
OSM har ordet - Logerna rapporterar

Aktiviteter utanför våra logemöten

BDR rapporterar – OSSM har ordet 

Personalia

 Bifrostordens medlemstidning   Nr 3  2015  Årgång 89

Bifrost



 BIFROST   Bifrostordens medlemstidning nr 3  oktober  2015                                                                                        BIFROST   Bifrostordens medlemstidning nr 3  oktober  2015      
   

2 3

OK:
Ordens Kansler 

Christer Smedh

Teknikervägen 56
141 73 Segeltorp
Tel: 08-711 95 03
Mobil: 070-485 47 09

ok@bifrostorden.se

OSM:
Ordens Styrande Mästare 

Lars-Erik Furuskog

Bangårdsgatan 4 A, 
lgh 1104
574 32 Vetlanda
Mobil: 070-542 06 27

osm@bifrostorden.se

OSSM:
Ordens Ställföreträdande 
Styrande Mästare

Patrick G
Lundeberg

Oxbrovägen 21
124 33 Bandhagen 
Tel: 08-91 27 62
Mobil: 070-264 43 37

ossm@bifrostorden.se

OR: 
Tom Stjernschantz

Rågången 10, 175 46 Järfälla
Tel: 08-580 106 47
Arb. 08-580 200 20
Fax:  08-580 131 43
Mobil: 070-827 87 88

or@bifrostorden.se

OC:
Ordens Curator

Thommy 
Brännström

Stora torget 1
572 42 Oskarshamn
Mobil: 070-544 72 52 
 

oc@bifrostorden.se

OM: 
Ordens Marskalk

Hans Wallberg

Önneredsvägen 34 B
426 57 Västra Frölunda
Tel: 031-47 15 00
Mobil: 070-647 15 85

om@bifrostorden.se

OH:
Ordens Härold

Jon Asp

Svärdsgatan 1 A
574 36 Vetlanda
Mobil: 070-512 74 45

oh@bifrostorden.se

OI: 
Ordens Intendent

Allan Jensen

Nämndemansvägen 15
178 37 Ekerö
Tel: 08-560 369 69
Mobil: 070-571 10 10

oi@bifrostorden.se

BIFROSTORDENS MEDLEMSTIDNING

BIFROSTORDENS KANSLI
Gotlandsgatan 44  •  116 65 Stockholm  •  Tel: 08-640 21 23

Öppet: Måndagar 9.00-13.00 
kansliet@bifrostorden.se •  www.bifrostorden.se

Plusgiro: 19 99 71-3  •  Bankgiro: 625-0419

ANSVARIG UTGIVARE
Bifrostorden, Sverige  •  Lars-Erik Furuskog  

Upplaga: 3.200 ex  •  Utkommer med 4 nummer/år

STIFTELSEN BIFROSTBÅGEN
Gotlandsgatan 44  •  116 65 Stockholm  •  Tel: 08-640 21 23  

 Plusgiro: 35 22 87-7  •  bifrostbagen@bifrostorden.se 

 

 

Ordens Direktorium

BIFROSTS REDAKTION 
redaktionen@bifrostorden.se

JAN SVENSSON Redaktör
St. Trädgårdsgat. 15 A  •  593 35 Västervik  •  Tel: 0490-370 57  

Mobil: 073-074 10 19  •  jan.vastervik@gmail.com

PRODUKTION
Rapp Tryckproduktion AB  •  Vasagatan 1 • 573 31 Tranås 

 Tel: 0140-38 55 63  •  hakan@rapptryck.se
 

 Ordens Räntmästare

  Medlemstidning för Bifrostorden  nr 3   2009 Årgång 83

  Medlemstidning för Bifrostorden  nr 3   2009 Årgång 83 

Bifrost
Tema Uppsala

Ur innehållet:
OSM och OC har ordetSån´t som hänt utanför logernaLogerapporterIntervju med Jon AspResultat från Bifrostgolfen PersonaliaBifrost   Medlemstidning för Bifrostorden  nr 4   2010 Årgång 84Bifrost

	 I detta nummer bl.a:

	 Sån´t	som
	hänt	utan

för	logem
ötena

	 BDR	info
rmerar

	 Nya	storlo
geindelni

ngen

	 Tema	Car
olus	&	Ka

rlskoga

	 Rapporte
r	från	log

ernas	sam
manträde

n

	 Tankar	fr
ån	en	Vete

ran

	 Personali
a 

BIFROSTORDEN

OL:
Ordens Lagman 
Bo Löfgren

Trädgårdsgatan 10
572 30 Oskarshamn
Tel: 0491-185 84
Arb. 0491-76 73 41
Mobil: 070-377 72 77

ol@bifrostorden.se

Bästa läsare av vår tidning Bifrost!

