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Hej igen!
Så har vi då haft vårt Riksting i 
Stockholm. Det blev väldigt bra och 
jag tror alla lämnade med ett leende 
på läpparna.

Rikslogen hade nio recipiender som 
fick ta del av den Styrande Viljans 
Grad under högtidliga former och 
med en fin brödramåltid. Riksting och 
Högtidsloge förlöpte på ett fint sätt, 
även om det kanske drog ut på tiden lite 
för mycket. En fin bankett med sång 
och musik av Järfälla Manskör och de 
stipendiater som fick Bifrostpris. Du 
kan läsa mycket mer om Rikstinget 
längre fram i tidningen.

Många har lagt ner väldigt mycket arbete på att förverkliga Rikstinget. 
Jag tror att det vore oklokt att namnge någon eller några personer. Det är 
alltid någon som då blir trampad på tårna. De som arbetat för att vi skall 
kunna komma till ett dukat bord, tror jag känner detta själva och skall 
också ta åt sig av det. Nu önskar vi både herr- och damlogen i Uppsala 
lycka till med era förberedelser med Rikstinget 2016.

Klädsel: Jag har noterat att vi inte håller så strikt på vår klädsel, som vi 
gjort tidigare. Det gäller självklart inte alla, men man ser det tyvärr alltför 
ofta. Det är min och Mästarnas sak att se till att klädseln är korrekt.

När vi bär frack brukar det vara bra, men när vi bär kostym håller vi inte 
lika hårt på klädkoden. Kavajen skall vara knäppt när vi står upp. Den 
kan vara öppen om man bär väst. Översta knappen i skjortan skall vara 
knäppt och slipsen åtdragen i halsen.
Skjortan skall vara helt vit. Det blir mer och mer vanligt med färgade 
knappar, mönstrat tyg i krage, manschetter och knappslå. Bröder: En liten 
skärpning är på sin plats!  

Sommaren är i antågande och jag hoppas att ni alla får njuta av vad 
den har att ge. En del vill ha sol och värme, andra lite svalare. Jag och 
Ordensdirektoriet har en del inplanerade möten och logebesök. Vi har 
också en stipendieutdelning i Örebro, som vi ser fram mot. 

Vi önskar er en riktigt skön sommar och jag hoppas att vi ses snart igen!

Vi bifrostare har det bra, vi har varandra.
Lasse Furuskog, OSM

OSM har ordet

Rikstinget i Stockholm 
Ännu en lyckat arrangemang!
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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 Word-filer. 

Slå  bara returer (Enter) när 
Du vill ha ett nytt stycke. 

Skriv inte direkt i mail- programmet!

Bilder bifogas som JPG-filer. 
OBS! Ställ in högsta kvalité i 
kameran och bifoga bilderna råa, 
dvs direkt från kamerans inställning.  
Påverka inte själv i bilderna.

Ta helst inga bilder med mobilen!

Rekvirera Ordens Skrivregler. Maila 
namn/adress till: 
hakan@rapptryckse 
så har Du skrivreg-
lerna efter ett par 
dagar. De finns 
även på portalen 
som PDF-fil.
 

Manusstopp:    21 september 2015
I brevlådan:     Senast vecka 42

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

Logen 1 S:t Örjan har i över drygt ett år varit utan egen 
ordenslokal sedan vi tvingades lämna Nürnbergbryggeriet. 
Under denna tid har vi delat logetillfällen med andra stock-
holmsloger eller fått hyra i andra hand av dessa. Vi är tack-
samma för det tillmötesgående vi har rönt från våra syster-
loger i Stockholm i detta avseende.
Vår Mästare Holger Andersson med bisittare har under 
denna tid parallellt varit verksamma med att försöka hitta 
en egen lokal. Och den som söker han finner. Den 27 no-
vember kunde en visning äga rum i den lokal som S:t Örjan 
framdeles skall använda. Det rör sig om Militärsällskapets 
lokaler på Valhallavägen 104, nära till både tunnelbanesta-
tion och busshållplats. Lokalerna får anses vara synnerligen 
ändamålsenliga även om vi kanske i framtiden tvingas limi-
tera antalet närvarande i kapitelsalen till drygt 60 personer 
plus tjänstgörande. Historiskt sett har vi dock sällan haft fler 
besökare varför vi tror att utrymmet skall vara fullt tillräck-
ligt. Utöver kapitelsalen finns en rymlig matsal, och i an-
slutning därtill trevliga sällskapsrum. Från väggarna blickar 
inte längre ordensbehängda Mästare ner på oss utan i stället 
får vi njuta av anletena på äldre kungar och kända generals-
personer.
Militärsällskapets VD och tillika ägare av huset, Sven 
Öberg, höll vid visningen av lokalerna ett intressant kåseri 
om Militärsällskapets och husets historia. Huset införskaf-
fades på 1990-talet och genomgick avsevärda ombyggnader 
för att passa Militärsällskapets syften. Bl.a. investerade man 
stora summor i ett av myndigheterna godkänt kök, som vi 
nu kan dra nytta av vid våra logemöten. Självklart håller 
man också med en välfylld bar. Den som vill veta mer om 
lokalen rekommenderas att besöka www.militarsallskapet.
se  Bröder ur alla loger är välkomna att bese lokalerna.

Bo Haufman

1 S:t Örjan, Stockholm
Visning av ny Ordenslokal den 27 november
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12 Nicopia, Nyköping
Klubbafton med företagsbesök den 12 mars
Torsdagen den 12 mars samlades ett 25-tal bröder på Riks-
byggens huvudkontor för Sörmlandsregionen. Vår broder 
Tobias Nordström tillika regionchef, hade bjudit in till en 
informationskväll om företaget. Riksbyggen – ja det låter 
som en byggfirma, med det är det inte, utan ett förvaltnings-

bolag för bl.a. fastigheter, bostadsrättsföreningar och för-
tagsfastigheter. I Nyköping startade de för c:a 75 år sedan 
med upprättande av några bostadsrätter, för att ha utökat till 
hela förvaltningsspektrat. Tobias hade ett fint informations-
program, som han lotsade oss igenom. Bildsekvenserna fick 
en del av deltagarna att minnas tillbaka, då de represente-
rade både då-tid och hur det ser ut i dag. M Peder Grahn 
tackade för att givande föredrag, och överräckte en tulpan-
bukett med tillhörande vas.
Efter presentationen av Riksbyggen hade vår nye Mu Peter 
Andrén dukat upp en dignande buffé, med såväl förrätt som 
huvudrätt. Vi får verkligen känna oss privilegierade, då han 
har en gedigen kockutbildning, som nu kommer oss bröder 
tillgodo. Tack Peter det smakade verkligen gott.

Lennart ”Z” 

Till höger kvällens värd Tobias Nordström i informationsta-
gen inför en intresserad åhörarskara

BIFROST

BIFROST

BIFROST

17 Grimner, Oskarshamn
Bowling med Bifrost-seniorerna
Februari månads aktivitet hos Bifrostseniorerna var inbo-
kad med bowling i bowlinghallen på Oscarsgymnasiet i Os-
karshamn. Ett drygt 20-tal bröder och systrar ägnade denna 
eftermiddag åt klotrullning med blandat resultat. Som hand-
ledare fanns Åke Kalmsten närvarande för att bistå med tips 
och goda råd till deltagarna. Efter avslutade vedermödor på 
bowlingbanan så bjöd ordf. Roy H Nilsson deltagarna till att 
inta kaffebordet där det bjöds på kaffe med en välsmakande 
baguett. Åke Kalmsten höll en kort info. över bowlinghis-
toriken i Oskarshamn, och Roy H Nilsson redogjorde för 
kommande aktivitet i april. Efter en stunds eftersnack där 
bowlingresultaten gicks igenom, så var det dags att skiljas 
åt efter en som vanligt trevlig eftermiddag i Bifrostandans 
tecken.  

Jan-Eric Carlsson, Referent 

Kjell Karls-
son koncen-
trerar sig 
inför det 
som visade 
sig bli en 
strike.

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 10 8 februari  Stockholmslogerna
Nr 2 Vecka 24 17 maj   Värmdö Bifrostförening
Nr 3 Vecka 42 20 september  19 Gagnrad, Borlänge
Nr 4 Vecka 50 15 november  12 Nicopia, Nyköping
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Aktiviteter utanför... forts. från sidan 5

Forts. på sidan 8

Aktiviteter utanför... forts. från sidan 6

Forts. på sidan 7
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och logen 3 Aroshus inbjuder till

Bifrostgolfen 2015
Logen 3 Aroshus har glädjen att stå som 
arrangör av Bifrostgolfen 2015.
Vi vill redan nu informera om denna begivenhet 
för alla golfälskande bröder i Bifrostorden och 
systrar i BDR med respektive. Vi kommer att 
hålla till på Skerike Golfklubb i Västerås.

Bifrostgolfen 
2015     
avgörs lördagen den 
19 september med 
efterföljande middag. 
Mer information och 
inbjudan kommer 
senare, men 
planera redan
nu denna helg 
i Västerås.

Information om 
Skerike GK: 
www.skerikegk.se

För mer information 
kontakta:
Ove Werngren
Mobil: 
0704-44 19 32
Mail: 
mu@logen3aroshus.se

Broderligen 
välkomna
till en spännande 
golfhelg!

23 Forsete, Malmö
Årsmöte och klubbafton den 18 februari
Onsdagen den 18 februari samlades ca 30 Forsetebröder till 
årsmöte med efterföljande klubbafton på Västergatan 3 i 
Malmö. Det har blivit något av en tradition att kombinera 
årsmötet med god mat och någon form av aktivitet. I år föll 
valet på ölprovning.

Mattias Aspegren

Efter det genomförda års-
mötet samlades vi i lilla 
matsalen, där Mattias As-
pegren hade förberett öl-
provningen. Mattias har 
ett förflutet inom System-
bolaget, och visade ganska 
omgående att han besitter 
mycket breda kunskaper i 
ämnet öl.
Mattias hade valt ut sju sor-
ters öl med olika karaktärer, 
och till detta hade han satt 
samman olika smakbitar 

i form av ostar, korvar, mm. Smakerna var utvalda för att 
passa de olika ölsorterna. En mycket lärorik kväll för oss öl-
drickare. Själv hade jag ingen aning om att det finns öl som 
kostar 150 kronor flaskan, och öl som kan ha 16 volympro-
cent alkohol utan att direkt smaka alkohol. En ny värld öpp-
nades för många av oss som mest är vana vid ”en stor stark”.
Tack Tobias för en väl genomförd föreläsning om öl.

Rolf Magnusson

Klubbafton  med ölprovning hos 23 Forsete, Malmö

BIFROST

28 Gondler, Kalmar
Besök på Kährs Golvindustri i Nybro
Onsdagskvällen den 11 mars 2015 hade logens mycket liv-
aktiga aktivitetsgrupp genom Stig Nygrens försorg åter ar-
rangerat en studieresa till bl.a. Kalmars grannstad Nybro. 
Nybro är en plats i östra Småland ca tre mil väster om Kal-
mar och bl.a. känd för sitt stora kunnande i glastillverkning 
men även för förädling av trä, där Kährs golvindustri nått 
mycket stora framgångar och är idag en av världens äldsta 
och nu verksamma tillverkare av lamellgolv. Företagsnam-
net Kährs är vida spritt i landet och har varit Nybro stad och 
kommun troget i närmare 160 år.

Företagets skickliga guide Ingrid Peterson som tog emot oss 
med öppen famn och gav oss en spännande resa från star-
ten 1857 då Johan Fredrik Kährs flyttade från Mönsterås till 
Nybro och startade ett spinnrockssvarveri men också till-
verkning av möbler och leksaker. Först 1935 hade en ny in-
riktning av träprodukter vuxit fram och då med tillverkning 
av dörrar som lamellplatta vilket gav företaget patent på 
fabrikstillverkade dörrar. 1941 hade kunskapen av tillverk-
ning av lamellplatta vuxit fram till lamellparkett så mycket 
att Gustav Kährs då sökte och erhöll nytt patent på fabriks-
tillverkat innegolv, s.k. parkettgolv som idag är en självklar 
detalj inom bostadsproduktionen.
Ingrid Pettersson gav oss en fin och spännande rundvand-
ring i industrilokalerna under pågående tillverkning av la-
mellgolv, där vi kunde uppleva träets vandring och behand-
ling från en stock till ett färdigt golv. En imponerande syn 
av företagets effektivitet såväl i teknik – automatik - kvalitet 
och miljöpolicy. Fortfarande är utvecklingen av nya golvty-
per beträffande såväl slitstyrka som design och utnyttjande-
grad i olika miljöer mycket omfattande. Företaget har även 
med stor framgång utvecklat en speciell typ av lamellgolv 
för sport-anläggningar. Råämnet till lamellgolv är fortfaran-
de växtslaget ek viktigt vilket mer och mer är en bristvara 
inom landet. Från att tidigare kunnat använda ek från svensk 
natur levereras nu mer och mer ekvirke från andra delar av 
Europa, mycket beroende på det svenska ekträets höga mil-
jövärde i landets naturmiljöer.
Att vara tillverkare med försäljning för i stort sett hela värl-
den kräver också organisation för lagring avhämtning av 
parkettgolv. Kvällens besök avslutades vid (KDC) Kährs 
Distribution Center en storslagen anläggning, på 18000 m2 
där ansvarig handläggare Marina Edensand informerade om 
hur denna verksamhet utförs i stort sett dygnet runt för vida-
re transport ut till hela världen. Inom denna del av företaget 
pågår även en ständig utveckling av produktens slitstyrka 
färgsättning och design. 

Tack Stig för initiativet till besöket med hälsningar från 15 
deltagare från Gondler.

Ture Holgersson
BIFROST

28 Gondler, Kalmar
Årsmöte den 12 februari 2015
Vid Logen Gondlers årssammanträde var 36 bröder försam-
lade. Mästaren Bo-Lennart Holmsten öppnade mötet enligt 
Ordens konstitution varvid Stefan Lander valdes som Skri-
vare, och som årssammanträdesordförande Ebbe Sondèr 
samt Lars Rosqvist och Leif Knutsson som justeringsmän. 

Logens förvaltningsberättelse föredrogs av Jan S.E. Johans-
son där det konstateras en nettoökning av tre bröder under 
året. Totalt antal bröder är fn. 80 
Skattmästare Åke Rudolfsson föredrog resultat och balans-
räkning som kunde glädja oss att ekonomin är i balans med 
ett litet plus. Efter val av ledamöter för uppdrag i omfattning 
enligt Ordens konstitution § 33 så presenterade Skattmäs-
tare Åke Rudolfsson budget för 2015 där årsavgiften kom-
mer att höjas något. 
Tommy Eriksson föredrog logens Handlingsplan med Mål-
inriktning för 2015 i ett 20 punktersprogram. Efter diskus-
sion och frågor beslutades för handlingsplanens genomför-
ande. Ansvarig för dess upprättande är Tommy Eriksson 
med Olof Vesterlund och Åke Rudolfsson som ingår i Lo-
gens Utvecklingsgrupp.
Efter handlingsplanens godkännande förekom val av leda-
möter för förtroendeuppdrag inom logens interna och lö-
pande verksamhet. Inför höstens planerade 15-årsjubileum 
valdes som ansvarig för dess upplägg Jan Sellman och Bo-
Lennart Holmsten som senare utser en arbetsgrupp. Logens 
aktivetetsgrupp annonserade redan nu för tre planerade ak-
tiviteter under våren. Arbetsgruppen för ny logelokal kunde 
rapportera att den under våren kommer att meddela ett mer 
konkret förslag. Gondlerlogen ser som sin enda möjlighet 
att kunna växa i antal medlemmar för närvarande först då 
annan lokal står till buds.
Till årsmötet hade Gunnar Magnusson fd stadsarkitekt i Kal-
mar inbjudits som gästföreläsare med föredrag och bildvis-
ning om Kalmar och dess utveckling från tung industristad 
till en stad för ”utbildning, handel, 
turism och kultur samt sport och  
idrott”. Gunnar presenterade även 
det nya bokverket Kalmar Lexi-
kon ett gediget verk där Gunnar 
varit medförfattade. Kvällen av-
slutades med att Bo Agmell och 
Mats Wilhelmsson serverade en 
läcker landgång som kom väl till 
pass efter ett fint årsmöte.

Ture Holgersson, referent

Gunnar Magnusson 
f.d stadsarkitekt i Kalmar 

BIFROST

34 Linneus, Växjö
Klubbafton den 10 mars 2015
Tisdagen den 10 mars 2015 arrangerade några av logens 
yngsta medlemmar en klubbafton, dels för våra medlem-
mar, dels för att inbjuda icke medlemmar att få lite informa-
tion om vår Orden samtidigt som man hade trevligt.
Sjutton personer, varav fyra icke bifrostare fick lyssna till 
OSSM Nils-Gunnar Johnsson och vår M Sten Sjödahl när 
de informerade om vår Orden, informationen avbröts då och 
då med frågor från våra gäster. 
När alla var nöjda, var det dags att få lite lekamlig spis i 
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form av tio sorters korvar och fyra sorters närbryggd öl. Vi 
höll till på restaurang ”Hemma hos oss” och Clas Löfgren 
hade en intressant genomgång av hur korvarna tillverkas 
och vilket kött de innehöll.
Fyra för oss okända ölsorter som bryggts på lokala micro-
bryggerier presenterades, bl.a en med hallonsmak. Öl och 
korv kunde vi sedan matcha mot varandra för att känna hur 
de passade ihop. Det blev mycket diskussioner och glada 
skratt under ett par timmars tid.
Smaklökarna blommade upp lika skönt som vårblommorna 
och gjorde det hela till en riktigt trevlig kväll, och förhopp-
ningsvis kommer det att resultera i nya medlemmar till vår 
Bifrostskara. 
Tack ni som arrangerade detta.

Hans Bild

Aktiviteter utanför... forts. från sidan 7 Aktiviteter utanför... forts. från sidan 8
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17 Grimner, Oskarshamn
”Raggefest” hos Bifrostseniorerna
Dragspelsvirtuosen Barbro 

Tarzén med sitt bälgaspel

Att raggmunk med stekt 
fläsk, dragspelsmusik och 
allsång är något som attrahe-
rar seniorerna hos Bifrostor-
den i Oskarshamn, det kan de 
45-tal besökarna som mötte 
upp denna sista tisdagsefter-
middag i mars månad intyga. 
Sedan Roy H Nilsson hälsat 
alla välkomna, redogjorde 
Lena Nilsson något om historiken kring raggmunken, re-
cept på tillagning, olika tillbehör samt att raggmunken är 
Östergötlands nationalrätt. Barbro Tarzén hade engagerats 
som underhållare på dragspel samt att också leda allsången. 
Barbro, som tillhör Oskarshamns Dragspelsklubb, började 
med att spela några melodier solo, innan vi övriga under 
hennes ledning fick stämma in i några kända örhängen ur de 
allsångsblad som delats ut. 
Efter denna musikaliska uppvärmning väntade alla förvän-
tansfullt på att få hugga in på dagens meny, raggmunk med 
stekt fläsk och lingonsylt. En riktig höjdarmåltid för oss 
raggmunksfantaster. Efter avslutad måltid begärde Roy E 
Nilsson ordet, och berättade att han till logen ämnade skän-

ka två tavlor med motiv av gamla byggnader i Oskarshamn 
som tyvärr inte längre finns kvar i vår stadsbild. En mycket 
fin gåva som skall pryda väggarna i Grimnerhusets matsal. 
Efter kaffe med kaka och ytterligare allsång med dragspels-
musik så avslutades en trevlig eftermiddag hos Bifrostse-
niorerna.     

Jan-Eric Carlsson, Referent 

Nöjda deltagare i färd med att avnjuta dagens rätt

BIFROST

27 Odinsal och Damlogen Fensala, Uppsala
Informationsträff med ”Regnbågsgryning”
I vårsolen lördageftermiddagen den 14 mars, i konkurrens 
med trädgårdsarbete och annat, valde systrar, bröder och de-
ras 17 gäster, att samlats till informationsträff om vår Orden 
och våra dam- och herrloger. Sammanlagt samlade vi 58 
personer.
Astor Baldesten från 16 Runheim berättade om vår tidiga 
historia, Jessica Lindkvist från damlogen Fensala, Sten 
Arnekrans och undertecknad berättade om medlemskapet, 
dess glädje och nytta. Informationen avslutades med teater-
stycket ”Regnbågsgryning”, som handlar om ett möte under 
hösten 1924 inför vår Ordens tillblivelse. 
Det hela utspelar sig under en måltid i restaurangen på Till-
berga järnvägsstation. 
En av vår Ordens grundare, riksdagsmannen Per Henning 
Sjöblom, kom ursprungligen från Söderbykarls socken en 
dryg mil från Norrtälje. Det hade Rosheimbrodern Georg 
Ekeström snappat upp och det blev början till manusför-
fattandet som har skett tillsammans med Anders Ekström, 
Mats Tengdelius, Jan-Åke Juhlin och Jonas Gustafsson, 
med Georg Ekeström som ”Primus Motor”. Uruppföran-
det skedde vid Rosheims 10-årsjubileum och framfördes 
nu som då av bröder från 29 Rosheim. Bilden visar ögon-
blicket då vår Ordens grundare precis har fått matsedlarna i 
Tillbergas järnvägsrestaurang. Övriga aktörer, men ej med 
på bild: Jan-Åke Juhlin (berättare), Jonas Gustafsson (hög-
tidstalare), Håkan Holgersson (bildspel och ljus).
Publiken såg ut att ha det lika trevligt som skådespelarna, 
som i sin tur verkade ha det trevligare och trevligare vart 
efter föreställningen pågick. Skådespelarnas dryck kan ha 
bestått av te eller saft som brukligt är under skådespel, men 
det är en högst osäker uppgift. Skådespelarna från 29 Ros-

heim i Norrtälje hade tagit med sig egen publik och samlade 
hela 27 personer och var därmed nära att bli i majoritet. Att 
det är svårt att som gäst vara i majoritet, vet Odinsals bröder 
efter några besök vid Rosheims sommarloge. Hittills har vi 
inte lyckats, men vi jobbar på saken. Efter skådespelet in-
togs en buffé och till den dracks det bordsvatten och lättöl, 
bland annat. Det var ett glatt gäng som började hemfärden 
vid 18-tiden. Om färden gick direkt hem, eller om det gjor-
des något stopp på vägen vid lämpligt vattenhål förtäljer 
inte historien.

Thomas Hellsten

Från vänster ses Anders Ekström (Per Henning Sjöblom), 
Risto Furulid (servitör), Gunnar Holmsten (Harald Åker-
berg), Mats Tengdelius (Fredrik Larsson) och längst till 
höger Conny Holm (Carl-Erik Kinman)

BIFROST

BIFROST

9 Carolus, Karlskoga
Pubafton tisdagen den 21 april 

Tisdagen den 21 april var det dags för vår årliga pub-afton 
som i år var på puben Red Brick.
Som vanligt dessa kvällar var stämningen på topp med 25 
bröder som hade hörsammat kallelsen. Glädjande var att 
två nya tilltänkta bröder besökte oss. Vi blev serverade en 
underbart god pytt i panna samt passande dryck därtill. Un-
der kvällen hade vi också en pilkastningstävling där Peter 
Sundh tog hem segern med Anders Jones och en av våra nya
aspiranter, som tvåa och trea.

Rolf

Bilderna visar, till vänster, glada Carolusbröder vid bordet 
samt på bilden ovan de tre duktiga pilkastarna

25 Alvheim Eskilstuna 
Klubbafton torsdagen den 26 mars 2015
Alla var lite nyfikna på vad som skulle hända ikväll. De var 
förvarnade att vi skulle ha en ”dam” som sjöng på spanska 
på besök. ”Damen” som visade sig vara en frisk fläkt, född 
i Norge men bor i Stockholm och heter Marianne Fugle-
vaag med artistnamnet Almavoz. Jag tror att de flesta av 
bröderna höll på att ramla av stolen när den vältrimmade 
”damen” talade om att hon var sexbarnsmor. Hon tränade 
dans och karate. Hon fick senare sparka på vår M Conny 
Halvardsson, som innehar svart bälte i karate. Antar att det 
var ingen annan som kände 
sig manad att ställa upp och 
få en spark. Men hon var 
där för att sjunga. När hon 
började så var det säkert fler 
än jag som fick gåshud eller 
ståpäls. En mäktig under-
bar röst kom fram ur henne. 
Hennes sång, fast man inte 
förstod så berörde den. Ett 
lyckat framträdande.  Berndt 
Larsson fick agera som av- 
och påklädare med många 
muntra tillrop. Men som 
vanligt går kvällen för fort.

Libris Colligendis 

Marianne Fuglevaag och 
M Conny Halvardsson
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29 Rosheim, Norrtälje
Klubbafton den 23 april 

Blodhunden 
synas av Dan 
Lindström

Träffen var för-
lagd till Norrtälje 
Garn i sonsmu-
seum på Lv3:s 
gamla rege-
men t sområde . 
Ett tjugotal brö-
der mötte upp för 
att få stilla sitt 

lystmäte. Utanför museet kunde bröderna betrakta såväl en 
så kallad ”stubbkanon” av äldre datum, det vill säga en min-
dre kanon som rests upp mot en stubbe för att kunna skjuta 
mot flygplan, som luftvärnsroboten 68 ”Blodhunden”. Väl 
inne i museet guidades bröderna av två mycket kunniga led-
sagare. Samlingarna innehöll allt från enklare vapen till av-
ancerade vapensystem. Att museet administreras och sköts 
av före detta officerare från Lv3 borgar för att materielen 
sköts om på ett professionellt sätt. 
När visningarna var avslutade samlades bröderna i ett kon-
ferensrum där det serverades kaffe och macka. Det är ingen 
överdrift att säga att besöket var en lyckad övning. Även 
om inte alla hade gjort sin värnplikt i luftvärnet så var ändå 
igenkännings-
faktorn stor 
och nostalgin 
fick sitt behov 
tillgodosett. 

Fingal

40 mm 
luftvärns-

automatkanon 

Ordens Styrande Mästares Fond 
(OSM-Fonden)

 
– När Du vill hylla en broder – 

Plusgiro 19 99 71-3 
(kontakta Ordenskansliet  Tel: 08-640 21 23)

BIFROST

Rikstinget i Stockholm år 2015 är lagt till handlingar-
na. Vad har Bifrostorden och Sveriges Radio gemen-
samt? Jo, båda har i år funnits i 90 år, och tänk båda 
har utvecklats och finns ännu kvar. Rikstinget blev en 
mycket fin, välarrangerad och välbesökt tillställning. 
Vi som deltog har många glada och högtidliga min-
nen med oss hem. Stockholmslogerna, fyra herrloger 
och en damloge, har lyckats ro det hela i land och 
kan vara stolta över sina insatser.

Hemma igen återstår mycket efterarbete för min del. 
Detta nummer av Bifrost-Tidningen är ju något av 
ett temanummer om Rikstinget. Det är flera artik-
lar och referat som ska skrivas från välkomstpartyt, 
Rikslogen, Rikstinget, Högtidslogen och fram till och 
med den avslutande banketten. Jag har under dagarna 
för Rikstinget tagit 250 bilder som ska redigeras och 
ett antal ska väljas ut för vidarebefordran till tryckeriet. 
Förhoppningsvis finns det några med så bra kvalitet, 
att de kan tryckas, ju fler bilder desto större chans att 
få till ett fåtal godkända sådana.

Kära Referenter,  nuvarande och ev. nya, som semes-
terlektyr i sommar rekommenderar jag ”Skrivregler 
för Referenter”. Detta för att ni inte ska glömma ert 
viktiga uppdrag för vår tidning. 

Ha nu en riktigt skön och avkopplande sommar! 
Vi syns i spalterna till hösten.

Jan Svensson
Redaktör

Redaktören har ordet 
Bifrosttidningen nr 2

St. Trädgårdsgat. 15 A 
593 35 Västervik 
Tel: 0490-370 57  
Mobil: 073-074 10 19 

jan.vastervik@gmail.com
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Mästarebyten har genomförts i sex Bifrostloger 
Sex grundloger har under vintern och våren fått sina nya 
Mästare installerade. 
Redaktionen har traditionsenligt bett dessa nya Mästare 
att kort berätta om sig själva och om sina mål, visioner och 

intentioner med sitt nya Mästareämbete.  Av utrymmesskäl 
presenterade vi ett Mästarebyte redan i förra numret, Jör-
gen Steen, 7 Junehus. 
De övriga fem presenteras på följande sidor.

Mitt namn är Hans Wester och jag blev 
ny Mästare i 9 Carolus den 20 februari 
2015. Jag är 48 år och gift med Ingela 
sedan 1995. Vi har två grabbar, Simon 
15 och Mathias 18 år. Jag jobbar som 
tandtekniker på Karlskoga Dentaltek-
niska AB. Vi är ett litet lab. med fyra 
anställda vilka också är delägare.
Av min fritid går mycket åt att enga-
gera mig i barnens aktiviteter. Har 
därför varit med i Karlskoga simför-
enings styrelse och då sista året som 
ordförande. Har gått nybörjarkurs för 
vuxna i orientering. Så ibland kan man 
se mig irra runt i värmlandsskogarna. 
Jag är annars intresserad av gamla 
serietidningar och allt runt omkring 
det. Är medlem i Generation T, den 
svenska Tintinföreningen och Nafs(k) 
Nationella Ankistföreningen i Sverige 
(kvack).
Min bror tog med mig till Logehuset 
i Karlskoga den 18 oktober 2008. Då 
fick jag Grad I och ”blev fast” i Bifrost 
på en gång. Ganska snabbt hamnade 
jag i baren och efter något år var jag 
barmästare. Jag fick hoppa in som er-
sättare på några olika platser i direkto-
riet. Men den 24 februari 2012 blev jag 
FSM och detta var jag i tre år tills jag 
blev Mästare.

Jag heter Curt Sandberg och är just 
fyllda 64 år. Jag fick motta Grad I i lo-
gen 13 Torkild hösten 1977 och år 1982 
lämnade jag Bifrost. Tio år senare tog 
jag mitt förnuft till fånga efter att ha 
flyttat från Södertälje till Vetlanda och 
i september 1992 återkom jag och då 
till 10 Withala och fick återigen Grad 
III som jag tidigare hade. I dag har jag 
Grad IX och om allt går i lås så får jag 
motta Grad X i Stockholm den 24 april 
i år. Veterantecknet fick jag 2012.
Jag var Talare i 10 Withala under åren 
1996-2007 och Förste Ställföreträdan-
de Mästare 2013-2014. Jag var dess-
utom projektledare under knappt ett år 
då vi renoverade och byggde om våra 
nya lokaler i Hargen, vilket i dag inne-
bär att vi har en egen lokal och det är 
guld värt.
Jag är sedan snart två år tillbaka pen-
sionär och känner att jag kan ägna lite 
mer tid åt Bifrost-livet, och det var hel-
ler inget svårt val när jag blev tillfrå-
gad om jag ville ta över mästarrollen. 
Vi är i dag 175 bröder i Withala och 
jag hoppas att antalet kommer att öka 
under de närmaste åren, både för logen 
själv och för Bifrostorden totalt. Jag 

9 Carolus, Karlskoga
Hans Wester

10 Withala, Vetlanda
Curt Sandberg

ser en stor potential för att vår loge ska 
kunna växa motsvarande de mål som 
Orden har och med brödernas hjälp 
är jag övertygad om att vi kommer att 
lyckas.
Jag har arbetat inom fordonsindustrin 
med personbilar och senare även bus-
sar. Jag har haft en del olika befatt-
ningar som t ex försäljningschef, efter-
marknadschef och dessutom som VD 
för en återförsäljare för personbilar. 
Jag är gift med Siv sedan snart 40 år 
och vi har två söner, som i sin tur har 
familjer och de bor som vi i Vetlanda. 
Vi är väldigt tajta i vår familj och um-
gås därför mycket, vilket innebär att vi 
ofta träffar våra fyra barnbarn och det 
gör att man håller sig ung på något sätt.

Curt Sandberg, M 10 Withala

Forts. på sidan 13

Logen 9 Carolus grundades 1936 och 
har idag 72 medlemmar. Vi håller till 
i vårt logehus som vi äger 1/3 av till-
sammans med Odd Fellow och Odd 
Fellows Damer.
Mitt stora mål är att öka antalet bröder 
i 9 Carolus. Då gäller det att få in nya 
medlemmar. Men det är lika viktigt att 
behålla dom gamla. Det är bara att leta 
bland brödernas vänner och bekanta. 
De nya bröderna har bekanta som inte 
har fått frågan förut och dom äldre kan 
fråga söner och svärsöner och se ifall 
dom mognat med åren. Alla får tänka 
efter och se vad som finns. Men det är 
även viktigt att inte ta in folk bara för 
att öka medlemsantalet, utan dom mås-
te även passa in vår Bifrostgemenskap. 

När det gäller gamla Bifrostbröder så 
får man nog ha ögonen öppna. När 
dessa börjar kommer allt mer sällan 
på mötena gäller det att se upp! Ris-
ken finns att dom efter ett tag slutar 
att komma helt och när det är dags för 
medlemsavgiften så säger dom: ”Jag 
är ändå aldrig där, så det är ingen 
idé att betala”. Så det gäller att få tag 
i dessa bröder tidigt innan det går så 
långt. Och se till att dom får en nystart 
på något sätt.

Nästa sak som är viktig, är att göra sa-
ker tillsammans utanför logekvällarna 
och inte bara träffas i logehuset. Man 
kan ordna resor, träffas i logehuset 
med en tv och se något sportevene-
mang eller samla ihop några som tar en 
eller fler bilar och åker till någon an-
nan loge. Kontakterna mellan logerna 
är också viktig att stärka. 

Jag ser ljust på framtiden för 9 Carolus. 
Med Ordens ritus och nya som gamla 
bröders hjälp så hoppas jag kunna leda 
logen framåt på ett bra sätt. Ordens 
nytta och brödernas gagn och välfärd 
ska leda mig i mitt mästarearbete.

Hans Wester, M 9 Carolus 

Med stor glädje om en med viss tvek-
samhet så tackade jag ja till uppdraget 
att ta över som Mästare. Glädje inför 
möjligheten att direkt vara med och 
påverka inför framtiden. Tveksamhet 
inför uppdraget, har jag kunskaperna, 
styrkan och tiden som behövs? Det får 
framtiden utvisa!
Jag har jobbat övertid i livet sen jag 
var 14 år. Jag började som springschas 
för fem kr i timmen, året var 1976 och 
platsen var Tranås. Efter ha gjort lum-
pen på Gotland samt några lärorika år 
i livets skola (inom restaurangbran-
schen) så läste jag vidare till civilin-
genjör på LiTH och träffade 1983 mitt 
livs kärlek Cecilia. Resten av karriären 
har ägnats åt en uppsjö av befattningar 
inom bilindustrin – en resa som tagit 
mig genom såväl livet som världen. 
Min starka förkärlek för historia och 
välgörenhet tillsammans med vilja att 
hjälpa till har gett mig olika uppdrag 
inom Majblommans riksorganisation, 
Landeryds Hembygdsförening samt 
ytterligare ett par obskyra samfund/
verksamheter. Privat så är jag gift och 
har tre underbara barn som numera 
spridit och förökat sig utanför landets 
gränser - men tack vare sociala medier 
så kvarstår en tät kommunikation.
Som av en händelse råkade jag och 
hustrun flytta in i en gammal prästgård 
med anor från Gustav Vasas tid… och 

21 Midgård, Linköping
Christer Schmiedt

Forts. på sidan 14

Hej, mitt namn är Ken Stenman. Jag 
upptogs i Bifrost september 2008, men 
bodde i utomlands aug 2010 till aug 
2012, min nuvarande grad är Grad V. 
Jag har haft uppdrag i logen som biträ-
dande Mu och FSM. 

Under våren 2008 uppdagades, i sam-
band med en middag innan IK Oskars-
hamn skulle spela hockey, att flera av 
mina kollegor var med i Bifrost och de 
ville unisont att jag skulle gå med. Så 
blev det i september samma år. Gan-
ska snart började jag hjälpa Mu i baren 

17 Grimner, Oskarshamn 
Ken Stenman

och fann mycket nöje i det och det gav 
mig möjligheten att lära känna många 
brödet. Efter ett halvår blev jag utsedd 
till biträdande Mu. Det är något speci-
ellt med att stå i baren, alla kommer dit 
med positiva förhoppningar, som man 
oftast lyckas uppfylla. 
Till saken hör att de flesta har ett ären-
de dit och på så sett lär man känna 
många bröder. 

I september 2010 flyttade jag till Han-
nover Tyskland pga mitt arbete och 
återkom inte till Sverige förrän sep-
tember 2012. Ganska snart fick jag 
erbjudandet om att bli FSM, vilket jag 
utnämndes till i februari 2013. Efter 
två år på posten har jag nu blivit Mäs-
tare.

Jag har flera gånger undrat vad det ska 
vara bra för…. Svaret ligger kanske i 
att jag gillar att få andra att trivas och 
må bra, samtidigt tror jag att jag kan 
bidra till logens fortsatta verksamhet. 
Vilket är mycket märkligt då Grimner 
gått från 171 till 200 bröder under de 
10 senaste åren. Jag har dock varit med 
och initierat och utvärderat den enkät-
undersökning som vi skickat ut till våra 
bröder. Som jag ser det ger denna en-
kät vägledning för logens fortsatta ut-
veckling. Med tanke på min bristande 
erfarenhet inom logen är det självklart 
att laget går före jaget. Det är förvisso 
inget nytt för mig i mitt yrkesliv som 
projektledare på OKG. Skillnaden där 
är att jag i den rollen har 28 års erfaren-
het i en mängd olika befattningar. 

Som person är jag inte blyg och jag 
gillar att prata med människor och 
dela med mig av den information och 
kunskap som jag har. Öppenhet skapar 
engagemang. Dela med dig av en in-
formation du har och du får informa-
tion tillbaka. Tillsammans växer vår 
kompetens. 

Privat är jag gift med Lena, som jag 
träffade i gymnasiet. Tillsammans har 
vi Kevin 18 år och William 16 år. Re-
sor, socialt umgänge och matlagning 
är stora intressen tillsammans med trä-
ning.

