martengård
21 70 Manheim Alf Stroff
22 50 Norheim Mikael Albinsson
22 50 Norheim Niclas Appelquist
24 60 Righeim Carl-Anders Nilsson
25 60 Norheim Jan Söder
27 60 Manheim Anders Jidinger
29 60 Withala Thomas Lundgren
30 50 Grimner Magnus Nilsson
31 75 Midgård Hans Mårtensson

2 85 Alvheim Börje Nilsson
2 70 Torkild Kjell Askerlöf
3 70 Gondler Alf Karlsson
4 70 Manheim Koco Trifunovski
4 60 Withala Tomas Granlund
5 50 Odinsal Måns Reichenwallner
5 75 Runheim Anders Hultman
6 50 Junehus Peter Svärd
6 50 Midgård Jesper Rosell
6 75 Righeim Torbjörn Scherp
7 50 Grimner Stefan Kallström
8 60 Aroshus Dan Lundhem
9 70 Grimner Lars-Erik Johansson
10 70 Mjölner Sven Hermansson
11 75 Manheim Ulf Adelstrand
12 70 Midgård Billy Du Rietz
14 80 Junehus Sven-Olof Wilhelmé
14 60 Nicopia Carl-Jan Ekberg
14 70 Torkild Lars Larsson
16 80 Grimner Gustaf Sandeen
16 75 Mjölner Weste Elfström
16 60 Norheim Roger Oskarsson
17 80 Manheim Per Johan Jönis
17 70 Solheim Jan-Olov Andersson
18 60 Åsagård Carl-Henrik Svensson
21 70 Runrike Gunnar Berselius
22 80 Eyrabro-H Per-Erik Odler
23 75 Carolus Yrjö Palonen
23 60 Forsete Thony Borglin
23 70 Torkild Anders Wirtanen
23 50 Vesthav Pierre Wigertz
29 70 Mjölner Kjell Andersson
29 60 Mjölner Jan Gustavsson
30 70 Solheim Carl-Eric Engström

1 60 Odinsal Göran Östbrink
3 80 Manheim Udo Österberg
4 60 Nicopia Bernt Seger
5 50 Åsagård Thomas Fahlén
5 70 Nicopia Hans Eriksson
6 50 Junehus Christer Ståhlkrantz
6 60 Löfstad Jan Pettersson
9 50 Eyrabro-H Claudio Vargas
9 50 Grimner Johan Persson
10 50 Forsete Glenn Svensson
11 75 Runheim Bo Norrgård
14 85 Grimner Berndt Gustavsson
15 70 Alvheim Klaus Joki
15 75 Åsagård Ulrich Vilmar
15 60 Gondler Bo Carlsson
15 75 Withala Håkan Petersson
16 50 Nicopia Joakim Bergqvist
16 70 Withala Weimar Dahlesson
17 80 Eyrabro-H Rolf Sundström
18 90 Aroshus Nils Westermark
20 70 Grimner Gert Gränsmark
20 75 Junehus Kjell-Åke Gillstedt
22 70 Gagnrad Leif Folkesson
23 60 Åsagård Herman Keussen
23 80 Junehus Jan Knutsson
23 50 Löfstad Tony Gustafsson
23 70 Manheim Johny Gustafsson
24 70 Grimner Hans-Peter Kjellgren
25 70 Torgrim Robert Fahlgren
27 80 Runheim Per Hellström
30 90 Löfstad Nils Wallén
31 75 Gagnrad Hans Wahlberg

Ordens Minnesfond
När Du eller logen vill hedra en bortgången broder 

Sätt in bidrag på plusgiro 19 99 71-3
Märk talongen med avs. namn, broder som ska hedras och ”Minnesfonden”

  Dat                                          Namn                                     Loge                        Grad