Så kan vi lägga sommaren 2015 till 
handlingarna och leva på minnen av 
denna. Första delen med regn, blåst och 
kallt. Andra delen med sol och värme. 
Det måste ju innebära att alla är nöjda, 
både de som vill ha lite svalare och de 
som tycker om värme.

Sensommaren har gått åt till att planera 
höstens begivenheter, både för mig och 
för er alla som engagerar er i era loger. 
Mästaren har ett stort ansvar för hur 
riktlinjerna skall dras upp, men han skall 
också ta hjälp av logens bröder.

Värna Orden!
Under de år jag arbetat i ordensled-
ningen har vi försökt att föra ut både vårt budskap och vårt höga ideal. Vi 
vill att fler människor skall känna till Bifrostorden och förknippa det med 
något gott. Vi har kommit en god bit på väg, men vi måste ändå fortsätta att 
göra positiv propaganda för vår Orden. Detta gäller förstås inte bara utåt, 
utan vi måste också vara rädda om varandra inom Orden. Tillsammans är vi 
starka och hela vår uppbyggnad grundar sig i god vänskap, kamratskap och 
ett gediget broderskap. Alla de stipendier som vi delar ut, från företrädesvis 
Ullman- och Norinderstiftelserna, i olika sammanhang har gjort att Orden 
tagit ett stort steg framåt och vi syns nog mera nu än vi någonsin gjort.

Vi skall också visa vår Bifrostlogga i olika sammanhang. Många loger 
trycker upp t-shirt, piketröjor, kepsar, klistermärken mm och det är bra att vi 
syns. Var också noga med att ni har flaggan hissad vid era sammankomster. 
Allt sammantaget gör att vi profilerar oss och att vi kan göra vår Orden mera 
attraktiv. Är det någon som frågar, så berätta gärna om allt det fina vi står 
för och var stolt över att du tillhör Bifrost. Man behöver inte gå in på det 
vi vill hålla för oss själva. Det vi skall tänka på, och det är viktigt, vi skall 
använda vår grafiska profil. Den finns att ladda ner på vår hemsida och den 
är framtagen i färg, svart/vit och för kuvert. Om vi alla använder denna blir 
vi enade under samma symboler och snart är vi ett begrepp som har ett starkt 
varunamn. Jag vet att det i flera loger nu är lite kö för att få komma med. 
Detta ökar också intresset och det gläder mitt Bifrosthjärta.

Bröder, systrar och övriga läsare. Jag önskar er en fortsatt trevlig och givande 
höst och hoppas att vi ses någonstans ute i landet.

Vi Bifrostare har det bra – Vi har varandra.

Lasse Furuskog, Ordens Styrande Mästare

OSM har ordet

Låt oss hjälpas åt att stärka 
Bifrostordens varumärke!
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Vänta inte till sista manusdag med 
att skicka in referat!
Respektera manusstoppet!

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

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

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

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

Manusstopp:    15 november 2015
I brevlådan:     Senast vecka 50

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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OBSERVERA! Det är kort tid för anmälan och betalning till 

årets Riksting! Vänta inte. Anmäl Dig nu! Inbjudan i tidningen.

I detta nummer följer som bilaga en historieskrift författad av Runheimsbrodern 

Astor Baldesten. Den 8-sidiga bilagan kan tas loss från tidningen och 

därmed användas i egna logesammanhang.

Stockholmslogerna bjuder in till Bifrostordens Riksting
Aktiviteter utanför logearbetet – Logerapporter – BDR rapporterar – Personalia 

Unik bilaga om Bifrostordens Historia
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Aktiviteter utanför våra logemöten
Under ovanstående rubrik presenterar vi händelser, upple-
velser, reseminnen, utflykter och mycket, mycket mer. Alltså 
allt som inte sker i kapitelsalen under våra logemöten. Ar-
tiklarna bör dock ha en viss koppling till vår Orden. För-
fattare kan vara vem som helst. Inte nödvändigtvis logens 
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

1 S:t Örjan, Stockholm
Direktorieavslutning den 11 juni 2015
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Gemytlig samvaro vid matbordet