Ken Stenman,  M 17 Grimner
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Mästarebyte har genomförts... forts. från sidan 13

Jag heter 
Anders Ekström 
och är ny Mästa-
re i 29 Rosheim. 
Jag   är 62 år och 
bor tillsammans 
med Eva i Rö 
utanför Rimbo. 
Hustru Eva är ny-
utnämnd Preses i 
damlogen Sko-
gull. Men vi har 
inte för avsikt att 
låta Bifrostlivet i 
Norrtälje förfalla 
till en familjeak-
tivitet. Civilt så 
jobbar jag på lä-
kemedelsfirman 

FreseniusKabi i Uppsala som utvecklingsingenjör. Min 
bifrostvandring började 2004 och jag är idag stolt inneha-
vare av Grad VII. Under åren har jag tjänstgjort som Ta-
lare och ASM/FSM (förutom ett taffligt inhopp som YL). 
Snapsvisor och tal till recipiender vid brödramåltiden, har 
ofta fallit på min lott. 
Logen 20 Rosheim instiftades 2003 och har växt till 80 
bröder sedan dess. Logens första 11 år har kännetecknats 
av ett vildsint växande. Vi har en stabil bas av bröder och 
en logelokal. Min uppgift som Mästare är att se till att vi 
fortfarande växer. Vi vill bli hundra bröder, men vi har 
inte bråttom! 
Min stora utmaning blir att konsolidera logen så att vi ge-
nomför våra aktiviteter med så lite ansträngning som möj-
ligt, så vi hinner ha roligt också. 
Privat är jag bl.a. bridgespelare sedan drygt 30 år. Är dess-
utom lite av en ölnörd som vid högtidliga tillfällen bryg-
ger öl hemma på köksspisen till hustrus oförställda glädje. 
Barn och barnbarn tar lite tid det också. Barnbarnen går 
utmärkt att använda som kamouflage för egna intressen 
som modelljärnvägar och hobbymässor.

Anders Ekström, M 29 Rosheim

29 Rosheim, Norrtälje – Anders Ekström

där finns numera plats för såväl gästande Bifrostbröder 
som systrar ur logen Idavall. Mitt arbete i logen kommer 
att fokusera på att skapa en oas för den moderna männis-
kan – en möjlighet att få ro för själen något som jag tror 
och hoppas skall vara attraktivt för såväl gamla som nya 
bröder. Mitt framgångsrecept är en balansgång mellan det 
trygga orubbliga vårdträdet i form av Ordens grundläg-
gande struktur och dess ritus och en bukett av olika lösa 
blomster i form av inspirerande och utvecklande brödra-
aktiviteter. Jag som logens (trädgårds-) Mästare skall nu 
planera och genomföra uppdraget men som alla säkert 
förstår så behöver jag hjälp av alla bröder i logen för att 
lyckas. 

Välkomna till 21 Midgård i Linköping 
önskar Christer Schmiedt

OD- och Mästaremöte i Kristianstad 6-8 mars 
Januari till mars månad innebär mycket aktiviteter för 
både OD och logernas Mästare. I år stod logen 33 Dan-
heim som värdloge. OD var först ut med sitt möte på 
fredagen. Mästarmötet skulle hållas i helgen, men de 
flesta av deltagarna kom så tidigt att de kunde vara med 
på gradgivningen i Grad I på fredagskvällen, vilket var 
mycket uppskattat av värdlogen (se referat). 

Logerna fungerar bra i landet!
ODs möte innehöll en hel del intressanta ämnen. Vid den 
här tidpunkten hade alla loger fått ett besök av någon OD-
ledamot och sex nya Mästare hade installerats. Många erfa-
renheter från gradgivningarna ventilerades och en del kom-
mer kanske att leda fram till förändringar och förbättringar 
i vår ritus. Som helhet var alla eniga om att logerna gör ett 
mycket gott arbete ute i landet. Man slår fast att tillväxtmå-
let fram till 2020 står fast. 
OM rapporterade att förberedelserna inför årets Riksting 
fortsätter och man hoppas på en stor uppslutning. 

IT-frågorna får en mer och mer framskjuten plats även i vår 
Orden, och OD hoppas att ansvariga för IT i logerna ska vara 
positiva att stötta och hjälpa bröder som inte är så vana. Ny-
etablering diskuterades och några intressanta platser fanns 
på förslag. Det finns en del ”vita fläckar” i syd- och mel-
lansverige som borde kunna undersökas. En dag går fort och 
OD gick igenom förberedelser för helgens mästaremöte.

Nästan 100-procentig uppslutning!
På lördagsförmiddagen samlades alla på Quality Hotel 
Grand. OSM välkomnade och presenterade en programför-
klaring. Han uttryckte sin glädje över, och tyckte det var 
fantastiskt, att det var sådan mangrann uppslutning, endast 
en Mästare hade inte kunnat komma. 

Medlemsvård
Mål 2020 – utfall, framtid och utvecklingsprojekt var hu-
vudtema för dagarna. Dagen innehöll även ett grupparbete 
som engagerade alla. Andra ämnen som diskuterades var: 
Hur får vi fart på medlemsrekryteringen?  Hur behåller vi 
yngre bröder? Ritusfrågor och påminnelse om tystnadsplik-
ten. Hjälpverksamheten – våra stiftelser och fonder är just 
nu aktuella ämnen. 

På kvällen hade värdlogen bjudit till samkväm i logehusets 
matsal. Några timmars avkopplande samvaro med god mat 
och dryck, sång och hög ljudvolym följde. Alla var rörande 
eniga om att detta var mycket viktigt för att öka gemen-
skapen. Vi fick också en mycket underhållande och trevlig 
historisk presentation av Kristianstad med omnejd av två 
medlemmar ur ett teatersällskap i tidstypiska kläder. 
När det var dags att ta farväl på söndagen och efter den sed-
vanliga gruppbilden kunde alla se tillbaka på en helg full av 
nya intryck och idéer att ta med sig hem till sina loger. Vi 
önskade på återseende i Stockholm på årets Riksting.

Text och bild: Jan Svensson

Bra Reklam  
är en bra affär! 
Att trycka digitalt går snabbt och smidigt – beställ  

exakt så mycket du behöver, 14, 137 eller 2.000 ex. 

Välkommen till oss med både små och stora projekt!  
 

Vi hjälper gärna till med formgivning av dina annonser, 

kataloger, logotyper eller kanske en helt ny profil för  

ditt företag såväl som tryckning med lämplig teknik  

och Rapp leverans! 
 
www.rapptryck.se – 0140-38 55 60

Låt ditt uttryck göra intryck!

Redaktionen och Ordensdirektoriet önskar 
alla Bifrostbröder och BDR-systrar en 

skön och avkopplande 
sommar!

Vi ses och 
hörs i höst!



16 17

Forts. på sidan 18

Referat från logernas... forts. från sidan 16

Forts. på sidan 17

 Referat från stor- och grundlogernas logesammanträden

 BIFROST   Bifrostordens medlemstidning nr 2   juni  2015                                                                                        BIFROST   Bifrostordens medlemstidning nr 2  juni  2015       
  

 Faktaruta
 Grad VI: Kärlekens Grad och installation
 Datum: Lördagen den 28 februari 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 98
 Recipiender: Hans Gustavsson 7 Junehus, Bo Persson,   
 Ingemar Lindahl 18 Mjölner, Ingemar Karlsson, Thomas Hassléus,  
 Sture Jelldeus, Bruce Macgregor 20 Vesthav, Robert Langholtz,   
 Kent Palmér, Magnus Andersson 24 Gungner, Krister Andersson,  
 Peter Karlsson, Leif Breidemar, Per Klintin, Stellan Palmgren,   
 Bengt Pettersson 26 Vanadis, Gordon Hygreus 31 Rimfaxe.
 Gäster: OK Hans E Söderström, Tommy Oscarsson 10 Withala,   
 Mats Ahrling 23 Forsete, Alexander Edvardsson och Einar Nagel   
 20 Vesthav

OK Hans E 
Söderström 
och SLM 
Thomas 
Johnsson 
med dagens 
recipiender

Nu skulle 
vi äntli-
gen få se 
värdlogen 

Junehus nya lokaler. Förra året fick vi nöja oss med tillfälliga lo-
kaler på Grand Hotell i väntan på flytten. De nya lokalerna lig-
ger på promenadavstånd från stationen, och bifrostflaggan syntes 
på långt håll. Lokalerna som är otroligt fina kröntes av en matsal 
som ligger högst upp, med panoramautsikt över Vättern. Det var 
med stor glädje man kunde konstatera att så många bröder valt 
att närvara. Det är som SLM Thomas Johnsson uttryckte det, ”all 
time high”. Dagen inleddes med årsmötet. Ekonomin i Gotheim 
är mycket god, och ett plusresultat redovisades. Det bådar gott för 
framtiden. De stadgeenliga valen genomfördes, och årsmötet kun-
de avslutas. Därefter inleddes gradgivning i Grad VI. Kapitelsalen 
är definitivt en av de finaste jag besökt. Det schackrutiga golvet är 
mycket effektfullt. Och inredningen i övrigt var stilfull och ljus. 
SLM Thomas ledde kapitlet, och de tjänstgörande bröderna upp-
trädde med stor säkerhet. Det märks att de förberett sig väl. Reci-
pienderna fick sina nya gradband. Det är en speciell känsla att få 
det första bandet som hänger över axeln. Vid ordet fritt passade 
Tommy Oscarsson på att framföra en hälsning från M och ExM i 
Withala. Efter gradgivningen var det dags för mästareinstallation. 
FSM Anders Nordborg tackade SLM Thomas Johnsson för hans 
insatser under det gångna året. Därefter installerade OK Hans E 
Söderström Thomas som SLM för ytterligare ett år. Jörgen Steen 
och Ove Hansson förärades blommor och medalj för sin tjänstgö-
ring i Gotheims direktorium.
Vid brödramåltiden hölls de sedvanliga talen. OK Hans E Söder-
ström uppehöll sig i sitt tal kring rekrytering och utveckling. Vi 
skall alla hjälpas åt att uppnå det uppsatta målet om att så små-
ningom vara 4000 bröder och 40 loger. Det blir inte lätt, men 
absolut inte omöjligt. SLM Thomas tackade Junehus M Jörgen 

 Gotheim Jönköping Steen för gästfriheten, och hälsade 
också recipienderna välkomna i stor-
logen Gotheim. Thomas tackade även 
allas vår Tore för gåvan till Gotheim 
i form av ett standar i större format. 
Recipiendernas tal hölls av Gordon 
Hygreus. Han sammanfattade sitt tal 
med slutorden ”kärleken är störst av 
allt”. Mästarebordets blommor förära-
des M Jörgen Steen och Tore Persson. 
Efter avslutat lotteri fortsatte samva-
ron för en del, medan ditresta bröder 
förberedde sin färd mot respektive 
hemorter.

Tore överlämnar standar till SLM 
Thomas Johnsson

 Faktaruta
 Grad VI: Kärlekens Grad och installation 
 Datum: Lördagen den 21 februari 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 103
 Recipiender: 22 (Se befordrade bröder)
 Gäster: OC Hans E Söderström och ExM Gunnar Holmsten 29   
 Rosheim

  Ladulås Västervik

Bussen gick som vanligt via Eksjö för att plocka upp Löfstadbrö-
derna. Efter att ha stannat till i Bruzaholm och hämtat upp broder 
Jes Suhr, så var den lilla bussen full av tjugo förväntansfulla brö-
der. Ritus och gradgivning genomfördes med stor värdighet av 
SLM Dan Ol-Mårs och de tjänstgörande bröderna.
Mot slutet av gradgivningen genomförde SLM årsredovisningen 
av 2014 års räkenskaper. Vår Talare Claes-Georg Hansson och er-
sättaren till Intendenten Leif Matsson avtackades med blommor, 
då de inte skulle ingå i nästa års direktorium. Fem nya bröder 

ur skilda loger i Ladulås fick svära ämbetseden och handfästes 
i sina nya ämbeten.  Ladulås har god ekonomi för att vara en så 
nystartad loge. Detta och en enhällig ansvarsfrihet till direktoriet 
för verksamhetsåret gjorde att SLM Dan Ol-Mårs kunde lägga 
arbetsåret tryggt till hand-
lingarna. Det måste ha varit 
ett rent nöje för OC Hans E 
Söderström att få återinstal-
lera vår SLM för ytterligare 
ett år i storlogen Ladulås. 

De avtackade bröderna 
Claes-Georg Hansson 

och Leif Matsson

Vid brödramåltiden var det bordsplacering som vanligt. Det är ett 
fantastiskt bra sätt att få bröderna att sprida ut sig och troligtvis 
inte hamna bredvid den broder man hade som bordsgranne förra 
gången. Måltiden inleddes som brukligt med sången till Ladulås.

Talet till Orden hölls av OC Hans E Söderström. Temat för talet 
var Bifrostordens mål, att till år  2020 nått 40 loger och 4.000 
bröder. Delar man upp målet i små bitar så är det absolut ingen 
omöjlighet att nå dit. OC tackade samtidigt SLM för en mycket 
väl genomförd ritus. Talet till recipienderna hölls av SLM Dan 
Ol-Mårs och deras tacktal hölls av Roger Johansson 10 Withala, 
som avslutade sitt tal som man gör på julafton. Från oss alla – till 
er alla... ett stort tack för att vi fick mottaga Ordens Grad VI. Mäs-
tarebordets blommor valde SLM att tilldela Thomas Manfredh 15 
Norheim för allt arbete han nedlagt i samband med Höstsoarén 
som Ladulås låtit 15 Norheim genomföra.
Dagens insamling till förmån för Storlogens verksamhet inbring-
ade hela 1.950 kronor, vilket alla tacksamt applåderade för. Vid 
efterföljande lotterier blev ännu fler bröder glada över de present-
kort de erhöll. 

Göran Straume, Referent

 Faktaruta
 Grad VII: Sanningens Grad
 Värdloge: 34 Linneus, Växjö
 Datum: Lördagen den 21 mars 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 67
 Recipiender: Hans Hellström, 7 Junehus. Stefan Fredriksson,   
 Bjarne Sjöbeck, 18 Mjölner. Lars Knutsson, Tomas Karlsson, 20   
 Vesthav. Fredrik Greis, Jens Karlsson, Niclas Snygg, Leif   
 Svensson, Jörgen Melin, 24 Gungner.
 Gäster: OSM Lars-Erik Furuskog, OH Jon Asp, samt Bernt-  
 Inge Berntsson, Ingemar Dahlsjö, Stig Haraldsson, Anders Kling,  
 Rune Melin, Tommy Oscarsson och Göran Straume, samtliga från  
 10 Withala/Ladulås

OSM Lars-Erik Furuskog, OH Jon Asp och en något skymd SLM 
Thomas Johnsson samt recipienderna

Vi var många bröder som begav oss till Växjö denna dag. Just 
som våren börjat etablera sig i södra Sverige så gjorde vintern ett 
kortare återbesök med lite snö och mycket blåst. Linneus ställde 
upp med många hjälpande bröder som tog emot besökarna och 
såg till att dom hade det bra. Jag fick även lära mig att alla Fri-
murarnas kapitelsalar runt om i landet har svart/vit-rutigt golv. 
Väldigt snyggt. Den här dagen var speciell av den anledningen 
att flera bröder hade färgglada strumpor på sig. Detta för at stödja 
kampanjen ”Rocka Sockan” för barn och ungdomar med Downs 
Syndrom. SLM Thomas och hans direktorium bjöd på en grad-
givning som var mycket fin. Här kunde man förstå vikten av en 

väl genomförd repetition tidigare på dagen. Vid ordet fritt tackade 
Göran Straume och övriga närvarande bröder från SL Ladulås för 
det varma mottagandet. SLM önskade alla en trevlig påskhelg 
och så småningom en bra sommar. Vid brödramåltiden hälsade 
Linneus M Sten Sjödahl alla välkomna till bords, och Linneus-
bröderna såg till att inget saknades. Talet till Orden hölls av OSM 
Lars-Erik Furuskog som uppmanade oss att även besöka andra 
storloger inom Orden. OSM var mycket imponerad av att 34 Lin-
neus med endast 28 bröder erbjudit sig att ta emot Gotheim med 
allt vad det innebär. Han berättade att en etablering av förening är 
på gång på Värmdö och även i Visby. Talet till recipienderna hölls 
av SLM Thomas Johnsson, som också tackade Linneus-bröderna 
och sitt eget direktorium för en väl genomförd dag. Thomas avslu-
tade sitt tal med orden ”att leva med sanningen är lätt, att leva på 
lögnen är svårt”. Recipiendernas tal hölls av Stefan Fredriksson 
som tackade för den fina gradgivningen. Tommy Oscarsson höll 
ett tacktal till bröderna i Linneus för väl genomfört arrangemang. 
Lars Berg talade om möjligheterna att på ett bättre sätt mark-
nadsföra och synliggöra Bifrostorden ute i landet. Han nämnde 
Halland som en lämplig region för nyetablering av en loge.Mu 
Jan Granholm genomförde dragningen i lotteriet. Mästarbordets 
blommor delades ut kollektivt till Linneus-bröderna.

Ref. Rolf Magnusson

Recipienderna i Ladulås gradgivning i Grad VI. För recipiendernas 
namn, se Befordrade Bröder

 Faktaruta
 Grad VII: Sanningens Grad
 Datum: Lödagen den 18 april 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 75
 Recipienter: 12. Se befordrade bröder.
 Gäst: LM Mats Hyltén 18 Mjölner

SLM Dan Ol-Mårs öppnade och förde storlogen på ett föredöm-
ligt sätt. Recipienderna fick lära vad ritus hade att lära 
om sanningen. Det är alldeles speciellt högtidligt när 
bröderna även erhåller sin Ordensring i denna grad.

Vid brödramåltiden sjöng inledningsvis alla bröderna 
som brukligt ”Sången till Ladulås”. Idag var inte vår or-
dinarie D Johnny Engström och Claes-Georg Hansson 
närvarande, men vi lyckades väl ändå hålla takt och ton 
rätt så bra. Normalt så föregår dessa med gott exempel i 
spel och sång och då blir allt så mycket lättare. 

Talet till Orden hölls av Ladulås ASM Thommy Bränn-
ström 17 Grimner. Thommy redogjorde för sin egen resa 
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Vi träffades i vårt fantastiskt fina Frimurarhus till årets första 
gradgivning. Vi startade upp med årsmötet, som leddes effektivt 
av Ex.M Thomas Lindkvist Odinsal. Därefter vidtog ritus med 
återinstallation av SLM Anders Randelius. Installationen sköttes 
av OL Bo Löfgren. Sedan vidtog brödramåltiden i Spegelsalen 
med sedvanligt ritus. Talet till vår Orden hölls av OL. Han fun-
derade en del kring Ordens utveckling och framtid. Vikten av ny-
rekrytering och att vi tar hand om de nya bröderna på ett sådant 
sätt att de vill stanna kvar. Vidare talade han om vikten av att våga 
bryta ny mark, dvs starta nya loger i orter där vi inte finns, att 
Ordens målsättning är 4000 medlemmar 2020. Talet till recipien-
derna hölls av SLM, han hälsade de nya medlemmarna välkomna 
i storlogen och hoppades att de skall trivas och finna sig tillrätta 
i den nya gemenskapen men inte glömma bort bröderna i grund-
logen. Tacktalet från recipienderna hölls av Sören Molander, han 
förärades också mästarebordets blomma. Agne Olofsson, 25 Alv-
heim, avtackades och förärades även han en stilig blombukett som 
tack för lång och trogen tjänst.

Nisse Sindmark

Dagens recipiender vid Tirfings gradgivning. För namn – se 
Befordrade bröder

 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad samt lokalinvigning och installation
 Datum: Torsdagen den 19 februari 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 39
 Recipiender/fadder: Anders Berglind och 
 Murche Eklöf/Peter Biro
 Gäster: OM Hans Wallberg, Olavi Ollikainen 4 Valhall, ExOI Ulf   
 Adelstrand, Stig Axelsson 10 Manheim

Murche Eklöf, 
M Holger 

Andersson och 
Anders 

Berglind

Så fick då äntli-
gen logen 1 S:t 
Örjan tillfälle 
att officiellt in-
viga sin egen 
logelokal efter 
att ha varit husvill i drygt ett år. Den nya lokalen utgörs av Mili-
tärsällskapets restaurang med tillhörande sällskapsrum. Lokalen 
har tidigare visats för intresserade bröder men nu vid den prak-
tiska användningen kan man inte annat än konstatera att lokalen 
är lämplig för sitt ändamål. 

S:t Örjan Stockholm1

 Faktaruta
 Grad VI: Kärlekens Grad
 Datum: Fredagen den 20 februari 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 67
 Recipiender: Paul Head 4 Valhall, Kjell Andersson, Ulrich Vilmar  
 5 Åsagård, Hans Wennberg 8 Manheim, Jens Ekberg 12 Nicopia,  
 Jan Borén, Ragnar Nevelius, Thomas Önnebro 13 Torkild, Lars   
 Sundh, Kettil Saxlund 16 Runheim, Per-Ola Forsberg, Dan   
 Hammarlund 29 Rosheim, Mattias Boldt, Bernt Carlsson, Alf   
 Karlsson, Peter Nienhuysen 32 Runrike
 Gäster: OM Hans Wallberg, Carl-Jan Ekberg, Jan Merelius och   
 Lennart Zetterström, 12 Nicopia

 Heimdal Stockholm

Recipienderna. För namn  se Befordrade bröder

Efter ett, som vanligt, väl genomfört årssammanträde vidtog 
gradgivningen. Storlogens Mästare Per Dyberg med biträdande 
bröder lotsade 16 förväntansfulla recipiender varsamt genom 
ritus varefter samtliga lättade kunde mottaga gradens insignier 
och hälsas välkomna i storlogen. Därefter tog Ordens Marskalk 
vid och återinstallerade Per Dyberg som Storlogens Mästare 
för ännu ett år. Efter kapitlet tog bröderna plats vid de dukade 
borden för den efterlängtade måltiden. OM Hans Wallberg höll 
ett inspirerande tal till Orden varvid han tryckte extra på vikten 
nyrekrytering av nya medlemmar samt bevarande av befintliga 
bröder. Ordens ambition är att år 2020 skall vi vara 40 grundlo-
ger och 4000 bröder, detta innebär att alla loger behöver en rejäl 
nettotillväxt och att storlogerna måste initiera bildandet av nya 
grundloger. Talet till recipienderna tog Axel Sandeberg till orda 
och levererade ett mycket kärnfullt och uppskattat tal. Ulrich 
Vilmar var den som utvalts att hålla recipiendernas tal vilket han 
gjorde på ett mycket förtjänstfullt sätt. 

Kvällen avslutades med dragning i lotteriet. Vinstbordet denna 
kväll innehöll några extra goda karameller i form av två dubbel-
rum och två supébiljetter i samband med årets Riksting.

Gunnar

 Faktaruta
 Grad VI: Kärlekens Grad med installation
 Datum: Fredagen den 6 februari 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 66
 Recipiender: Claes Aspenryd 3 Aroshus, Klas Ahlstrand, Lars   
 Wester 9 Carolus, Leif Folkesson 19 Gagnrad, Alf Egnerfors,   
 Anders Swan 25 Alvheim, Christer Blomberg, Sören Molander, Bo  
 Sjöberg 30 Torgrim.
 Gäster: OL Bo Löfgren, M Hans Fredrikson 21 Midgård, FSM Lars  
 Pettersson Ladulås, Kjell Karlsson 17 Grimner, Jakob Lidberg   
 Nygren 12 Nicopia

  Tirfing Örebro

 Faktaruta
 Grad VII: Sanningens Grad
 Värdloge: 13 Torkild, Södertälje
 Datum: Fredagen den 10 april 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 42 
 Recipiender: Se befordrade bröder

Recipienderna i Grad VII. För namn  se Befordrade bröder

Vid ordet fritt hälsade 13 Torkilds Mästare Assar Åberg storlogens 
bröder hjärtligt välkomna till Södertälje och Olavi Ollikainen in-
formerade om årets Riksting och påpekade att det ännu gick att 
anmäla sig. Efter den väl genomförda gradgivningen och gemyt-
ligt sorl i förrummet var det dags för brödramåltiden och de sed-
vanliga talen. Björn Torstenius gav en fyllig information om årets 
Riksting och önskade alla hjärtligt välkomna. SLM Per Dyberg 
tackade för att storlogen än en gång fått utnyttja de fina lokalerna 
och kunnat genomföra en fin och trevlig gradgivning. I talet till 
recipienderna påpekade SLM att i kväll har de uppnått ett nytt 
mål, Sanningens Grad men de får inte glömma bort, att gradens 
värdegrund knyter ihop alla de tidigare gradernas budskap. Fi-
losofin kring sanningen formar oss, så att det är lätt att leva med 
sanningen men svårt att leva med lögnen. Jörgen Samuelsson 
framförde recipiendernas tacktal och och gladdes med övriga re-
cipiender, att de äntligen kunnat ta detta steg efter ungefär tio års 
vandring inom Bifrost.

Astor

inom Bifrost och hoppades att en framtida etablering av loge på 
Gotland skulle bidra till många nya bifrostbröder. Talet till reci-
pienderna hölls av SLM Dan Ol-Mårs. I talet till nämnde SLM att 
beslut om att Ordensringen skulle bli obligatorisk i Grad VII togs 
redan 1942. Detta skulle ske så fort det var möjligt. Det visade sig 
att det skulle dröja hela 70 år, alltså först 2012 tills det blev verk-
lighet. Besluten visar att Bifrostorden ändå är ett ordenssällskap 
som förändras med tiden. Vi har även flyttat gradbandet i Grad 
VII från vänster till höger axel. SLM nämnde ett berömt citat som 
passar väl till denna grad ”Man bör alltid säga sanningen, men alla 
sanningar bör inte sägas”.
Recipiendernas tal hölls av Bengt-Inge Larsson 15 Norheim, ett 
kort och kärnfullt tack för att recipienderna så högtidligt mottagits 
i graden. Ladulås FSM Lars Pettersson representerade värdlogen 
Midgård när han tackade SL Ladulås för att de valt att gästa Mid-
gård och SLM Dan Ol-Mårs tackade i sin tur Midgård för sitt fina 
arrangemang och mottagande. LM Mats Hyltén 18 
Mjölner, tilldelades senare en bukett av mästarbor-
dets blommor. De ska han försöka att transportera 
hem till Skåne på tåget. Den andra buketten förä-
rades Christer Westberg 15 Norheim.

Avslutningsvis önskade SLM Dan Ol-Mårs värd-
logen för ett bra arrangemang och alla bröderna en 
fin sommar. Han hälsade också alla välkomna till 
Ladulås nästa gradgivning den 10 oktober. Då ges 
Grad VIII hos 11 Löfstad i Tranås.

Göran Straume.Referent

Nedre raden från vänster Anders Larsson, Stefan Edmark, 
Tarmo Kaunissaar, Eije Carlsson, Niclas Hagelin och Bengt-
Inge Larsson. Andra raden från vänster Jakob Lidberg Nygren 
och Stefan Lander. Översta raden från vänster Mats Fältsjö, 
Magnus Nimvall, Åke Rudolfsson och Christer Samuelsson

Besök i logekapitel i storloge 
och grundloge är en av förutsättningarna 

för befordran till högre grad

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
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 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad samt installation
 Datum: Onsdagen den 18 februari 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 43
 Recipiend: Raimond Persson 
 Gäster: OH Jon Asp och SLM Anders Randelius Tirfing

Överst från vänster: Jon Asp, Per Murander, Anders Randelius, 
Åke Holt . Nederst från vänster: Lars Blomberg, Raimond
Persson, Per-Erik Odler

Ritus avlöpte på sedvanligt sätt. Efter det att Mästaren upptagit 
vår nya broder Raimond Persson blev det utdelning av fadderbrev. 
OH Jon Asp installerade Eyrabro-Havamals Mästare för 2015 Per 
Murander, som alltså blev omvald för 5:e gången. OH Jon Asp 
delade också ut LHT (Logernas Hederstecken) till Jan Antonsson 

2  Eyrabro/Havamal Örebro

 Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Torsdagen den 12 mars 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 33
 Recipiender: Carlos De la Fe 1 S:t Örjan, Mikael Strandman 29   
 Rosheim
 Gäster: Björn Torstenius 5 Åsagård, Bertil Klang, Bo Klang 
 8 Manheim, M Gunnar Holmsten, Peter Karlsson, Håkan   
 Holgersson 29 Rosheim

Mikael 
Strandman, 
FSM Carl 
Stefan 
Christens-
son, Carlos 
De la Fe

I avsaknad 
av vår Mäs-
tare, som 
med familj 
befann sig 

på en välbehövlig semester i fjällen, leddes kvällens logesamman-
komst av FSM Carl Stefan Christensson, som skötte uppgiften 
med den äran. 

I den sobra matsalen, där ett flertal kungligheter blickade ned på 
oss från sina porträtt på väggarna, kunde en trevlig brödramåltid 
avnjutas. Efter att FSM hållit sitt anförande kunde vi även lyssna 
till Björn Torstenius tal där han propagerade för alla bröders del-
tagande i det kommande Rikstinget för vilket han fungerar som 
samordnande general. Han framhöll med viss emfas att de av oss 
som bor i stockholmsområdet absolut bör anmäla sig. Vi behöver 
ju inte kosta på oss hotell så han menade att kostnaden för oss 
borde anses vara negligerbar. Det dröjer innan en dylik chans åter-
kommer. Recipienderna höll ett gemensamt tal och tackade för sin 
grad och betonade därvid hur betydelsefull riktig vänskap är. 

 Faktaruta
 Grad V: Trohetens Grad
 Datum: Torsdagen den 16 april 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 23
 Recipiend: Björn Roting

Björn Roting 
tillsammans med  

M Holger 
Andersson

I lite konkurrens 
med annan loge i 
Stockholm blev 
antalet besökare 
något reducerat. 
Men detta för-
ringade på intet 
sätt högtidligheten i evenemanget. Vid brödramåltiden höll vår 
Mästare talet till Orden och uttalade därvid sin uppskattning för 
det arbete som flera av S:t Örjans bröder lägger ner för att få till 
stånd en fin gradgivning. I sitt tal utvecklade han begreppet sam-
hörighet, som han menade utgjorde en central del i vår Ordens 
verksamhet. Ende recipienden, Björn Roting, höll sitt tacktal där 
han spann vidare på Mästarens tal om samhörighet och trohet.

Bo Haufman

Forts. på sidan 22

Invigningen av den nya lokalen innebar ett speciellt ritusförfa-
rande och detta leddes med bravur av OM Hans Wallberg. Där-
efter följde en sedvanlig gradgivning med två recipiender. Vid 
den efterföljande installationen av nytt direktorium avtackades M 
Holger Andersson för det gångna året och anförtroddes av OM att 
fungera som Mästare även för innevarande år. OM tilldelade även 
vår Mästare Logernas Belöningstecken vilket alla ansåg honom 
mer än väl berättigad till. 

Brödramåltiden var som alltid glad och trevlig och dagen till ära 
bjöd vår Mästare alla bröder på ett glas champagne. Det tackar vi 
honom för. Talet till Orden hölls av OM som uppmanade alla att 
anmäla sig till det snart stundande Rikstinget där S:t Örjan är en 
av de arrangerande logerna. Vidare framhöll OM att S:t Örjan som 
loge nr 1 i år firar sitt 90-årsjubileum. M Holger Andersson hade 
tidigare talat om vikten av att öka brödraantalet i S:t Örjan och i 
sitt tal spann OM vidare på detta tema. 

Han framhöll bl.a. att Orden har som mål att år 2020 ha 4.000 
bröder runt om i landet. Det är ett ambitiöst mål erkände han men 
om alla loger vinnlägger sig om att skaffa nya bröder och väl han-
terar den därmed sammanhängande brödravården kanske målet 
kan nås. 
Recipiendernas tacktal hölls av Murche Eklöf och kvällen avslu-
tades med kaffe.

Bo Haufman

och LBT (Logernas Belöningstecken) till Ibrahim Miksi.
OH Jon Asp tyckte det var glädjande att få övervara en gradgiv-
ning av Grad I. Bifrostordens mål för framtiden ligger fast d.v.s. vi 
ska vara 40 loger och 4000 bröder 2020. För övrigt så är det vik-
tigt att vårda de bröder som vi har. Talet från recipienden hölls av 
Raimond Persson, som tackade för möjligheten att komma med i 
Orden. Mästarbordets blomma fick Rolf Sundström, vår Dirigent 
under många år.

 Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad 
 Datum: Onsdagen den 18 mars 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 39
 Recipiender: Fredrik Kjellberg, Ulf Klaeson och Johan Vendel

Överst från vän-
ster: Recipiend 

Fredrik Kjellberg, 
M Per Murander.
Nederst från vän-
ster: Recipiender 
Johan Vendel och 

Ulf Klaeson

Nu var det dags 
för några bröder 
att vandra vidare 
i graderna. Vi har 
ganska många 
som har Grad I, 
som är på gång, och som då att har möjlighet besöka flera gradgiv-
ningar. Mästaren informerade om att det finns några föreläsare till 
kommande Fredagsfrukostar. Det kommer att bli whiskyprovning 
den 22 maj och ett studiebesök på den nybyggda Postterminalen 
i Hallsberg. Vid senaste direktoriemöte togs ett beslut om att fad-
dern till nytillkomna recipiender ska erhålla brödramåltiden utan 
kostnad, detta för att försöka få fler bröder till logen.
Mästarbordets blomma fick Larseric Ståhlberg, som alltid är 
hjälpsam och dessutom fyller 70 om några dagar. 

 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad
 Datum: Onsdagen den 15 april 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 31
 Recipiend: Magnus Dahlén 

Recipiend Mag-
nus Dahlén och  

LM Per Murander

Gradgivning av 
Grad I är alltid 
trevligt, detta med 
att få med en ny 
broder i logen. 
Mästaren infor-
merade vid ordet 
fritt att damlogen Duranki nu har förlagt sin verksamhet till
Frimurarhuset och att dom har haft sin första gradgivning där 
och var mycket nöjda med hur det fungerade. Vid gradgivningen 
fick dom hjälp av fyra bröder från Eyrabro, för att det var så nytt 
hur det går till i huset. Bifrostgolfen kommer i år att hållas av 
Aroshus, Västerås.

Vår andra hyllning gick till vår loge och den idag intagna bro-
dern Magnus Dahlén, som även höll talet från recipienden och då 
tackade för en händelserik och mycket trevlig kväll.
Mästarbordets blomma fick Arne Blomqvist, som vid senaste Fre-
dagsfrukosten berättade om sitt brokiga liv.

KAI

 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad och installation
 Datum: Onsdagen den 25 februari 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 33
 Recipiend/fadder: Bert-Erik Larsson-Fröjdman/Ulf Söderlund
 Gäster: OR Tom Stjernschantz och M Karl-Gustav von Wicken   
 16 Runheim

Från vänster OR Tom Stjernschantz, fadder Ulf Söderlund, 
recipiend Bert-Erik Larsson-Fröjdman och M Pär J Johnsson

Årets första gradgivning genomfördes på ett utmärkt sätt, varefter 
FSM Ulf Söderlund tackade M Pär J Johnsson för nedlagd tid och 
väl genomfört arbetsår som inneburit mycket arbete med flytt till 
nya lokaler. OR Tom Stjernschantz gav därefter M nytt förtroende 
för år 2015. Några bröder i direktoriet bytte tjänsteuppdrag och 
några nya tillträdde. Lars Johnsson och Pär Sunnekrantz erhöll 
LBT av OR. M i 16 Runheim Karl-Gustav von Wicken framförde 
en hälsning från sin loge. 
Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av OR som bl.a. sade att 
till 2020 skall det finnas 40 grundloger och 4000 bröder, vilket 
innebär en ny loge vartannat år. Han talade också för Rikstinget 
och hoppades få se många Aroshusbröder där. Talet till logen och 
recipienden hölls av M Pär J Johnsson som tog upp delar av ritus  i 
jämförelse med den skakiga omvärlden och menade att den skulle 
sett bättre ut om aktörerna haft tillgång till Bifrostordens ritus. 
Recipienden Bert-Erik Larsson-Fröjdman tackade för graden och 
tyckte det var trevligt att vara med och lära känna flera nya bröder. 
Han fick också mästarebordets blommor.

  Aroshus Västerås3

 Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 29
 Recipiend: Göran Vestman

Ritus genomfördes som vanligt på ett utmärkt sätt och Dan Lund-
hem erhöll LBT. Talet till Orden utfördes av M Pär J Johnsson i 
vilket han berättade att temat vid senaste mästaremötet var med-
lemsvärvning. Då man varit med i Orden en längre tid och har 
”dammsugit” vänkretsen på möjliga blivande bröder gav han tip-
set att fråga barn och barnbarn då det är angeläget att värva yngre 
bröder. Även talet till logen och recipienderna hölls av M. Han 
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	 	 Faktaruta
 Grad III: Kunskapens Grad
 Datum: Onsdagen den 22 april 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 37
 Recipiender: Bo Hedman, Daniel Idén, David Linder, Taumo   
 Räsänen 3 Aroshus och Karl Lindberg 14 Solheim
 Gäster: M Lars Lindberg 14 Solheim och Mauritz Rudebeck 4   
 Valhall

Från vänster M Lars Lindberg, recipiender Karl Lindberg, Da-
vid Linder, Daniel Idén, Tuomo Räsänen, Bo Hedman och 
M Pär J Johnsson

Vi hade glädjen att få besök av M från 14 Solheim som hade en 
recipiend Karl Lindberg med sig och dessutom av Mauritz Rude-
beck som då och då dyker upp när han är i sitt fritidshus utanför 
Västerås. I kapitelsalen demonstrerade D Bo Johnsson den nya 
musikanläggningen som visade sig ha både bra ljud och mäktig 
styrka. Vid brödramåltiden höll Lars Johnsson talet till Orden. 
Han berättade om en tavla som skall uppsättas i entrén där bröder 
från de olika ordnarna i huset kan köpa en mässingsskylt med sitt 
namn på i syfte att få ned räntekostnaderna för lokalerna. Talet till 
logen och recipienderna hölls av M Pär J Johnsson som menade 
att numera är vandringen mycket lång för att söka kunskap när 
man upptäckt att det finns flera universum. Han puffade också 
för en fotobok som Roger Pistol tagit fram och finns att köpa för 
hågade bröder. Mästareblomman fick Bert-Erik Larsson. 
     Bo Hedlund

Från vänster M Pär J Johnsson, recipiend Göran Vestman och 
fadder Roger Pistol

menade att riktig vänskap är stark och går ej att slita sönder, rik-
tiga vänner kan man lita på att de ställer upp i alla väder. Skaffa 
dig vänner innan du behöver dem. Som ende recipiend tackade 
Göran Vestman för graden och sade att han inte kände någon av 
bröderna sedan tidigare, men att han nu fått nya bröder. 
Mästarblomman gick till Deva Kahanda-Liyanage

Bo Hedlund

				 Faktaruta
 Grad X: Den Styrande Viljans Grad
 Datum: Fredagen den 24 april 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 80
 Recipiender: Lars I Johnsson 3 Aroshus, Allan Jensen, Patrick  
 G Lundeberg 8 Manheim, Curt Sandberg 10 Withala, Peder  
 Grahn 12 Nicopia, Urban Johansson 15 Norheim, Thommy  
 Brännström, Kjell Holm 17 Grimner, Ove Hansson 26 Vanadis

  Rikslogen

Det är alltid lika spännande att närvara vid Rikslogens gradgiv-
ning, en upplevelse utöver det vanliga. 
Alla bröderna har stora erfarenheter av ordenslivet och känner 
ansvaret för vår Orden. Innan logen ska ta sin början samlas 
deltagarna i grupper i förrummet, samtalar och förundras över 
vad som nu ska vederfaras oss? Ny stad, ny miljö, hur ska kapi-
telsalen vara smyckad? 