   Brustna länkar

1 oktober Sven Sjöö Nicopia VII
9 november Roy Nygren Gungner X
14 november Mats Tjörnhammar Forsete III
18 november Alf Westermark Runrike IV
5 december Bosse Otterborg Löfstad IX
10 januari Lars-Erik Lindqvist Eyrabro-Havamal IX
12 januari Lars Thörngren Manheim IX
14 januari Owe Cleverstam Valhall X
18 januari Raymond Karlsson Valhall IX
21 januari Karl Klingberg Carolus IX
27 januari Gotthard Segerbom Vesthav IX
 

Forts. på sidan 46

OI – har ordet...
Allan Jensen heter jag, 53 år gammal och tillhör logen 8 
Manheim, Stockholm. Under större delen av mitt yrkesverksam-
ma liv har jag ägnat mig åt ”upplysande verksamhet” och arbetat 
inom belysningsbranschen. Sedan ett tjugotal år tillbaka är jag 
egen företagare och entreprenör som numera lämnat butiksä-
gande för att driva ett bolag inom belysningsförvaltning.

Redan som trettonåring stiftade jag 
bekantskap med Bifrostorden då min 
far, Bent Jensen, den 16 septem-
ber 1976, fick sin första grad i 8 
Manheim. Redan då väcktes mitt 
intresse för Orden men det skulle 
dröja elva år till innan jag i maj 
1987 stod framför Mästaren Sture 
Brännström i logen 8 Manheim och 
fick min första fråga: Varifrån…

Min son William är i sin tur upp-
vuxen med Bifrostorden och nu är 
han glädjande nog tredje generatio-
nen av familjen Jensen som är med 
i Orden och William är i nuläget 
innehavare av Grad III. Det är härligt 
att se många unga medlemmar i Orden 
och Manheim har idag ett 15-tal bröder 
under 25 år. Det känns som ett gott bevis på att 
Bifrostorden har värdegrunder som även attra-
herar dagens ungdomar.  
Vid senaste Rikstinget i Stockholm fick jag av 
OSM den stora äran att bli Ordens Intendent.
Förfrågan om att ingå i Ordens Direktorium har 
ställts tidigare men först nu känner jag att tid 
och möjlighet finns för att anta uppdraget med 
kraft och entusiasm.

Ordens Intendent är en nygammal befattning 
som återuppstod år 2007 efter att ha haft ett 46-årigt uppehåll. 
Som OI har jag, inför OSM ansvar för rekvisita, regalier och 
annat material som används inom Orden. OI har även ansvar 
för att kapitelsalen i Rikslogen iordningställs enligt ritus. Vid 
Ordenskansliet i Stockholm finns ett lager av rekvisita, regalier 
och profilprodukter som logerna i landet beställer från. Det ligger 
i OI:s ansvar att hanteringen av detta fungerar 
smidigt för kansliet och därför är det av bety-
delse att OI finns i dess närhet.
Jag vill, tillsammans med stor- och grundloger-
nas Mästare och Intendenter, bidra med råd och 
kunskap kring vårt material och om så behövs, 
förnya och/eller förändra logernas rekvisita. 
Allt för att vi ska uppnå vårt mål om rekvisita 
enligt ritus. Ett annat område som jag kommer 
arbeta med är hur vi profilerar oss utanför våra 
logelokaler. 
Det är bra att vi syns i olika sammanhang och 
att vi då använder en enhetlig grafisk profil för 
att bygga ett starkt varumärke. Jag ser verkligen fram emot att få 
besöka stor- och grundlogerna runt om i landet och få möjlighet 
att beskåda era fina, iordningställda kapitelsalar.