BIFROST

Forts. på sidan 6

Format och priser

Utgivning och materialdagar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nå en intresserad 
målgrupp genom 
vår ordenstidning

Logen 5 Åsagård

kansliet@bifrostorden.se

Nr Till läsare Manusstopp  Ansvarig temasidor
Nr 1 Vecka 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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På exakt samma datum och samma plats som föregående år avhöll 
S:t Örjan sin traditionella direktorieavslutning även detta år. Skill-
naden var emellertid att Bengt Holmsten var förhindrad att hämta 
deltagarna vid Strandvägskajen p.g.a. att det numera finns en bro 
över Ryssviken och Bengts båt ”Nella” har för hög mast för att 
komma under bron. Vi fick därför ta oss på annat sätt till klubbhu-
set i Ryssvikens marina. Detta förringade på intet sätt trevlighe-
terna runt evenemanget. 
En direktorieavslutning kan sägas vara ett mera informellt direk-
toriemöte. Detaljer runt vår loges verksamhet diskuteras på ett 
informellt sätt och självklart bidrar Bengts hemlagade mat och 
inköpta drycker till detta. En tradition vid dessa återkommande 
tillfällen är att Kjell-Åke Nilsson arrangerar en tipspromenad i 
omgivningarna med tretton mer eller mindre kluriga frågor. Den 
som löste de flesta av dessa var ingen mindre än undertecknad 
referent, som bevärdigades med en flaska vin för sina kunskaper. 
Som framgår av bifogade bild, tagen av Peter Biro, kan man tyd-
ligt se hur informell årets direktorieavslutningen var. 

Bo Haufman

Samling kring kaffebordet

Vår seniorklubb, eller ”Gubbaklubben” som våra fruar föredrar 
att kalla oss, hade avslutning för säsongen måndagen den 11 maj. 
Vi var 22 gubbar som samlats för att äta och ha trevligt. 
Som vanligt var det Åke Ekeroth, Uno Kling och Kenneth Ahlin 
som hade fixat det hela, men även andra bröder ställde upp. Ken-
neth hälsade oss välkomna och avslutade med skål för gubbak-
lubben. Alla lät sig väl smaka av de olika sillinläggningarna och 
färskpotatisen, och för varje gång någon sa skål så steg stämning-
en ytterligare. 
Det visade sig att vi hade många duktiga historieberättare ibland 

7 Junehus, Jönköping
Samling med ”Seniorklubben” den 11 maj

oss. Detta var verkligen en dag när alla trivdes och den härliga 
bifrostandan gjorde sig påmind. Innan vi bröt upp avtackades de 
som arrangerat festen av vår Mästare Jörgen Steen.

Calle Gran
BIFROST

7 Junehus, Jönköping
Tysklands-resan
Vår broder Kenneth Ahlin hade arrangerat en tre-dagars resa till 
Burg i Tyskland. Det var seniorklubben som åter skulle ut och roa 
sig, men denna gång med damer. Även damlogen Stjärnbågen var 
medbjuden vilket resulterade i att bussen fylldes till sista plats. 
Resan startade från A6 klockan 07:00 på Kristi-himmelfärdsda-
gen. Från början gick allt som planerat men några kilometer innan 
färjeläget var det stopp. Vi satt fast i kön i över fem timmar, dels 
på grund av helgtrafiken men även för att färjan till Rostock var 
trasig och tagen ur drift. 
Det var en lång väntan men i goda vänners lag går allt bra. Bus-
sens öl, kakor och kaffe tog snart slut så det började knorra i ma-
garna. Sent om sider började bussen rulla igen.
 Vi anlände till hotellet kl 21 istället för kl 17 och då smakade ma-
ten bra och alla var hungriga. Efter frukost följande dag handlade 
vi ”lite” på Flegards innan vi åkte rundtur på ön med en kunnig 
guide. Vi besåg också ett fantastiskt saltvattensakvarium där tre 
meter långa hajar simmade över våra huvuden. På eftermiddagen 
flanerade vi på ströget i solskenet. Här blev det också tillfälle att 
inta lunch. Middagen, bestod av den förnämliga fisken havskatt. 
Den är bland det bästa man kan äta, men den är rysligt ful. Tur att 
huvudet var borttaget. Nästa dag bar det iväg hemåt men innan 
dess gjorde vi ett stopp på Border shop, ifall någon till äventyrs 
ville handla mera. Vi som var med tackar personalen på bussen 
samt Kenneth och hans medhjälpare för en trevlig utflykt.