Så öppnades dörrarna och vi fick stiga in i salen till stilla musik. 
Lokalen var iordningställd till högtid. Det var en varm och om-
bonad lokal som mötte oss med fantastisk rekvisita. 
 
Efter intåg av OSM Lars-Erik Furuskog och De Höga Värdig-
heterna följde en väl repeterad och genomförd ritus. Nio reci-
piender upptogs högtidligen i graden.

Vid brödramåltiden hölls två tal. OHL Karl-Gunnar Rooth höll 
talet till Orden och recipienderna. Han började med att påminna 
om att Orden firar sin 90-åriga tillblivelse, under denna period 
har det hänt otroligt mycket och menade att det är tveksamt om 
det kan ske så stora förändringar framåt i tiden. Astor Baldes-
tens historik (se bild) är en värdefull läsning för alla och kan 
varmt rekommenderas. 

X

De nyupptagna bröderna i Rikslogen tillsammans meed OSM. Från vänster Thommy Brännström, Curt Sandberg, Kjell Holm, 
Patrick G Lundeberg, OSM, Lars I Johnsson, Ove Hansson, Peder Grahn, Urban Johansson och Allan Jensen

OHL ställde en fråga till oss alla – har vi förvaltat och fört Or-
dens syfte och mening vidare som en gång våra stiftare förvän-
tade sig? Vi kanske i dag har gått lite för långt i att förändra och 
modernisera. Kanske borde vi stanna upp och tänka på vad våra 
grundare menade med vår ritus. Så utbringades skålen för vår 
Orden och dagens recipiender
. 
Tacktalet från recipienderna framfördes av Thommy Bränn-
ström som uttryckte tacksamhet och glädje över att ha fått vara 
med om denna högtid. Vi förstår att kraven på oss är stora nu 
men hoppas ni inte ska bli besvikna på oss. Thommy uppma-
nade alla att utbringa en skål för Rikslogen, Orden och alla bi-
frostloger i Sverige. 

Jan Svensson

Historik
Ordnar och loger är för många ett begrepp utan större innebörd, något diffust, 

som för tankarna till märkvärdiga övningar och konstiga dräkter.  

I motsats till det står, att den inre kärnan i vår verksamhet är samhörigheten, kamratskapet vänner 

emellan för en stunds gemensam eftertanke. En värdegrund, som lätt kommer i skymundan i 

dagens samhälle. Det budskap Bifrost vill förmedla är värt allas aktning. När vi går att fi ra vår 

nittionde födelsedag, vet vi att Bifrost är en framgångsrik, välskött organisation med drygt 3000 

medlemmar och att vi fi nns på 30 orter runt om i Sverige. Ambitionen har alltid varit, och är än i dag, 

att växa och att förkovras. Många bröder har hjälpt till, och kommer att hjälpa till. 

Oftast i det tysta. Men det var, är och förblir Ordens Styrande Mästare, 

som hållit och kommer att hålla ihop verksamheten.
Stockholm i februari 2015 Astor Baldesten

Dessa herrar har i 90 år styrt Bifrostorden genom en del motgångar men ändå mest framgång. 

Därför kan vårt fi na ordenssällskap med glädje och stolthet se fram mot festligheterna 

på Stockholm Waterfront i april 2015.

Lars-Erik Furuskog 
2010-

Oskar Fritiof Enbom 1925-1939 Sven Wall 
1939-1945

Hjalmar Malmström 1945-1978
Hans Larssson 

1979-1995
Karl-Gunnar Roth 1995-2010

				 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad samt installation
 Datum: Fredagen den 27 februari 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 39
 Recipiender: Göran Adolfsson, Owe Läth och Göran Mattisson
 Gäster: OSSM Nils-Gunnar Johnsson, ExOI Ulf Adelstrand 8   
 Manheim, M Holger Andersson och Kjell-Åke Nilsson 1 S:t Örjan

Valhall Stockholm4

Bakre raden fr v: fad-
der Benny Melin, fad-

der Lennart Hjelm, 
M Klas Lindström, 

fadder Olavi Ol-
likainen och OSSM 

Nils-Gunnar Johns-
son. Främre raden fr 
vä: Göran Adolfsson, 
Owe Läth och Göran 

Mattisson

M Klas Lindström överlämnade fadderbrev till Lennart Hjelm, 
Benny Melin och Olavi Ollikainen och tog samtidigt upp det livs-
långa engagemang det innebär att vara fadder åt en broder. Valhall 
har som mål att under 2015 rekrytera tio nya bröder och kvällens 
tre nya är en god bit på den vägen.
Under ordet fritt informerade Mu Olavi Ollikainen om det stun-
dande Rikstinget som i år hålls i Stockholm. Peter Kimander 
planerar ett tillfälle med ”Fracklagret” som tillhandahåller bl.a. 
frackar och övriga tillbehör till bra priser.
Göran Kimell framförde logens tack till M Klas Lindström för väl 
genomfört arbete 2014. OSSM Nils-Gunnar Johnsson installerade 
Klas Lindström för ytterligare ett år som Mästare i 4 Valhall och 
M Klas Lindström utnämnde biträdande bröder, jämte ersättare.
M Klas Lindström utdelade Logernas Belöningstecken till Hans-
Owe Hidlund, Peter Kimander och Christer Öberg
Vid brödramåltiden höll Owe Läth recipiendernas tal.

				 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad 
 Datum: Fredagen den 27 mars 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 43
 Recipiender: Ralf Petersson 1 S:t Örjan, Eric Gencer och   
 Gunnar Spångberg 4 Valhall
 Gäster: M Holger Andersson, Anders Berglind, Bo Haufman,   
 Sven Göthe 1 S:t Örjan, Sören Andersson 8 Manheim och Roland  
 Johansson 16 Runheim

Frihetens röda färg lyste upp kapitelsalen när bröderna samlades 
för en stunds trevlig samvaro. M Klas Lindström överlämnade 
fadderbrev till Sven Göthe och Stellan Johansson 
Björn Torstenius informerade om Rikstinget 2015 och uppmanar 
alla närvarande som ännu inte anmält sig att göra det omgående 
eftersom det fortfarande finns en möjlighet att få vara med som 
något så storslaget som en 90-års jubilerande Bifrostorden.
Göran Kimell från Valhalls kulturkommitté berättade om höstens 
logebesök som i år är planerat att göras till Eskilstuna i novem-
ber. Som brukligt, är ett intressant utflyktsmål inplanerat på vä-
gen. Den här gången blir det Åkers Styckebruk som grundades 
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Bakre raden fr v 
M Klas Lindström, 
fadder Stellan Jo-
hansson, M Holger 
Andersson, fadder 
Sven Göthe
Främre raden fr v: 
Eric Gencer, Gun-
nar Spångberg och 
Ralf Pettersson

som krutbruk redan på 1500-talet men som numera bl.a. tillverkar 
komponenter åt försvarsindustrin. Vid brödramåltiden höll Ralf 
Petersson recipiendernas tal föredömligt kort men innehållsrikt.

Hans-Owe Hidlund, Referent

				 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad
 Datum: Tisdagen den 17 mars 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 32
 Recipiend: Anders Skogsmo
 Gäster: OK Christer Smedh, OHL Karl-Gunnar Roth, IOEM Göran  
 Kimell, SLM Per Dyberg Heimdal, M Holger Andersson, Murche   
 Eklöf 1 S:t Örjan, ExOI Ulf Adelstrand, Olavi Ollikainen 8 Manheim

 Åsagård Stockholm 5

Recipiend Anders 
Skogsmo tillsammans 
med sin fadder, M Kent 
Andersson

Åsagård laddade tillsam-
mans med ett antal bröder 
från andra loger i Stock-
holmsområdet upp inför 
2015 års Riksting med 
en Grad I. Torsdagen är 
den klassiska logekvällen 
i Stockholms innerstad, 
men ett tufft boknings-
läge gjorde att bröderna 
ikväll samlades en tisdag 

istället. Anders Skogsmo, till vardags konsult inom management, 
upptogs högtidligen i graden.

				 Faktaruta
 Grad III: Kunskapens Grad
 Datum: Torsdagen den 7 maj 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 34
 Recipiend: Rolf Lundgren
 Gäster: M Thomas Hellsten, Rolf Hellman 27 Odinsal, Ollavi   
 Ollikainen 4 Valhall, Axel Sandeberg, Carsten Bach Christiansen 8  
 Manheim

M läste upp ett fint tackbrev från OSM för ett väl genomfört 
Riksting 2015. Två jubilarer firades, IOEM Yngve Strindholm, 
som nyss fyllt 85, och Magnus Rumstedt, 75. 
Dessutom meddelades att Bo Österdahl och Ove Svanberg skänk-
te logen en serveringsvagn – denna togs emot med stor tacksam-
het och användes flitigt under den efterföljande brödramåltiden. 

Från vänster fadder 
Björn Torstenius, 

recipiend Rolf Lundgren 
och M Kent Andersson

Kvällens insamling gick 
till jordbävningsoffren 
i Nepal och inbringade 
över 1000 kronor.

Kent Andersson

 Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Fredagen den 20 februari 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 35
 Recipiender: David Wiman, Lars Gustavsson

Från vänster Recipiend David Wiman, FSM Christer Jörliden, 
M Jörgen Steen, ASM Mikael Samuelsson och recipienden Lars 
Gustavsson

Nu var det fredag igen och tid för en härlig bifrostkväll. Många 
kommer tidigt för att få sitta ner i lugn och ro och koppla av efter 
en arbetsam vecka. Vår nye Mästare Jörgen Steen har lagt ner 
ett stort arbete på att väcka upp en del äldre medlemmar som har 
fastnat i TV-soffan, och jag måste säga att han lyckats för det dök 
upp flera bröder som man inte har sett på länge. Bra gjort Jörgen! 

Jörgen och hans direktorium genomförde en stämningsfull och 
vältränad ritus i Grad II, som många av oss tycker är en av de 
viktigaste graderna. För vad vore väl livet utan vänskap. 
Under den som vanligt mycket välkomponerade måltiden talade 
Mästaren till Orden och logen och framhöll vikten av fin vänskap 
och broderskap och betydelsen av att ha riktiga vänner. Recipien-
dernas tacktal hölls av David Wiman, som uttryckte deras tack-
samhet över att blivit antagna i detta brödraskap. 

Mästarbordets blommor gavs till en för oss ny broder som flyttat 
hit ifrån Kalmar. Även vår avgångne Mästare J- O Lipponen fick 
en bukett samt Pierre Hylén som sköter musiken.

Forts. på sidan 25

Junehus Jönköping7

 Faktaruta
 Grad III: Kunskapens Grad
 Datum: Fredagen den 27 mars 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 34
 Recipiend: Zargon Odicho

Från vänster M 
Jörgen Steen, 

Zargon Odicho 
och fadder 

ExM Anders 
Danielsson

Innan vi satte 
oss till bords 
påpekade Mäs-
taren att brödra-
måltiden också är en del av ritus där ett korrekt uppträde är önsk-
värt. Den som vill hålla tal, sjunga eller berätta historier anmäler 
detta till Inre Ledsagaren. Innan måltiden bjöd logen på ett glas 
sherry under tiden som borden dukades. Det var ett nytt inslag 
som var mycket populärt. Vi testade också med bordsplacering, 
detta för att skapa förutsättning för att alla får tillfälle att prata 
lite mer ingående med bröder som man inte annars får så mycket 
kontakt med. Detta var nytt för oss men uppskattat. Vi kommer 
säkert att fortsätta med detta. 
I talet till Orden uppehöll sig Mästaren vid olika former av kun-
skap och avslutade med en vacker dikt författad av Valter Vilén 
från Vesthav.  Vi ExMästare känner väl till dikterna av denne nu-
mera bortgångne broder, och vi har ofta använt hans vackra texter. 
Mästarebordets blommor gavs till Uno Kling som i dagarna fyller 
80 år. I recipiendtalet tackade Zargon för att han blivit antagen i 
logen. Han tackade sin fadder ExM Anders Danielsson för stöd 
och hjälp med att bli mer bekant med övriga bröder. Kvällen av-
slutades med lottdragning.

C-E Gran

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

				 Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Torsdagen den 16 april 2015.
 Antal besökare inkl. recipiender: 43
 Recipiender: 5 (Se befordrade bröder)
 Gäster: Göran Kimell, Erik Edman, Peter Kimander, Olavi   
 Ollikainen 4 Valhall, Kjell Andersson, Björn Torstenius 5 Åsagård  
 

Kvällen, eller ska jag säga eftermiddagen, började inte med grad-
givningen, utan med repetition av dom bröder, som ska tjänstgöra 
inför Bifrostordens 90:års jubileum på Stockholm Waterfront. När 
det här läses, så har vi fått svar på om övningen gav någon verkan. 
På utsatt klockslag, 1900, så kunde Manheimsmästaren Patrick G 
Lundeberg slå klubban i bordet och inleda Grad II. Recipienderna 
fick lära sig, att vänskap är en bra sak att ha. 
Vid ordet fritt kallades Fredrik Kronby fram till mästarebordet 
och fick mottaga en blomsterbukett med anledning av sin 50 års-
dag den 8 april. Axel Sandeberg som nyss flyttat från sin lägenhet 
i Vasastan till en mindre på Södermalmstorg, hade upptäckt att 
hans två stora, tunga, mässingljusstakar inte passade in hos ho-
nom. Han tyckte att dom skulle göra sig bättre på mästarbordet 
och skänkte dessa till logen. Kvällen avslutades under trevlig och 
gemytlig samvaro vid brödramåltiden.  

Ulf Adelstrand 

8  Manheim Stockholm

				 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad med installation
 Datum: Torsdagen den 12 februari 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 51
 Recipiend/faddrar: Torsten Gyllensvärd/Roger Uller och Björn   
 Westien
 Gäster: OL Bo Löfgren, OK Christer Smedh, OHL Lars Ullman,   
 IOEM Yngve Strindholm, M Holger Andersson 1 S:t Örjan, M Kent 
 Andersson 5 Åsagård, M Bengt Widén 23 Forsete samt bröder från  
 logerna 4 Valhall och 5 Åsagård
 

 
Från vänster 
ses Björn 
Westien, 
Roger 
Uller, Torsten 
Gyllensvärd
och M Patrick 
Lundeberg

Från vänster M Patrick G Lundeberg, Ordf. i Värmdöföreningen 
Erik Edman, Ove Gustafsson och Bengt Tegbrink, 4 Valhall. 
Anders Jidinger, Slavko Jelicic och Stefan Ardelin, 8 Manheim

Gradgivningen var stämningsfull och meditativ som alltid och jag 
tror att recipienden fick en fin inblick i vår ritus. M Patrick Lun-
deberg hade ansökt hos OSM om utmärkelser till förtjänta bröder 
och OL Bo Löfgren hade fått OSMs uppdrag att effektuera öns-
kemålet. Pekka Lindblom kallades fram för att mottaga Logernas 
Hederstecken, därefter dekorerades Örjan Ahlström och Bo Wil-
helmsson med Logernas Belöningstecken. 
Under ”ordet fritt” hälsade Allan Jensen från William Jensen och 
Alexander Wirséen som var vid Stora Barriärrevet för att dyka 
med hajar. 
Efter gradgivningen var det så dags för brödramåltiden. När alla 
satt sig till bords bjöds vi på ett glas bubbel av Thomas Sund och 
Carsten Bach-Kristiansen som ville fira att de varit med i Bifrost-
orden i 20 år.

Ordens Minnesfond
När Du eller logen vill hedra en bortgången broder 

Sätt in bidrag på plusgiro 19 99 71-3

Märkes med avs. namn, broder som ska hedras 
och ”Minnesfonden”
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Värmdö Kommun ligger i hjärtat av Stockholms skärgård, en unik ar-
kipelag med drygt 24000 öar, kobbar och skär. Värmdö är Sveriges 
sjätte största ö. I Värmdö återfinns alla typer av skärgårdslandskap. 
Här finns också en rik kulturhistoria och fortfarande finns många 
miljöer bevarade som kan berätta om hur skärgårdsborna har levt, 
bott och arbetat i landskapet från stenåldern fram till i dag.

Att kommunen Värmdö helt och hållet består av öar är lätt att glömma 
bort nu för tiden då man med bil från Stockholm längs motorvägen 
når Gustavsberg på 20 minuter. Värmdö fick fast landförbindelse med 
Sicklaön och Stockholm först 1915 då Skurubron invigdes.

I början av 1900-talet bestod Värmdö av sex olika kommuner som till 
ytan, med undantag av öarna vid Waxholm, motsvarandes av de nu-
varande församlingarna Gustavsberg, Ingarö, Värmdö, Möja, Djurö och 
Nämdö. Under perioden 1952-1966 hade kommunantalet reducerats 
till tre: Värmdö, Gustavsberg och Djurö. I Gustavsberg kommun ingick 
Ingarö och Nämdö var en del av Djurö kommun. År 1974 gjordes en 
sammanslagning av de tre kommunerna och Värmdö kommun med 
sin nuvarande omfattning bildades. Värmdö är idag en av landets snab-
bast växande kommuner, med cirka 40.500 invånare. Sommartid ökar 
antalet boende i Värmdö kommun till uppåt 100. 000 personer, merpar-
ten med fast boende i Stockholm. Kommunvapnet fastställdes för Gus-
tavsbergs landskommun år 1960. Motivet syftar på porslinsindustrin på 
orten och två porslinsbrännugnar som användes där. Vasakungarnas 
Djurhamn från slutet av 1400-talet till in på 1700-talet var den stora 
naturhamnen på Djurös östra sida flitigt använd av örlogsfartyg och 
handelsskepp.

År 1719, då Sverige låg i krig 
med Ryssland, brände rys-
sarna stora delar av svenska 
kusten och de flesta spår från 
tidigare skeden utplånades. 
Det är en orsak till att skärgår-
dens äldre historia är relativt 
okänd. Tre kungar ur Vasaät-
ten, som under den aktuella ti-
den besökt Djurhamn, är Gus-
tav Vasa, Karl IX och Gustav II 
Adolf. För att öka kunskapen 
om Djurös intressanta historia 
har Stiftelsen Vasakungarnas 
Djurhamn, numera Sjöhisto-
riska Stigens Vänner (www.
ssvf.eu), utvecklat Sjöhisto-
riska Stigen med skyltar som 
berättar om gamla tider. 

Stigen har utvecklats med bistånd av Värmdö kommun, Djurönäsets 
Kursgård och Djurö Kyrka och består av tre delar: Eriksbergsskogen, 
Klockarudden och Kyrkstigen. Alla är mycket välkomna att besöka Sti-
gen och föreningen ser fram emot att få nya medlemmar i Sjöhistoriska 
Stigens Vänner. Beatelunds Herrgård ligger på Värmdö vid Kolström 
nära Baggensfjärden. Beatelund grundlades på 1670-talet av riksrådet 
Clas Rålamb, som lade samman två gårdar, Stora och Lilla Kårnäs, för 
att bilda den nya fastigheten. Den ursprungliga anläggningen, som var 
betydligt större än dagens säteri, brändes av ryssarna sommaren 1719. 
Gården återuppfördes av friherre Bror Rålamb och dennes måg, friherre 
Olof Cederström 1726. Därefter gick gården i arv, från 1790-talet som 
fideikommiss, inom ätten Cederström. År 1923 köptes Beatelund av in-
dustrimannen Sten Westerberg. Huvudbyggnaden, flyglar och lusthus 
restaurerades av Westerberg och barockträdgården sattes i stånd efter 
mönster av originalritningarna från 1600-talet. På 1930-talet fick Bea-
telund en ny byggnad, festpaviljongen Fåfängan. Där ordnas sommartid 
konserter och middagar. Beatelund visas även för grupper efter anmä-
lan men är i övrigt inte öppet för allmänheten. 

Gustavsberg, bruksorten, är kommunens centralort sedan 1974. Sam-
hället växte upp kring porslinsfabriken som grundades på 1820-talet. 

Fabriken var vid sekelskiftet 1900 en av landets största industrier med 
ca 1.000 anställda. Konstgods och serviser tillverkas fortfarande i min-
dre skala. Det gamla brukssamhället uppvisar en förvånansvärt välbe-
varad bruksmiljö med intressanta bostads och fabrikshus från fabrikens 
start fram till i dag. Ett vackert porslinsmuseum ger en bild av samhället 
och fabrikens historia. 

Bullandö Marina AB grundades av Lars Broms 1972 som startade 
denna verksamhet utifrån ett stort intresse för segling. På marinan finns 
plats för 1.400 båtar med uppläggningsplatser året runt. Bullandö Marin 
har skapat en anläggning med hög kvalitet och marin atmosfär i skär-
gårdsmiljö där ingenting skall saknas och där båt och båtägare skall 
skall känna sig hemma. Djurönäset – PTK:s konferenshotell är något 
så ovanligt som ett 4-stjärnigt superior  vilket innebär att de sållar sig 
till en liten skara på endast 27 hotell i Sverige. 

På Djurönäset finns alla möjligheter för både lugna stunder och lite 
mer pulshöjande aktiviteter året om. Artipelag. Entreprenören Björn 
Jakobsson (Baby Björn) har uppfört en konsthall på en 22 hektar stor 
tomt. Visionen för Artipelag är en helhetsupplevelse av konst, musik, 
god mat, möjlighet till picknick och bad, konserter och andra evene-
mang i orörd skärgårdsnatur. 

I Stavsnäs by finns Skärgårdsmuseet med sina filialer i Sand på Näm-
dö och i Uppeby på Runmarö. Värmdö kyrka, stenkyrkan från 1300-ta-
let, var ursprungligen helgad åt S:t Olof. Det topografiska läget, längst 
in i en numera, pga landhöjningen, uppgrundad långsmal vik (en förr 
farbar led från skärgården in till Stockholm) i en bygd från vikingati-
den med gårdsgravfält. Kyrkan har utvidgats flera gånger och kallas 
ibland ”Skärgårdens katedral”. Tillbyggen har skett bl.a. under 1400-
och 1600-talet. 
Värmdö Kyrka saknar torn. Istället finns en klockstapel, färdigbyggd 
1809, vid sidan om kyrkan. Det är den tredje klockstapeln på samma 
plats.

Besök Värmdö Skärgård!
Stavsnäs Vinterhamn är utskeppningshamn för Stockholms skärgård 
och knutpunkt för skärgårdstrafiken avseende gods och persontran-
sporter. Goda kommunikationer ut till skärgårdens öar genom buss till 
Vinterhamn och Waxholmsbolaget och taxibåtar.
Öar värda ett besök Sandhamn är ett samhälle och en lotsplats på nor-
ra sidan av Sandön belägen i det yttersta havsbandet. Med sitt speciella 
läge speglar ön en levande skärgård med restauranger, barer, hotell och 
butiker och karga klippor och vita stränder. 
Sandhamn är centrum för KSSS och därmed en klassisk startplats för 
flera regattor, bland annat har starten för Gotland Runt (som numera 
startar i Stockholm) och Sandhamnsregattan utgått från Sandhamn. 
Bullerö – konstnären Bruno Liljefors köpte ön 1908 och byggde vid 

Rävängen en jaktstuga där han och hans familj vistades på somrarna. 
Under början av 1900-talet gjorde Liljefors och hans vänner i ”Bullerö-
laget” skärgården mer allmänt känd. 
I vänkretsen ingick bland andra Anders Zorn, Albert Engström, Axel 
Sjöberg och flygbaronen Carl Cederström. 
År 1923 sålde Liljefors Bullerön till affärs- och tidningsmannen Torsten 
Kreuger. http://sv.wikipedia.org/wiki/Torsten_Kreuger. Jaktstugan är i 
dag museum och kan besökas med privat båt eller båtturer från Stavs-
näs. Bulleröns Gästhem har 16 bäddar. 
Andra öar värda ett besök är Djurö, Grinda, Nämndö och Runnmarö. 

           Värmdöföreningens Ambition – Mål 
Bifrostföreningen Värmdö bildades i februari 2012. Initiativtagare till 
bildandet av Bifrostföreningen var Valhallbrodern Erik Edman. Efter bil-
dande av styrelse hade vi ett möte med OSM, OSSM, Valhalls Mästare 
samt ett antal Valhallbröder och representanter från Värmdöföreningen 
där det beslutades att arbeta vidare med att bilda en loge på Värmdö. 
Vår målsättning är att växa med 5-6 personer vår och höst för att på 
det viset skapa livskraftiga förutsättningar för en Bifrostloge på Värmdö. 
Som ett stöd kommer 4 Valhall att ge Grad I hos oss under oktober. 
Hösten 2016 skall invigningsloge hållas på Värmdö. 

Varje vår och höst har föreningen haft fyra klubbaftnar som avslutas 
med en vårfest där respektives damer deltar. Även hösten brukar inne-
hålla fyra klubbaftnar och där avslutas det med adventsfest med av 
bröderna hemlagat julbord, med Valhallbröder och respektives damer 
som gäster.

Text/Foto: Göran Ericsson & Peter Kimander i samarbete med VISIT VÄRMDÖ

Värmdö – En skärgårdskommun under ständig utveckling

Målning: Skepp i storm

Porslinsmuséet i Gustavsberg Värmdö kyrka från 1300-talet

Bullandö Marina

Bullerö
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Bifrostorden firar 90 år i samband med 
Riksting och Riksmöte i Stockholm. 
Logerna S:t Örjan, Valhall, Åsagård, 
Manheim och Åsa-Idun har fått ODs 
förtroende för detta arrangemang. 
Samtliga aktiviteter var förlagda un-
der ett och samma tak i Water Front 
Hotel. Hotellet ligger centralt och med 

Stadshuset som granne. Det var som vanligt en mycket intensiv 
helg med olika sammankomster och möten med många bröder 
och systrar, både gamla bekanta och nya personer, som kommer 
att vara gamla bekanta när vi träffas nästa gång. Stockholms-
logerna ska ha ett stort tack för allt arbete, som de har lagt ner 
före och under Rikstingshelgen från oss alla nöjda besökare. 
Det var totalt mer än 600 anmälda till de skilda aktiviteterna och 
jag har inte pratat med någon som var missnöjd. Det är inte lätt 
att anordna ett sådant stort event.

Välkomstfesten fredagen den 24 april
För dem som inte skulle delta i Rikslogen på kvällen hade ord-
nats en välkomstfest. Det var 115 anmälda deltagare till denna. 
Det var inte några dukade bord med sittplatser, utan bröderna och 
systrarna fick mingla omkring och riktigt umgås med varandra. 
Givetvis fanns det mat till de hungriga gästerna, och denna bestod 
av en smaklig kall tallrik med sill, rostbiff och tillbehör. Baren var 
öppen för de som var törstiga. Det är alltid ett trevligt tillfälle att 
mötas under lättsamma former som start på helgen.

Rikstinget lördagen den 25 april
Det var mycket smidigt att komma till dagens aktiviteter då alla 
möten var på samma plats. (Detta är förstås inte möjligt vid alla 
Riksting) Klockan 10.30 slog OSM Lars-Erik Furuskog klubban 
i bordet och öppnade årets Riksting. Han började med att göra en 
tillbakablick på 2014, Rikstinget i Karlskrona där logen Vanadis 
25 jubileum blev ett fint inslag, mästaremötet i Norrtälje, Ros-
heims teateruppsättning av Regnbågsskymning var mycket upp-
skattade arrangemang. Stipendier på c:a 400.000 kr har delats ut 
vid olika tillfällen under året. Bl.a. vid Soarén i Västervik där tio 
stipendiater fick dela på 100.000 kr i kategorin sång och musik. 
Att Orden ska nå vårt mål blir allt svårare, men man väljer att låta 
det stå kvar, då det inte är en omöjlighet. Att sänka målen och 
ge upp är vi inte beredda på än. Det är därför viktigt att logerna 
hjälps åt, bl.a. genom att ge fina logekvällar, fina brödramåltider 
och bra aktiviteter utanför logen och på så sätt ha en önskan om 
att logerna ska växa.
Under det gångna året har sex bröder ur Rikslogen avlidit. Alla 
reste sig under det att namnen lästes upp och de hedrades med en 
stunds tystnad och vacker dämpad musik. (Red:s anm: Jag vill 
påminna om möjligheten att skriva en minnesruna över bortgång-

na bröder vilka innehade 
Grad X.)

Tommy Albinsson över-
lämnar en gåva till OSM

Till att leda rikstingsför-
handlingarna valdes OHL 
Karl-Gunnar Rooth. Det 
var c:a 170 bröder samla-
de därav102 röstberätti-
gade. Förvaltningsberät-

telser och valen till styrelser fungerade utmärkt och ansvarsfrihet 
kunde beviljas enligt dagordningen. Bifrostbågen diskuterades 
flitigt och det beslutades att tillsätta en utredning som ska se över 
bågens framtid. Så följde en presentation av M Thomas Hellsten 
28 Odinsal, som välkomnade alla till nästa års Riksting i Uppsala 
den 22 – 24 april 2016. 
Sist men inte minst tackade en påtagligt rörd Tommy Albinsson 
(ordf. i Elektorsförsamlingen) OSM Lars-Erik Furuskog för det 
gångna verksamhetsåret och överlämnade en gåva.
Efter ett väl genomfört ting samlades alla damer och herrar till en 
gemensam lunch. 
Miljön gick inte 
att klaga på! Ut-
sikten över Stads-
huset var fantas-
tisk! Det var första 
gången alla kunde 
äta samtidigt.

”Västervikarna” i 
väntan på lunchen

Högtidslogen lördagen 
den 25 april
1 S:t Örjans M Holger Andersson 

öppnar Högtidslogen

Efter några timmars välbehövlig 
vila, eller för att träffas och um-
gås med vänner från landets olika 
loger, samlades bröderna för den 
stundande Högtidslogen. När alla 
kommit på plats startade intågen. 
Först med S:t Örjans M Holger 
Andersson och hans tjänstemän 
som öppnade logen. M höll ett 
välkomstal efter intåg av OD och 
överlämnandet av klubban till OSM att leda Högtidslogen. Det 
var lite spännande då det ryktades om förändringar i OD. Efter en 
väl genomförd ritus följde utdelning av förtjänsttecken.

Bröder som på Rikstinget mottog Veterantecknet (OVT)

Till att motta Ordens Veterantecken (OVT) var många kallade. 
Utmärkelsen man får för 25 års aktivt deltagande. 16 bröder hade 
hörsammat kallelsen och blev dekorerade av OSM. 

De nydekore-
rade Jubel-
bröderna

Ordens Jubel-
brodertecken 
(OJT) tilldela-
des Bernt An-
dersson, Astor 
Baldesten, Stu-
re Brännström, 
Hans-Lennart 
Larsson och 

Roy Nygren för att de uppnått den aktningsvärda tiden av 50 års 
medlemskap i Orden. 

Bröder som på Rikstinget erhöll Ordens Förtjänsttecken (OFT)

Ordens Förtjänsttecken (OFT) tilldelades Charlie Magnus-
son, Erik Åsberg, Ingemar Dalsjö, Håkan Wallén, Kjell Karlsson, 
Lars-Göran Jakobsson och Agne Olofsson. 

OSM tillsammans 
med Lars Axehill, 

11 Löfstad, nybliven 
innehavare av Ordens 

Excelsiormedalj.

Ordens ExelsiorMe-
dalj (OEM) förärades 
Lars Axehill för sär-
skilt betydelsefulla in-
satser. 

Så var stunden kom-
men OSM att installera 
det nya OD. Tre nya 
namn presenterades.

Först avtackades OSSM Nils-Gunnar Johnsson, OI Mikael Lind-
berg och OC Hans E Söderström för ett fantastiskt arbete för Or-
den. Till nya medarbetare i OD upptogs högtidligen som OSSM 
Patrick G Lundeberg, 8 Manheim, som OI Allan Jensen, 8 Man-
heim, som OC Tommy Brännström, 17 Grimner. OSM önskade 
dem lycka till i deras ansvarsfulla arbete. Bilder och data på dessa 
finns på sidan 2 i tidningen och jag hoppas kunna återkomma med 
deras egen presentation i kommande nummer.     

BDRs Riksmöte lördagen den 25 april
Riksmötet besöktes av 145 systrar från damlogerna i landet, en 
ökning med 44 st mot förra året. Värdloge var Åsa-Idun, Stock-
holm, som hade lagt ner ett mycket gott arbete tillsammans med 
BDRs medarbetare inför det viktiga Riksmötet. 
Sammankomsten inleddes med högtidliga intåg av logernas Pre-
ses, innehavarna av BDRs förtjänsttecken, BDRs ledamöter och 
Preses. Värdlogens Preses Eva Nyström hälsade välkommen och 
överlämnade klubban till BDRs Preses Berit Olsson, som förkla-
rade Riksmötet öppnat.
Punkterna på dagordningen avverkades utan diskussioner. Årsav-
giften för år 2017 blir oförändrad.
Det blev en del förändringar inom styrelsen och övriga medar-
betare. Monica Asp avgick som Vice Preses och Carina Clevesjö 
valdes till posten. Monica valdes till ritusansvarig ledamot. Eva 
Nyström blev ny ledamot, tidigare suppleant. Till ny suppleant 
valdes Elisabeth Klingvall, Ganndul. I övrigt omval på alla poster.

Preses Jessica Lindkvist, Fensala, hälsade välkommen till 2016 
års Riksmöte i Uppsala och visade en kort film om staden.
Preses Ewa Eriksson, Aelforna Eskilstuna, tog mot anmodan att 
vara värdloge 2017 i Västerås. Det saknas fortfarande en damloge 
i Västerås.
Glada nyheter var att Gersimi i Helsingborg har 10-årsjubileum 
den 10 oktober och damlogen Galatea kommer att instiftas i Karls-
krona den 14 november 2015. Alla systrar är välkomna att delta.
Margareta Assis lämnade information om Majken Thamberts 
fond, som lämnar stipendier till ungdomar som utbildar sig till 
konstnärliga yrken. Inget stipendium delades ut i år 
eftersom det inte fanns någon sökande. Damlogerna 
måste bli bättre på att informera systrarna om att läm-
na förslag på stipendiater. 
Elisabeth Klingvall, bilden till höger, installerades på 
sin post som BDR-medarbetare och fick sitt blå äm-
betsband av Berit Olsson. Berit assisterades av Ingrid 
Karlsson, BDR, som är stolt fadder till Elisabeth.
Fadderlogeäpple utdelades till Prisman. Preses Karin Nilsson tog 
emot guldäpplet, som ska fästas på logens ceremonikudde. Pris-
man var fadderloge för tre år sedan när Linnéan, Växjö, instiftades 
och har bistått den nya logen under de första verksamhetsåren, ett 
mycket viktigt uppdrag.
BDRs förtjänsttecken gavs till Carina Clevesjö för mångårigt 
arbete inom BDR och med medlemsportalen. Förtjänsttecknet är 
den högsta utmärkelsen och ges för betydande insatser utanför 
den egna logen. 
Efter att Riksmötet avslutats blev det dragning av riksmöteslot-
teriet. Behållningen av lotteriet går alltid till resekassan för att 
minska logernas utgifter för BDRs resor till styrelsemötena. Drag-
ningen brukar hållas vid lunchen efter Riksmötet, men tyvärr kun-
de systrarna inte ha någon egen avskild lunch i år.

Vi ses i Uppsala år 2016 och då förhoppningsvis med ännu stör-
re deltagande. Ni som inte deltagit i något Riksmöte vet inte hur 
mycket trevligt och intressant ni gått miste om!

Bifrostordens Riksting i Stockholm den 24-25 april 

till Bifrostordens Riksting och
BifrostDamernasRiksorganisations Riksmöte 

i Stockholm 24 – 26 april 2015
Bröder och Systrar av alla grader med respektive hälsas välkomna

 
Lars-Erik Furuskog                  Berit Olsson

                 OSM                                           Preses

Stockholmslogerna vill tacka Rikstingets huvudsponsorer som i sann broderlighet valt att bidra på ett generöst sätt. 
Vi bröder av Bifrostorden visar vår uppskattning genom att ha dessa sponsorer i åtanke när vi gör våra inköp av produkter och tjänster.

Tack! 

RIKSTINGSLOTTERI 2015.
Liksom år 2000 då vi firade Ordens 75-års jubileum kommer 
vi  i samband med  Rikstinget 2015 också att fira Ordens  
90-årsjubileum i Stockholm. För att hålla kostnaderna för 
besökarna nere kommer ett Rikstingslotteri att genomföras. 
Lotteriet har mycket attraktiva vinster och överskottet går till 
att bekosta delar av Rikstinget och 90-års jubiléet.

Vinstplan för 600 lotter á 300 kr motsvarande  180,000 kr

Första pris:  Peugeot 108 119,900 kr
2-13:e pris                             13,800 kr
Sammanlagt vinstvärde:  133,700 kr

Högsta vinsten i Rikstingslotteriet är en Peugeot 108 Active 1,0 VTi av 
årsmodell 2015 (Ny) Garanti 3 år/10.000 mil, 3 år assists., 3 års vagnskada, 
12 års rostgaranti, 3 års lackgaranti. Sidovinster 6 mattor levererade från 
Ullmans Mattor samt 6 vakuumförpackade oxfiléer från Hötorgshallen i 
Stockholm.