OI Allan Jensen

Bent Jensen

William Jensen

OI Allan Jensen

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad
 Datum: Torsdagen den 28 januari 2016
 Antal besökare inkl. recipiend: 21
 Recipiend/fadder: Andreas Bengtsson/Lars Bengtsson
 Gäst: Anders Kling 10 Withala

Kvällen blev lite unik, det var första gången som Mästaren inte 
hette Sten, utan Alexander Airosto gjorde debut med den äran som 
LM, Sten Sjödahl var ASM denna gång. Vi hade även denna gång 
glädjen att kunna hälsa en ny broder välkommen i Orden.
Sten Sjödahl uppmanade bröderna att komma till vårt årsmöte den 
11 februari på Maxi i Växjö. Han påminde också om nästa grad-
givning som blir den 25 februari, då vi också har en ny Mästare 
som skall installeras av OSM.
Anders Kling framförde en hälsning från bröderna i Withala. Un-
der kvällen gjordes också reklam för damlogen Linneas verksam-
het och information delades ut av Åke Berntsson, som också sva-
rade för maten. Tal hölls till recipienden, som fick lite olika saker 
med sig hem att studera. Recipienden berättade lite om sig själv 
i sitt tacktal. 
Mästarebordets blomma gick till Bengt Håkansson, för att han all-
tid ställer upp. 

Hans Bild

Från vänster M Alexander Airosto, Andreas Bengtsson och Lars 
Bengtsson

alla att anmäla kandidater till nästa gradgivning den 28 januari 
2016. I den uppmaningen instämde också Lennart S Bengtsson, 
som dessutom talade till vår Orden vid brödramåltiden, där han 
betonade vänskapen/gemenskapen i vår Orden. recipienden Ken-
nert Johansson hälsades välkommen, och besvarade med ett tack 
för den upplevelse han fick i kväll. Han tackade också sin fadder 
som föreslaget honom, han hoppades på en bra fortsättning inom 
Linneus. Åke Berntsson drog en historisk bakgrund till gradernas 
olika färger och vad de symboliserade. 
M Sten betonade att det finns mycket läsbart i vår tidning, inte 
bara referaten från de olika logerna utan även andra artiklar. Mäs-
tarebordets blomma gick till Martin Lamme bl.a. för hans arbete 

med vår lokala hem-
sida.

Från vänster ses 
Kennert Johansson, 
Mästare Sten Sjödahl 
och Bengt Håkansson

Referat från logernas... forts. från sidan 43
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Nya Bifrostbröder           Grad I – Frihetens Grad                
 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2015-10-23 Per Lauri Carolus
2015-10-23 Lars Lindman Carolus
2015-11-09 Lennart Brolin Torgrim
2015-11-09 Lars Ramkvist Torgrim
2015-11-20 Jörgen Palmér Gondler
2015-11-20 Karl Eliasson Löfstad
2015-11-20 Christoffer Nehm Löfstad
2015-11-25 Tommy Jacobsson Aroshus
2015-11-26 Kennert Johansson Linneus
2015-11-30 Sören Lundström Valhall
2015-12-04 Johan Ekström Norheim

2015-12-04 Per-Erik Ström Norheim
2015-12-04 Peter Häggblad Vesthav
2015-12-10 Magnus Engdahl Manheim
2015-12-10 Johan Jägerström Manheim
2015-12-10 Björn Mosell Manheim
2015-12-10 Pierre Magnusson S:t Örjan
2015-12-10 Kalevi Siik S:t Örjan
2015-12-11 Philip Frohm Mjölner
2015-12-11 Rolf Jacobsson Mjölner
2016-01-13 Per-Åke Granlund Gagnrad

2016-01-28 Andreas Bengtsson Linneus
2016-02-01 Leif Östlin Torgrim
2016-02-04 Gustav Jansson Manheim
2016-02-04 Marcus Källse Manheim
2016-02-04 Andy Li Manheim
2016-02-04 Oscar Lundeberg Manheim
2016-02-04 Anders Lundin Manheim
2016-02-04 Jakob Nilsson Manheim
2016-02-04 Ivan Pettersson Manheim
2016-02-04 Emil Sewerin Manheim