Calle Gran
BIFROST

13 Torkild, Södertälje
Vänafton onsdagen den 22 april 2015
Onsdagen den 22 april hade logen en förövning till Rikstinget 
i form av Vänafton, och då med tysk anknytning. Sammanlagt 
55 personer varav 19 damer och tre gäster (presumtiva bröder) 
deltog. Vi underhölls vi av mässingssextetten Mälarblecket, tre 
damer och tre herrar som verkligen hanterade sina instrument på 
bästa sätt. 
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Bifrostordens Riksting
Rikstinget är Ordens högsta beslutande organ. Riksting 
hålls en gång om året normalt kring månadsskiftet april/
maj. En av Ordens grundloger är då värd för tinget. För-
utom Riksting ges Grad X. BifrostDamernasRiksorga-
nisation, BDR, har då också sin årliga sammankomst. 
Under Rikstingshelgen har vi också en gemensam 
bankett. BDR och Bifrostorden delar ut stipendier vid 
dessa tillfällen.

År Plats Värdloge Datum
2016 Uppsala 27 Odinsal 22-24 april
2017 Västerås 3 Aroshus 5-7 maj
2018 Karlstad 14 Solheim 4-6 maj

BIFROST

BIFROST

Efter samling i Galleriet blev det intåg i Matsalen till musik. M 
Assar Åberg hälsade välkommen, och därefter informerade Mu 
Patrik Berg och K-ombud N-B Nilsson om kvällens övningar. 
Dessa inleddes med konsert av Mälarblecket, och rejäla applåder 
visade på deltagarnas uppskattning.
Dags för maten, tysk sådan. De goda rätterna sköljdes ner med 
tyska drycker av olika slag och styrkor. Mellan tuggorna gällde 
det även att sjunga, och givetvis inleddes med Trink, trink…, di-
rekt följd av den obligatoriska hyllningen till helan. Sångerna i 
övrigt varierade mellan: Problem att köpa byxor, felaktigt utförd 
ansiktslyftning samt hyllning till ölet, allt till ackompanjemang av 
Mälarblecket.
Efter måltiden informerade M Assar Åberg om Bifrostorden i 
allmänhet och logen 13 Torkild i synnerhet. Detta speciellt för 
gästerna. Han framförde även tack till Mälarblecket och arrangö-
rerna. Därefter följde avslutningen av mat-, musik- och sångde-
len, och då givetvis med Tyrolerhatten. 
Resten av kvällen förflöt under djupa samtal, mer eller mindre 
sanna historier, samt lotteridragning, innan deltagarna lämnade 
med tack och glada miner.

Nils-Bertil Nilsson, K-ombud

Från matsalen med mässingssextetten i bakgrunden 

23 Forsete, Malmö
Klubbafton den 20 maj 2015
Inför sommaruppehållet tyckte vi i Forsete att det var lämpligt 
att samla bröderna till en gemensam träff med både god mat och 
fysisk aktivitet. Valet föll på Boule. Vi var 24 st som samlades på 
Drottningtorget i Malmö i det före detta Vagnmuseet, men som 

numera huserar Boulebar. Strålande majväder innebar att vi kunde 
samlas på uteserveringen och avnjuta en enkel måltid bestående 
av franska ostar och andra klassiska delikatesser. Efter mat, dryck 
och mingel samlades vi i Boule-hallen för spel. 
Boulebar ställde upp med en instruktör som ledde oss vilsekomna 
bröder rätt. Men det innebar inga problem. Boule är ett spel med 
väldigt enkla regler. Däremot är det öppet för psykningar och an-
dra tjuvtrix. Vi delades in i lag, och spelet kunde börja. Man kunde 
tydligt se vilka av bröderna som spelat aktivt tidigare. Lennart 
Bengtsson och Bo Friis spelade i en klass för sig, och deras res-
pektive lag gick också till final, där det blev oavgjort. Efter särspel 
stod Lennarts lag som segrare. Laget bestod förutom Lennart även 
av Mikael Juvin och Torbjörn Lundström. De förärades medaljer 
och såg oförskämt nöjda ut. Efter avslutat spel bjöds vi på ett glas 
pastis som är en typiskt fransk aperitif.
Därefter avslutades kvällen i baren för en del, medan andra begav 
sig hemåt. 
(Boulebar finns i både 
Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Jag kan verkligen 
rekommendera att förläg-
ga en klubbafton där.)