Allmänt: 
Lotteriet har sanktionerats på Mästaremötet i Norrtälje. Initialt får varje 
Loge 10 lotter att sälja inom logen, tar de slut kan fler rekvireras så långt 
lagret räcker från Holger Andersson m@1orjan.se.  Det finns ingen gräns 
för hur många lotter som den enskilde får köpa men antalet totalt är 
begränsat  till 600 st. Vi är ganska säkra på att dessa lotter är lättsålda.
Lotterivillkor framgår av lottsedelns baksida. Redovisning av försålda 
lottsedlar inom loge skall ske senast 60 dagar efter faktura datum till 
Rikstingsgruppens bankgiro konto nr 149-2255. Om det skulle finnas osålda 
lotter kvar efter den 15/3, kommer de att säljas i samband med Rikstings-
banketten. I det fallet att ni har för avsikt att ge lottsedeln till några av 
era barnbarn t.ex. kan ni skriva hans eller hennes namn c/o ert eget, loge 
och ert eller barnets telefonnummer som lottinnehavare. Det kan bli en 

Riksting 2015

mycket uppskattad 
födelsedagspresent, 
körkortspresent eller 
studentgåva.

Lottsedeln består av två delar som 
skiljs åt genom perforering. Den ena delen är lottsedel som 

behålls av lottköparen den andra mindre delen är en kontrollremsa med 
dels lottnummer och dels utrymme för uppgifter om vem som är lottinne-
havare, denna senare del ska återsändas till Göran Kimell Tranebergsvägen 
34 16744 Bromma. En nödvändighet för att vi skall kunna delge er vem 
som vunnit våra vinster om vederbörande inte finns i lokalen i samband 
med firandet av jubiléet.

Vinstdragning:
Vinstdragningen förrättas under banketten på Hotel Waterfront i Stockholm  
lördagen den 25 april 2015 av Ordens Styrande Mästare. Om vinnaren av 
bilen befinner sig i bankettsalen kommer han eller hon att få nycklarna av 
OSM på podiet och få assistans med hemtransporten inom närområdet 
alternativt till annat hotell om vinnaren är inrest. I händelse av att vinnaren 
till bilen inte deltar i banketten kommer vinnaren att underrättas per 
telefon och eventuellt kan någon logebroder ta sig an transporten till den 
glade vinnaren. I fall vinnaren inte deltar i banketten är senaste avhämt-
ningsdag för bilen den 26/6 2015 detsamma gäller för mattorna. För 
livsmedelsvinsterna gäller av praktiska skäl följande. Om livsmedelsvinster 
inte avhämtats senast den 26/4 2014 omvandlas den vinsten till en present-
kortsvinst av motsvarande värde, som översändes till överenskommen 
adress. Samtliga vinster annonseras i nr 2 av Bifrosttidningen med namn 
och telefonnummer. Oavsett om de avhämtats eller inte avhämtats. 
Köp en lott och stöd genomförandet av Rikstinget och Ordens 90-års 
jubileum!

Lycka till!
 Rikstingsgruppen

Logerna: S:t Örjan/Holger Andersson, Valhall/Klas Lindström, Åsagård/Kent Andersson, Manheim/Patrick Lundeberg

Nu är det hög tid att boka in Rikstinget 2015 i 
alma  nackan. Hela evenemanget kommer att gå av 
stapeln 24-26 april på Hotel Waterfront (se bild). 
Banketten  kommer att hållas i en underbar bankettsal 
med panoramafönster  som vetter mot Stadshuset och 
underbara Riddarfjärden. Hotel Waterfront har den 
fördelen att vi kan hålla alla möten under helgen i 
samma hus och under ett tak, gäller både herrarna och 
damerna. En av höjdpunkterna under banketten kom-
mer att vara utlottningen av bilen i Rikstingslotteriet. 
Se nedan…

Björn Torstenius Ordf RTG-2015
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BIFROSTORDEN

– 90 ÅR –

Storlogen Heimdal

till Bifrostordens Riksting och

Inbjudan

Bifrostordens Riksting.. forts från sidan 28

Forts. på sidan 29 Forts. på sidan 30

De nya OD-ledamöterna: OC Thommy Brännström, OI 
Allan Jensen och OSSM Patrick G Lundeberg och till höger 
OSM
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Banketten lördagen den 25 april

Före banketten var det mingel och bubbeldricka. Under minglet 
underhöll Järfälla Manskör med skönsång, som bidrog till att alla 
kom i feststämning. Kören underhöll också under banketten och 
med understöd till såväl Kungssången som snapsvisorna. En hyll-
ningssång till alla förtjusande damer, sjöng så kören tillsammans 
med övriga herrar.

Vackert dukade bord, mans-
kör och magnifik utsikt mot 
Stockholms Stadshus

Fred Norinders stiftelse har 
möjlighet att dela ut anslag 
till kulturella evenemang och 
därför beslutat att dela ut ett 
anslag på 40. 000 kr till Jär-
fälla Manskör som fick ta 
emot detta under banketten. 
Kören bildades redan år 1920 

och har under åren haft olika namn. På 30-talet blev namnet det 
nuvarande. Det var logen 1 S:t Örjan som nominerat kören till 
stipendiet.

Drygt 450 personer deltog i banketten. Det var praktiskt ordnat 
med mindre, runda bord vilket gjorde att vi kunde samtala med 
alla vid bordet. 

Talen under banketten
BDRs Preses Berit 
Olsson och OSM 
Lars-Erik Furuskog 
framträder med 
kvällens tal

OSM framförde sitt 
varma tack till Stock-
holmslogerna för allt 
arbete och engage-
mang som nedlagts 
inför dessa dagar. Han 
påminde om att Orden 

också firar sitt 90-årsjubileum och också om vad grundarna av vår 
Orden betytt. Vi ska känna stor tacksamhet mot dessa herrar och 
utan dem hade vi inte funnits idag. Det var på Stallmästargården 
i Stockholm som Bifrostorden bildades den 1 april 1925. Orden 
har under åren haft medgångar men även stora motgångar särskilt 
under krigsåren, men liksom fågel Fenix rest sig och vår Orden är 
i dag stabil och med ett gott rykte över större delar av vårt land. 
OSM utbringade så en skål för Bifrostorden och Bifrostdamernas-
Riksorganisation. BDRs Preses Berit Olsson tackade för det fina 
samarbetet ända från början av planeringen för fyra år sedan, och 

vi har varit delaktiga i många av arbetsgrupperna. Det ha varit 
många viljor inblandade och många livliga diskussioner men vi 
har enats i strävan efter ett gemensamt mål som lett fram till denna 
fantastiska bifrosthelg. Vi önskar er en fortsatt utveckling i arbetet 
för allas våra höga mål   

Stipendiaterna ur Ullmanstiftelsen. Från vänster Lars Ullman, 
Natalie, Ingrid och Stina

Stipendiaterna till Bifrostpriset
Under banketten utdelades Bifrostpriset ur Ruby och Lars Ull-
mans stiftelse.
Det var tre unga damer med mycket olika inriktningar som erhöll 
50.000 kr var. Stipendiaterna presenterades av stiftelsens ledamot 
Gunilla Starck Hansen. 

Stina Hellberg Agback är 29 år och från Uppsala. Stina har stu-
derat jazz och klassisk harpa i  London, Boston och på Kungliga 
Musikhögskolan och dessutom masterstudier i jazz på den senare. 
Hon är den första harpisten i Skandinavien som genomfört en 
kandidatexamen i jazzharpa. Stina är harpalärare i Uppsala och 
spelar med Gävle Symfoniorkester och Kungliga Musikhögsko-
lans Symfoniorkester. Hon har spelat för kungafamiljen, samt 
med kända artister som Malena Ernman och Tomas Ledin.

Nathalie Valev de Barés är 21 år och från Stockholm. Hon är ut-
bildad i klassisk balett på Kungliga Svenska Balettskolan och har 
bl.a. dansat på Kungliga Operan. Drömmen att vidareutbilda sig 
vid Vaganova Ballet Academy i S:t Petersburg gick i uppfyllelse 
2012. Nathalie har medverkat vid de ryska elevernas julföreställ-
ningar (2012 och 2013) av Nötknäpparen, t.o.m. i soloroll, och i 
de ryska elevernas examensföreställning (2014) vilket sällan eller 
aldrig förunnas en utländsk elev. 

Ingrid Berg är 25 år och från Göteborg. Hon har studerat vid 
Hvitfeldska gymnasiet, Göteborg, på musiklinjen och vid Vadste-
nas Folkhögskolas klassiska sångutbildning. Ingrid har tagit sin 
kandidatexamen på Kungliga Musikhögskolan och fortsätter där 
med masterutbildning. Hennes musikintresse är brett och omfattar 
bl.a. sakral vokalmusik, romanser, opera m.m.

Senare under kvällen bjöd de tre stipendiaterna på ett fantastiskt 
och uppskattat framförande ur sina repertoarer. Tack vare att det 
var tre skilda genrer, så var det också ett omväxlande program.  
Samtliga stipendier delades ut av OSM Lars-Erik Furuskog.

Rikstingslotteriet 
Spänningen var stor när Rikstingsgeneralen Björn Torstenius 
tillkännagav vilka som vunnit i rikstingslotteriet. Andra pris till 

Bifrostordens Riksting.. forts från sidan 29

Järfälla Manskör tilldelas stipendiet ur Fred Norinders Stiftelse

Bifrostordens Riksting.. forts från sidan 30

Forts. på sidan 31

sex vinnare, med 
slutsiffrorna 34, 
var mattor från 
Ullmans Mattor. 
Tredje pris även 
till sex vinnare, 
med slutsiffrorna 
81, var oxfiléer. 
Till sist fick vi 

veta vem som vunnit bilen, en Peugeot 108. Det var bröder från 2 
Eyrabro-Havamal som gemensamt stod för lottinköpet. Det utbröt 
ett lyckligt vinnarvrål från dem. Bilen såldes ryktesvis redan un-
der kvällen, och därigenom fick deras loge ett stort tillskott till sin 
kassa. Om du har vunnit men inte närvarade vid banketten kan du 
ta kontakt med Björn Torstenius bjorn@riksting.se för att få din 
vinst tillsänt dig. Vann du en oxfilé skickar vi ett presentkort på 
300 kr på ICA. 

Stafetterna överläm-
nas från Stockholm 

till Uppsala

Stafetten
Damlogen Åsa-Iduns 
Preses Eva Nyström 
och S:t Örjans Mäs-
tare Holger Anders-
son steg fram till po-
diet för att överlämna 
”stafettpinnarna” till 
Preses Jessica Lind-
kvist, Fensala och 
Thomas Hellsten, 27 
Odinsal, i Uppsala 
som ska arrangera 
2016 års Riksting.

Värdlogernas 
Mästare och Preses

M Holger Andersson tackade alla i Stockholmslogerna för ett fint 
samarbete och nämnde särskilt Björn Torstenius, Göran Kimell, 
Olavi Ollikainen och Eva Nyström för deras stora insatser.

Bernt Andersson, Gunilla 
Stark-Hansen och Patrick 
G Lundeberg trivs vid 
Honnörsbordet

Dansen
Det var en intensiv helg 
med många aktiviteter och 
upplevelser. De som or-
kade, och det var ett stort 
antal, avslutade med dans. 
OSM Lasse och BDRs Pre-
ses Berit inledde traditions-

enligt dansen. Festligheterna pågick ända in på det nya dygnet.

Texter: Jan och Gun Svensson. Foto: Jan Svensson

Representant 
för vinnarna av 
bilen: 2 Eyrabro-
Havamals M Per 
Murander 

Några ”mingelbilder”
från ett lyckat Riksting



BDR – BifrostDamernasRiksorganisation – Rapporter, information och händelser

                   Våren 1998 blev jag medbjuden som gäst i 
Nicopia damloge – en jättetrevlig kväll där jag kände mig myck-
et välkommen. Stämningen var öppen och varm med många 
skratt. Hösten samma år tog jag första graden, Gemenskapens 
Grad, och något år senare blev jag invald i styrelsen först som 
suppleant och sedan som ledamot och vice Preses. Min förhopp-
ning var att med min engagerade Preses som mentor och före-
bild kanske så småningom kunna ta över hennes uppdrag. 

Allting blir inte som man tänkt – hösten 2004 fick jag gå in och 
försöka fungera som Preses vilket jag inte var förberedd på.  
Kände en osäkerhet och oro men det var bara att acceptera och 
göra mitt bästa. Med stort stöd, uppmuntran och goda råd från 
min styrelse, ExPreses, BDR och dess dåvarande Preses, Gu-
nilla Starck Hansen kändes uppdraget lite lättare. Året därpå, 
den 16 februari 2005, valdes jag till Preses på årsmötet och 
installerades i mitt ämbete av Ing-Marie Argus från BDR vid 
en högtidlig och fin ceremoni. Känslan när jag fick mottaga 
preseskappan, kedjan och klubban är svår att beskriva – en stor 
ödmjukhet och glädje inför förtroendet jag fått av mina systrar, 
och den känslan har jag haft kvar under mina 10 år (avgick på 
årsmötet den 25 februari i år) – det är roligt, engagerande och 
lärorikt att vara Preses! Alla svar är inte givna och allt blir inte 
som du tänkt utan det är som att åka på liten slingrig skogsväg 
där du inte alltid vet vad som väntar ”runt hörnet” men med 
engagerade och positiva medpassagerare (styrelsen) och en fin 
anda i logen har vägen känts både spännande och rolig. Det är 
mycket att tänka på, komma ihåg, ta ställning till och natur-
ligtvis blir det fel ibland - vore konstigt annars. BDR-boken 
har jag ofta använt som uppslagsbok och den tillsammans med 
våra stadgar, ritus och inte minst de löften vi alla gett har varit 
bra stöd för mig. 

Du är inte oumbärlig som Preses. Jag glömmer aldrig när jag 
en grå höstkväll kom hem sent från jobbet, trött och lite för-
kyld tog jag ett varmt bad och kurade skymning med en god 
bok och en kopp thé. Telefonen ringde och min vice Preses 
undrade ”vad gör du? vi väntar på dig – det är styrelsemöte!” 
Kände mig så ”dum” hur kunde jag som oftast är både väl-
planerad och har ”koll” på tillvaron missa det! Ta det lugnt, 
vi fixar det sa Wivi-Anne och visst gjorde de det med bravur. 
Det har naturligtvis varit flera tillfällen när jag inte kunnat vara 
med på styrelsemöten och logekvällar. De första åren kunde 
jag inte hålla i gradgivningarna vid Grad 4 eftersom jag inte 
hade den själv men med stöd av ExPreses och andra systrar 
löste det sig alltid på ett bra sätt.

Tio år med 8-9 logekvällar/år blir över 80 sammanlagt och lika 
många styrelsemöten – ja det låter helt otroligt – men det har 
aldrig känts tråkigt eller blivit slentrian.  Eftersom vi inte har 
någon egen lokal har variationen på innehåll på logekvällarna 
varit stor - föredrag, utflykter, ”upplevelsekvällar”, sång och 
musik, skaldjursfest, studiebesök – här har alla hjälpts åt att 
komma med idéer och bidragit till att aktiviteterna blivit triv-
samma och innehållsrika. Att våra gäster och nya systrar, ja 
alla systrar, ska känna sig välkomna och sedda är en för alla 
mycket viktig uppgift. Den föredragshållare som lockat flest 
systrar och gäster, fler än de alltid mycket välbesökta kläd-
visningarna, var vår då nya landshövding Liselotte Hagberg 
(Sörmlands första kvinnliga landshövding). Hon hade bara 
varit i tjänst två veckor när hon kom till oss – gissa om vi var 
stolta över att hon valde oss som första utåtriktade aktivitet. 

Datum: Arrangemang:
26-27 sept.  Presesmöte, Linköping
10 okt.  Gersimi 10-årsjubileum, Helsingborg
24-25 okt.  BDR styrelsemöte, Uppsala
14 nov.  Damlogen Galatea instiftas i Karlskrona
 

Kalendarium

32 33

Tankar hos en 
avgående Preses

Bifrostbröder/Systrar
Har ni en fru, sambo/särbo eller bekant som är intresserad av gemenskapen i en av Bifrosts damloger? 
Tag kontakt med damlogens Preses, Skrivare eller er egen loges Skrivare. 
Vi vill på alla sätt och vis öka och förbättra samarbetet mellan våra dam- och herrloger i Bifrostorden!
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Det som kanske betytt allra mest är våra högtidliga och fina 
gradgivningar då vi får vara i den vackra kapitelsalen i det nu 
101-åriga Odd Fellowhuset. Det är då gemenskapen i logen 
och systerskapet känts som allra bäst!

När jag tillträdde som Preses var logen inne i en lite negativ 
spiral där vi ställde in flera gånger beroende på för få anmälda 
systrar. Det kändes inte bra och ganska snart tog vi ett beslut i 
styrelsen att genomföra våra logekvällar även om det bara kom 
5-10 systrar. Att ställa in gav fel signaler och i nästa inbjudan 
skrev vi hur trevligt vi haft och att vi saknade de som inte del-
tagit vilket gjorde att vi lyckades vända trenden. 
Samarbetet med herrlogen har utvecklats och är mycket bra. Vi 
har sedan några år en gemensam och mycket uppskattad höst-
fest – ett tillfälle även att informera om damlogen till herrarna 
och de damer som inte är med i logen. Under mina 10 år som 
Preses har jag lärt känna och samarbetat med tre Mästare – alla 
olika, mycket trevliga och måna om oss damer.
Jag har fått många nya vänner både i logen och i andra lo-
ger. De som jag kanske lärt känna allra bäst är mina styrelse-
medlemmar, även om styrelsen inte är densamma som när jag 
tillträdde. Jag har haft tre olika vice Preses, två Skrivare och 
två Skattmästare. Det har alltid varit en öppen och tillåtande 
stämning i styrelsen, ”högt i tak” med många diskussioner och 
idéer. Alla är vi olika personligheter vilket är en tillgång – alla 
behövs – den kreativa, idésprutan, den eftertänksamma, analy-
tiska, lugna trygga, den glada positiva där allt är möjligt m.m. 
Vad tråkigt det skulle vara om vi alla var och tänkte lika! Har 
ibland tyckt synd om vår Skrivare när idéerna flödat, diskussio-
nen rusat iväg och vi haft svårt att hålla oss till dagordningen. 
Preses uppgift att hålla samman mötet, lyssna, vara lyhörd och 
låta alla komma till tals innan vi fattar beslut – visa respekt för 
allas åsikter och tankar ja det är inte alltid så lätt. Att alla har en 
egen uppgift i styrelsen både utifrån funktion och intresse, tror 
jag gör att man känner ett större engagemang och delaktighet. 
Delegera även om du har ett övergripande ansvar – det tror jag 
skapar ett bra samarbete och gemenskap.
Som Preses har du många kontaktytor utanför den egna logen 
– att besöka andra loger, presesmötet och Riksmöten – vilken 
förmån! Presesmötet har för mig känts som ”min hemvist” – 
ett tillfälle att träffa andra Preses, diskutera, lyfta frågor och få 
tips och goda råd och inte minst att skratta och ha roligt. Jag 
kommer att sakna dessa härliga möten!

Ja det är många tankar och känslor som kommit sedan jag be-
stämde mig för att avgå. Det har varit roliga, spännande och 
lärorika år som jag kommer att se tillbaka på med glädje och 
värme. Att vara Preses är ett mycket engagerande, positivt och 
samtidigt ansvarsfullt uppdrag. Lyssna, kommunicera, ta emot 
goda råd, var inte rädd för att våga fråga eller göra fel – det är 
mänskligt! – försök så gott du kan att skapa en god stämning 
och ett gott systerskap, var öppen för idéer och tankar och TRO 
PÅ och VAR DIG SJÄLV!  Det är några ord på vägen från mig 
till dig som ny eller blivande Preses.

Christina Eriksson , ExPreses damlogen Nicopia

Recipienderna i Skönhetens Grad tillsammans med BDRs 
Preses Berit Olsson och Prestaverna Margona Sällberg och 
Inger Strandberg

Det var ett historiskt tillfälle när gradgivningen av Grad 5 
hölls i Stockholm Waterfront Congress Center. Det var sista 
gången som utdelningen av denna grad hölls i samband med 
Riksmötet, vilket gjorde att det kändes särskilt högtidligt. I 
fortsättningen kommer graden att utdelas hos resp. damloge 
ute i landet, men med medverkan av BDR-ledamöter.

 Faktaruta
 Grad 5: Skönhetens Grad
 Datum: Lördagen den 25 april 2015 
 Antal besökare inkl. recipiender: 77
 Recipiender: Solveig Grahn, Maria Westin Aelforna, Birgitta   
 Blomberg Duranki, Mona Grimbäck, Berit Jönsson, Mariana   
 Magnusson, Gunnel Persson Fjorgun, Anita Eriksson,    
 Fia Fredriksson Idavall, Lillemor Hedman, Ewa-Lize Karlsson,   
 Ulla Granlund Modgunn, Britt Manfredh Norhild, Annika   
 Magnusson Vestros, Kerstin Jernström, Ketty Ramsten Åsa-Idun

Vid en stämningsfull ceremoni erhöll recipienderna sin nya 
grad och dekorerades av BDRs Preses Berit Olsson. Det är 
en vacker ritus med många tänkvärda ord invävda i texten. 
Innehållet kommer framdeles att finnas kvar, men den yttre 
inramningen blir av naturliga skäl något annorlunda.

Många gratulationer och lyckönskningar framförs till de 
historiska 16 systrarna!

Gun Svensson

BDR önskar alla Systrar och Bifrostbröder 
runt om i Sverige en skön och avkopplande 
sommar! 

På återseende!
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 Faktaruta
 Loge utan reception med installation
 Datum: Fredagen den 20 februari 2015
 Antal besökare: 37
 Gäster: OSSM Nils-Gunnar Johnsson, SLM Anders Randelius, 
 ExM Leif Ring, 13 Torkild

Mästarna med kvällens ”Hjälpredor”. SLM Anders Randelius, 
ExM Raimo Helin, M Hans Wester, OSSM Nils-Gunnar Johns-
son, ExM Leif Ring, Hans Gustavsson, ExOC Sven-Åke Rundin, 
ExSLM Dick Klav 

Den stora dagen var nu åter inne, då det var dags att skifta Mästa-
re. Det betydde många deltagare med OSSM Nils-Gunnar Johns-
son, i spetsen. Mästaren Raimo Helin ledde och genomförde ritus 
på ett smidigt och förträffligt sätt. Mästarbytet var särskilt högtid-
ligt. Talaren, Anders Jones, avtackade Raimo för de tre mästaråren 
med blommor och dokument och hälsningar från alla bröderna 
i 9 Carolus. Den tillträdande Mästaren, Hans Wester, tilldelades 
mästarbrevet av OSSM Nils-Gunnar Johnsson. Håkan Forsberg 
och Lennart Nilsson fick mottaga Veterantecknet.

Avgående Mästaren Raimo Helin, Tillträdande Mästaren Hans 
Wester och OSSM Nils-Gunnar 
Johnsson

Brödramåltiden ”avåts” på sedvanligt sätt med mycket smakliga 
rätter och samstämmiga visor som leddes av Anders Jones. Däref-
ter skedde förflyttning till övre våningen av det mycket trivsamma 
Logehuset, där kaffe serverades. Inte bara det, utan flera synner-
ligen innehållsrika och tilltalande tal hölls. OSSM höll ett tal där 
han bland annat berörde mål och vision för Bifrostorden, med an-
tal medlemmar, loger och utveckling. Vår värdegrund att slå vakt 
om! Även kommande Riksting nämndes. Den avgående Mästaren 
Raimo Helin höll också ett ”gripande” tal, hur tiden som Mästare 
har varit och det ansvar det inneburit. Stimulerande men också 
jobbigt. Tack till alla som ställt upp för mig och 9 Carolus! Han 
behandlade även ”problemet” med utvecklingen av antalet brö-
der i 9 Carolus. Han avslutade med att önska det nya direktoriet 
lycka till i deras gärning och strävan för bröderna. Mästarebordets 
blommor tilldelade ExM Raimo Helin.

Anders Jones

9  Carolus Karlskoga
 Faktaruta
 Grad III: Kunskapens Grad  
 Datum: Fredagen den 27 mars 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 23
 Recipiender: Ingemar Limnell och Preben Andersson

Från vänster 
Ingemar Limnell, 

M Hans Wester, och
Preben Andersson

Våren hade börjat så 
smått att göra sitt in-
tåg, det fanns en och 
en annan tussilago i 
backarna. Hans Wes-
ter höll i sin första 
gradgivning som ny 
Mästare, och klarade 
detta med glans. Till brödramåltiden i kväll hade vi vår traditions-
enliga sillafton, där flera av våra bröder hade ställt upp med att 
lägga in sill.Jag kan lova att det blev mycket populärt. Efter målti-
den samlades vi en trappa upp, där kaffet stod framdukat. M Hans 
Wester rapporterade från mästarmötet, där han bl.a. fick mottaga 
en tavla där en lunchmeny var inramad, från februari 1936 och det 
var då som vår loge instiftades. Mycket trevlig gåva. 

Recipiend Ingemar Limnell höll ett fint tacktal från sig och Pre-
ben, för graden. Mästarbordets blommor gick till ”gubben” bak-
om tangentbordet, Rolf Jansson, då han både fyllt år och kom-
mit tillbaka som Skrivare efter en tids ”tjänstledighet” som det 
uttrycktes. 

Anders Jones

 Faktaruta
 Grad V: Trohetens Grad  
 Datum: Fredagen den 8 maj 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 23
 Recipiender: Sven Karlsson och Jonny Ericsson

M Hans Wester lankeras av recipienderna

Vid ankomsten blev vi fotograferade för att dessa foton skall läg-
gas in i portalen. Ute sken solen, men det blåste fruktansvärt kallt. 
Men inne i logehuset, kan jag lova att det fanns en värme, bröder 
emellan. Efter en mycket bra gradgivning så blev det brödramål-
tid i vår fina matsal. Vid kaffet, så fortsatte ritusen, där Hans infor-
merade om bl.a. Rikstinget. Mästarbordets blommor gick till Per 
Bodemyr, som inte hade besökt oss på ett tag.

Rolf Jansson
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   Elektriska installationer 
Data - Tele 

CCTV - Passersystem 
Inbrott - Brandlarm 

Kyla - Värmepumpar 

www.elajo.se 

Elteknik AB Avd Vetlanda 

140 65 

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

Thor-Erik Rydén  

Storgatan 3 A Vetlanda

Vetlanda tel: 0383 - 132 34

 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad och installation
 Datum: Fredagen den 20 februari 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 67
 Recipiender/faddrar: Sorin Ardelean/Roger Johansson,   
 Mattias Giaré/Stefan Sandberg, Peter Johansson/Thomas   
 Petersson
 Gäster: LM Sten Sjödahl, Jan-Erik Eriksson 34 Linnéus

Från vänster Sorin Ardelean, Roger Johansson, Thomas 
Petersson, Peter Johansson, Mattias Giaré och Stefan Sandberg

  Withala Vetlanda10
Vid årets första gradgivning samlades alla bröderna ivrigt sam-
språkande i baren. Idag gjorde Ingemar Dalsjö sin sista gradgiv-
ning som Mästare för logen 10 Withala. LHT delades ut till Göran 
Haraldsson, Tommy Oscarsson och Curt Sandberg samt LBT till 
Eije Carlsson för förtjänstfulla insatser vid skapandet av våra fan-
tastiska lokaler i Hargen. 
Avgående LM Ingemar Dalsjö tackade för den gångna tiden och 
den uppskattning han fått som Mästare i Withala. 
Göran Straume tackade Ingemar Dalsjö för hans alla år som lo-
gens Mästare och tillkomsten av egna lokaler å brödernas vägnar. 
Ingemar tackade tjänstgörande bröder och tackades av OSM Lars-
Erik Furuskog. 
Curt Sandberg installerades under högtidliga former av OSM som 
ny Mästare i 10 Withala. Blommor utdelades till avgående tjäns-

temän. Till siste gratulerade ExM 
Ingemar Dalsjö M Curt Sandberg.

Efter ett ovanligt långt kapitel sam-
lades återigen bröderna i baren för 
att hungrigt invänta brödramåltiden. 
OSM Lars-Erik Furuskog höll hyll-
ningen till logen och talade om hur 
stort det var att få inviga en ny Mäs-
tare i sin hemmaloge, om Ordens 
förtjänsttecken samt om vikten av att 
logen utvecklas genom rekrytering 
av nya bröder. Recipienderna pre-
senterade sig och till sist fick ExM 
mästarebordets blommor.
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 Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Fredagen den 20 mars 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 63
 Recipiender: Martin Lamme 34 Linneus, Lennart    
 Rubensson och Gert Axelsson 10 Withala 
 Gäster: M Sten Sjödahl, Alexander Aristo, 34 Linnéus

Från vänster Martin Lamme, Gert Axelsson, Lennart Rubensson, 
och M Curt Sandberg
Denna dag kom många bröder med något annorlunda klädsel, 
olikfärgade stumpor, efter upprop på sociala medier att rocka 
sockorna. Klädseln var naturligtvis godkänd av OSM.
Gradgivningen var vår nyinstallerade Mästare Curt Sandbergs 
första som Mästare och genomfördes på ett mycket fint och hög-
tidligt sätt. Recipienderna invigdes i den nya graden och fick ta 
emot sina insignier. Insamlingen tillföll FUB Vetlanda med anled-
ning av Rocka Sockorna där man vill uppmärksamma barn med 
Downs syndrom och rätten att vara olika. Det insamlade belop-
pet blev 3733 kr och avrundades till 5000 – stort! Bosse Ivarsson 
kallades till mästarbordet och fick blommor med anledning av sin 
60-årsdag. Brödramåltiden bestod av utsökt klassisk småländsk 
husmanskost. Bröderna hurrade för M Curt Sandberg som fyller 
år under söndagen. Det första talet till Orden bad LM att Tommy 
Ivarsson skulle hålla. Tommy berättade om sin långa tid inom Or-
den där han ibland fått kämpa med att kunna vara med på sina 
gradgivningar samt den ”tävling” han haft sin bror Bosse för att 
stiga i graderna. Recipiendernas tal hölls av Lennart Rubensson 
där han beskrev allt han upplevt under sin korta tid i 10 Withala. 
Mästarbordets blommor gick ikväll till Christopher Sjöbeck. Slut-
ligen avslutade Thomas Lindbom brödramåltiden med traditions-
enlig lotteridragning. 

 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad och parentation
 Datum: Fredagen den 17 april 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 69
 Recipiender/faddrar: Robert Pierre Alison/Lars-Erik    
 Furuskog och Tomas Thylen Westberg/Conny Axelsson 
 Gäster: M Holger Andersson 1 S:t Örjan, M Kent Andersson,   
 ExM Ulrich Vilmar 5 Åsagård, SLM Per Dyberg, M Klas    
 Lindström 4 Valhall, Jan Erik Eriksson, M Sten Sjödahl 34   
 Linnéus, M Mats Hyltén 18 Mjölner, M Patrick G Lundeberg   
 8 Manheim

Som vanligt samlades bröderna ivrigt samspråkande i baren. Brö-
derna kallades till parentation i kapitelsalen för att uppmärksam-
ma tre brustna länkar. Kenneth Alfredsson, Ulf Haraldsson och 
Nils Möller har lämnat oss. Parentationen genomfördes mycket 
högtidligt och med stor värdighet.

Från vänster Robert Pierre Alison, OSM Lars-Erik Furuskog, 
LM Curt Sandberg, Conny Axelsson och Tomas Thylen Westberg

Gradgivningen genomfördes på ett perfekt sätt. Recipienderna 
mottogs i logen och fick ta emot sina insignier. Torbjörn Jonasson 
som nyligen fyllt 70 år kallades fram till mästarbordet för att mot-
taga blommor. Efter gradgivningen samlades alla till brödramål-
tiden. Den första hyllningen till Orden och logen hölls av Stefan 
Sandberg där han berättade som sina 16 år i logen. Från att inte 
kommit ihåg något av första gradgivningen och jakt på nya grader 
i början av sin tid. Idag går Stefan så ofta han hinner och menar att 
Orden är ingen Orden utan dess bröder. Recipienderna höll sedan 
fantastiska presentationstal. När ordet var fritt berättade Lars-Erik 
Furuskog att det faktiskt var första gången han blivit fadder. Mäs-
tarebordets blommor tilldelades Ulrich Vilmar. Brödramåltiden 
avslutades i vanlig ordning med lotteridragningen.

Lars Bielke von Sydow

 Faktaruta
 Loge utan reception samt installationsloge
 Datum: Fredagen den 6 februari 2015
 Antal besökare: 30
 Gäst: OR Tom Stjernschantz

Från vänster OR 
Tom Stjernschantz, 
Rikard Hedström, 

M Torbjörn An-
dersson, Krister 

Rydholm, Jan Pet-
tersson och Niklas 

Karlsson

Nästan på dagen för ett år sedan, hade 11 Löfstad föregående loge 
utan reception med installationsloge. I år hade vi återigen besök 
av Ordens Räntmästare Tom Stjernschantz, som besökt oss några 
gånger tidigare.
OR delade ut utmärkelser till fem Löfstadbröder. LHT gick till M 
Torbjörn Andersson och ASM Krister Rydholm. Vidare utdelades 
LBT till Rikard Hedström, Skrivare Jan Pettersson och Intendent 
Niklas Karlsson. Kvällen fortsatte med installationsloge varvid 
OR återinstallerade M Torbjörn Andersson. M tog därefter över 
och installerade direktoriet, med i stort sett samma manskap. Brö-
dramåltiden var efterlängtad och vi var många som såg fram emot 
raggmunk med tillbehör. 
Avslutande kaffe hölls med tillhörande tal och lotteri m.m. vid 
långbord vid möteslokalen. Mästarbordets blommor gick till Jör-
gen Hultman som var tjänstgörande Talare.

  Löfstad Tranås11

 Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Fredagen den 27 mars 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 64
 Recipiend: Joakim Gustavsson

Sittande från vänster 
Joakim Gustavsson och 
M Torbjörn Andersson, 
stående från vänster 
Göran Mårtensson och 
Morgan Andersson

Med spänning tågade di-
rektoriet in i den nästan 
fullsatta Ordenssalen. 
Själva gradgivningen 
med enbart en recipiend 
genomfördes med bästa 
förutsättningar till samt-

liga besökande bröders uppskattning. M informerade om senaste 
mästaremötet, kommande Riksting samt närmsta storlogemötena. 
Vid Ordet Fritt anmanade M de två nyss fyllda 50-åringarna Gö-
ran Mårtensson och Morgan Andersson att stiga fram till podiet 
för att mottaga sedvanlig hyllning. 
Kvällens brödramåltid var också premiär med catering. Med hjälp 
av flera i direktoriet flöt det på bra även här. Det blev verkligen en 
premiär, med högt i tak, som många säkert sent kommer glömma.
Mästarebordets blommor gick till två välförtjänta. Dels recipien-
den men också till den ensamma cateringpersonalen, som fick 
jobba på sent. Strax innan uppbrott drogs lotteriet där det återigen 
orättvist, kan många tycka, blev flera dubbelvinnare. Även efter 
mötets avslutning satt många kvar vilket visade att alla trivdes. 
Besök gärna vår hemsida: www.11lofstad.se

 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad och parentation
 Datum: Fredagen den 17 april 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 45
 Recipiender/faddrar: Sven-Olof Fält/Roger Ottosson och   
 Daniel Johansson/Peter Mickelsson.
 Gäster: Hans Fredrikson, Lars Pettersson, Peter Alvhed,   
 Owe Svensson, och Tommy Carlbom 21 Midgård

I våra nya logelokaler hade vi bästa förutsättningar att genomföra 
parentationen efter bortgångne ExM Jan-Erik Nilsson med ett he-
dersamt avsked. Så pass att de gästande bröderna från 11 Löfstads 
fadderloge, 21 Midgård blev påtagligt berörda.  
Efter parentationen blev det ett kortare uppehåll medan tjänstgö-
rande iordningställde möteslokalen för Grad I. För kvällen hade 
det kallats fyra men slutligen var det två recipiender som värdigt 
upptogs i graden. Vid Ordet Fritt uppmanade Mästaren Christoffer 
Trygg, tillika Talare, att framträda till mästarebordet för att mot-
taga Logernas Belöningstecken. Därefter var de dags för Göran 
Thoréns att få standaret för nyss fyllda 50 år. Brödramåltiden från 
Rehns Catering, var en av dom bästa som logens bröder bjudits på 
varför det snart tog slut i buffén. Allt flöt på bra med duktig perso-
nal samt flera bröders hjälpande händer. Mästarebordets blommor 
fick välförtjänt logens T som samtidigt tackade för utmärkelsen 
LBT. Vinstbordet i kvällens lotteri var närmast gigantiskt och 
uppskattat varpå ringarna snart tog slut. Logens S fick hela fyra 

vinster. Under kvällen puffades det också för logens kommande 
70-års aktivitet den 5 juni. Återigen var stämningen och trivsam-
heten god i våra nya lokaler vilket gav mersmak för framtiden.