 Dat    Namn  Loge Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

B efordrade bröder            Grad II – Vänskapens Grad
Grad II

2015-11-27 Peder Berggren-Clausen  
   Mjölner
2015-11-27 Kent Dalling Mjölner

2015-11-27 Andreas Korsberg Mjölner
2015-11-27 Klaus Petersen Mjölner
2015-11-27 Paul Pinato Mjölner

2015-11-27 Lars Svensson Mjölner

Grad IIIB efordrade bröder            Grad III – Kunskapens Grad         

2015-11-13 Rolf Ljunglöf Carolus
2015-11-13 Anders Jonsson Gondler
2015-11-13 Jan Callegård Grimner
2015-11-13 Kenth Nilsson Grimner
2015-11-13 Alexander Airosto Linneus
2015-11-13 Bengt Håkansson Linneus

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2015-11-13 Nils-Ragnar Samuelsson  
   Linneus
2015-11-13 Fredrik Axelsson Withala
2015-11-13 Lars Bielke von Sydow  
   Withala
2015-11-13 Håkan Edvardsson Withala

2015-11-13 Leif Skiöldh Withala
2016-01-29 Stig-Göran Björkman Runheim
2016-01-29 Johan Johansson Runheim

Grad IV
B efordrade bröder            Grad IV – Hoppets Grad         

2015-11-11 Peter Dahlén Eyrabro-H
2015-11-11 Leif Edgren Eyrabro-H
2015-11-11 Peter Johansson Eyrabro-H
2015-11-11 Jonas Mattisson Eyrabro-H
2015-11-11 Torbjörn Näslund Eyrabro-H
2015-11-11 Robert Persson Östlund Eyrabro-H
2015-11-11 Tomas Törnros Eyrabro-H
2015-11-11 Jan-Erik Wennerstrand Eyrabro-H
2015-11-13 Björn Alm Vanadis
2015-11-13 Tommy Carlsson Vanadis
2015-11-13 Kurt Friberg Vanadis
2015-11-13 Mats Hulthén Vanadis

2015-11-13 Jan Preutz Vanadis
2015-11-18 Thomas Niklasson Rosheim
2015-11-18 Örjan Nylander Rosheim
2015-11-18 Peter Plahn Rosheim
2015-11-18 Åke Thorsén Rosheim
2015-11-20 Karl-Gustaf Ahlstedt Solheim
2015-11-20 Hans Fredriksson Solheim
2015-11-20 Mikael Ivarsson Solheim
2015-11-20 Joakim Janson Solheim
2015-11-27 Peter Swalander Junehus
2015-12-03 Ulf Ågren Withala
2015-12-04 Tomas Sjöberg Carolus

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2015-12-04 Johnny Sundberg Carolus
2015-12-11 Peter Brenander Grimner
2015-12-11 Tomas Ekstam Grimner
2015-12-11 Arne Erlandsson Grimner
2015-12-11 Jörgen Gustafsson Grimner
2015-12-11 Lars-Gunnar Johansson Grimner
2015-12-11 Conny Karlsson Grimner
2015-12-18 Åke Carmström Gondler
2015-12-18 Anders Edh Gondler
2016-01-15 Tommy Andersson Gungner

Grad VB efordrade bröder            Grad V Trohetens Grad         

2015-10-29 Jan Rojsek Valhall
2015-10-29 Ulf Söderqvist Valhall
2015-11-06 Ulf Bild Linneus
2015-11-19 Per E Johansson Nicopia
2015-11-19 Gustaf Pedersen Nicopia
2015-11-19 Lars Seger Nicopia
2015-12-09 Mattias Isaksson Torkild
2015-12-09 Lars Larsson Torkild

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2016-01-08 Conny Frisk Grimner
2016-01-08 Tomas Gustafsson Grimner
2016-01-08 Krister Holm Grimner
2016-01-08 Göte Johansson Grimner
2016-01-08 Peder Magnusson Grimner
2016-01-08 Lars-Olof Sand Grimner
2016-01-13 Bengt Johansson Forsete
2016-01-13 Mikael Juvin Forsete