Rolf Magnusson

Segrande laget från 
vänster Mikael Juvin, 

Lennart Bengtsson och 
Torbjörn Lundström

28 Gondler, Kalmar
Klubbafton med whiskyprovning den 21 maj
Torsdagen den 21 maj 2015 var 17 logebröder samlade för att för-
djupa sig i nya whiskysorter. Denna träff var ett önskemål från 
tidigare träffar för att nu pröva whiskysorter med ”rökig doft och 
smak”. Jonas Hagström och Toni Lavi som ingår i logens aktivi-
tetsgrupp bjöd in för avsmakning och bedömning. Utbudet bestod 
av olika sorter med härstamning från Islay och från ön ”Isle of 
Sky”. Efter Toni Lavis eleganta presentation av sorternas speciella 
egenskaper och tillverkarnas uppfattning av smak och doft samt 
eventuell tillgång i Systembolagets standardsortiment, uppstod 
en livlig diskussion och uppfattning av sorternas olika egenska-
per beträffande doft och smak. Här fanns ingen brist på varia-
tioner och fantasier av deltagarnas skilda uppfattningar tyckande 
av smak och doftsensationer. Några tyckte att smaken och doften 
kunde härröras till torvmosse, finkel, jod, gummidäck, skogs-
brand, menthol, bränd torv, spritig vanilj etc. Avsmakningen gjor-
des även med tillförsel av några droppar vatten glaset. 
Kvällen avslutades med att Jonas bjöd in till landgång och öl var-
vid det framkom öns-
kemål om vidare träffar 
för avsmakning av ädla 
drycker. Ett stort tack 
till Toni och Jonas för 
upplägget och förbere-
delse av denna trevliga 
kväll.

Ture Holgersson 

Längts ner till vänster 
vår engagerade 

”lärare” Toni Lavi 

28 Gondler, Kalmar
Sommarevenemang den 23 juni 2015
Ingvar Oscarsson 
vid balansövning 

med boll

Vår aktivitets-
grupp hade tisda-
gen den 23 juni 
kallat till stor fest 
i Scoutstugan 
i Lindsdal (lite 
norr om Kalmar) 
och en bra fest 
blev det. Alla vi 
tolv kom i det 
kanske mindre 
angenäma vädret, 
lite kallt och regnet hängde i luften och öste ner också, men bara 
ett tag.En av aktivitetsgruppens medlemmar, Jonas Hagström, in-
formerade oss om hur tävlingen skulle gå till. Med klara besked 
beskrev han rutinerna för tävlingen och nästan alla förstod direkt. 

Alla var laddade till tusen. Spänningen ökade och alla sneglade på 
varandra med den enda tanken i huvudet, att vinna! Det var fem 
stationer. Vi gick i tregrupper för att ingen skulle fuska, viktigt 
att hålla koll på varandra, för det var ju allvar. Priset till segraren, 
gratis mat och varma applåder. 

Det var fem grenar, pilkastning, balansövning med boll, kast 
med hästskor, det krävande vattenprovet och pinnen genom röret. 
Spänningen var nästan olidlig och brödernas ansikten förmedlade 
beskedet att inte göra sig påträngande. Vänskapen sattes på höga 
prov. Det dallrade i luften, man kunde höra stönanden från vissa 
bröder som tyckte att de hade misslyckats, men så plötsligt hade 
den siste brodern gjort sitt. Där stod vi nu och tittade på varandra 
med vänskapens ögon tindrande och log åt varandra. Enväldig do-
mare var Jonas. 

Ebbe Sondér 
vid kast med 
hästskor, Jan 
Sellman kollar

Under tiden som 
detta spännande 
utspelades hade 
vår andre med-
lem av aktivi-
tetskommittén, 
Toni Lavi, grillat 
ute och i delvis 
regn, men ändå 
åstadkommit en 
bejublad mål-
tid bestående av 
fläskkött, gril-
lade grönsaker 
med mera. 

Efter mycket eftersnack och trevlig samvaro runt borden, dekla-
rerade Jonas att vinnare i tävlingen blev Tommy Eriksson, vilken 
höjdes till skyarna av stormande applåder. Vår Mästare Bo-Len-
nart Holmsten tackade så mycket för det fina arrangemanget och 
önskade en repris nästa år. Vi tackar vår fantastiska aktivitetskom-
mitté för ytterligare en trevlig tillställning.