Thomas Ehn, Referent

Från vänster Göran Thorén, Sven-Olof Fält, Daniel Johansson, 
Christoffer Trygg och LM Torbjörn Andersson

 Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Torsdagen den 5 mars 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 45
 Recipiender: Tomas Barkman, Thomas Eriksson, Kent   
 Fernlund, Dennis Frisell, Magnus Ottenås och Jan Pettersson

Recipienderna från vänster: Kent Fernlund, Jan Pettersson, 
Thomas Eriksson, M Peder Grahn, Magnus Ottenås, Tomas 
Barkman och Dennis Frisell

Tiden rinner iväg och årets andra logeafton genomfördes med 
de nya direktorietjänstemännen som Mästaren utsett vid instal-
lationslogen den 5 februari. Bröderna klarade sig igenom nålsögat 
om än på skilda vis, och kunde stolta posera med sina nya band 
inför fotografen efter avslutad loge. Logens Curator Carl-Jan Ek-
berg hade ej haft möjlighet att närvara vid Grad I, varför han nu 
kallades fram till mästarebordet för att dekoreras med Logernas 
Belöningstecken för sitt mångåriga engagemang inom brödravår-
den. M hade av OR blivit adjungerad att utföra detta. Vidare kall-
lades Jens Ekberg fram för att hedras, då han erhållit Grad VI, och 
därmed upptagits som medlem i storlogen.
M Peder Grahn informerade vid talet till Orden bl.a. om dess verk-
samhet med mästarmöte helgen efter denna afton, samt att logen 
ser fram emot ett företagsbesök kommande torsdag på Riksbyg-
gens regionskontor. Vidare fortsatt information om det kommande 
Rikstinget, där han eldade på skarorna att ta chansen att närvara. 
Logen har för detta ändamål avsatt medel till busstransport mel-

  Nicopia Nyköping12
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lan Nyköping och Stockholm, så man slipper att kosta på bl.a. dyr 
övernattning. Få se hur många som nappar på detta bete.
FSM och tillika logens utvecklare talade till recipienderna med 
vänskapen som ledstjärna. Tacktalet hölls av Jan Pettersson. Efter 
brödramåltiden till kaffet hölls ett traditionsenligt lotteri med sys-
tematiska plastbitsvinster.

 Faktaruta
 Grad III: Kunskapens Grad
 Datum: Torsdagen den 16 april 2015.
 Antal besökare inkl. recipiend: 35
 Recipiend: Staffan Forsberg

Mästaren och Staf-
fan Forsberg efter 
avslutat kapitel

Återigen har vi fått 
tillfälle att träffas 
under Bifrostfanan. 
Tyvärr hade vi bara 
en recipiend, men 
högtidligheten i ri-
tusen kom helt till 
sin rätt i alla fall. 

LM Peder Grahn och hans tjänstgörande bröder klarade sig fint 
med att ändra alla textställen till singularis, där så skulle vara. Det 
var också lite manfall bland bröderna, varför ersättarna för S, Sk, 
T och FV fick träda in i tjänst, men många hade tjänstgjort tidiga-
re, så det löpte bra hela tiden. Dessutom hade vår M, som är inne i 
mediaområdet, plockat med sig en komplett audioanläggning, där 
han i en laptop-dator fört över hela musiken för denna grad, så där 
blev vår D Åke Högstedt verkligen tagen på sängen. Tillsammans 
med Gustaf Pedersen fick dessa två bara fixa hela spelningen i s.k. 
”Skarpt Läge”, vilket verkligen fungerade gott. Resultatet blev att 
vår loge ej längre behöver hyra vår förstärkaranläggning, och där-
med ytterligare förbättra vår ekonomi.
Vår Mu Peter Andrén kunde innan taffeln bröts, på goda grunder 
hämta in vår kock, så han fick ta emot brödernas varma applåd 
för sin lyckade tillagning. M höll talet till Orden där han delgav 
information från mästarmötet, samt vad som skall behandlas vid 
det kommande Rikstinget, FSM höll talet till logen och dagens 
recipiend. Är man sedan ensam recipiend, var det ju inte svårt att 
lista ut vem som fick äran, alltså Staffan Forsberg.       

Lennart ”Z”

				 Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad 
 Datum: Onsdagen den 11 mars 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 41
 Recipiender: Ulf Fransson och Erik Nilsson
 Gäst: Pehr Odell 25 Alvheim

  Torkild Södertälje13

För exakt en månad sedan installerades Mästaren för ytterligare 
ett arbetsår. Bröderna har nu tjänstgjort under ett antal år och det 
finns en bra stabilitet. Väldigt många bröder hade trotsat blåsten, 
kylan i vinterkvällen för att istället komma ner och ha en trev-
lig logekväll. Kombinationen av erfarna bröder visade sig vara 
alldeles perfekt och alla fick ett stort tack för en väl genomförd 
gradgivning. Brödramåltiden innehöll både en liten förrätt och en 
huvudrätt. Bröderna framförde sitt tack till Mu Patrik Berg och 

Från vänster Ulf 
Fransson, M Assar 

Åberg, Erik Nilsson

hans medhjälpare. Re-
cipienden Erik Nilsson 
höll ett kort och kärn-
fullt tal och tackade 
för den vänskap som 
visats honom. Kvällen 
slutade i ett crescendo i dur med glädjande många besökande brö-
der, recipierande bröder, god mat och en härlig stämning bröder 
emellan. Detta är vad man med ett endaste ord enkelt kan säga, 
succé. Ett stort och varmt tack till Er alla.

Assar A Åberg

 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad och installation
 Datum: Fredagen den 20 februari 2015
 Antalet besökare inkl. recipiend: 26
 Recipiend: Anton Hedlund
 Gäster: OK Christer Smedh

Nu har vi reci-
pierat en ung 
man som heter 
Anton Hedlund. Han har på sätt och vis redan ”Bifrostpåbrå” då 
han är ingift farbror till vår Mästare Lars Lindberg. Lars är också 
hans arbetsgivare så han är i goda händer skulle man kunna säga. 
LM Lars Lindberg öppnade logen och förde och fullföljde grad-
givningen. Därefter återinstallerades vår LM under mycket hög-
tidliga former och fick därmed fortsatt förtroende att leda logen.
Till händelser av det högtidliga slaget hörde även att två av våra 
bröder belönades med särskilda utmärkelser. Nämligen Carl-Erik 
Engström som förärades Logernas Hederstecken och Johan Ax-
elsson som förärades Logernas Belöningstecken. I sitt tal till reci-
pienden erinrade Mästaren att det är viktigt att flitigt besöka logen 
för att växa in i verksamheten och lära känna de andra bröderna. 
Anton Hedlund i sin tur tackade i sitt tal för en högtidlig invigning 
liksom för äran att få tillhöra logen. Han befäste detta med en skål 
till övriga närvarande bröder. Kvällen fortsatte sedan under trev-
liga former och vi upplevde den starka känsla av gemenskap som 
uppstod när vi alla tillsammans sjöng Värmlandsvisan.

Från vänster ses 
Christer Smedh, 
Anton Hedlund, 

M Lars 
Lindberg

Foto: Lars Lindberg

  Solheim Karlstad14

 Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad
 Datum: Fredagen den 20 mars 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 24
 Recipiender: Christer Dahlström, Kurt Lundqvist och 
 Hans Nilsson
 Gäster: M Hans Wester, IL Peter Sundh och 
 AV Christer Persson 9 Carolus 

Ett trivsamt sorl av glada röster nådde oss redan när vi äntrade tam-
buren till våra fina bifrostlokaler. Det märktes att här handlade det 
om folk som kände varandra väl och hade stort utbyte av att vara 
tillsammans. Kanske spelade det också någon roll att vi besöktes 
av några ”carolusar” från Karlskoga. Dessa är ju oftast trevliga 
och gladlynta människor men naturligtvis spelade även den inram-
ningen i form av våra fina lokaler en roll i sammanhanget. Hur som 
helst skratt och glädje smittar av sig och snart var även vi involve-
rade i den härliga stämningen. Snart satt vi bänkade i kapitelsalen 
och såg vår Mästare Lars Lindberg inta presidium och öppna och 
föra logen.
M Hans Wester, 9 Carolus, underströk i sitt tal det angelägna i 
att vi kunde öka antalet medlemmar. Han föreslog att varje bro-
der skulle försöka få med en ny broder i logen. Lyckades vi med 
detta skulle vi bli exakt dubbelt så många, men även om vi inte 
lyckades så väl var det i alla fall värt ett försök menade han. IL 
Peter Sundh, 9 Carolus tackade för att han fått möjlighet att med-
verka vid gradgivningen. Vår Mästare Lars Lindberg hälsar de 
nya recipienderna in i graden. Han betonar vikten av att utvecklas 
och växa som broder och medmänniska genom flitigt deltagande 
i logens verksamhet. Från recipienderna talar Christer Dahlström 
som säger att han för sin och sina kamraters del vill tacka för 
den hedersbetygelse som gradgivningarna inneburit för dem. Han 
framhåller att de vill försöka leva upp till de krav som graden stäl-
ler. Kvällen fortsätter sedan under trevliga och lättsamma former. 
Med oss på hemfärden följer minnet av en mycket trevlig och 
stimulerande kväll

Lennart Nyqvist, Referent

Från vänster 
Christer 

Dahlström, M 
Lars Lindberg, 
Hans Nilsson, 

Kurt Lundqvist
Foto: Lars Lindberg

 Faktaruta
 Grad III: Kunskapens Grad
 Datum: Fredagen den 17 april 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 31
 Recipiender: Mikael Ivarsson (återinträde) Henric Norlin, Martin   
 Rybeck, Kristopher Björklund
 Gäst: Nils Kolthoff 16 Runheim
 

Så har det nästan gått ett helt år sedan vi tog våra nya lokaler hos 
Odd Fellow i besittning. När vi tittar bakåt så känns det som vi 
redan blivit hemvana och trivs förträffligt. Höjdpunkten var natur-
ligtvis i november när vi invigde lokalerna med hela OD och gäs-
ter. Då var vi 80 personer på plats. Rekvisitan har fått sig en upp-
fräschning efter hand och vi känner att vi har bra koll på grejorna. 
Från början var det inte tänkt att vi skulle ha någon förrätt. Men 

M Lars Lind-
berg omgiven 
av från vänster 
Mikael Ivars-
son (återin-
träde) Henric 
Norlin, Martin 
Rybeck och 
Kristopher 
Björklund 

på något vis har det alltid dykt upp en, till brödramåltiden. Denna 
gång var det vår IL Johan Axelsson som stod för det uppskattade 
tillskottet. Det händer inte så ofta, men vi fick tillfälle att hälsa 
en broder välkommen som gjorde återinträde. Det var 23 år sedan 
Mikael Ivarsson var med senast. Vår förhoppning är att Mikael tar 
följe upp i graderna med de övriga bröder som erhöll Grad III den-
na kväll.  Då detta var vårens sista möte är det dags att se fram mot 
hösten. Men innan dess hinner vi med vår sensommarutflykt. Det 
har blivit en uppskattad tradition bland bröder med damer. Lördag 
22 augusti bär det iväg mot Karlskoga och en sprängfylld dag. 
Vi ses då!    

R.Jn

 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad och installation
 Datum: Fredagen den 27 februari 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 54
 Recipiender/faddrar: Jan Damberg/Karl-Erik Heed, Anders   
 Karlsson/Lars Andersson, Kent Larsen/Björn Andersson och   
 Daniel Peterson/Mårten Frej
 Gäst: OK Christer Smedh

Väl bänkade i 
vår kapitelsal 
får vi alla bevista en stilfull gradgivning. Då detta är verksam-
hetsårets första sammanträde ingår även installation av Mästare 
och dennes tjänstemän. OK Christer Smedh utför ceremonierna 
och hälsar de i direktoriet om- och nyvalda funktionärerna väl-
komna i tjänst. Ett utmärkelsetecken delas ut till Kjell Arpsäter 
som dekoreras med Logernas Hederstecken ur Christer Smedhs 
hand. Kjell Arpsäter har under lång tid på ett förtjänstfullt och 
oegennyttigt sätt tjänstgjort som logens Skrivare. Han är väl värd 
att uppmärksammas och vi hoppas han kvarstår i ämbetet ännu 
många år. De nyantagna bröderna hälsas välkomna till logen och 
till den efterföljande brödramåltiden.
Etapp två i logesam-
mankomsten tar nu 
vid då vi samlas i 
matsalen för brödra-
måltiden.

M Urban Johansson, 
S Kjell Arpsäter och 
OK Christer Smedh

Först ut som talare är Christer Smedh som tackar för en fin grad-
givning. Det är alltid högtidligt och stämningsfullt här i Västervik. 
Norheimbröderna är kända för att utföra ceremonierna mycket 
väl. Ordens framtid är vår och vår målsättning är att växa – sakta 
men säkert. Vi söker i första hand kvalitet inte kvantitet. Kan vi 
uppnå målet att år 2020 vara 40 grundloger och 4.000 bröder? Det 

  Norheim Västervik 15

OK Christer 
Smedh, Jan 

Damberg, An-
ders Karlsson, 

Kent Larsen, 
Daniel Peter-
son, M Urban 

Johansson
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är inte någon orimlig förväntan om vi gemensamt verkar för med-
lemsvård, god gemenskap och ett aktivt arbete med att rekrytera 
nya medlemmar. Slutligen hoppas vi i Ordensdirektoriet att vi alla 
kan mötas på årets Riksting i Stockholm den 24 – 26 april. Lycka 
till i logearbetet och ett gott 2015. M Urban Johansson vänder 
sig till recipienderna. Frihet är en mycket väsentlig del i vårt liv, 
den skall vi stå upp för och värna om. Lär av och begrunda det ni 
delgivits idag. Grad I och dess lära ger er den grund på vilken ni 
står fast i er kommande vandring på Bifrosts väg. Recipiendernas 
tack framförs av Jan Damberg. Ett varmt tack för det fina vi fått 
uppleva i kväll. Vi känner oss stolta att vara länkar i detta brödra-
skap och ser fram mot att utvecklas och så småningom kanske er-
bjudas uppdrag i vår loge. På mästarbordet står två blombuketter. 
Rolf Grönberg griper den ena - utan förvarning - och vänder sig 
till Urban Johansson och tackar honom för ett förtjänstfullt arbete 
under det gångna året och önskar honom fortsatt lycka och fram-
gång under innevarande verksamhetsår. Så till ordningen varvid 
Urban Johansson överlämnar mästarbordets blommor till Niclas 
Johansson som erkänsla för det synnerligen engagerade arbete 
han lägger ner i munskänkeriet – inte bara för vår loge utan även 
för storlogen.
Urban Johansson tackar serveringshjälpen – våra Norhild-systrar 
Yvonne Eriksson, Renée Granberg och Ann-Marie Larsson. Den-
na trio belönas med var sin ros, en kram av Mästaren, samt en 
varm applåd från övriga bröder.

 Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Fredagen den 27 mars 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 45
 Recipiender: Sture Kanth och Kent Svensson
 Gäster: OH Jon Asp, SLM Dan Ol-Mårs, Ladulås och    
 Christopher Sjöbeck, 10 Withala
 

En lugn, värdig och stilfull gradgivning spelas upp för oss närva-
rande bröder. Det är en fröjd att se vilket allvar och vilket engage-
mang direktoriet visar under ceremoniernas gång. Enligt gängse 
sed hälsar vi de nyantagna ”vänskapsbröderna” välkomna och 
hoppas att de fått en bestående upplevelse att ta med sig i den 
fortsatta vandringen på Bifrostordens väg. Brödramåltiden väntar 
och vi tar plats i matsalen för att fortsätta med Ordens ceremonier. 
Talen avlöser varandra och först får vi lyssna till OH Jon Asp som 
i berömmande ordalag ger Norheims direktorium en varm eloge 
för en – som vanligt - stilfull gradgivning. Det är en fröjd att sitta 
i kapitelsalen och avnjuta spelets gång. Jon Asp talar även om 
Ordens utveckling. Vi är i dag 3.008 bröder och som mål har vi 
att år 2020 vara 4.000 medlemmar och 40 grundloger. Det är inte 
en omöjlig målsättning, men allt beror på dig. Berätta om vår Or-
den och intressera dina vänner – du har allt stöd från storlogen 

Från vänster OH Jon Asp, Urban Johansson, recipienderna 
Sture Kant och Kent Svensson, SLM Dan Ol-Mårs och 
Christopher Sjöbeck

 Faktaruta
 Grad III: Kunskapens Grad
 Datum: Fredagen den 24 april 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 39
 Recipiender: Kenth Ackrell, Johan Andersson, Roger    
 Oskarsson, Mattias Svensson och Joacim Wilensjö 

Det är med spänning vi går till logen för att bevista vårterminens 
sista gradgivning. Vårt möte kolliderar med 2015 års Riksting i 
Stockholm och då en del av vårt direktorium har rest i väg för 
att deltaga vid detta, har vi mönstrat in ersättare för Stockholms- 
resenärerna. Tj Mästaren Kenneth Drott med tjänstemän gör sitt 

T.f. Mästaren Kenneth Drott tillsammans med  recipienderna. 
Från vänster Roger Oskarsson, Kenth Ackrell, Kenneth Drott, 
Johan Andersson, Joacim Wilensjö och Mattias Svensson

intåg i kapitelsalen. Kenneth Drott pålyser en tyst minut för vår 
framlidne broder Karl-Erik Heed som avled den 6 april i år. Karl-
Erik Heed var en hängiven Bifrostbroder som sällan uteblev från 
sammanträdena. Inte ens när sjukdomen gjorde sig gällande var 
han frånvarande. Som ”Kalle” själv brukade säga: ”Bifrost är mitt 
liv”. Vi var ett 20-tal bröder som tidigare i dag följde ”Kalle” till 
den sista vilan. Gradgivningen framskrider under stor pondus och 
högtid. Kvällens tjänstemän har övat in sina roller väl och vi måste 
framföra vår stora beundran till de agerande för en professionellt 
framförd ritus. Vid brödramåltiden lyssnar vi till de obligatoriska 
talen. Först på listan står Mu Anders Svensson som ser det som 
sitt privilegium att inleda när Kenneth Drott axlar uppgiften som 
tj Mästare. Dessa två har samverkat tidigare en gång, så det är 
lika bra att växla in på det utlagda spåret. En gång är ingen gång – 
två gånger är tradition. Så nu vet vi att nästa gång Kenneth Drott 
tjänstgör som Mästare har vi en given måltidstalare. Vad skall då 
talet handla om, säger Anders Svensson? Efter att ha funderat på 
olika ämnen och uteslutit de mest triviala, finner han det lämpligt 
att tala om ”gemenskap”. Det är ju gemenskap vi alla upplever 
tillsammans här – såväl i sorg som i glädje.  Det är ju tråkigt att vi 
inte är så många som kommer på mötena. Vi får fortsätta att pusha 
på våra bröder så de fortsätter att deltaga i logens aktiviteter. Det 
är ju gemenskap vi söker – och den finner vi i ordenslivet.

Kenneth Drott vänder sig till recipienderna och utvecklar sina tan-
kar kring ”att vara en sund människa i balans”. Begreppet kan in-
delas i fem punkter – intellekt ~ här tänker vi på skola och övriga 
lärdomsanstalter, - emotionellt liv ~ visa känslor, känna sympati, 
- andlighet ~ religiositet, meditation, - intuition ~ klartänkande, 
öppenhet, uppfatta signaler från medmänniskan, - kunskapstörst 
~ söka kunskap för att nå vishet. ”Kunskap kommer – vishet be-
står”. Vid kaffet framför Johan Andersson recipiendernas tack för 
de nya erfarenheter de fått om ”Kunskap”. Tack även för den fina 
gemenskap som genomsyrar 15 Norheim.
Mästarbordets blommor ges till en utomordentligt trevlig broder 
som arbetar mycket i det tysta och sällan får några berömmande 
ord. Jag ser upp till dig säger Kenneth Drott, du är en perfekt Bi-
frostbroder. Vem kan då denne hängivne broder vara? Har ni inte 
gissat det än – Leif Mattson träd fram och tag emot blommorna!
Vad vore ett sammanträde i logen utan bistånd från Norhild-
systrarna? De ger vårt klubbmästeri ovärderlig hjälp och sköter 
sina sysslor med bravur. Kenneth Drott, med assistens av Anders 
Svensson, överräcker var sin ros och kramar. Gunvor Nordh, Evy 
Lindfors och Birgitta Revelj - ni har alla gjort ett gott arbete för att 
få måltidslogistiken att flyta på bästa sätt – ett varmt tack.
Detta är mitt femte referat i rak följd. Jag har nu skrivit från Gra-
derna IV, V, I, II och III dvs. alla de som ges i grundloge. Termi-
nen slutar snart och innan sommarlovet tar vid, återstår endast en 
klubbafton tillsammmans med vår systerloge Norhild.

GLAD SOMMAR! ni alla Bifrostare nu tar jag fyra månaders 
semester.

och Ordensdirektoriet i ditt vällovliga arbete. Det är också mycket 
viktigt att man kvarstår i ordensgemenskapen – tänk på medlems-
vården och glöm inte att vänskapligt ”vårda” dina bröder. Och så 
har vi slutligen Bifrostportalen, här i Norheim är ni inte så många 
som hämtar information och inspiration från denna utmärkta käl-
la. Gör som Kjell Arpsäter, er Skrivare, besök portalen så ofta 
som möjligt. Nu är det recipiendernas tur att uppmärksammas. M 
Urban Johansson framhåller vikten av att engagera sig för Bifrost. 
Ett starkt engagemang bröder emellan gör er till goda människor. 
Gå ofta på våra sammanträden, håll ögonen öppna, lyssna och var 
aktiva och ni kommer att känna inre harmoni och utveckla en vär-
dig vänskap inte bara för Orden utan även för era bröder och era 
medmänniskor.
Urban Johansson avslutar med att citera OSM Lars-Erik Furu-
skog ”Vi bifrostare har det bra, vi har varandra”. Recipienderna 
framför genom Sture Kanth ett varmt tack för den fina ceremoni 
de varit med om. Även Dan Ol-Mårs vill instämma i Jon Asps 
superlativer om 15 Norheim. Det är viktigt och inspirerande att 
besöka andra loger. Jag åker gärna till Västervik för gradgivning. 
I Västervik har även storlogen Ladulås sitt säte. Vi möts alltid av 
samma glöd oavsett det gäller jubileumsfestligheter, installatio-
ner, soaréer, eller gradgivningar i grund- och storloge.
Mästarebordets blommor överlämnas till Sk Mats Pettersson som 
sedan lång tid tillbaka sköter logens finanser. Du lägger ned ett 
gott arbete – och får här och nu blommorna, men du får inte be-
hålla vasen. Det här med vasen är av sed och hävdvunnen vana 
en ritual inom Norheim. Mästaren säger meningen och när han 
kommer till ordet vasen fyller samtliga bröder i med hög och stark 
röst ”vasen”. Urban Johansson tackar Mu Anders Svenssons fan-
tastiska medhjälpare från damlogen Norhild - Anita Andersson, 
Evy Lindfors och Anita Svensson.  Samtliga erhåller en ros och en 
kram. Varmt tack för hjälpen och välkomna tillbaka!
Referenten har ju även möjlighet att så här direkt vända sig till 
läsekretsen. Han vill ge alla bifrostbröder en varm hälsning: 
”Lev väl till kropp och själ”. 

 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad samt installation
 Datum: Tisdagen den 24 februari 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 43
 Recipiender: Kjell Gösta Pettersson och Nils Erik Hellström
 Gäster. OK Christer Smedh, ExOK Göran Kimell, SLM Per Dyberg  
 Heimdal

Från vänster reci-
pienderna Kjell Gösta 

Pettersson och Nils 
Erik Hellström   

 
Efter en grundlig ge-
nomgång så erhöll 
recipienderna gradens 
insignier. Vid ordet 
fritt kallade M fram faddrarna Per Hellström, Finn Hultman för att 
mottaga fadderbreven och samtidigt erinras om plikten att stötta 
sitt fadderbarn på sin vidare vandring inom vår Orden. M kallade 
fram Birger Andersson till mästarbordet för att bli vederbörligen 
firad för fyllda jämna år. Mästaren förkunnade för bröderna att 
verksamhetsåret 2014 var till ända, varvid han tackade alla bröder 
för ett omtumlande år. Han avtackades av ASM för sina tjäns-
ter från direktoriet med en blomsterbukett. OK Christer Smedh 
tackade M för det gångna året och på OSMs uppdrag förlängdes 
tjänsten som Mästare för 16 Runheim till den 31 december 2015 
och tills nästkommande årsmöte hålles. 
Vid brödramåltiden var det 42 bröder som intog sina platser vid 
de vackert dukade borden. Talet till vår Orden hölls av OK som 
talade om det kommande Rikstinget som går av stapeln den 24-26 
april 2015. 
Talet till logen och till recipienderna hölls av logens M. Han vände 
sig till de bägge nya bröderna och till deras faddrar och erinrade 
dessa om hur viktigt det är att ledsaga den nyvunna brodern in i 
den lite okända miljön som logen kan vara så här i början. Tack-
talet från recipienderna hölls av Nils Erik Hellström som tackade 
för att få äran att få träda in i denna vår Orden och för den goda 
maten. Mästarbordets blommor utdelades till Erik Jansson. Mäs-
taren bröt taffeln, därefter serverades kaffe och ett nytt lotteri där 
segrarna är få och förlorarna är många men vad gör det när man 
har roligt.  

  Runheim Järfälla16

 Faktaruta
 Grad V: Troheten Grad
 Datum: Fredagen den 20 mars 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 46
 Recipiender: Lennart Lindström, Lars Talback
 Gäster: M Klas Lindström och Ollavi Ollikainen 5 Åsagård

Portarna slogs upp och in strömmade bröder av olika grader för att 
övervara gradgivningen. Efter sedvanligt mingel i baren uppma-
nade YL alla att intaga sina platser i kapitelsalen. Intåg av Mästa-
ren och de tjänstgörande bröderna. De bägge befordrade bröderna 
ikläddes de insignier som tillkommer dem i denna grad och hälsa-
des välkomna på sedvanligt sätt. 
Vid ordet fritt kallade M fram jubilarerna Rolf Nesselsten och 
Kurt Olsen till mästarbordet för att där hylla dem för fyllda jämna 
år. Gästande M Klas Lindström framförde en hälsning från 4 Val-
hall och hälsade alla hjärtligt välkomna till kommande gradgiv-
ningar hos dem i Odd Fellows lokaler. Ollavi Ollikainen slog ett 
slag för det kommande Rikstinget och uppmanade alla att anmäla 
sig till detta! 

Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av M K-G von Wicken. 
Talet till logen och recipienderna som erhållit den högsta graden 
inom grundlogen hölls av Bror Strandberg. Han gick igenom 
samtliga fem grader som grundlogen innehåller, dess status och 
innebörd. Skålen för vår loge och de bröder som erhållit graden 
ledsagades av vår M. Till kaffet var det som vanligt dragning i 
lotteriet
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 Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad och parentation
 Datum: Tisdagen den 28 april 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 34
 Recipiender: Ulf Kyrk, Fredrik Sjöberg och Fredrik Johansson
 Gäst: OR Tom Stjernschantz 

Denna afton hade vi även parentation för broder Göran Rydstedt 
som hade avlidet efter en tids sjukdom. Det var ett värdigt avsked 
för den bortgångne brodern och det ljus som han en gång tände 
släcktes nu ut. Kapitelsalen iordningställdes för Grad IV. Efter in-
tåg intog Mästaren presidium och förklarade graden öppnad och 
välkomnande dagens gäst OR. Recipienderna ikläddes det gröna 
bandet med Hoppets ankare. 
Vid ordet fritt framförde logens Intendent en hälsning från Kjell 
Hallgren som genomgått en större operation och inte kan vara 
med i gemenskapen. Mästaren kallade så fram Ulf Nyberg som 
nyligen fyllt 75 år och gåvan från logen var fri supé. 
Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av OR Tom Stjernschantz 
som uppehöll sig vid nyss avslutade Rikstinget i Stockholm. 
Många bröder från logen var närvarande vid Rikstinget. Talet till 
recipienderna hölls av Bror Strandberg som omtalade att den näst 
högsta graden inom grundlogen innebär att vederbörande kan väl-
jas till förtroendeposter och att man har rätten att vara fadder till 
nya bröder. Han avslutade sitt tal med en önskan att de må lyckas 
i strävan att nå högre mål i sin utveckling. Till kaffet vidtog drag-
ningen av dagens lotteri. Som vanligt, alla kan inte vinna men ett 
fåtal gick hem med vinster. Alla tyckte att det var en trevlig stund 
i den grå vardagen. Alla bröder önskar logens direktorium en skön 

och trivsam sommar. 
Vi ses i höst igen.

Bror Strandberg

Från vänster sit-
tande M Karl-Gus-
tav von Wicken OR,  
Tom Stjernschantz 
5 Åsagård. Stå-
ende från vänster 
Ulf Kyrk, Fredrik 
Sjöberg, Fredrik 
Johansson 

 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad med installation  
 Datum: Fredagen den 13 februari 2015 
 Antal besökare inkl. recipiender: 94 
 Recipiender/faddrar: Magnus Björnholm/Jan Björnholm, Fredrik  
 Johansson/Daniel Svensson, Roger Nilsson/Arne Nilsson, Fredrik  
 Tydén/Bengt Jonsson 
 Gäster: OSM Lars-Erik Furuskog, ExM Göran Straume, Curt   
 Sandberg 10 Withala, M Assar Åberg 13 Torkild

Direktoriemötet som hölls, i samma vecka som 17 Grimner skulle 
genomföra en loge Grad I med efterföljande installation, flaggade 
för att ett stort antal bröder var anmälda, dels för att välkomna 
fyra nya bröder till vår loge och vår Orden, men även för att av-
tacka vår avgående M Thommy Brännström och välkomna vår 
nya M Ken Stenman. Vi fick uppleva en helt fantastisk gradgiv-
ning av M Thommy Brännström tillsammans med sina tjänstgö-

  Grimner Oskarshamn17

rande bröder M Assar Åberg 13 Torkild och ExM Göran Straume 
från 10 Withala var näst intill lyriska över det som de fått uppleva 
i kapitelsalen. Efter att recipienderna blivit upptagna i vår loge 
och Orden, så kallades tre av logens bröder fram för att dekoreras 
med LBT av OSM Lars-Erik Furuskog. Det var Ulf Gustavsson, 
Lars Brasch och Mats Lundgren som förärades dessa utmärkelser. 
OSM dekorerade även M Thommy Brännström med LHT för det 
stora arbete och det engagemang som han lagt ner för Grimner. 
Logens M pålyste sedan att det gångna verksamhetsåret var till 
ända och meddelade att han med detta avgick som M. OL Bo Löf-
gren avtackade med värmande ord Thommy för hans insats som 
M, samt överlämnade en blombukett. Sedan var det åter OSM:s 
tur att avtacka broder Thommy för hans år som M samt deko-
rera honom med ExM- kedjan. Därefter lät OSM kalla fram Ken 
Stenman för att högtidligen installera honom som 17 Grimners i 
ordningen 6:e Mästare. Den nye M första uppdrag blev att utse 
de bröder som skall ingå i hans direktorium det kommande verk-
samhetsåret. 
Brödramåltiden började med att alla unisont sjöng Grimnersång-
en. M Assar Åberg 13 Torkild som besitter röstresurser lämpade 
för sång, slog an tonen i en snapsvisa av Anders Zorn. Talet till 
Orden hölls av OSM Lars-Erik Furuskog, som även han berömde 
på vilket sätt gradgivningen hade utförts på. Han avslutade sitt tal 
med att önska den nya M och 17 Grimner lycka till i framtiden. 
Talet till recipienderna hölls av M Ken Stenman där han, förutom 
att välkomna dem som nya länkar i vår loge, även gjorde en ge-
nomgång av de olika gradbandens betydelse. 
Magnus Björnholm höll recipiendernas tacktal. ExM Thommy 
Brännström höll ett finstämt och känslosamt tal om sin vandring 
inom vår Orden, innan han avslutade med att önska sin efterträ-
dare lycka till. M Assar Åberg var glad över att äntligen fått be-
söka Grimner och önskade den nye M lycka till. Tal hölls även av 
ExM Göran Straume och blivande M i 10 Withala Curt Sandberg, 
som båda var begeistrade över vad logekvällen givit dem, samt 
önskade alla välkomna till Vetlanda och 10 Withala. Peder Joels-
son berättade att han som fadder för logens nye M nu kände, med 
tanke på hur bra det gått för hans recipiend, att han kanske kunde 
släppa lite på sitt fadderansvar fram över. Den nye M berättade 
lite om hur det gick till när han själv blev involverad i Bifrost-
orden, innan han avslutade med att dela ut mästarebordets blom-
mor till sin fadder Peder Joelsson och till Magnus Utterström som 
tjänstgjort som D för första gången. Det hade blivit ganska sent på 
aftonen när lotteridragningen fick avsluta. 

Från vänster ExM Thommy Brännström, Fredrik Thydén, Roger 
Nilsson, M Ken Stenman, Fredrik Johansson, Magnus 
Björnholm, OSM Lars-Erik Furuskog.       

 Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad 
 Datum: Fredagen den 13 mars 2015 
 Antal besökare inkl. recipiender: 76 
 Recipiender: Kenth Andersson, Lars H Nilsson, Stig-Åke   
 Nilsson, Bertil Svanström 

Att det är fredag den 13:e är inte något som avskräcker bröderna i 
17 Grimner från att avstå från logegemenskapen, när temat också 
handlar om vänskap. Grimners nye M Ken Stenman och hans 

tjänstgörande team lotsade de fyra recipienderna på ett förnämligt 
sätt fram till att få gradens insignier. Vid ordet fritt uppvaktades 
Hans Ljung för sina fyllda jämna år med blommor, bifroststandar 
och hurrarop. Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av LM, där 
han redovisade vad som avhandlats på det nyligen hållna mästar-
mötet i Kristianstad. Han berättade vidare vilka aktiviteter, för-
utom våra logekvällar, som planeras hos 17 Grimner till hösten. 
Bl.a. klubbafton med ölprovning i oktober. LM höll även talet till 
recipienderna, där han förutom att välkomna dem i sin nya grad 
också läste några citat om vänskap. Tacktalet från recipienderna 
hölls av Lars H Nilsson som ansåg att vänskapen är något som är 
värt att vårda, en uppfattning som vi alla instämmer i. Han visade 
sig också något senare besitta utmärkta sångegenskaper, då han 
på sin utpräglade skånska dialekt sjöng en bejublad snapsvisa. 
MästarEbordets blommor hamnade hos Thommy Brännström och 
Magnus Nimvall. Thomas Rehnström, Birger Sjöberg och Fredrik 
Tydén blev lotterivinnare. 

				 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad och installation
 Datum: Fredagen den 13 februari 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 51
 Recipiend/fadder: Bent Bach Holst/Roland Carlström
 Gäster: OK Christer Smedh, SLM Thomas Johnsson

M Mats Hyltén, Bent 
Bach Holst, fadder 

Roland Carlström som 
läser upp fadderförsäkran

Tidiga vårkänslor i Skåne. 
Vintergäck och vårlökar 
och snödroppar sprider 
förhoppning i trädgårdar 
och rabatter. En skön in-
ramning till Grad I i Mjöl-
ners anda. Graden flöt med sedvanlig stil och högtidlighet och 
vår nye broder Bent sa i sitt tacktal, att detta var det bästa han 
varit med om sitt liv. Vi hade också glädjen att välkomna Jan-Erik 
Wessberg, som återinträdde i vår krets. 
Mats Hyltén återinsattes som Mästare för 2015 och han utsåg sina 
tjänstgörande bröder. Utmärkelsetecknen daterade för verksam-
hetsåret 2014 delades ut under det nya året? Alltnog så förärades 
M Mats Hyltén och Sk Leif Bengtsson LHT och Magnus Fridälv, 
Per-Ola Sommers och Gert Nordahl LBT. OK talade med inlevel-
se om Ordens mål och utveckling fram till år 2020. Bengt Nilsson 
höll föredrag om ”tunga lyft”, vilket var på samma gång intres-
sant och ofattbart. Blommorna förärades Bengt Nilsson och Jerker 
Magnusson. Många bröder bar med sig fina saker från vinstbor-
dets rikedom. Tack för en trevlig kväll!

  Mjölner Eslöv18

 Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Fredagen den 13 mars 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 48
 Recipiender/faddrar: Mikael Karlsson/Sten Svensson, Thomas   
 Karlsson/Jan Johansson, Alexander Tenghamn/Stefan Fredriksson
 Gäster: Jan Nilsson, Peter Gustavsson, 33 Danheim

Från vänster M Mats Hyltén, 
Mikael Karlsson, Alexander 

Tenghamn och Thomas 
Karlsson

Borde vi stannat hemma denna 
dag? Fredag den 13. Bröderna vi-
sade ingen vidskepelse utan kom 
i stort antal, vänskapliga som de 
är. Grad II är en av de mest tänk-

 Faktaruta
 Grad III: Kunskapens Grad
 Datum: Fredagen den 10 april 2015 
 Antal besökare inkl. recipiender: 62 
 Recipiender: Kenneth Bojstedt, Göran Bredhammar, Magnus   
 Nilsson, Petter Sandstedt. 
 Gäster: Tommy Eriksson, Ingvar Oscarsson, Åke Rudolfsson,   
 Mats Wilhelmsson 28 Gondler

I konkurrens med att det denna kväll också spelades landskamp i is-
hockey mellan Tre Kronor och Norge i Oskarshamns nydöpta hock-
eyarena Be-Ge Hockey Center, så hade Grimner bjudit in till grad-
givning. Med inte mindre än sex ersättare bland de tjänstgörande 
bröderna, så lotsade LM Ken Stenman fram de fyra recipienderna 
till att bli delaktiga av kunskapens ljus. Vid brödramåltiden hölls 
talet till Orden av LM Ken Stenman i vilket han bl.a. talade lite om 
sin roll som nybliven M i logen och i vilket läge han just nu kände 
sig vara med sin mästarroll. Han informerade även en del om kom-
mande händelser inom logen. LM höll även talet till recipienderna 
där han spånade en del kring kunskap kontra färdighet. Han redo-
gjorde också för recipienderna att de nu har möjlighet att föreslå 
nya bröder till vår loge och Orden, samt att de nu också förvänta sig 
frågan om att åta sig ev.uppdrag inom logen. Recipiendernas tacktal 
hölls av Magnus Nilsson. Fredrik Thydén och Magnus Björnholm 
som i februari erhållit Grad I hade denna kväll bestämt sig för att 
besöka logen för att närvara vid brödramåltiden. För detta lovvärda 
initiativ erhöll de mästarebordets blommor. Det är ett bra sätt för 

M omgiven av 
recipienderna.
Från vänster 
Kenth 
Andersson, 
Lars H Nilsson, 
M Ken Sten-
man, Stig-Åke 
Nilsson, Bertil 
Svanström

Från vänster 
Petter Sand-
stedt, Magnus 
Nilsson, M 
Ken Stenman, 
Kenneth Boj-
stedt, Göran 
Bredhammar

nya länkar att närvara vid brödramåltiden för att på så sätt snabbt 
komma in i gemenskapen, även om man inte får vara med under 
gradgivningen i kapitelsalen. Vårsäsongens sista lotteri såg Lars-
Olof Sand, Åke Svensson och Sture Ivarsson som vinnare. 
Med dessa rader vill logen 17 Grimner här tillönska alla bröder och 
systrar i Bifrost-Sverige en varm, skön och avkopplande sommar, 
samt hoppas att vi syns och hörs när logesäsongen startar i höst. 