2016-01-15 Erik Hallin Danheim
2016-01-15 Andreas Hörström Danheim
2016-01-15 Tony Gustafsson Löfstad
2016-01-15 Jan Johansson Mjölner
2016-01-15 Jan Lindqvist Withala
2016-01-15 Gunnar Merila Withala
2016-01-15 Tor-Erik Rydén Withala

Personalia... forts. från sidan 45

B efordrade bröder            Grad VIII Skönhetens Grad         Grad VIII

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2015-10-24 Jan Brandberg Forsete
2015-10-24 Tommy Petersen Forsete
2015-10-24 Göran Schelin Forsete
2015-10-24 Gustav Lundström Gungner
2015-10-24 Per-Börje Sundell Gungner

2015-10-24 Eiron Johansson Junehus
2015-10-24 Åke Ohlsson Junehus
2015-10-24 Jörgen Cefa Mjölner
2015-10-24 Sven-Åke Fors Mjölner
2015-10-24 Lars Hansson Mjölner

2015-10-24 Sven Hermansson Mjölner
2015-10-24 Bengt Ratzmann Vesthav

 Dat  Namn  Loge

2015-11-20 Jan-Gunnar Olsson Valhall
2015-11-20 Rurik Reenstierna Valhall
2015-11-20 Torsten Wohlin Valhall
2015-11-21 Martin Jönsson Forsete
2015-11-21 Leif Bengtsson Mjölner
2015-11-21 Sven Olsson Mjölner
2015-11-21 Svenåke Ståhl Mjölner
2015-11-21 Lars Frölander Rimfaxe
2015-11-21 Kent Nyzell Vesthav
2015-11-21 Jakob A Sjöling Vesthav

B efordrade bröder            Grad IX Vishetens Grad         Grad IX

2015-11-20 Joachim Köhn Alvheim
2015-11-20 Patrik Lundgren Carolus
2015-11-20 Allan Löwenhamn Gagnrad
2015-11-20 Leif Holmström Manheim
2015-11-20 Jan Anders Forslund Righeim
2015-11-20 Dick Lindquist Righeim
2015-11-20 Anders Lundh Righeim
2015-11-20 Gunnar R Törmä Righeim
2015-11-20 Gunnar Holmsten Rosheim
2015-11-20 Stig Arvidsson Runheim
2015-11-20 Kjell Hallgren Runheim
2015-11-20 Sven Knutsson Runheim

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge

2015-11-20 Kent Majak Runheim
2015-11-20 Håkan Mårtensson Runheim
2015-11-20 Bo E Pettersson Runheim
2015-11-20 Anders Rosén Runheim
2015-11-20 Guy Eriksson S:t Örjan
2015-11-20 Christer Lindblad S:t Örjan
2015-11-20 Kjell Askerlöf Torkild
2015-11-20 Ulf Ljunggren Torkild
2015-11-20 Rune Widlund Torkild
2015-11-20 Anders Wirtanen Torkild
2015-11-20 Ewald Erickson Valhall
2015-11-20 Bengt Nyström Valhall

OSM-fonden – När Du vill hylla en broder
Plusgiro 19 99 71-3 (kontakta Ordenskansliet Tel: 08-640 21 23)

Forts. på sidan 47

Grad VB efordrade bröder            Grad V Trohetens Grad         
 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2016-01-19 Jan-Erik Gustafsson Righeim
2016-01-22 Nils-Edvin Troli Gungner
2016-01-22 Robert Allert Midgård
2016-01-22 Christer Danielsson Midgård
2016-01-22 Joachim Johansson Norheim
2016-01-22 Greger Johansson Norheim
2016-01-22 Jan Söder Norheim
2016-01-22 Peter Svensson Norheim
2016-01-22 Peter Wilensjö Norheim