Jan-Eric Carlsson, Referent 
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Recipienderna från vår loge samt från 33 Danheim upptogs i gra-
den. Många kloka ord myntades denna kväll. En stunds avkopp-
ling från vardagen behöver vi alla, en kväll i logen och nya krafter 
kan då användas i vardagen. Det är vi som tillsammans gör våra 
logekvällar. Talet till Orden hölls av M. Talet till recipienderna 
höll Sven-Eric Nilsson. Ett fint tal om kunskap genom livet. Re-
cipiendernas tal höll Nils Rydén och Ulf Pettersson som var och 
en tackade för den fina upplevelsen som de fått i afton. YL Sten 
Svensson talade om rekryteringen av bröder till logen och del-
gav tips och råd i ämnet. Mästarebordets blommor förärades Per-
Lennart Nilsson som nyligen opererats som alltid är på sitt goda 
humör. Nästa blomma till Sven Hermansson som fyllde år och 
valde att fira sin födelsedag i logen

Mats Hyltén

Mats Hyltén, David Wessberg, Jan-Erik Wessberg, Nils Rydén, 
Bengt Andersson, Ulf Pettersson, Lennart Faijermo

 Faktaruta
 Loge utan reception med installation.
 Datum: Onsdagen den 11 februari 2015
 Antal besökare: 30
 Gäster: OM Hans Wallberg, SLM Anders Randelius Tirfing,   
 Anders Boëthius 20 Vesthav

  Gagnrad Borlänge19

Honnörs-
bordet från 
vänster Åke 

Ekstam, OM 
Hans Wall-

berg, M Åke 
Larsson, SLM Anders Randelius Tirfing och Anders Boëthius

Kvällen började med ett välbesökt årsmöte. Efter att Mikael Pren-
ler lotsat oss igenom årsmötesförhandlingarna gjordes ett avbrott 
för iordningställande av kapitelsalen för loge utan reception. Åke 
Ekstam tackade Åke Larsson för arbetet han lagt ned för vår loge 
under det gångna året. OM Hans Wallberg installerade Åke Larsson 
som Mästare för ytterligare ett år.  OM inledde sitt tal till Orden 
med att berätta att han, trots att han haft släkt i Borlänge, inte tidi-
gare besökt vår loge. Han uppehöll sig i sitt inspirerade tal vid Or-
dens tillväxtmål. Med tacksamhet och stolthet tog vi Gagnradsbrö-
der emot den uppskattning OM framförde för att vi lyckats med en 
ökning med sex nya bröder under 2014. ”Gagnrad är en plusloge”. 
M Åke Larsson framförde i sitt tal till logen sin uppskattning för 
den härliga blandningen av gamla och nya bröder, som ytterligare 
stärker den goda andan i vår loge. Brödramåltiden i gemytlig sam-
varo som avslutade en innehållsrik och minnesvärd logekväll gick 
i italienska tecken beträffande såväl förrätt som varmrätt och vin.

 Faktaruta
 Grad III: Kunskapens Grad 
 Datum: Onsdagen den 11 mars 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 30
 Recipiender: Peter Matsson och Robert Östberg

Från vänster 
ses Åke Björk, 

Robert 
Östberg, M 

Åke Larsson, 
Peter Matsson 

och Anders 
Mathsson

Denna onsdag, med en för våra breddgrader ovanlig aning av vår i 
luften, hade bröderna samlats för att ta del av budskapet i graden. 
Efter en väl genomförd stämningsfull gradgivning samlades vi, 
tillsammans med några väntande bröder av lägre grader, till brö-
dramåltid. Vår ExM Åke Ekstam höll ett inspirerat tal till Orden 
på temat ”En tidlös sammanslutning för mänskliga värden” och 
framhöll att Orden är vad vi gör den till. Han puffade även för det 
kommande Rikstinget och rekommenderade alla som har möjlig-
het att delta. M höll sitt tal till logen på temat ”kunskap är inte 
tung att bära” och hälsade recipienderna välkomna i graden. Han 
hälsade även närvarande bröder av lägre grad speciellt välkomna 
till brödramåltiden. De båda recipiender delade på tacktalet och 
framförde sin glädje och tacksamhet att få fortsätta sin vandring 
inom Orden.

 Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad 
 Datum: Onsdagen den 8 april 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 29
 Recipiender: Henric Sjöblom 3 Aroshus, Johan Mathsson,   
 Mattias Hemgren och Per Olof Lingwall 19 Gagnrad
 Gäster: M Pär J Johnsson, Bo Johnsson och Henric Sjöblom 3   
 Aroshus

Från vänster 
ses M Pär 
J Johnsson 
Aroshus, 
recipien-
derna Henric 
Sjöblom 
Aroshus, Per 
Olof Lingwall, 

Johan Mathsson och Mattias Hemgren, M Åke Larsson Gagnrad

 Faktaruta
 Loge utan reception 
 Datum: Tisdagen den 12 maj 2015
 Antal besökare: 22

Idel glada miner vid honnörsbordet. Från vänster tf ASM Patrik 
Jonasson, tf M Allan Löwenhamn, tf FSM Åke Björk och IL 
Hanseric Hagström

På grund av den förestående Kristi himmelsfärdshelgen med lång-
ledighet för många hade endast 22 bröder sökt sig till logemötet. 
Manfallet var märkbart då endast fem tjänster besattes av ordina-
rie tjänstgörande bröder. Trots detta genomförde FSM en mycket 
stämningsfull loge utan reception. I talet till Orden uttryckte FSM 
sin glädje över att fem bröder av Grad I hade hörsammat inbjudan. 
Han framhöll att verksamheten inte gör uppehåll i och med att loge-
sammanträdena är slut för säsongen, bland annat har vi en grillkväll 
med grillad spädgris. I brödramåltiden var stämningen på topp.   

Åke Danielsson

 Faktaruta
 Loge utan reception med installation
 Datum: Fredagen den 20 februari 2015
 Antal besökare: 31
 Gäster: Bengt Isblad 4 Valhall, OC Hans E Söderström

  Vesthav Göteborg20

Från vänster 
Stefan Sandell, 

Berne Felldin och 
Leif Nilsson

Flera bröder sågs och 
hördes ivrigt sam-
språka i väntan på 
att YL Lars Hansson 
bjöd in till kvällens loge i kapitelsalen. Det är alltid speciellt denna 
loge i februari med mästarinstallation, som en extra fin upplevelse. 
Den utfördes av tillreste OC Hans E Söderström, som återinstalle-
rade Rolf Hackzell. Det delades ut flera utmärkelser. Leif Nilsson 
fick Veterantecknet för 25 år i Orden. Stefan Sandell tilldelades 
LHT. Berne Felldin fick sitt standar då han under 2014 fyllt 70 år. 
Rolf meddelade efter nyinstallationen sitt nya direktorium. Nya 
där är Roland Winberg och Jakob Sjölin. Vid brödramåltiden hölls 
talet till Orden av Hans E Söderström. Talet till logen hölls av M. 
Lars Bäck tackade för det stöd han fått av bröderna under sin frus 
sjukdomstid och bortgång. Leif Nilsson tackade för de gångna 
och händelserika 25 åren inom Vesthav. Han poängterade den fina 
känsla som infinner sig när man kommer till en logekväll. Hans 
berättade att han upplevt speciellt denna kväll, då det var ca två 
år sedan sist han varit på en logekväll. Hans Berggren berättade i 
sitt tal om att han har ett uppdrag från Orden att undersöka möj-
ligheten att starta upp en ny loge i västra Sverige så Hans fiskade 
efter kontakter i ex. Mellerud och andra ställen i Västsverige. M 
överlämnade mästarebordets blommor till vår enda Grad I närva-
rande, Benny Rydén och ville visa med detta en stor uppskattning 
i att ha fått in en ny medlem 
i logen. Dagens lotteri avhölls 
som seden kräver efter ordens-
bandens avtagande. 

Morgan Carlsson, Referent

Från vänster Hans E 
Söderström, Berne 

Felldin och Leif Nilsson.

 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad med installation
 Datum: Fredagen den  27 februari 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 33
 Recipiender/faddrar: Lars Henrik Carlsson/Per Arne Friberg, Mats  
 Erik Olsson/ Peter Alvhed, Göran Mikael Andersson/Per Arne   
 Friberg.
 Gäster: OSM Lars Erik Furuskog, SLM Dan Ol-Mårs Ladulås, Nils  
 Jörgen Josefsson, Peter Wrethander 10 Withala

Vi hade äran att välkomna tre nya bröder i logen. Ordens Styrande 
Mästare Lars Erik Furuskog välkomnades efter ett högtidligt intåg 
i kapitelsalen. Utöver OSM hade vår  SLM och ytterligare två 
bröder kommit för att hedra vår loge. Denna kväll var speciell då 
Mästare Hans Fredrikson hade aviserat att avgå som Mästare efter 
fem år och en ny Mästare skulle installeras. OSM delade ut LBT 

  Midgård Linköping21

Denna onsdag i april, då vädret ger hopp om en annalkande vår 
stod vår kapitelsal passande nog smyckad i hoppets gröna färg. 
Det är med stor tacksamhet vi gagnradsbröder kan hälsa gäster 
från 3 Aroshus välkomna, speciellt glädjande att en av dem valt att 
recipiera hos oss. Talet till Orden hölls av Mästaren i Aroshus med 
benäget bistånd av hans bror broder Bo Johnsson. M Åke Lars-
son travesterade i sitt tal till logen över Dantes ”i som här inträ-
den låten hoppet fara”. I Ordens fall är det motsatsen som gäller, 
”hoppet är vetskapen att mirakel sker varje dag”.  Recipiendernas 
tal hölls av Mattias Hemgren. Glädjande var att bröder av lägre 
grader hörsammat maningen att så ofta som möjligt delta i brö-
dramåltiden. Stämningen vid måltiden var om möjligt ännu bättre 
än vanligt. Detta tack vare att Stig Skärström med sina träffsäkra 
och snabba repliker lockade han fram många leenden och skratt. 

 Faktaruta
 Grad III: Kunskapens Grad
 Datum: Fredagen den 10 april 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 45
 Recipiender/faddrar: Jan-Erik Wessberg/ Sven-Eric Nilsson,   
 David Wessberg/ Sten Svensson, Nils Rydén/Sten Svensson,   
 Bengt Andersson, Lennart Faijermo, Ulf Pettersson/Erik Hallin
 Gäster: M Bengt Widén 23 Forsete, Mats Ahrling, Jan  Brandberg  
 23 Forsete, samt Peter B Arvidsson, Staffan  Elvstrand, Stefan   
 Johansson, Nils-Olov Trulsson 33 Danheim

värda graderna. Broderskapets innebörd om hur vi skall vara, att 
kunna rätta en vän, att ge till varandra och ta hand om varandra. 
Under kapitlet förärades Sven Åke Ståhl LHT (Logernas Heders-
tecken). Mu Bengt Nilsson förnöjer oss ofta med husmanskost. 

Efter sedvanliga tal höll Mikael Karlsson föredrag om sitt liv som 
polis, vilket var mycket intressant och dessutom renderade många 
frågor. M förärade blomsterkvastarna till Roland Carlström och 
Björn Öhrstrand. Björn har under en period varit utlokaliserad till 
Kiruna men är nu lyckligt återbördad till Skånes mylla och åter 
trogen besökare. Roland firade sin födelsedag i vänskapsbröder-
nas krets. Kvällen lades till handlingarna, men inte vänskapen, 
som alltid är aktuell och levande Roland Carlström
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till Mikael Granath och Christer Schmiedt samt tackade dem för 
det arbete de nedlagt för logen. 
OSM installerade Christer Schmiedt som ny Mästare för logen 
21 Midgård. Christer tackade för förtroendet att få ikläda sig det 
ansvarfulla uppdraget att föra logen framåt med ökat antal bröder 
och bra verksamhet som mål.

Överst till vänster OSM Lars Erik 
Furuskog, M Christer Schmidt samt  
SLM Dan Ol-Mårs      

På bilden till vänster ses avgående 
Mästare Hans Fredrikson                          

 Faktaruta
 Loge utan reception
 Datum: Fredagen den  27 mars 2015
 Antal besökare: 30
 Gäster: ExM Rolf Thorsell, M Peder Grahn, Björn Olsson, Lars   
 Bengtsson, Staffan Forsberg, Jan-Erik Lindqwist, Börje   
 Berzèn 12 Nicopia

Vi hade tyvärr ingen recipiend, men vi fick glädja oss åt att så 
många bröder hade hörsammat kallelsen. Särskilt glädjande var 
att sju bröder från 12 Nicopia gästade vår loge. Det var också 
den första samlingen efter installation av ny Mästare och tjäns-
temän. Ritus genomfördes med värdighet och det var en bra trä-
ning inför kommande gradgivningar. Brödramåltiden var som 
vanligt välsmakande och tal hölls av LM Christer Schmiedt m.fl.
Efter brödramåltiden utdelades mästarbordets blommor till Chris-
ter Forsberg med motivering att han ställer alltid upp med kort 
varsel. Det fanns två jubilarer i logen, Joakim Stenman 50 år och 
Göran Eriksson 50 år, dessa förärades blommor och present. Gö-
ran Eriksson framförde som tack en bejublad betraktelse över att 
bli gammal.

CEM

 Faktaruta
 Loge utan reception samt installation
 Datum: Tisdagen den 17 februari 2015
 Antal besökare: 36
 Gäster: OM Hans Wallberg, SLM Anders Randelius Tirfing, 
 M Pär Johnsson samt Ulf Söderlund 3 Aroshus, Anders Sävborg   
 27 Odinsal

  Righeim Gävle22

En blivande broder var på väg in i vår loge men blev med kort 
varsel tvungen att åka på tjänsteresa och vi fick därför genom-

 Faktaruta
 Grad III: Kunskapens Grad
 Datum: Tisdagen den 21 april 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 33
 Recipiend: Bo Carlzon
 Gäst: OC Hans E Söderström

Recipiend Bo Carlzon och 
LM Daniel Holmgren

Logen hade planerat att hålla en 
klubbafton med högtidsloge och 
brödramåltid. Tanken var att för-
söka skapa en klubbafton som lik-
nar en logekväll så långt det bara 
går, i syfte att ge nyfikna, presum-
tiva bröder ett litet ”smakprov” 
på vad Ordenslivet i allmänhet 
och Bifrostorden i synnerhet, har 
att erbjuda. Intresset blev inte rik-
tigt vad vi hoppats på och med lite 
kort varsel fick vi istället chansen att ge en broder Grad III. Det 
blev en fin och värdig gradgivning och en trevlig och välsmakan-
de brödramåltid som avslutades med det sedvanliga lotteriet. Vid 
nästa logekväll kommer logen att hålla det numera traditionella 
lotteriet ’Säsongens Malt’ där en flaska single malt står på spel.

Daniel Holmgren

 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad samt installation
 Datum: Onsdagen den 4 mars 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 50
 Recipiender/faddrar: Lars Tretvold/Bengt Widén, Henrik   
 Dagberg/Jörgen Hermansson, Conny Lönnegren/Peter Andersson,  
 Jonas Alm/Göran Heckler, Patrik Brookes/Sven Norlinder, Mikael  
 Nilsson/Anders Nordborg.
 Gäster: OH Jon Asp, ExM Roland Carlström, Tore Persson, Gert   
 Nordahl, Bent Holst, 18 Mjölner

  Forsete Malmö23

Härmed utser jag Grad I till den vackraste graden inom Bifrostor-
den. Nåja, det är min högst personliga uppfattning, men jag tror 
många delar den. Framförallt var det många bröder som infann 
sig denna kväll. Samlingsrummet var fyllt till bredden. Vid entrén 
satt Mattias Aspegren och bockade av besökarna och tog betalt för 
maten. Mattias är numera ersättare för Skattmästaren.
M Bengt ledde logen genom gradgivningen, och sex nya bröder 
invigs i vårt ordenssällskap. Vid ordet fritt påminde Bengt om 
Rikstingslotteriet. Det finns nu ytterligare lotter för hugade spe-
kulanter. Därefter delade Bengt ut fadderbreven till faddrarna. Lo-
gen uppvaktade även tre bröder, Björn Johansson som gift sig, och 
Anders Kruus och Thomas Holm som tillsammans fyllt 120 år. 
Jon Asp kallade fram Mats Ahrling och förärade honom Logernas 
Belöningstecken. Den har du förtjänat Mats. FSM Anders Frei-
ding tackade M Bengt för insatserna under det gångna året. Där-
efter följde installationen av Bengt som Mästare för ytterligare ett 
år. Jon läste upp mästarbrevet för Bengt. Några större förändring-
ar i direktoriet blev det inte. Till ny Talare utsågs Peter Larsson.  
Vid brödramåltiden hölls Ordens tal av Jon Asp, Han talade bland 
annat om Ordens utveckling. M Bengt informerade recipienderna 
om vandringen genom de olika graderna. Faddrarna fick nu också 
tillfälle att läsa upp sin fadderförsäkran. Det traditionella kuvertet 
överlämnades till recipienderna. Kuvertet innehåller en bifrosttid-
ning, konstitutionen, fadderförsäkran, info från damlogen samt 
bifrostnålen. Dessutom fick var och en röd ros.
Recipiendernas tal hölls av Patrik Brookes, som tackade för att de 
fått komma med i Bifrostorden. Undertecknad tackade avgående 
Talaren Göran Schelin för hans mycket fina insats under många 
år. Peter Faleborn citerade ur Olof Fröhlanders veckobrev, där han 
beskriver tanken om en automat som matar ut nummerlappar med 
antalet återstående dagar i livet. Peter avslutade med orden ”Det 
viktiga är inte vad du tittar på, utan vad du ser”.

Bakre raden från vänster Conny Lönnegren, Henrik Dagberg, 
Mikael Nilsson och Jonas Alm. Främre raden från vänster Patrik 
Brookes, M Bengt Widén, OH Jon Asp och Lars Tretvold

 Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad och parentation
 Datum: Onsdagen den 1 april 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 32
 Recipiender: Mattias Aspegren, Fredrik Kjellström
 Gäster: ExM Roland Carlström, 18 Mjölner

Mästaren hade kallat till gradgivning och när Mästaren kallar, ja 
då kommer man. Vi blev många bröder som slöt upp till en trev-
lig samvaro vänner emellan. I samband med gradgivningen hölls 
även en parentation för avlidne brodern Jan-Eric Tjerngren, inne-
havare av Grad IX, som lämnade oss i slutet av 2014. Mästaren 
kallade fram Urban Holmberg, och förärade honom Veteranteck-
net. Det var speciellt roligt att Urban dök upp denna kväll. Vi har 
saknat honom i logen.

Från vänster Fredrik 
Kjellström, M Bengt Widén  

och Mattias Aspegren

föra loge utan reception. Vi hade hoppats att under detta år slippa 
denna ceremoni men ibland vill ödet annorlunda. Icke desto min-
dre genomförde logens tjänstgörande bröder en mycket fin och 
värdig ritus där bland annat OC Hans E Söderström ryckte in och 
knappade på orgeln i kyrkan när vår ordinarie D fått förhinder. Le-
vande musik bidrar verkligen till att höja värdigheten på vår ritus. 
Logens M hade glädjen att få hjälpa OM Hans Wallberg att dela 
ut välförtjänta förtjänsttecken, dels Logernas Hederstecken till I 
Gunnar Törmä samt Logernas Belöningstecken till Per Modén 
som under året fått tjänstgöra som såväl FSM som Sk. Därefter 
installerades undertecknad för ytterligare ett år som Mästare för 
logen. Vid brödramåltiden talade såväl OM som logens M – helt 
ovetandes om varandra – om hur den viktigaste uppgiften för lo-
gen under det kommande året är att se till att logen får chans att 
växa. Maten smakade som vanligt fantastiskt. Kvällen avslutades 
med lotteri. Logen tar nu paus under mars men återkommer i april 
med en ”Klubbaftonsloge”, en klubbafton med högtidsloge till 
vilken presumtiva bröder kan bjudas in för att få ett litet smakprov 
av vad våra logekvällar har att erbjuda. Vi hoppas så klart på stor 
uppslutning av såväl bröder som nyfikna gäster.

Vid brödramåltiden hölls 
talet till Orden av Mats Ah-
rling, som betonade glädjen 
av att besöka andra loger. 
Talet till logen och da-
gens recipiender hölls av 
M Bengt. Han meddelade 
att de nu är berättigade att få en namnbricka att bära på kavajen. 
Denna namnbricka i mässing erhåller man när man innehar Grad 
II. Recipiendernas tal hölls av Fredrik Kjellström, som berättade 
att han känner stor gemensamhet med bröderna trots att han inte 
varit med så länge. Han framförde också ett tack för den erhållna 
graden. Peter Faleborn höll ett tal på temat vänskap. Han jämförde 
logen med ett team, en för alla, alla för en. Ingen kastas till var-
garna. Han avslutade med citatet ”Vill du gå snabbt gå ensam. Vill 
du gå långt gå tillsammans”. Kloka ord. Peter fick även ta emot 
mästarbordets blommor.

Rolf Magnusson

				 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad med installation
 Datum: Fredagen den 13 februari 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 30
 Recipiender: Mattias Lindberg, Claes Alexandersson och Ulf   
 Persson
 Gäst: OR Tom Stjernschantz

Längst fram från vänster: Claes Alexandersson, Ulf Persson och 
Mattias Lindberg. I mittraden: Kent Palmén och Fredric Björck.
Längst bak: Per-Börje Sundell, OR Tom Stjernschantz och An-
ders Svenningsson

Infördes i procession Ordens Styrande Mästares sändebud Tom 
Stjernschantz vilken enligt Ordens konstitution och ritus installe-
rade broder Fredric Björck som Mästare i 24 Gungner. OSM’s brev 
med förordnande upplästes. Logens Mästare utnämnde bröder jäm-
te ersättare, vilka avgav tjänstemannaed och installerades i sina äm-
beten. LBT utdelades till Anders Svenningsson och Per-Börje Sun-
dell. Vid brödramåltiden höll OR talet till Orden där han framhöll 
vikten av gediget logearbete. Sedan talade Mästaren till recipien-
derna om en god brödragemenskap. Talet från recipienderna hölls 
av Ulf Persson. Mästarebordets blommor gick till nya Intendenten 
Lars Nilsson. Efter måltiden vidtog kaffe, mingel och lottdragning.

LAPE

  Gungner Borås24
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				 Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Fredagen den 13 mars 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 30
 Recipiender: Karl Sandstedt och Bojan Milojevic
 

Från vänster Karl 
Sandstedt, M 

Fredric Björck och 
Bojan Milojevic.

Fredagen den 13 
mars samlades vi 
för gradgivning. 
Samtliga var som 
vanligt väl pålästa 
och genomförde 
ritus under Mästa-
re Fredric Björcks 
ledning. 

Jubilaren Nils-Erik Troli
(bilderna tagna med mobilkamera)

Vid brödramåltiden talade Mästa-
ren om Ordens utveckling genom 
åren och avslutade med en skål 
för Orden. Recipiendernas tal höll 
Karl Sandstedt på ett lysande sätt. 
Mästarebordets blommor gick till 
jubilaren Nils-Erik Troli. Efter det-
ta samlades bröderna till kaffe och 
lottdragning.

				 Faktaruta
 Grad III: Kunsklapens Grad
 Datum: Fredagen den 10 april 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 29
 Recipiend: Johan Börjesson
 Gäst: Andreas Molin 27 Odinsal

Från vänster recipiend Johan 
Börjesson och TjM Anders 
Svenningsson

Säsongens sista gradgivning var 
en riktigt glad afton. TjM An-
ders Svenningsson samt hans 
medhjälpare utförde ritus på ett 
alldeles utmärkt sätt.  Bröderna 
samlades och gratulerade reci-
pienden till en högre grad, samt 
för en stunds mingel innan brö-
dramåltiden serverades. Efter Or-

dens skål höll TjM Anders Svenningsson ett mycket upplysande 
tal. Även recipiendens tal handlade om kunskap och hjälpsamhet.  
Mästarebordets blommor gick till vår ordinarie Skrivare, Johan 
Lindberg, som lägger ner ett fantastiskt arbete. Vår gäst, Andreas 
Molin, höll också ett tacktal. Efter måltiden samlades bröderna till 
samtal, kaffe. Till slut önskar jag alla Bifrostbröder en solig och 
glad sommar.

L. Eliasson

				 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad och installation
 Datum: Torsdagen den 26 februari 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 53
 Recipiender/faddrar: Staffan Boström/Stefan Bendz och   
 Alexander Österström/Klaus Joki
 Gäster: OSSM Nils-Gunnar Johnsson, SLM Anders Randelius   
 Tirfing, ExM Åke Holt och Lars Blomberg 2 Eyrabro-Havamal 

Mästarinstallation 
stod på program-
met. Vår M Conny Halvardsson fick nytt förtroende. OSSM N-G 
Johnsson såg till att allt gick rätt till. Det delades ut Veterantecken 
till fyra bröder som inte har haft möjlighet att vara med på det 
Riksting de var kallade till. Men nu fick Curt-Göran Andersson, 
Per Björk, Björn Brodd och Sakari Ikonen ta emot Veterantecknet 
för 25 år i Bifrostordens gemenskap. Logernas Belöningstecken 
delades ut till tre bröder som verkligen har förtjänat den utmär-
kelsen. Det var Stefan Blomstrand, Ove Larsson och Anders An-
dreasson Swan.Vi hälsar recipienderna välkomna och hoppas de 
ska trivas i vårt ”gäng”. Alexander Österström höll tacktalet från 
recipienderna. Mästarebordets blommor fick Göte Wallin mot-
taga. Göte har tjänstgjort som fotograf i många år med ett snabbt 
avtryckarfinger som har producerat fina bilder.

  Alvheim Eskilstuna25

Från vänster M 
Conny Halvards-
son, Staffan Bo-

ström, Alexander 
Österström och 

OSSM Nils-
Gunnar Johnsson

				 Faktaruta
 Grad III: Kunskapens Grad
 Datum: Torsdagen den 23 april 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 49
 Recipiender: Hans Andersson, Håkan Hammargren, Bengt   
 Martell, Jimmy Palgren och Daniel Wansulin 
 Gäst: Andreas Melin från 27 Odinsal

Från vänster Jimmy Palgren, Daniel Wansulin, Hans Andersson, 
Håkan Hammargren och Bengt Martell

Gradgivningen genomfördes på ett stilfullt och stämningsfullt 
sätt. Daniel Wansulin höll recipiendernas tacktal. Han nämn-
de att det var så upplyftande att komma, att man kunde umgås 
och prata med alla trots åldersskillnaden. Jag tror att broder 

Daniel har förstått andemeningen med Bifrostordens filosofi.                                                                                                          
M Conny Halvardsson pratade om sina minnen under sina år i 
Bifrost. Han ”bakade” även in kommentarer från Gert Folmén och 
Conny Karlsson i sitt tal. Ingvar Edin uppvaktades med anledning 
av sin 75 årsdag. Mästarbordet blommor fick Jonas Lundberg. 
Han jobbar i Stockholm och får stressa ordentligt för att hinna 
hem. Som Intendent kan han inte slappna av när han är på plats.

Libris colligendis

 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad och installation
 Datum: Fredagen den 20 februari 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 40
 Recipiender: Stefan Sejlert och Joel Hesselberg.
 Återinträdande broder: Göran Olsson

Logesammankomsten i februari månad innebär att det är dags för 
installation av Mästare och biträdande bröder. Det är även en kväll 
där nya bröder välkomnas till logen, med andra ord, en gradgiv-
ning i Grad I. Det betyder som regel en lång, men mycket trevlig 
afton i brödernas gemenskap, så blev det även denna gång. Det 
var också ett stort antal bröder som besökte logen, vilket gör att 
kvällen blir lite extra trevlig. Göran Olsson, som tidigare lämnat 
vår loge, valde till vår stora glädje att åter träda in i kretsen av 
bröder. Att en broder som lämnat logen väljer att komma tillba-
ka är mycket uppskattat. Kvällens recipiender klarade, trots up-
penbar nervositet, uppgiften galant och erhöll förtjänstfullt sina 
gradband. Mästare Jens Östling fick förnyat förtroende som M 
även under 2015 och Jens tackade sitt direktorium och övriga brö-
der för ett väl genomfört 2014. M tackade särskilt de bröder som 
lämnar direktoriet och hälsade de nya medlemmarna i direktoriet 
välkomna. Henrik Lirsjö tilldelades Logernas Hederstecken och 
Bengt Pettersson och Leif Breidemar erhöll Logernas Belönings-
tecken, framförallt med anledning av deras gedigna arbete i sam-
band med Rikstinget. Ordens Lagman Bo Löfgren, som tillsam-
mans med Kjell Holm och Roger Tarsén från logen 17 Grimner, 
besökte 26 Vanadis, betonade i sitt tal till Orden, att målet om 
4000 bröder till år 2020 är svårt men inte omöjligt att nå, precis 
som ett mål ska vara. De nyintagna bröderna fick av M en genom-
gång av de olika gradband som finns i Orden och de flesta fanns 
dessutom representerade runt bordet. M Jens, som med viss oro i 
rösten, undrade om FSM hade ”förberett” något tal eller liknande 
för kvällens jubilar, erhöll såväl tulpaner som skönsång från brö-
derna, eftersom M hade passerat ”mittlinjen i livet”.

Peter Pettersson

Främre raden från 
vänster Joel Hes-
selberg och Stefan 
Sejlert.
Mittersta raden 
OL Bo Löfgren, 
Leif Breidemar 
och Bengt Pet-
tersson. Bakre 
raden från vänster 
M Jens Östling, 
Henrik Lirsjö och  
Göran Olsson.

  Vanadis Karlskrona26

 Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad 
 Datum: Fredagen den 20 mars 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 29 
 Recipiender: Anders Carlsson, Rune Lindberg samt Mathias   
 Olsson

Kvällen var äg-
nad åt vänskapen 
och det märktes 
redan från början 
med alla hjärt-
liga hälsningar när bröderna anlände. Man känner sig verkligen 
välkommen till logekvällarna när M står i dörren och hälsar var 
och en välkommen. Sorlet i baren och salongen talade även det 
sitt tydliga språk om trivsel och vänskap. Recipienderna förärades 
sin nya grad då de bestått provet rätt och visat sitt intresse för en 
vidare vandring inom logen och Orden. M Jens Östling erinrade 
om Rikstinget i Stockholm och uppmuntrade till anmälan dit. Vid 
brödramåltiden hölls många fina tal, bl.a. av Tommy Carlsson 
som höll talet till logen. Han nämnde då att han kände sig väldigt 
trygg och välkommen i logen. Macke, Mats Petterson, kunde i sitt 
tal bara säga att det mesta redan var sagt och höll med om allt. 
Från recipienderna talade Rune Lindberg som tackade för förtro-
endet att få graden i en fin ceremoni samt riktade ett stort tack till 
Munskänken för den utsökta maten som serverades. N.G. Jonsson 
tog i sitt tal upp bgreppet ”IRL” som kommer från internetvärl-
den. Han menade att det är bättre med verkliga kontakter IRL där 
man kan känna en broders handsvett och se honom i ögonen. Som 
betraktare och referent vill jag nog påpeka att internetvärlden och 
begrepp som ”IRL” faktiskt även det är en del av det verkliga li-
vet idag. Men jag tror nog att han vet och förstår det med. M Jens 
överlämnade mästarebordets blommor till en mycket välförtjänt 
broder, nämligen vår barmästare Karl-Oskar som håller baren up 
to date med det mesta man kan önska sig i dryckesväg. 

Från vänster 
Mathias Olsson, 

Anders Carls-
son, M Jens 

Östling samt 
Rune Lindberg

 Faktaruta
 Grad III: Kunskapens Grad
 Datum: Fredagen den 10 april 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 32
 Recipiender: Andreas Axen och Göran Olsson

Det blir bara 
bättre!
Trots sjukdomar 
och den spirande 
våren blev detta 
åter en minnes-
värd kväll. Många bröder samlades till gradgivning trots att flera 
av dem inte var helt kuranta. Intresset och plikten mot logen visa-

Från vänster 
Andreas Axen, M 
Jens Östling och 

Göran Olsson
(mobilfoto)

Forts. på sidan 50
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de att de hade fattat gradens innebörd på rätt sätt. Man kan anta att 
Vanadis logekvällar är något efterlängtat som man inte vill missa. 
Surret och sorlet innan gradgivningen visar att mitt antagande är 
rätt. Nog om detta nu. Gradgivningen var som det brukar, stäm-
ningsfull och högtidlig. Vid ordet fritt påpekade M vikten av att 
besöka andra loger och att direktoriet beslutat bevilja bilersättning 
till den som kör vid sådana tillfällen. På dagordningen står besök 
i 28 Gondler Kalmar, den 8 maj samt vår fadderloge Withala, Vet-
landa, den 27 juni. Eftersom skrivreglerna (sid 4) ej tillåter att vi 
skriver om maten så blir det bara ett mmmmmums för Tommys 
kålpudding. Detta var även något som recipienderna noterade i 
sitt tacktal. Talet till Orden hölls av Björn Alm som vävde in lite 
fornnordisk mytologi och historik i sitt fina tal. Mästarbordets 
blommor gick till kålpuddingmästaren Tommy Carlsson.

/Rolf Skog

 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad och installation
 Datum: Tisdagen den 24 februari 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 41
 Recipiend/fadder: Örjan Brink/Lars Flood
 Gäster: OH Jon Asp, SLM Anders Randelius Tirfing, M Daniel   
 Holmgren 22 Righeim

Det var några sena 
återbud p.g.a. vi-
rus, längst kämpa-
de vår barmästare 

men han fick också se sig besegrad, och tvingades att åka hem 
strax efter att kvällen börjat. Installation av Mästare och några 
nya bröder i direktoriet genomfördes. Tommy Lundin och Håkan 
Marklund tog glatt överaraskade men välförtjänt emot Logernas 
Belönings Tecken. M Thomas Hellsten såg minst lika glad och 
stolt ut när han fick, likaså välförtjänt, Logernas Heders Tecken.
OH Jon Asp tog i sitt tal till Orden upp vikten av medlemsutveck-
ling och att det kräver aktiva insatser i form av kreativitet och en-
gagemang från oss alla. Logens Mästare Thomas Hellsten delgav 
oss sina tankar om frihet, politik och religion. Frihet strävar vi 
alla mot men politik och religion får diskuteras i ett annat forum, 
vilket tvingar oss att ”vara trevliga” på logekvällarna, var hans 
budskap i korthet. Tre bröder har fyllt jämt, Tommy Lundin och 
Sten Arnekrans hyllades under kvällen och Ola Jonsson kommer 
att hyllas vid ett senare tillfälle. Sist men inte minst tackade reci-
pienden Örjan Brink på ett förtjänstfullt sätt för visat förtroende.

Från vänster 
ses OH Jon Asp, 
Örjan Brink, M 
Thomas Hellsten 
samt SLM An-
ders Randelius

  Odinsal Uppsala27

 Faktaruta
 Grad III: Kunskapens Grad
 Datum: Tisdagen den 24 mars 2015
 Antal besökare: 28
 Recipiender: Johan Gestblom, Pehr Fahleson

Ovanligt få hade hörsammat Mästarens kallelse, men eftersom vi 
var så få hann man med att prata med alla och stämningen blev 
lite mer intim. Inget ont som inte har något gott med sig. Mästaren 

Från vänster 
Johan Gestblom, 

M Thomas 
Hellsten samt 

Pehr Fahleson

 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad
 Datum: Tisdagen den 28 april 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 39
 Recipiender/faddrar: Fredrik Eriksson/Ola Lindström, Håkan   
 Eriksson/Björn Bylund och Peter Hansson/Toni Lassila

Från vänster 
Håkan Eriks-

son, M Thomas 
Hellsten, Peter 
Hansson samt 

Fredrik Eriksson 

Det var ett flertal 
ställföreträdande 
t j än s tgö rande 
bröder i direktoriet, varav några kallade med kort varsel. Det är 
dock imponerande att se med vilket allvar alla tog sig an sina 
uppgifter och hur väl de efter omständigheterna löste dem. Ritus 
var precis så högtidligt som det brukar vara, och de nyintagna 
bröderna såg lättade ut när vi efteråt fick möjlighet att hälsa dem 
välkomna i vår gemenskap. Vi kunde därefter njuta av lite kaffe 
med avec till en som vanligt och ur min synvinkel helt orättvis 
lotteridragning. Som vi plägar göra i Odinsal, diskuterades besök 
i andra loger. Vi konstaterade att det var länge sedan någon av oss 
besökte vår fadderloge Runheim och att planer även finns på en 
lite längre resa i början av hösten, liksom en tripp utomlands.

Mikael Sjölander

gav oss förutom 
gradens budskap 
även kunskap 
om att alla bil-
lotter inte blivit 
sålda och att di-
rektoriet valt att 
behålla lotterna. Genast spekulerades det (med glimten i ögat) om 
att direktoriet var ute efter att skaffa en direktionsvagn. I talen vid 
brödramåltiden berördes viktiga ämnen, bl. a. redovisades att ett 
stort antal Odinsalbröder och Fensalasystrar besöker Rikstinget 
i Stockholm i april och att nästa år är det vår tur att genomföra 
Rikstinget. 
Nästa möte blir i april vilket sannolikt inte skett tidigare i Odinsal. 
Nya grepp som vi hoppas skall falla i god jord.

 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad med installation
 Datum: Fredagen 27 februari  2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 48
 Recipiender/faddrar: Lars Göran Netterström, Göran Oscarsson/ 
 Åke Rudolfsson, Roberth Oskarsson/Anders Bergenfeldt
 Gäster: OL Bo Löfgren samt Lars-Erik Johansson, Kjell Holm 17  
 Grimner

  Gondler Kalmar28

M Bo-Lennart Holmström öppnade mötet och genomförde kväl-
lens gradgivning på ett föredömligt sätt. OL Bo Löfgren gav Bo-
Lennart Holmström ånyo uppdraget att vara logens Mästare för 
verksamhetsåret 2015. Efter mästarinstallationen presenterade 
M Bo-Lennart Holmström direktoriets nya utformning. På några 
platser blev det nya namn bland såväl ordinarie som ersättare. För 
förtjänstfulla insatser i logens löpande verksamhet blev följande 
bröder tilldelade LBT.  Ebbe Sondèr för fina insatser som LC, 
Ivan Ekberg som I och Olof Westerlund som YL. Efter ritus i ka-
pitelsalen anmodade M samtliga bröder att infinna sig i matsalen, 
inte för att intaga måltiden just nu, utan att närvara vid avtäck-
ningen av den nytillverkade ”Vepan” med Ordens logotype för-
sedd med uppgifter om när och var logen Gondler invigdes som 
egen grundloge. Bröderna Jan Sellman och Hans Hortlund hade 
under hösten 2014 fått i uppdrag att låta tillverka denna väggpryd-
nad ett arbete som blev mycket uppskattat. Vid brödramåltiden 
höll OL Bo Löfgren talet till Orden och informerade allmänt om 
medlemsutvecklingen inom Orden som för närvarande har en li-
ten negativ tendens. Just nu finns inom landet 34 grundloger och 
fyra storloger. För OD är målet att år 2020 vara 40 loger med 
minst 4.000 medlemmar. Endast 15 av Ordens 34 loger har haft en 
positiv utveckling under 2014 och till dessa hör bl.a. Gondler. Bo 
informerade även om det kommande Rikstinget som detta år för-
läggs i Stockholm där man samtidigt firar Ordens 90-årsjubileum.

Vi har också invigt en 
vepa. Framför den står 
från vänster rec. Göran 
Oscarsson, Lars-Göran 
Netterström och Roberth 
Oskarsson

Talet till logen och recipien-
derna hölls av M som hälsa-
de dem varmt välkomna in 
i logen  Gondler. Informe-
rade även att mycket av den 

löpande informationen kommer via e-post och poängterade också 
vikten av att faddrarna håller löpande kontakt med de nyintagna. 
Tacket från de nya bröderna hölls av Lars Göran Netterström som 
ser fram emot kommande träffar.  Mästarbordets blommor till Jan 
Sellman och Hans Hortlund  samt Mats Wilhelmsson fd Mu och 
Bo Agmell som ny Mu. Ebbe Sondèr informerade om läget från 
de medlemmar som inte kan medverka just nu av hälsoskäl. Ak-
tivitetsgruppen via Stig Nygren informerade om den kommande 
träffen i Nybro och Kährs golvtillverkning den 11 mars. Max 25 
personer. Sedvanlig fika och trivsam lotteridragning genom Åke 
Rudolfsson försorg avslutade logekvällen i all trivsamhet.

Vid pennan Ture Holgersson

Från vänster ses fadder Åke Rudolfsson, rec. Göran Oscars-
son, M Bo-Lennart Holmsten, rec. Lars-Göran Netterström, rec. 
Roberth Oskarsson och fadder Anders Bergenfeldt

 Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Fredagen den 27 mars 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 48
 Recipiender: Bo Carlsson, Fred Lönnberg och Peter Rubin
 Gäster: Lars-Eric Olsson och Göran Straume 10 Withala

Så har det då gått en månad sedan förra logemötet, betydligt lju-
sare och varmare ute när mötet startade vid kvällningen än vad 
det var för en månad sedan. Logearbetet leddes av M Bo-Lennart 
Holmsten och som vanligt blev det en fin och stämningsfull grad-
givning. Efter ritus framförde logens Curator Ebbe Sondér häls-
ningar från flera av logens bröder som drabbats av dålig hälsa 
och inte kan eller orkar närvara. Här lägger vår Curator ett fan-
tastisk och uppskattat arbete. Brödramåltiden var som vanligt en 
av kvällens höjdpunkter. Efter hyllning till fosterlandet talade M 
Bo-Lennart Holmsten om Grad II och det fina med vänner. Även 
kopplingen till Bifrost med vänner och vänskap som man bygger 
för framtiden och ofta livet ut.  Efter hyllningar till vår Orden 
och vår loge hälsade M Bo-Lennart Holmsten recipienderna väl-
komna i sin nya grad och hopp om att de vill fortsätta sin vandring 
inom vår Orden tillsammans. Tacktal från recipienderna hölls av 
Fred Lönnberg som tackade för fin gradgivning och att han kände 
sig som en vän bland vänner, samt hopp om en fortsatt vandring 
och förkovran inom vår Orden och vår loge. Göran Straume från 
10 Withala i Vetlanda som åkt de tretton milen till Kalmar tillsam-
mans med Lars-Eric Olsson för att gästa oss i Gondler tackade för 
en fin gradgivning. Göran slog även ett slag för att gästa andra 
loger i landet och att man alltid upplever en fin gemenskap. Vi 
hälsades givetvis också välkomna att gästa 10 Withala i Vetlanda 
och deras nya fina logehus. Mästarebordets blommor tilldelades 
Peter Merby för sitt arbete som baransvarig och till Ulf Lundbäck 
som hoppat in som UB med mycket kort varsel. En tredje bukett 
gick till Tommy Rosqvist som tjänstgjort som IL, vilket han skött 
med den äran.
Kvällen fortsatte traditionsenligt i baren med kaffe, lottdragning 
och en och annan rolig vits. 

Från vänster 
recipienderna Fred 

Lönnberg, Peter 
Rubin och Bo 

Carlsson. 
Till höger M 
Bo-Lennart 

Holmsten

 Faktaruta
 Grad III: Kunskapens Grad
 Datum: Fredagen den 8 maj 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 38
 Recipiender: Anders Elvheden, Birger Karlsson och Johan   
 Torstensson
 Gäst: M Jens Östling 26 Vanadis

Det var vårens sista logemöte. M Bo-Lennart Holmsten ledde ar-
betet i kapitelsalen på ett smidigt och förträffligt sätt. Det framför-
des hyllningar med blommor till Tommy Rosqvist och Per-Olof 
Svensson som bägge fyllt 60 år. M Jens Östling från 26 Vanadis i 
Karlskrona tackade för en fin gradgivning och framförde en häls-
ning från bröderna i Vanadis och hälsade oss välkomna dit.  
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Referat från logernas... forts. från sidan 51

Forts. på sidan 54

Brödramåltiden 
var en av kväl-
lens höjdpunk-
ter, välsmakande 
och trevlig. Efter 
hyllning till fos-

terlandet höll Toni Lavi ett tal till recipienderna. Toni berättade 
om sin syn på vår Orden och vad det gett honom under de fem år 
som han har varit med. Trevliga logemöten som kompletteras med 
en fin brödramåltid. Även aktiviteter utöver logekvällarna var vik-
tiga, och där har vi i Gondler en fantastisk aktivitetsgrupp.  Efter 
hyllningar till Orden och logen så välkomnades recipienderna av 
M Bo-Lennart Holmsten. Johan Torstensson tackade å recipien-
dernas vägnar för den fina gradgivningen.
ExM Jan Sellman tillika ”Jubileums General” informerade om det 
kommande 15-års jubiléet. Det kommer att hållas lördagen den 
29 augusti med högtidsloge. Alla bröder med damer och vänner 
är välkomna. Detta är ett ypperligt tillfälle att bjuda in potentiella 
bröder med damer. Inbjudan kan ses på portalen.
Per-Olof Svensson tackade för 60-års uppvaktningen för honom 
och Tommy Rosqvist, PeO berättade att de är tre bröder av samma 
årgång i vår loge som är uppväxta i samma område och även gått 
i samma grundskola. Samtliga tre var under kvällen tjänstgörande 
bröder. Mästarebordets blommor tilldelades D Stefan Jonsson för 
sitt engagemang och till ExM Jan Sellman för sitt ”slit” med det 
kommande 15-års jubiléet. 
Kvällen fortsatte traditionsenligt kaffe och lottdragning under ett 
stort gemyt.

Per-Olof Svensson, Referent

Från vänster 
Johan Torstens-
son, Anders 
Elvheden, 
Birger Karlsson, 
LM Bo-Lennart 
Holmsten

 Faktaruta
 Loge utan reception samt installation
 Datum: Torsdagen den 12 februari 2015
 Antal besökare: 44
 Gäster: OSSM Nils-Gunnar Johnsson, 26 Vanadis, SLM Per   
 Dyberg, Klas Lindström 4 Valhall, M Assar Åberg 13 Torkild,   
 M Karl-Gustav von Wicken, 16 Runheim, M Thomas Hellsten,   
 Thomas Andersson, Tommy Lundin, Mikael Sjölander och Anders  
 Sävborg 27 Odinsal samt M Bernt Carlsson 32 Runrike

  Rosheim Norrtälje29

Vaktavlösning i Roslagen. 
Efter en loge utan recep-
tion vidtog en nyinstal-
lation av Mästare. Avgå-
ende Mästaren Gunnar 
Holmsten avtackades av 
såväl logen som Ordens 
Direktorium för sina fem 

Till vänster logens nye 
Mästare, Anders Ekström,  
i intensivt samspråk med 
SLM Per Dyberg

 Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Tisdagen den 10 mars 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 31
 Recipiend: Per-Göran Börstell

Trots att det blåste 
rejält, från styv ku-
ling till halv storm i 
byarna, samlades de 
tappra bröderna för 
att bevista logens nye 
Mästares första grad-
givning. Den ensam-
me recipienden fick sig några riktigt tänkvärda lärdomar till livs. 
Senare vid brödramåltiden återkom han i sitt tacktal till hur det 
kan vara att stå som ensam recipiend, detta var andra gången i 
rad. I talet efter Grad I sa han att på vägen till sin första logekväll 
kändes benen som halvkokta spagetti, nu kände han det som han 
tillsammans med benen hade gått vidare för nu kändes benen mer 
al dente, vilket belönades med stort skratt. När sedan Intendentens 
stund började så blev inte bara jag, utan säkert även alla andra, 
jätteförvånad. Jag vann!

Per-Göran Börstell 
till vänster och M 

Anders Ekström

 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad
 Datum: Tisdagen den 14 april 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 31
 Recipiender/faddrar: Sten Bjurvén/Åke Nilsson, Dan    
 Lindström/Olov Viktorsson

I Roslagens huvudstad träffades Rosheims bröder till Ordenska-
pitel i logelokalerna vid ån. Förväntansfulla infann sig recipien-
derna och möttes av stora famnen. Väl inne i kapitelsalen fick 
de nya bröderna ta del av en välrepeterad gradgivning varvid de 
högtidligen upptogs i logen. Fadderbrev överlämnades i sedvan-
lig ordning. När Mästaren ändå var ute på golvet passade han på 
att uppvakta två jubilarer, Göran Kvarnström som fyllt 75 år och 
Jonas Eriksson som hade uppnått de 50. Vid den efterföljande brö-
dramåltiden talade M Anders såväl till Orden som till recipien-
derna. Vid recipiendernas svarstal svarade Dan Lindström för ett 
kärnfullt och inspirerat tal som genererade en kraftig applåd från 

Sten Bjurvén, Dan 
Lindström och 
M Anders Ekström

ämbetsmannaår, förärades ExM kedjan och ledsagades till sin 
tillkommande plats av Inre Ledsagaren. Därefter installerades lo-
gens nye Mästare Anders Ekström av OSSM N-G Johnsson och 
utsåg sina biträdande bröder för det kommande verksamhetsåret.  
När kapitlet var över strömmade förväntansfulla och hungriga 
bröder ut till den väntande brödramåltiden. Talet till Orden hölls 
av OSSM N-G Johnsson varvid han uppehöll sig vid värdet av 
nyrekrytering i samtliga loger. OSSM upplyste om att antalet brö-
der i idag är drygt 3000 i 33 grundloger, fyra storloger och en 
riksloge. OD:s ambition och vision är att vi 2020 skall vara 4000 
bröder i 40 grundloger. Det är en stor uppgift att genomföra, men 
är den omöjlig? OSSM N-G Johnsson berättade att 15 av Ordens 
loger har ökat med tillsammans 53 bröder varav Rosheim är en 
av loger. Efter att taffeln hade brutits vidtog den sedvanliga kaf-
festunden med lotteridragning. Hur det gick för mig? Som vanligt 
ingen vinst.

oss andra. När sedan taf-
feln väl var bruten och 
det var dags för kaffe 
passade Yttre Ledsaga-
ren, som denna kväll er-
satte Intendenten, på att 
sköta lottdragningen.

Fingal

				 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad
 Datum: Måndagen den 30 mars 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 22
 Recipiend/fadder: Henrik Andersson/K-A Lindström

En loge i utveckling och förkovran är den ännu unga 30 Torgrim 
Hudiksvall som på sitt tionde år både fyller på med unga intres-
santa medlemmar samt genererar upphöjelse av flertalet idoga 
bröder som befordrats till högre grad i storlogen Tirfing.
Recipienden är ytterligare en person som kommer att sätta färg på 
vår verksamhet med sin bakgrund präglad av kulturellt intresse. 
Kapitelsalen som alltid mycket smakfullt dekorerad kändes om-
famnande och välkomnande för oss alla. Vår nya Bifrostbroder 
blev uppenbarligen tagen av högtidsstunden, för en och annan 
blänkande droppe tycktes glimma på den höga pannan. Närvaran-
de bröder bekantade sig med vår nye Bifrostvän i samband med 
välkomnandet till logen och inväntandet av att inta sina platser vid 
det dukade bordet. Damlogen Heidrun hade återigen förärat herr-
logen Torgrim sina tjänster med att vara värdar vid samkvämet, 
och återigen så får vi nog sända ett varmt tack, både till vår Skatt-
mästare Kurt-Axel, hans fru med väninna som efter förtjänstfullt 
arbete förärades varma applåder. Lotteriet som verkställdes sam-
tidigt med att kaffe avnjöts var till sin helhet skänkt av Ove Fahl-
qvist vilket logen innerligt tackade för.

 

  Torgrim Hudiksvall30

Från vänster Ove Fahlqvist, recipiend Henrik Andersson, LM 
Göran Persson 

				 Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad.
 Datum: Måndagen den 20 april 2015.
 Antal besökare inkl. recipiender: 20
 Recipiender: Ove Fahlqvist och Karl-Gunnar Karlsson

Återigen en trivsam gradgivning när två Bifrostbröder välförtjänt 
mottog insignierna i Grad II. Som alltid är vi i loge 30 Hudiks-
vall bortskämda med att kapitelsalen är välarrangerad och att rätt 
färg pryder vad ceremonin föreskriver. Besviken kunde knappast 

Från vänster ses K-G Karlsson, M Göran Persson och 
Ove Fahlqvist
någon bli denna gång heller. Intendenten hade med stöd av ytter-
ligare några utvalda startat sitt arbete redan sex timmar tidigare. 
Att förkovra sig i Bifrostordens anda kommer inte bara recipien-
derna till godo det är också en form av konsolidering av själva 
logen. Att växa in i sin roll och plats ger stadga och värdighet när 
nya bröder, som vi förväntar oss, tar första steget in i Ordens och 
logens verksamhet.
Till en väldukad brödramåltid inbjöd M Göran Persson efter väl-
komstgratulationer av recipienderna till högre grad. Tacktalet 
hölls av K-G Karlsson som också ledde sina bröder när sånghäf-
tets visor förvandlades från halvbra till mycket bättre, icke att för-
undras över trubadur som han är. Efter kaffe och avec avslutades 
den formella samvaron och lottdragning förrättades av Sk Kurt 
Axel Lindström. Lotter och vinster hade även denna gång skänkts 
av Ove Fahlqvist vilket logen tacksamt noterar.

Sören Molander

 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad och installation 
 Datum: Fredagen den 20 februari 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 28
 Recipiender: Dick Hultberg, Lennart Juhlin
 Gäster: OR Tom Stjernschantz  M Mats Hyltén, ExM Roland   
 Carlström, Tore Persson, Sven-Åke Ståhl 18 Mjölner

  Rimfaxe Helsingborg31

Vår Mästare in-
stallerades på 
nytt till sitt andra 
verksamhetsår. 
När Ordens Ränt-
mästare Tom 
Stjernschantz överlämnat mästarebrevet förärades Mästaren Lo-
gernas Belöningstecken på OSMs initiativ. Några bröder fick nya 
uppdrag i direktoriet samt utsåg M en ny broder till AV. 

Stående: 
M Gordon 

Hygreus, OR Tom 
Stjernschantz

Sittande: 
Lennart Juhlin, 

Fadder Jan 
Granholm, Dick 

Hultberg
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 Faktaruta
 Grad V: Trohetens Grad 
 Datum: Fredagen den 27 mars 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 24
 Recipiend: Lennart Ståhl
 Gäster: M Bengt Widen, Mats Ahrling 23 Forsete, ExM Sven-  
 Eric Nilsson, Tore Persson, Gert Nordahl 18 Mjölner, ExM Hans   
 Berggren 20 Vesthav

Det var inplanerat en Grad 
II med då ingen recipiend 
fanns beslöt M att istället ge 
Lennart Ståhl Grad V. Då lo-
gen inte har så många bröder 
med högre grader var ExM 
Hans Berggren samt broder 
Mats Ahrling vänliga nog att 
bistå som Talare resp. VB. 
Det var Ms första Grad V 
vilken han och de biträdande 
bröderna genomförde stil-
fullt. Jörgen Melin hyllades 
för erhållen Grad VII samt 
M för erhållen Grad VI. 

Recipienden Lennart Ståhl

 Faktaruta
 Loge utan reception
 Datum: Fredagen den 17 april 2015
 Antal besökare: 18

Tre presumtiva recipiender till Grad III fanns inför planerad grad-
givning men då ingen av dem hörsammat kallelsen beslöt Mästa-
ren att genomföra en loge utan reception. Ritus för denna är väl så 
fin som för graden. Till brödramåltiden framförde Talaren, som är 
coach för en dansteatergrupp, vad som är att tänka på inför upp-
trädande för en större samling personer än två, för att den talande/
agerande skall känna förtroende för det han gör. M lät meddela 
att OD avser att besöka Rimfaxe vid Grad I den 11 september. 
Sedvanligt lotteri avslutade så kvällen.

Olle Bergqvist

				 Faktaruta
 Loge utan reception
 Datum: Torsdagen den 26 mars 2015
 Antal besökare: 18 
 Gäster: M Kent Andersson, 5 Åsagård

  Runrike Täby32

Logen nåddes av det sorgliga beskedet att vår ASM Lennart Lantz, 
hastigt insjuknat under en utlandsresa och korsat Bifrostbron. 
Lennart var en av logens trognaste besökare och bland det absolut 
sista han gjorde, var att be vår YL - som var med på samma resa - 
att hälsa bröderna. Det visar hur viktig vår Orden och vår loge var 
för Lennart. En länk har brustit för oss och vi fick inte möjligheten 
att återsluta brödrakedjan denna gång.
Därför var det särskilt fint att den direkt efterföljande gradgiv-
ningen skulle ägnas åt Vänskapen. Samtliga recipiender hade 
dock förhinder, varför det istället fick bli en loge utan reception. 
Denna i en improviserad form, eftersom logen ännu inte haft an-

				 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad
 Datum: Torsdagen den 23 april 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 21 
 Recipiender/faddrar: Martin Lindholm/Jonas Carlsson och   
 Olle Claesson/Gunnar Westling

För första gången sedan installationen, var det dags för det nya di-
rektoriet att tjänstgöra i Grad I. Några biträdande bröder är erfarna 
och andra helt nya, men vi klarade det nästan helt med ordinarie 
tjänstemän. Gradgivningen blev högtidlig och fin, men vi inser att 
delar av vår rekvisita behöver en ansiktslyftning. Det får dock ske 
efter det förestående bytet till nya lokaler, som Mästaren aviserade. 
Efter gradgivningen, skedde en ovanligt rask omdaning från kapi-
telsal till middagsrum, så bröderna behövde inte vänta länge på att 
bjudas till bords. Som vanligt var stämningen hög under brödramål-
tiden. Som brukligt avslutades allt med ett generöst lotteri.

Mattias Boldt Referent

ledning att skaffa böckerna för denna ritus. Avsaknaden av dessa 
ritusböcker och det ringa antalet besökare till trots, fick bröderna 
en stämningsfull och högtidlig stund i kapitelsalen. Även den ef-
terföljande brödramåltiden avnjöts i god och vänskaplig anda.

 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad samt installation
 Datum: Fredagen den 6 februari 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 26
 Recipiender/faddrar: Claes-Göran Lundahl/Rune Ohlsson, Marcus  
 Peterson/Jonas Nilsson
 Gäster: OSSM Nils-Gunnar Johnsson, Sven-Erik Nilsson, Roland  
 Carlström, Gärt Hall och Björn Öhrstrand 18 Mjölner

  Danheim Kristianstad33

Vi hade den 
stora glädjen att 
välkomna nya bröder till vår Orden. Det var två förväntansfulla 
och även lite nervösa recipiender som trädde in i den högtidliga 
kapitelsalen. De nya recipienderna klarade provet galant och fick 
högtidligt motta gradens insignier av Mästaren Jörgen Elvstrand. 
Mu Lars Ståhlberg fick välförtjänt ta emot Logernas Belönings-
tecken för sitt stora engagemang och arbete genom åren i logen 
33 Danheim. Roland Carlström tackade för det varma mottagande 
han fått som gäst och framförde även en hälsning från 18 Mjölners 
Mästare Mats Hyltén. Det var extra högtidlig eftersom Jörgen El-
vstrand installerades som Mästare i logen, och han i sin tur utsåg 
sina biträdande bröder. Allt detta genomfördes i en stämningsfull, 
värdig och väl genomförd ritus.
Vid brödramåltiden var det mycket god stämning och sångerna, 
skämten och talen avlöste varandra. Recipienderna tackade för 
det förtroende de fått och såg fram mot att lära känna sina nya 
bröder. OSSM Nils-Gunnar Johnsson höll ett mycket uppskattat 

Från vänster 
ses Rune 

Ohlsson, Claes-
Göran Lun-

dahl, Marcus 
Peterson, 

Jonas Nilsson

 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad 
 Datum: Fredagen den 6 mars 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 73
 Recipiender/faddrar: Mikael Edel/Lennart Faijermo, Lars   
 Levin/Mikael Juvin
 Gäster: OSM Lars Erik Furuskog, OD-ledamöter, SLM samt M och  
 bröder från Ordens loger

Mästaren genom Yttre Ledsagare bjöd in de församlade bröderna 
till kapitelsalen. Vi hade äran och den stora glädjen att välkomna 
två nya bröder till vår Orden. Det var två förväntansfulla och även 
lite nervösa recipiender som trädde in i den högtidliga kapitelsa-
len, som var välbesökt denna afton. De nya recipienderna klarade 
provet galant och fick högtidligt motta gradens insignier. Detta 
genomfördes i en stämningsfull, högtidlig och värdig ritus.
Mikael Juvin, 23 Forsete fick därefter välförtjänt ta emot Loger-
nas Belöningstecken för sitt stora engagemang och arbete för vår 
Orden. Mästaren i Aroshus bjöd in alla till deras 90 års- jubileum 
i november. Vid brödramåltiden var det en mycket god stämning 
och sångerna och talen avlöste varandra. Recipienderna tackade 
för det förtroende de fått och såg fram mot att lära känna sina nya 
bröder. En mycket trevlig och för logen 33 Danhem viktig afton 
avslutades som vi brukar med kaffe och ett lotteri.

Ulf Pettersson, Referent

Från vän-
ster OSM 
Lars Erik 
Furuskog, 
Mikael 
Juvin, Lars 
Levin, LM 
Jörgen 
Elvstrand, 

Mikael Edel och Lennart Faijermo

tal, där han tog upp ämnen som Ordens framtid, värdegrund samt 
önskade logen lycka till 2015. Kvällen avslutades med kaffe och 
lotteri, och till min stora glädje vann jag ett pris för första gången, 
efter väldigt många försök.

 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad
 Datum: Torsdagen den 12 februari 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 20
 Recipiend/fadder: Per Krantz/Martin Lamme
 Gäst: OH Jon Asp

  Linneus Växjö34

Gradgivningen var extra högtidlig eftersom OH Jon Asp gästade 
oss för att på OSM:s uppdrag ge vår M Sten Sjödahl förlängt upp-
drag som LM även för 2015. Jon Asp tackade Sten Sjödahl för det 
sätt han lett verksamheten 2014, och hoppades att 2015 skulle bli 
ett minst lika bra år, medlemstalet netto-ökat från 22 till 27 brö-
der. Sten påtalade vikten av att vi besöker andra loger och tar del 
av hur de arbetar. Han betonade också faddrarnas viktiga roll att 
stötta de nya medlemmarna, så att många kommer på våra möten. 
Han meddelade också vilka tjänstemän han utsett att bistå honom 
under 2015. Recipienden hälsades välkommen till vår loge, och 
han berättade att han kände en viss spänning inför gradgivningen, 
och tyckte det var en fin ceremoni han fick uppleva. Kände direkt 

Från vänster OH 
Jon Asp, reci-

pienderna Martin 
Lemme och Per 

Krantz och M Sten 
Sjödahl

 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad
 Datum: Fredagen den 10 april 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 25
 Recipiender/faddrar: Joakim Schandersson och Uldis Lundin/  
 Martin Lamme, Wilhelm Warnander/Ulf Bild
 Gäster: Anders Kling och Peter Wrethander 10 Withala

LM Sten Sjödahl kunde belåtet konstatera att vi sätter nytt rekord 
när det gäller nya recipiender, tre på samma kväll har vi inte haft 
tidigare. Som vanligt kunde vi konstatera att det ligger lite spän-
ning i luften när recipienderna möter vår kapitelsal och vad som 
väntar. Det är en bra början på vandringen inom vår Orden, det 
skall vara lite spännande att se vad nästa grad innebär. Våra reci-
piender hade fått en grundläggande information om vår Orden för 
några veckor sedan på en öppen aktivitet som vi hade. Vid brödra-
måltiden talade Wilhelm Warnander å recipiendernas vägnar om 
just första mötet, hur viktigt det var för att de valde att söka sig till 

Uldis Lundin, Martin Lamme, Joakim Schandersson, Wilhelm 
Warnander, Ulf Bild samt LM Sten Sjödahl

en stor värme från alla närvarande. OH Jon Asp talade till vår 
Orden under måltiden och uttryckte sin glädje att få vara med när 
en ny broder tas in i vår Orden, han upplevde att det skedde i en 
fin gradgivning. Han berättade att vi är 3000 bröder och målet är 
att bli 4000 år 2020. De som är beredda att kämpa för att vi skall 
nå det målet är OD beredda att ge ett stort stöd. Han uppmanade 
till besök på årets Riksting i Stockholm. Mästarebordets blommor 
gick till Göran Straume, men också som ett tack för det stöd vår 
fadderloge Withala ger oss hela tiden.

vår Orden. De upplevde en öppenhet och ärlighet och fick ett för-
troende för oss som organisation. LM Sten Sjödahl informerade 
om Rikstinget i Stockholm. Vår nästa gradgivning sker i septem-
ber, men det blir säkerligen en upptaktsträff i slutet av augusti. 
Han tackade också de som arrangerat öl- och korvprovningen, 
och 10 Withala som ställde upp med en tjänsteman i kväll. Inge-
mar Dalsjö 10 Withala hälsade oss välkomna till sommar-loge i 
Vetlanda lördagen efter midsommar. Anders Kling talade till vår 
Orden, han berättade om vad Bifrost betytt för honom både socialt 
och personligt. Om alla härliga personer han lärt känna under de 
36 år han varit med i Bifrost, hans uppmaning var: Åk och besök 
olika loger och du kommer att få vänner runt hela landet.
Göran Straume berättade intryck och fakta om Rikstinget, vilken 
upplevelse det är att få vara med på detta. Mästarebordets blom-
mor gick till Bengt Håkansson. Som vanligt tog 10 Withala hem 
merparten av lotterivinsterna.  

Hans Bild
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OD, stor- och grundlogernas höstprogram 2015 samt Mu-adresser
Ordensdirektoriet
2015-06-12 OD-möte  Oskarshamn 
2015-09-11 OD-möte  Helsingborg 
2015-11-20 OD-möte  Tranås 

Storlogen Heimdal
Mu Olavi Ollikainen   olavi.ollikainen@comhem.se 
 08-31 71 05 / 070-936 80 65   
2015-10-19 Direktoriemöte  Stockholm 
2015-10-23 Loge Grad VIII  Stockholm 
2015-11-16 Direktoriemöte  Stockholm 
2015-11-20 Loge Grad IX  Stockholm 

Storlogen Gotheim
Mu Jan E Granholm   mu@gotheim.se   070-448 55 44 
2014-09-13 Mästaremöte, Jönköping  
2015-10-24 Loge Grad VIII  Eslöv 
2015-11-21 Loge Grad IX  Göteborg 

Storlogen Tirfing
Mu Berndt Larsson   berndt.larsson@live.com 
 016-14 08 85 / 073-967 96 32   
2015-09-18 Loge Grad VIII  Eskilstuna 
2015-11-20 Loge Grad IX  Örebro 

Storlogen Ladulås
Mu Uppgift saknas 
2015-09-05 Mästaremöte, Västervik   S, YL, UTV  
2015-10-10 Loge Grad VIII  Tranås   
2015-10-10 Direktoriemöte  Tranås   
2015-11-07 Loge Grad IX  Oskarshamn  
2015-11-07 Direktoriemöte  Oskarshamn 
 
1 S:t Örjan, Stockholm     
Mu Sven Göthe    sven.gothe@comhem.se    070-883 80 30  
2015-09-24 Loge Grad II 
2015-10-22 Loge Grad IV 
2015-11-19 Loge utan reception 
2015-12-10 Loge Grad I

2 Eyrabro/Havamal, Örebro
Mu Daniel Sjökvist   danielsjokvist84@me.com  070-791 01 49  
2015-09-08 Direktoriemöte    
2015-09-09 Loge Grad I  90 års jubileum 
2015-10-06 Direktoriemöte    
2015-10-07 Loge Grad III    
2015-10-17 Soaré    
2015-11-10 Direktoriemöte    
2015-11-11 Loge Grad IV    
2015-12-01 Direktoriemöte    
2015-12-02 Klubbafton    

3 Aroshus, Västerås 
Mu Ove Werngren   mu@logen3aroshus.se 070-444 19 32 
2015-08-15 Klubbafton  
alt 2015-08-22  Kräftfest för alla  
2015-08-29 Golf   Aroshusgolfen  
2015-09-16 Direktoriemöte     
2015-09-19 Golf   BIFROSTgolfen 
2015-09-23 Loge Grad II     
2015-10-28 Loge Grad IV     
2015-11-18 Direktoriemöte     
2015-11-25 Loge Grad I  Jubileum 90  år  
2015-12-12 Julfest     
2015-12-12 Loge Grad V     

4 Valhall, Stockholm
Mu Olavi Ollikainen   olavi.ollikainen@comhem.se 
 08-31 71 05 / 070-936 80 65   
2015-09-30 Loge Grad III  
2015-10-29 Loge Grad II  
2015-11-30 Loge Grad I  

5 Åsagård, Stockholm
Mu Marko Salonen  supermannen@gmail.com 070-782 20 27 
2015-09-03 Loge Grad I  
2015-10-08 Loge Grad II  
2015-10-29 Loge Grad V Samarr med Manheim 
2015-12-03 Loge Grad I Ev. parentation + Luciatåg 

7 Junehus, Jönköping
Mu Henrik Andersson 
henrik.a.andersson@husqvarnagroup.com  036-14 31 32
2015-08-28 Loge Grad I   
2015-09-25 Loge Grad II   
2015-10-23 Loge Grad III   
  

8 Manheim, Stockholm   
Mu Johan Backman  jepbackman@gmail.com 072-311 16 15 
2015-09-17 Loge Grad I    
2015-10-15 Loge Grad II    
2015-11-12 Loge Grad III    
2015-12-10 Loge Grad I  Ev. parentation 

9 Carolus, Karlskoga
Mu Tomas Sjöberg   to_tomas@live.se  
 0586-72 58 68 / 070-558 20 46  
2015-08-27 Klubbafton  Taco-kväll 
2015-09-25 Loge Grad I    
2015-10-23 Loge Grad II    
2015-11-13 Loge Grad III    
2015-12-04 Loge Grad IV    

10 Withala, Vetlanda
Mu Anders Jardbring   majanders@hotmail.se 
 070-543 88 60  
2015-06-27 Loge Grad I  Sommarloge 
2015-09-18 Loge Grad I    
2015-10-16 Loge Grad II    
2015-11-13 Loge Grad III    
2015-12-03 Loge Grad IV  OBS! Torsdag 

11 Löfstad, Tranås
Mu Stefan Paulsson  stefan@stefanpaulson.se  070 509 43 53
2015-06-05 Jubileum  
2015-09-08 Direktoriemöte  
2015-09-18 Loge Grad I  
2015-10-06 Direktoriemöte  
2015-10-16 Loge Grad II  
2015-11-10 Direktoriemöte  
2015-11-20 Loge Grad IV  

12 Nicopia, Nyköping
Mu Peter Andrén  peterandren656@hotmail.com 
 070-819 21 21 
2015-06-10 Bangolf   Grillparty 
2015-08-20 Klubbafton  Kräftor 
2015-08-27 Direktoriemöte    
2015-09-03 Loge Grad I  Inst / Parentation 

13 Torkild, Södertälje
Mu Patrik Berg   patrik.berg@telia.com 
 08-550 315 16 / 070-253 45 23   
2015-08-26 Klubbafton  3-kamp  
2015-09-09 Loge Grad I     
2015-10-14 Loge Grad II     
2015-11-11 Loge Grad III     
2015-12-09 Loge Grad V  Julbord  

14 Solheim, Karlstad
Mu Thomas Börjeson   thomas.borjeson@hotmail.com 
 054-21 00 94 / 070-482 00 24   
2015-08-22 Utflykt   Utflykt m. damlogen 
2015-09-25 Loge Grad II   
2015-10-23 Loge Grad I   
2015-11-20 Loge Grad III   

15 Norheim, Västervik
Mu  Anders Svensson anders.svensson.vvs@gmail. com 
0766-33 38 700
2015-09-04 Loge Grad II    
2015-09-17 Bifrostseniorer    
2015-09-25 Loge Grad I  Ev. parentation 
2015-10-23 Loge Grad III    
2015-11-13 Loge Grad IV    
2015-11-19 Bifrostseniorer    
2015-12-04 Loge Grad I  Julloge 

16 Runheim, Järfälla    
Mu Kjell Hestad   kjell.hestad@kjbab.se 
 08-580 334 36 / 070-686 86 97   
2015-09-14 Direktoriemöte 
2015-09-18 Loge Grad II 
2015-10-12 Direktoriemöte 
2015-10-20 Loge Grad I 
2015-11-16 Direktoriemöte 
2015-11-20 Loge Grad III 
2015-12-07 Direktoriemöte 
2015-12-15 Julfest

 

17 Grimner, Oskarshamn  
Mu Kjell Holm   kjelleholm@telia.com 
 0491-108 46 / 073-819 08 46   
2015-09-11 Loge Grad I  Ev. parentation 
2015-10-09 Loge Grad II    
2015-10-23 Klubbafton  Ölprovning 
2015-11-13 Loge Grad III    
2015-12-11 Loge Grad IV  Julbord 
 
18 Mjölner, Eslöv
Mu Bengt Nilsson   bengtlenanilsson@hotmail.com 
 0413-106 58 / 070-881 06 58  
2015-08-21 Loge Grad I    
2015-09-25 Loge Grad II    
2015-10-16 Loge Grad III    
2015-11-27 Loge Grad IV    
2015-12-11 Loge Grad I  Julbord 

19 Gagnrad, Borlänge
Mu Mikael Prenler   mikael@prenler.se 
 0243-835 19 / 070-524 24 61   
2015-09-09 Loge Grad II    
2015-10-14 Loge Grad V    
2015-11-11 Loge Grad II    
2015-12-09 Loge Grad I  Julbord m. damer 

20 Vesthav, Göteborg
Mu Stefan Sandell   berith.stefan@gmail.com 
 031-96 04 92 / 0706-36 79 09   
2015-09-04 Loge Grad I 
2015-10-02 Loge Grad II 
2015-11-06 Loge Grad III 
2015-11-21 Loge Grad IX 
2015-12-04 Loge Grad I 

21 Midgård, Linköping
Mu Robert Allert   robert.allert@gmail.com  0704-95 09 90 
2015-08-21 Klubbafton Kräftskiva med damlogen Idavall  
2015-08-26 Direktoriemöte   
2015-09-04 Loge Grad I     
2015-09-09 Direktoriemöte   
2015-09-18 Loge Grad II     
2015-10-14 Direktoriemöte   
2015-10-23 Loge Grad III     
2015-11-18 Direktoriemöte   
2015-11-27 Loge Grad IV     
2015-12-11 Klubbafton  Lilljul

22 Righeim, Gävle
Mu Leif Holmgren   941holmgren@gmail.com 
 026-61 53 18    
22015-09-22 Loge Grad II 
2015-10-20 Loge Grad IV 
2015-11-17 Loge Grad I

23 Forsete, Malmö
Mu Mikael Juvin mikael@juvin.se 040-42 65 82/0733-44 05 02 
2015-09-02 Loge Grad I    
2015-09-22 Klubbafton  Jägersro 
2015-09-30 Loge Grad II    
2015-10-28 Loge Grad III    
2015-11-25 Loge Grad IV    
2015-12-11 Loge utan reception Julbord 

24 Gungner, Borås
Mu Christer Lindell   christer.lindell@boras.se 
 033-615 02 32 / 073 642 79 980   
2015-08-28 Klubbafton  Surströmming 
2015-09-11 Loge Grad I  Ev. parentation  
2015-10-09 Loge Grad II     
2015-11-13 Loge Grad III     
2015-12-11 Högtidsloge  Julbord samt lucia  

25 Alvheim, Eskilstuna
Mu Ted Rönn tedronn@hotmail.com 
 016-13 47 68 / 070-652 89 03   
2015-08-20 Direktoriemöte 
2015-08-27 Loge Grad II 
2015-09-17 Direktoriemöte 
2015-09-24 Loge Grad IV 
2015-10-22 Direktoriemöte 
2015-10-29 Klubbafton 
2015-11-19 Direktoriemöte 
2015-11-26 Loge Grad V