2016-01-22 Jens Östling Vanadis
2016-01-22 Alexander Edvardsson Vesthav
2016-01-22 Jesper Ernholm Vesthav
2016-01-22 Berne Felldin Vesthav
2016-01-22 Lars Hansson Vesthav
2016-01-22 Rolf Hurtig Vesthav
2016-01-22 Einar Nagel Vesthav
2016-01-22 Erik Niklasson Vesthav
2016-01-22 Kenneth Vejdebring Vesthav

2016-01-22 Roland Vinberg Vesthav
2016-01-27 Curt Larsson Aroshus
2016-01-28 Alexander Westman Rosheim
2016-01-29 Bo Agmell Gondler
2016-01-29 Toni Lavi Gondler
2016-01-29 Lars Lövstrand Gondler
2016-01-29 Tommy Rosqvist Gondler

 Vi ses vid Bifrostordens Riksting och
BifrostDamernasRiksorganisations Riksmöte 

i Uppsala 22 – 24 april 2016
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BIFROSTORDEN

En tidlös sammanslutning
för Mänskliga Värden

Bifrostorden är en svensk orden, instiftad
1925. Den är i sig en tidlös sammanslut-
ning, men i ordenssammanhang ses den
som en ung och modern orden.

Bifrostorden står öppen för varje man, som är
känd för ett hederligt och aktningsvärt leverne.
Inget avseende fästes vid om man är svenskfödd
eller invandrare.Av var och en fordras ärlighet,
pålitlighet och en god vilja.

Broderskapets och jämlikhetens grundidéer
är utmärkande för Bifrostorden och därför
välkomnas män ur alla samhällsklasser och
yrken.

Bifrostorden vill se sina medlemmar
utvecklas till goda och uppriktiga män-
niskor med ansvar för medmänniskor och
med tolerans för oliktänkande.

Bifrostordens ideologi redovisas öppet och
faställdes i Ordens grundlag år 1925 och är
alltjämt gällande och lyder:

Orden ska befrämja utbredandet av en
sund livsåskådning.
Orden ska bereda sina ledamöter tillfälle
till sällskaplig samvaro.
Orden ska bedriva hjälpverksamhet.

Detta betyder konkret:

att Orden i sin verksamhet vill försöka ge
sina medlemmar lust till personlig utveck-
ling, förmåga till eftertanke, ökad själv-
känsla och stärkt socialt medvetande. Men,
och detta är viktigt, Orden överlämnar till

den enskilde medlemmen att lösa sina
religiösa och politiska ställningstagan-
den utanför ordensarbetet.

att Orden i sin hjälpverksamhet ska
bidra till en mänskligare tillvaro för
Ordens medlemmar och våra medmän-
niskor, samt att ekonomiskt stödja pro-
jekt av kulturell eller medmänsklig art.

Bifrostorden bedriver lokalt sin verk-
samhet i s.k. loger. Loge sammanträder i
regel en gång per månad, med undantag
för sommarmånaderna. Dessa möten
genomförs enligt fastställda ritualer.
Dessa ritualer är kända endast för den i
respektive grad invigde. Meningen med
detta är att gradgivningarna ska bli fina
upplevelser för den sökande brodern.
Syftet med gradgivningarna är att Orden
på ett stegvist och logiskt sätt vill fram-
ställa sitt budskap.

Sammanträdets första del präglas av
högtidlighet och allvar enligt en ritual,
medan den andra delen uppfyller kravet
“att bereda ledamöterna tillfälle till säll-
skaplig samvaro” och består av sam-
kväm där måltid och ibland underhåll-
ning ingår.

Utöver de programenliga sammankom-
sterna ordnas klubbaftnar, utflykter och
studiebesök i logens regi. Åtminstone en
gång om året ordnas i Ordens regi festlig-
het till vilken även medlemmarnas damer
inbjuds.
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