26 Vanadis, Karlskrona
Mu Tommy Johansson 
 tommy.b.johansson@se.abb.com 0455-408 31 
2015-08-21 Loge Grad I 
2015-09-18 Loge Grad II 
2015-10-16 Loge Grad III 
2015-11-13 Loge Grad IV 
2015-12-04 Julfest 

27 Odinsal, Uppsala
Mu Björn Håkansson
 bjorn.hakansson@uppsala.se   018-26 09 36  
2015-08-25 Loge Grad I 
2015-09-29 Loge Grad IV 
2015-10-27 Loge Grad II 
2015-11-27 Loge Grad I 
28 Gondler, Kalmar
Mu Bo Agmell bo.agmell@telia.com
 485-56 50 80 / 070-618 29 25   
2015-08-29 Jubileum  15 Års Jubileum 
2015-09-18 Loge Grad I    
2015-10-30 Loge Grad II    
2015-11-20 Loge Grad III    
2015-12-18 Loge Grad IV    

29 Rosheim, Norrtälje
Mu Kenneth Holgersson   kenna1946@gmail.com 
 0176-168 47 / 070-861 59 00   
2015-07-03 Direktoriemöte  
2015-07-04 Loge Grad IV     
2015-08-26 Klubbafton     
2015-09-10 Loge Grad II     
2015-09-24 Klubbafton     
2015-10-09 Loge Grad I     
2015-10-18 Direktoriemöte   
2015-10-22 Loge Grad III     
2015-10-31 Klubbafton  Kyrkogården  
2015-11-04 Klubbafton     
2015-11-18 Loge Grad I     
2015-12-02 Klubbafton  Julbord  

30 Torgrim, Hudiksvall
Mu Christer Blomberg   blomchris@hotmail.com 
 0650-200 81 / 070-760 76 42   
2015-08-22 Utflykt  
2015-09-07 Loge Grad I  
2015-10-05 Loge Grad II  
2015-11-23 Direktoriemöte  
2015-11-23 Loge Grad III  
2015-12-07 Julfest 

31 Rimfaxe, Helsingborg  
Mu Åke Hylander   mu@31rimfaxe.se  042-21 03 07   
2015-06-10 Bangolf     
2015-09-11 Loge Grad I  OD besöker logen 
2015-10-10 Högtidsloge  Tills. m. Gersimi  
2015-11-13 Loge Grad V     

32 Runrike, Täby
Mu Alf R Karlsson  alf.xx.karlsson@ericsson.com 08-768 39 89 
2015-09-04 Loge Grad I    
2015-10-02 Loge Grad III    
2015-11-06 Loge Grad II    
2015-12-04 Loge Grad I  Parentation 
      
33 Danheim, Kristianstad
Mu Lars Ståhlberg   lars_stahlberg@bredband.net 
 044-31 02 27 / 0708-15 66 35   
2015-08-22 Direktoriemöte   
2015-08-22 Klubbafton   
2015-09-25 Loge Grad I   
2015-10-18 Direktoriemöte   
2015-11-13 Loge Grad III   

34 Linneus, Växjö
Mu Sven-Åke Gustavsson   sven_ake46@hotmail.com 
 0470-168 71 / 0708-41 68 70   
2015-06-15 Studiebesök   
2015-08-31 Klubbafton   
2015-09-24 Loge Grad I  Invigning Kapitelsal 
2015-10-15 Loge Grad II     
2015-11-26 Loge Grad I     
2015-12-12 Julfest   Gäster välkomna  
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 JUNI
 Dat  År  Loge  Namn

 JULI
 Dat  År  Loge  Namn

 AUGUSTI
 Dat  År  Loge  Namn

 Jubilerande Bifrostbröder Personalia

 1 70 Alvheim Berndt Larsson 
2 60 Gagnrad Göran Fridholm 
4 85 Junehus Bertil Lindeberg 
7 75 Eyrabro-H Rolf Andersson 
7 75 Gondler Adolf Wogatai 
8 70 Rimfaxe Lars Bertram 
10 80 Grimner Sven Berg 
10 60 Junehus Jan S Linder 
10 50 Vesthav Roland Vinberg 
11 70 Eyrabro-H Göran Andersson 
12 60 Alvheim Jörgen Westin 
13 70 Torkild Gunnar Forssberg 
13 60 Withala Tomas Brunstedt 
14 85 Grimner Hans Bäck 
15 50 Norheim Magnus Geisler 
20 60 Gondler Jonny Hasselström 
20 70 Löfstad Anders Englund 
20 75 Midgård Carlerik Malm 
20 70 Withala Ulf Krantz 
23 75 Withala Bernt-Inge Berntsson 
25 60 Manheim Sven-Inge Neij 
26 75 Norheim Gunnar Lindh 
26 75 Valhall Erik Norberg 
28 50 Midgård Per-Arne Friberg 
29 70 Mjölner Walde Andersson 
29 70 Torkild Rolf Sallander 
29 75 Valhall Harald Ortliden 

1 60 Åsagård Michael Strindholm 
2 70 Åsagård Mark-Olof Wolmestad 
4 70 Eyrabro-H Leif Tjäder 
5 80 Junehus Carl-Erik Grahn 
5 85 Manheim Bo Anderzon 
5 70 Norheim Gudmund Setterdahl 
7 50 Åsagård Joakim Wanzelius 
7 50 Grimner Conny Frisk 
9 70 Eyrabro-H Gunnar Bergkvist 
9 60 Junehus Peter Johannesson 
9 75 Withala Leif Ljungborg 
11 70 Norheim Bo Andersson 
12 80 Gungner Lennart Eliasson 
12 70 Löfstad Per Bengtsson 
14 70 Alvheim Curt-Göran Andersson 
14 50 Midgård Olle Kalmelid 
14 85 Withala Lars Blom 
16 75 Grimner Roy Nilsson 
16 80 Valhall Sture Hallberg 
20 50 Manheim Hans Strandberg 
21 80 Runheim Stig Arvidsson 
22 80 Åsagård Olof Foglöv 
22 70 Vesthav Tommy Åberg 
5 50 Odinsal Patrik Aviander 
7 70 Withala Arne Arwidson 

8 50 Withala Jörgen Asp 
10 80 Grimner Börje Carlsson 
12 80 Carolus Carl-Eric Hagelin 
12 70 Gagnrad Thomas Hagberg 
13 60 Norheim Kenneth Petersson 
13 70 Torgrim Gunnar Johansson 
17 75 Nicopia Åke Gustavsson 
18 75 Nicopia Åke Högstedt 
20 90 Manheim Rudolf Sacher 
21 75 Mjölner Öivind Pedersen 
22 60 Alvheim Stefan Berg 
22 75 Mjölner Bo Olsson 
24 80 Grimner Rune Svensson 
26 50 Solheim Mikael Ivarsson 
28 50 Manheim Göran Melvås 
28 85 Nicopia Sven Sjöö 
28 60 Vesthav Glenn Söderberg 
29 60 Aroshus Ulf Söderlund 
31 60 Alvheim Leif Höglund 
31 80 Aroshus Håkan Lyckstedt 

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

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

10 februari Göran Rydstedt Runheim VI 

22 februari Lennart Lantz Runrike V 

8 mars Gunnar Bäckbro Gagnrad IX 

31 mars Ebbe Belfrage Valhall IX 

6 april Karl-Erik Heed Norheim IX 

13 april Stig Asp Grimner IX 

17 april Inge L G Carlsson Withala VIII 

22 april Åke Wännerstam Löfstad IX 

7 maj Berne Ståhl Junehus X 

 

Forts. på sidan 60

För att vi skall utvecklas och nå våra mål är jag övertygad 
om att vi måste erbjuda våra medlemmar mer än vi gör 
idag. Det förutsätter att vi stärker vår ekonomi även inom 
respektive loge och även här har Mästaren det yttersta an-
svaret att, som jag ser det, diskutera fram lösningar med 
sitt direktorium som förmodligen har medlemmar som är 
kreativa och handlingskraftiga. Sk och Mu är viktiga spe-
lare i detta, men alla i direktoriet måste hjälpas åt att se 
möjligheter att stärka ekonomin i sin loge.

Jag tror att medlemsavgiften totalt har en smärtgräns på 100 
kr/månaden och att vi måste ge våra medlemmar möjlighe-
ten att erlägga den kvartalsvis eller halvårsvis för att minska 
större utgifter som en helårsavgift innebär. Därutöver bör 
vi arbeta med inköp och försäljning av allt som tänkas kan, 
munskänkeriet är en viktig del, att vi ser till att ha ett på-
slag per kuvert som täcker den verksamheten och lämnar 
ett bidrag på minst 15%. Annonsförsäljning i vår Bifrosttid-
ning, reklamtavlor i våra lokaler, reklamstandar på borden 
vid måltiden etc. är några ganska enkla medel att arbeta med 
för att bygga upp en ekonomisk buffert som vi även skall 
använda för att ge medlemmarna något tillbaka.

Vad skall vi då göra för våra medlemmar när vi har 
ekonomi för det? 
 Vi kan bjuda på resan till storloge.
 Recipienderna bjuder vi på måltiden såväl i grundloge som 
storloge vid gradgivning. 
 Vi kan besöka andra grundloger och stå för resekostnaden. 

Då tänker jag även på Stockholmlogerna som inte har riktigt 
samma villkor som landsbygdslogerna, där Stockholmslo-
gerna kan resa till närliggande loger utanför Stockholm och 
stå för resekostnaden.
Detta är några av de tankar som jag har nu, men Ni har sä-
kert mycket mera att komma med. Det jag vill få fram, det 
är kreativiteten om möjligheterna att ge våra medlemmar 
något tillbaka som gör att vårt koncept ”Sund livsåskåd-
ning”, ”Sällskaplig samvaro” och ”Bedriva hjälpverksam-
het” blir ännu mer intressant och flera vill stanna kvar i vår 
krets vilket är det viktigaste utav allt ”... att vi får behålla 
bröderna”. Sätt detta som en punkt på dagordningen vid 
höstens direktoriemöten och se 
till att få in inkomster på reklam 
och annonser så kanske en del 
loger kan ha en förhållandevis 
låg medlemsavgift.

Till sist vill jag tacka alla Er 
som var i Stockholm för ett 
mycket trevligt Riksting och 
sedan önska alla Bifrostare en 
skön och avkopplande som-
mar.

Oskarshamn 2015-05-01 Bo Löfgren, Ordens Lagman

OL, Bo Löfgren, har ordet 
Affärsmannaskap bidrar till Ordens utveckling!

Kåseriet... 
eller ”Alla har en historia att berätta”
Betraktelse av våren
Av årets fyra skeenden är nog våren den mest efterlängtade 
och troligtvis den mest omskrivna. Hur många lyriska ord 
har diktaren genom åren fångat och nedtecknat? Säkert tu-
sen och åter tusen ord, vägda i guldskål. Skalden med alla 
sina sinnen verksamma, kännande doften, värmen, ljudet 
och ljuset, blicken halvt inåtvänd sökande i minnet, orden 
som kan förmedla den lustfyllda våren.

Våren sägs också vara hänryckningens tid, pånyttfödelsens 
klockslag, rent av uppståndelsens skeende. Det sistnämnda 
förstås, om man bortser från den andliga världen, endast 
som perenn växt, träd och buskar eller allsköns gräs. Vi 
människor delar glädjen med det nyfödda gröna, dess blom-
mor och skott. Kanske sitter det i våra gener, det arv vi fått, 
ett undermedvetande, nu blir det gott att leva, värme och 
mat i överflöd.
Kanske finns det i människans inre nedlagt ett frö av läng-
tan, sökande efter friheten, efter ljuset som synliggör, inte 
bara tingens skönhet utan alltmer alltets väsen som vi bara 
anar. 

Är det vårens känsla av frihet som gör den så lustfylld och 
efterlängtad, att kunna röra sig i markerna utan snödrivans 
hinder, att låta stugans dörr stå öppen. Eller har vi en dold 
längtan att åter vara ett med naturen, som människan var i 
begynnelsen.

Förnimmelsen av välbehag är kanske aldrig större än när 
den varma solbackens stubbe eller sten stöder din rygg och 
blicken vilar på närliggande spirande grönska, strandkan-
tens glitter med anad lek av fisk och kryp, då är det vår. Det 
är inte att förundras över varför skalden och vi alla andra 
försöker fånga våren på pränt, eller likt en karamell, för att 
suga på dess sötma så länge som möjligt.

Sedan kommer sommaren men den har ett slut, det har inte 
våren.

Sören Molander Njutånger den 20 april 2007
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Nya Bifrostbröder           Grad I – Frihetens Grad                
 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2014-05-14 Lars Eriksson Gagnrad 
2014-11-07 Philip Berggren Vesthav 
2014-11-21 Ronnie Gustavsson Solheim 
2014-11-21 Jan Johansson Solheim 
2014-11-21 Lennart Vieweg Solheim 
2014-11-28 Roger Sahlin Valhall 
2014-12-03 Jonas Gustafsson Eyrabro-H 
2014-12-03 Jakob Holm Eyrabro-H 
2014-12-03 Michael Kurkela Eyrabro-H 
2014-12-03 Peder Mårstad Eyrabro-H 
2014-12-03 Eric Murander Eyrabro-H 
2014-12-03 Bengt Stjärnqvist Eyrabro-H 
2014-12-04 Glenn Hansson Manheim 
2014-12-04 Johan Wegelius Manheim 
2014-12-05 Kim Landström Norheim 
2014-12-05 Jonas Lindblad Norheim 
2014-12-05 Lars Molin Norheim 
2014-12-05 Peter Storck Norheim 
2014-12-10 Fredrik Mejer Gagnrad 
2014-12-10 Fredric Sundell Gagnrad 
2014-12-11 Kenn Lundgren Runrike 
2014-12-12 Emil Isaksson Mjölner 
2014-12-12 Paul Pinato Mjölner 
2014-12-12 Jan Sergo Mjölner 
2015-01-20 Nicklas Jonsson Righeim 
2015-01-29 Adam Airosto Linneus 
2015-01-29 Jacob Nienhuysen Runrike 
2015-01-30 Peter Magnusson Junehus 
2015-02-05 Stefan Billerstam Åsagård 
2015-02-05 Hans Eriksson Nicopia 
2015-02-05 Sven Holdar Nicopia 
2015-02-05 Thomas Öjermark Nicopia 
2015-02-06 Claes-Göran Lundahl Danheim 
2015-02-06 Marcus! Petersson Danheim 
2015-02-11 Mattias Buhr Torkild 

2015-02-11 Evgeniy Kotelevich Torkild 
2015-02-12 Per Krantz Linneus 
2015-02-12 Torsten Gyllensvärd Manheim 
2015-02-13 Magnus Björnholm Grimner 
2015-02-13 Fredrik Johansson Grimner 
2015-02-13 Roger Nilsson Grimner 
2015-02-13 Fredrik Tydén Grimner 
2015-02-13 Claes Alexandersson Gungner 
2015-02-13 Mattias Lindberg Gungner 
2015-02-13 Ulf Persson Gungner 
2015-02-13 Bent Bach Holst Mjölner 
2015-02-18 Raimond Persson Eyrabro-H 
2015-02-19 Anders Berglind S:t Örjan 
2015-02-19 Murche Eklöf S:t Örjan 
2015-02-20 Lennart Juhlin Rimfaxe 
2015-02-20 Anton Hedlund Solheim 
2015-02-20 Joel Hesselberg Vanadis 
2015-02-20 Stefan Sejlert Vanadis 
2015-02-20 Sorin Ardelean Withala 
2015-02-20 Mattias Giaré Withala 
2015-02-20 Peter Johansson Withala 
2015-02-22 Dick Hultberg Rimfaxe 
2015-02-24 Örjan Brink Odinsal 
2015-02-24 Nils Hedström Runheim 
2015-02-24 Gösta Pettersson Runheim 
2015-02-25 B-E Larsson-Fröjdman Aroshus 
2015-02-26 Staffan Boström Alvheim 
2015-02-26 Alexander Österström Alvheim 
2015-02-27 Lars-G Nettenström Gondler 
2015-02-27 Göran Oskarsson Gondler 
2015-02-27 Roberth Oskarsson Gondler 
2015-02-27 Mikael Andersson Midgård 
2015-02-27 Lars Carlsson Midgård 
2015-02-27 Erik Olsson Midgård 
2015-02-27 Jan Damberg Norheim 

2015-02-27 Anders Karlsson Norheim 
2015-02-27 Kent Larsen Norheim 
2015-02-27 Daniel Peterson Norheim 
2015-02-27 Göran Adolfsson Valhall 
2015-02-27 Owe Läth Valhall 
2015-02-27 Göran Mattisson Valhall 
2015-03-04 Jonas Alm Forsete 
2015-03-04 Patrick Brookes Forsete 
2015-03-04 Henrik Dagberg Forsete 
2015-03-04 Conny Lönnegren Forsete 
2015-03-04 Mikael Nilsson Forsete 
2015-03-04 Lars Tretvold Forsete 
2015-03-06 Mikael Edel Danheim 
2015-03-06 Lars Levin Forsete 
2015-03-17 Anders Skogsmo Åsagård 
2015-03-27 Ralf Petersson S:t Örjan 
2015-03-27 Eric Gencer Valhall 
2015-03-27 Gunnar Spångberg Valhall 
2015-03-30 Henrik Andersson Torgrim 
2015-04-10 Uldis Lundin Linneus 
2015-04-10 Joakim Schandersson Linneus 
2015-04-10 Wilhelm Warnander Linneus 
2015-04-14 Dan Lindström Rosheim 
2015-04-15 Magnus Dahlén Eyrabro-H 
2015-04-17 Sven-Olof Fälth Löfstad 
2015-04-17 Daniel Johansson Löfstad 
2015-04-17 Robert Pierre Alison Withala 
2015-04-17 Tomas Thylen Westberg Withala 
2015-04-19 Sten Bjurvén Rosheim 
2015-04-23 Olle Claesson Runrike 
2015-04-23 Martin Lindholm Runrike 
2015-04-28 Fredrik Eriksson Odinsal 
2015-04-28 Håkan Eriksson Odinsal 
2015-04-28 Peter Hansson Odinsal 

 Dat    Namn  Loge Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

B efordrade bröder            Grad II – Vänskapens Grad
Grad II

2014-03-03 Kent Fernlund Nicopia 
2014-03-05 Tomas Barkman Nicopia 
2014-09-19 Magnus Hultman Vanadis 
2014-10-09 Alexander Wirseen Manheim 
2014-10-24 Anders Jonsson Gondler 
2014-10-24 Alf Karlsson Gondler 
2014-10-24 Leif Knutsson Gondler 
2014-11-13 Björn-Olof Allskog Åsagård 
2014-11-13 Lennart Lundberg Åsagård 
2014-11-27 Alexander Airosto Linneus 
2014-11-27 Bengt Håkansson Linneus 
2014-11-27 Nils-R Samuelsson Linneus 
2015-01-01 Martin Lamme Linneus 
2015-01-27 Göran Östbrink Odinsal 
2015-01-27 Måns Reichenwallner Odinsal 
2015-01-29 Håkan Jansson Alvheim 
2015-02-20 Leif Gustavsson Junehus 
2015-02-20 David Wiman Junehus 
2015-03-05 Thomas Eriksson Nicopia 
2015-03-05 Dennis Frisell Nicopia 
2015-03-05 Magnus Ottenås Nicopia 
2015-03-05 Jan Pettersson Nicopia 
2015-03-10 Per-Göran Börstell Rosheim 
2015-03-11 Ulf Fransson Torkild 
2015-03-11 Erik Nilsson Torkild 

2015-03-12 Mikael Strandman Rosheim 
2015-03-12 Carlos De la fe S:t Örjan 
2015-03-13 Kenth Andersson Grimner 
2015-03-13 Lars H Nilsson Grimner 
2015-03-13 Stig-Åke Nilsson Grimner 
2015-03-13 Bertil Svanström Grimner 
2015-03-13 Bojan Milojevic Gungner 
2015-03-13 Karl Sandstedt Gungner 
2015-03-13 Thomas Karlsson Mjölner 
2015-03-13 Mikael Karlsson Mjölner 
2015-03-13 Alexander Tenghamn Mjölner 
2015-03-18 Fredrik Kjellberg Eyrabro-H 
2015-03-18 Ulf Klaeson Eyrabro-H 
2015-03-18 Johan Vendel Eyrabro-H 
2015-03-20 Anders Carlsson Vanadis 
2015-03-20 Rune Lindberg Vanadis 
2015-03-20 Mathias Olsson Vanadis 
2015-03-20 Benny Rydén Vesthav 
2015-03-20 Gert Axelsson Withala 
2015-03-20 Lennart Rubensson Withala 
2015-03-25 Göran Vestman Aroshus 
2015-03-27 Bo Carlsson Gondler 
2015-03-27 Fred Lönnberg Gondler 
2015-03-27 Peter Rubin Gondler 
2015-03-27 Joakim Gustafsson Löfstad 

2015-03-27 Sture Kanth Norheim 
2015-03-27 Kent Svensson Norheim 
2015-04-01 Mattias Aspegren Forsete 
2015-04-01 Fredrik Kjellström Forsete 
2015-04-16 Stefan Ardelin Manheim 
2015-04-16 Slavko Jelicic Manheim 
2015-04-16 Anders Jidinger Manheim 
2015-04-16 Ove Gustafsson Valhall 
2015-04-16 Bengt Tegbrink Valhall 
2015-04-20 Ove Fahlqvist Torgrim 
2015-04-20 Karl-Gunnar Karlsson Torgrim 
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Grad IIIB efordrade bröder            Grad III – Kunskapens Grad         

2014-10-24 Kurt Friberg Vanadis 
2014-10-24 Ola Nilsson Vanadis 
2014-10-24 Jan Preutz Vanadis 
2014-11-05 Tomas Sjöberg Carolus 
2014-11-05 Jan-E Wennerstrand Eyrabro-H 
2014-11-21 Tomas Ekstam Grimner 
2014-11-21 Arne Erlandsson Grimner 
2014-11-24 Kurt Malmgren Torgrim 
2014-11-24 Rodney Persson Torgrim 
2014-12-30 Gunnar Johansson Torgrim 
2015-03-24 Pehr Fahleson Odinsal 
2015-03-24 Johan Gestblom Odinsal 
2015-03-27 Zargon Odicho Junehus 
2015-04-08 Michael Vogtmann Nicopia 
2015-04-10 Bengt Andersson Danheim 
2015-04-10 Lennart Faijermo Danheim 
2015-04-10 Ulf Pettersson Danheim 

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2015-04-10 Kenneth Bojstedt Grimner 
2015-04-10 Göran Bredhammar Grimner 
2015-04-10 Magnus Nilsson Grimner 
2015-04-10 Petter Sandstedt Grimner 
2015-04-10 Johan Börjesson Gungner 
2015-04-10 Nils Rydén Mjölner 
2015-04-10 Jan-Erik Wessberg Mjölner 
2015-04-10 David Wessberg Mjölner 
2015-04-10 Andreas Axén Vanadis 
2015-04-10 Göran Olsson Vanadis 
2015-04-16 Staffan Forsberg Nicopia 
2015-04-17 Marcus Carlsson Runrike 
2015-04-17 Kristopher Björklund Solheim 
2015-04-17 Henric Norlin Solheim 
2015-04-17 Martin Rybeck Solheim 
2015-04-22 Bo Hedman Aroshus 
2015-04-22 Daniel Idén Aroshus 

2015-04-22 David Linder Aroshus 
2015-04-22 Tuomo Räsänen Aroshus 
2015-04-22 Karl Lindberg Solheim 
2015-04-23 Hans Andersson Alvheim 
2015-04-23 Håkan Hammargren Alvheim 
2015-04-23 Bengt Martell Alvheim 
2015-04-23 Jimmy Palgren Alvheim 
2015-04-23 Daniel Wansulin Alvheim 
2015-04-24 Kenth Ackrell Norheim 
2015-04-24 Johan Andersson Norheim 
2015-04-24 Roger Oskarsson Norheim 
2015-04-24 Mattias Svensson Norheim 
2015-04-24 Joacim Wilensjö Norheim 
2015-04-29 Pär Holmlund Forsete 
2015-04-29 Carsten Kvist Forsete 

Grad IV
B efordrade bröder            Grad IV – Hoppets Grad         

2013-11-22 Ulf Persson Runheim 
2014-10-21 Lars Andersson Odinsal 
2014-10-21 Michael Ringsby Odinsal 
2014-11-12 Agne Johnsson Gagnrad 
2014-11-12 Jan-Åke Olsson Gagnrad 
2014-11-14 Lennart Nyqvist Solheim 
2014-11-14 Fredrik Arebark Vanadis 
2014-11-14 Hans Berthilsson Vanadis 
2014-11-14 Karl-Oskar Gustavsson Vanadis 
2014-11-14 Stefan Södergren Vanadis 
2014-11-21 Michael Bohman Löfstad 
2014-11-21 Peter Ekstedt Löfstad 
2014-11-21 Henrik Wärn Löfstad 
2014-11-26 Joakim Devilde Forsete 
2014-11-26 Bengt Fernerud Forsete 
2014-11-26 Torbjörn Lundström Forsete 
2014-11-28 Bo Andersson Danheim 
2014-11-28 Lars Ståhlberg Danheim 
2014-11-28 Håkan Flensburg Mjölner 
2014-11-28 Sten Holmberg Mjölner 
2014-11-28 Johny Johansson Mjölner 

2014-11-28 Lars-Göran Persson Mjölner 
2014-11-28 Sven-Eric Persson Mjölner 
2014-11-28 Thomas Johansson Rimfaxe 
2014-12-04 Hans Bild Linneus 
2014-12-04 Zoltan Tihanyi Linneus 
2014-12-04 Magnus Axelsson Withala 
2014-12-04 Peter Bågestam Withala 
2014-12-04 Torbjörn Hägg Withala 
2014-12-04 Christopher Sjöbeck Withala 
2014-12-12 Nils Bergström Grimner 
2014-12-12 Lars-Henrik Jansson Grimner 
2014-12-12 Anders Johannesson Grimner 
2014-12-12 Krister Karlsson Grimner 
2014-12-12 Ragnar Rydhage Grimner 
2014-12-12 Kim Sandeen Grimner 
2014-12-12 Peter Sjöberg Grimner 
2014-12-12 Per-Ove Joelson Midgård 
2014-12-14 Mikael Bergqvist Runheim 
2014-12-14 Björn Tilly Runheim 
2014-12-17 Frank Wåhlgren Manheim 
2014-12-17 Sebastian Zander Manheim 

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2014-12-17 Lennart K-A Eriksson Rosheim 
2014-12-17 Håkan Holgersson Rosheim 
2014-12-17 Owe Lundberg Rosheim 
2014-12-17 Göran Stiléus Rosheim 
2014-12-17 Börje Larsson Runrike 
2014-12-19 Tommy Eriksson Gondler 
2015-01-01 Stig Persson Valhall 
2015-01-09 Lennart Eliasson Gungner 
2015-01-09 André Hedlund Gungner 
2015-01-09 Jarl-Åke Hugosson Gungner 
2015-01-09 Christer Lindell Gungner 
2015-01-09 Robert Martinsson Gungner 
2015-01-09 Bengt Segerblom Gungner 
2015-01-09 Peter Mickelsson Löfstad 
2015-03-20 Christer Dahlström Solheim 
2015-03-20 Kurt Lundqvist Solheim 
2015-03-20 Hans Åke Nilsson Solheim 
2015-04-15 Magnus Lundquist Valhall 
2015-05-13 Magnus Mällström Torkild 

Grad VB efordrade bröder            Grad V Trohetens Grad         

2014-11-14 Anders Ekström Runheim 
2014-11-14 Magnus Nyström Runheim 
2014-11-14 Carl Söderberg Runheim 
2014-11-20 Michael Bernzon Nicopia 
2014-11-20 Patrik Fernlund Nicopia 
2014-11-20 Jan Gustafsson Nicopia 
2014-11-20 Kenth Sundqvist Nicopia 
2014-11-27 Bo Jonsson Alvheim 
2014-12-10 Stefan Carlquist Torkild 
2014-12-10 Peter Hyll Torkild 
2014-12-10 Fredrik Ideborg Torkild 
2014-12-10 Rolf Palm Torkild 
2014-12-10 Lars (Erik) Pettersson Torkild 
2014-12-10 Lars Stensborg Torkild 
2015-01-09 Hans Andersson Grimner 
2015-01-09 Jan Björnholm Grimner 

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2015-01-09 Thomas Gustafsson Grimner 
2015-01-09 Göran Karlsson Grimner 
2015-01-09 Per-Gunnar Pettersson Grimner 
2015-01-09 Ken Stenman Grimner 
2015-01-09 Oskar Strandberg Grimner 
2015-01-09 Urban Thorstensson Grimner 
2015-01-16 Kjell Borg Löfstad 
2015-01-16 NPAK Karlsson Löfstad 
2015-01-16 Jan Pettersson Löfstad 
2015-01-16 Lars Saxholm Löfstad 
2015-01-16 Hans Algback Mjölner 
2015-01-16 Jan Gustavsson Mjölner 
2015-01-16 Benny Wiklund Mjölner 
2015-01-16 Mikael Eriksson Norheim 
2015-01-16 Peter Jonsson Norheim 
2015-01-16 Anders Söderström Norheim 

2015-01-16 Michael Steiner Norheim 
2015-01-16 Thomas Svensson Norheim 
2015-01-16 Kenneth Holgersson Rosheim 
2015-01-16 Anders Stålhammar Rosheim 
2015-01-16 Dieter Stegelbäck Rosheim 
2015-01-16 Lennart Lantz Runrike 
2015-01-23 Kristoffer Eneman Vanadis 
2015-01-23 Stefan Hedén Vanadis 
2015-01-23 Magnus Löfdahl Vanadis 
2015-01-23 Niklas Svensson Vanadis 
2015-01-30 Peter Alvhed Midgård 
2015-01-30 Peter DuRietz Midgård 
2015-01-30 Joakim Sandin Midgård 
2015-02-04 Mats Ahrling Forsete 
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Besök i logekapitel i storloge och 
grundloge är en av förutsättningarna 

för befordran till högre grad
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Grad VB efordrade bröder            Grad V Trohetens Grad         

2015-02-04 Göran Heckler Forsete 
2015-02-04 Jörgen Hermansson Forsete 
2015-02-04 Mats Petersson Forsete 
2015-02-04 Christer Truedsson Forsete 
2015-03-20 Lennart Lindström Runheim 

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2015-03-20 Lars Talback Runheim 
2015-03-27 Lennart Ståhl Rimfaxe 
2015-04-16 Björn Roting S:t Örjan 
2015-05-08 Jonny S Ericsson Carolus 
2015-05-08 Sven H Karlsson Carolus 

2015-05-08 Jan Johansson Junehus 
2015-05-08 Kent Jonasson Junehus 
2015-05-08 Mikael Samuelsson Junehus 
2015-05-08 Lars Sandahl Junehus

B efordrade bröder            Grad IX Vishetens Grad         Grad IX

2014-11-14 Kjell D Kvidal Alvheim 
2014-11-14 Ulf Söderlund Aroshus 
2014-11-14 Bengt Salomonsson Carolus 
2014-11-14 Thomas Karlsson Eyrabro-H 
2014-11-14 Douglas Lindahl Eyrabro-H 
2014-11-14 Lars Sahlberg Eyrabro-H 
2014-11-14 Christer Thörnberg Eyrabro-H 
2014-11-14 Carl-Eric Engström Solheim 
2014-11-21 Bo Österdahl Åsagård 

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2014-11-21 Göran Folke Manheim 
2014-11-21 Bertil Klang Manheim 
2014-11-21 Gustaf Hellström Nicopia 
2014-11-21 Nils-Bertil Nilsson Torkild 
2014-11-21 Börje M Sjöblom Torkild 
2014-11-21 Åke Söderman Torkild 
2014-11-22 Fredric Björk Gungner 
2014-11-22 Lars Nilsson Gungner 
2014-11-22 Sven-Åke Kristensson Mjölner 

2015-04-24 Thommy Brännström Grimner 
2015-04-24 Patrick G Lundeberg Manheim 
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B efordrade bröder            Grad X  Den Styrande Viljans Grad        Grad X

2015-04-24 Lars Johnsson Aroshus 
2015-04-24 Thommy Brännström Grimner 
2015-04-24 Kjell Holm Grimner 

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2015-04-24 Allan Jensen Manheim 
2015-04-24 Patrick G Lundeberg Manheim 
2015-04-24 Peder Grahn Nicopia 

2015-04-24 Urban Johansson Norheim 
2015-04-24 Owe Hansson Vanadis 
2015-04-24 Curt Sandberg Withala 

B efordrade bröder            Grad VIII Skönhetens Grad         Grad VIII

2015-04-24 Thommy Brännström Grimner 
2015-04-24 Patrick G Lundeberg Manheim 

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

Grad VIB efordrade bröder            Grad VI Kärlekens Grad     

2015-02-06 Alf Egnerfors Alvheim 
2015-02-06 Anders Swan Alvheim 
2015-02-06 Claes Aspenryd Aroshus 
2015-02-06 Klas Ahlstrand Carolus 
2015-02-06 Lars Wester Carolus 
2015-02-06 Leif Folkesson Gagnrad 
2015-02-06 Christer Blomberg Torgrim 
2015-02-06 Sören Molander Torgrim 
2015-02-06 Bo Sjöberg Torgrim 
2015-02-20 Kjell Andersson Åsagård 
2015-02-20 Ulrich Vilmar Åsagård 
2015-02-20 Hans Wennberg Manheim 
2015-02-20 Jens Ekberg Nicopia 
2015-02-20 Per Ola Forsberg Rosheim 
2015-02-20 Dan Hammarlund Rosheim 
2015-02-20 Kettil Saxlund Runheim 
2015-02-20 Lars Sundh Runheim 
2015-02-20 Mattias Boldt Runrike 
2015-02-20 Bernt Carlsson Runrike 
2015-02-20 Alf Karlsson Runrike 
2015-02-20 Peter Nienhuysen Runrike 
2015-02-20 Jan Borén Torkild 

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2015-02-20 Ragnar Nevelius Torkild 
2015-02-20 Thomas Önnebro Torkild 
2015-02-20 Paul Head Valhall 
2015-02-21 Lars Rosqvist Gondler 
2015-02-21 Jan E Strömqvist Gondler 
2015-02-21 Kim Andersson Grimner 
2015-02-21 Gert Gränsmark Grimner 
2015-02-21 Ulf Johansson Grimner 
2015-02-21 Bjarne Karlsson Grimner 
2015-02-21 Lars Nilsson Grimner 
2015-02-21 Thomas Rehnström Grimner 
2015-02-21 Jonas Sjöberg Grimner 
2015-02-21 Peter Wahlman Grimner 
2015-02-21 Peter Stenmark Midgård 
2015-02-21 Ted Karlsson Nicopia 
2015-02-21 Hans Eriksson Norheim 
2015-02-21 Roger Hoffsten Norheim 
2015-02-21 Nicklas Kärrman Norheim 
2015-02-21 Lasse Steigårdh Norheim 
2015-02-21 Peter Carlsson Rosheim 
2015-02-21 Stig Andersson Withala 
2015-02-21 Mats Göransson Withala 

2015-02-21 Roger Johansson Withala 
2015-02-21 Åke Mattsson Withala 
2015-02-21 Niklas Rydén Withala 
2015-02-28 Magnus Andersson Gungner 
2015-02-28 Robert Langholz Gungner 
2015-02-28 Kent Palmér Gungner 
2015-02-28 Hans Gustavsson Junehus 
2015-02-28 Ingemar Lindahl Mjölner 
2015-02-28 Bo Persson Mjölner 
2015-02-28 Gordon Hygreus Rimfaxe 
2015-02-28 Krister Andersson Vanadis 
2015-02-28 Leif Breidemar Vanadis 
2015-02-28 Peter Karlsson Vanadis 
2015-02-28 Per Klintin Vanadis 
2015-02-28 Stellan Palmgren Vanadis 
2015-02-28 Bengt Pettersson Vanadis 
2015-02-28 Thomas Hassléus Vesthav 
2015-02-28 Sture Jelldeus Vesthav 
2015-02-28 Ingemar Karlsson Vesthav 
2015-02-28 Bruce Macgregor Vesthav 

 Dat    Namn  Loge Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

B efordrade bröder            Grad VII Sanningens Grad         Grad VII

2014-04-11 Lars Dellsäter Eyrabro-H 
2014-04-11 Kjell-Arne Isulv Eyrabro-H 
2015-03-20 Raimo Helin Carolus 
2015-03-20 Örjan Lagestam Gagnrad 
2015-03-21 Fredric Greis Gungner 
2015-03-21 Jens Karlsson Gungner 
2015-03-21 Niclas Snygg Gungner 
2015-03-21 Leif Svensson Gungner 
2015-03-21 Hans Hellström Junehus 
2015-03-21 Stefan Fredriksson Mjölner 
2015-03-21 Bjarne Sjöbeck Mjölner 
2015-03-21 Christer Thunberg Mjölner 

2015-03-21 Jörgen Melin Rimfaxe 
2015-03-21 Tomas Carlsson Vesthav 
2015-03-21 Lars Knutsson Vesthav 
2015-04-10 Hans Klingvall Åsagård 
2015-04-10 Bo Sjölander Manheim 
2015-04-10 Lars Andersson Runheim 
2015-04-10 Jan Forsberg Runheim 
2015-04-10 Lars Hedman Runheim 
2015-04-10 Thomas Johansson Runheim 
2015-04-10 Anders Steene Runrike 
2015-04-10 Jörgen Samuelsson S:t Örjan 
2015-04-18 Stefan Lander Gondler 

2015-04-18 Anders Larsson Gondler 
2015-04-18 Åke Rudolfsson Gondler 
2015-04-18 Magnus Nimvall Grimner 
2015-04-18 Jakob Lidberg Nygren Nicopia 
2015-04-18 Stefan Edmark Norheim 
2015-04-18 Mats Fältsjö Norheim 
2015-04-18 Niclas Hagelin Norheim 
2015-04-18 Tarmo Kaunissaar Norheim 
2015-04-18 Bengt-Inge Larsson Norheim 
2015-04-18 Eije Carlsson Withala 
2015-04-18 Christer Samuelsson Withala 



Posttidning B
Bifrostordens kansli

Gotlandsgatan 44   116 65 STOCKHOLM
Begränsad eftersändning. Vid definitiv eftersändning 

återsändes tidningen med ny adress

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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