Jan Sellman

BIFROST

31 Rimfaxe, Helsingborg
Våravslutning med bangolf

Till vänster vinnaren i 
Rimfaxes 

bangolfmästerskap 
Lennart Juhlin

Traditionellt avslutas vå-
rens aktiviteter i Rimfaxe 
med bangolf. I år var vi 
14 bröder med fem damer 
som samlades på Kärnans 
Bangolfbana i Helsing-
borg för att avgöra vem 
som blir årets mästare i 
bangolf. Alla gick ut hårt 
för att samla så få poäng 
som möjligt. Efter 18 hål stod Lennart Juhlin som årets mästa-
re med vår Munskänk Åke Hylander som god tvåa efter en svår 
kamp med hustru Ann-Christin. Första pris en alldeles egen golf-
putter och andra pris en flaska med delikat innehåll. Eftersnack 
vid grillen med korv, kaffe och annat att dricka. 
Logens Mästare meddelade bl. a. att vår broder Erik Jackland 
lämnat oss efter en lång tids sjukdom, vi håller parentation för 
honom den 21 augusti, att OD besöker oss den 11 september och 
lite annat. En skön kväll efter sommarens kanske första dag.

Olle Bergqvist

24 Gungner, Borås
Brödraträff fredagen den 22 maj 2015
Festkommittén inom 24 Gungner anordnade i maj en brödraträff 
hemma hos Mästare Fredric Björk. Ett 30 tal bröder ställde upp 
till träffen, tyvärr en blåsig och regnig kväll. Allt försiggick utom-
hus med tält uppsatta. Aftonen gick i tysk stil, så kockarna Kennet 
Lundahl och Lars Nilsson fick arbeta hårt med att grilla bratwurst 
samt värma surkål. Fem nya tilltänkta bröder var inbjudna och 
samtliga kom. Nya band knöts och en föryngring är på gång. Un-

der kvällen steg 
stämningen, men 
fram mot mid-
natt var nog alla 
g e n o m f r u s n a 
och tackade för 
sig. Ett stort tack 
till festkommit-
tén som ordnade 
träffen.

L. Eliasson

Kockarna Ken-
net Lundahl och 
Lars Nilsson vid 
grillen

26 Vanadis, Karlskrona
Höstupptakt den 12 augusti  2015
I den underbara höstkvällen den 12 augusti samlades ett antal brö-
der i Rolf Skogs stuga långt ute i skogen några mil utanför Karls-
krona. Bröderna hade en trevlig afton med grillning, fika och ”lite 
annat gott”.

BIFROST
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Mästaren Jens Östling berättade lite om höstens planer för logen 
som börjar med en gradgivning i Grad I den 21 augusti. Han sa 
vidare att där kommer inte mindre än sex recipiender och att vi nu 
har kö för sökande till logen. Under hösten kommer det att bildas 
en damloge i Karlskrona också. I övrigt blir det sedvanliga träffar 
enligt fastställd plan.Rolfs fru bjöd på nybakade bullar till kaf-
fet, vilket blev mycket uppskattat. Hon hade dessutom försett oss 
med en bukett med vackra höstblommor. Rolf tog därför chansen 
att ge dom som typ ”mästarbordets blommor” till en uppskattad 

broder som sliter 
och drar med lo-
gens lotteri och 
även har skänkt 
massa vinster. 
Hans namn är 
Ove Rickardsson.

Rolf Skog

Ingen nämnd och 
ingen glömd. Vi 
kunde dock varit 
fler.

15 Norheim, Västervik
Utdelning av Veterantecken
Man kan göra en bifrostbroder glad och tacksam genom att Mäs-
taren eller någon som har befogenhet gör en punktinsats då och 
då. I det här fallet tänkte jag på Sven-Olof Hallberg som fick sitt 
Veterantecken i soffan hemma i vardagsrummet. Han är lite han-
dikappad och har svårt 
att komma till ordenslo-
kalen. Det är sällan man 
ser en mer stolt och vär-
dig broder. Sven-Olof 
har varit och är en tro-
gen medlem sedan 1989.
Kanske något att tänka 
på att ett besök i hemmet 
eller på ett äldreboende 
är mycket värdefullt och 
uppskattat.

Jan Svensson

Mästare Urban 
Johansson och Sven-

Olof Hallberg med sitt 
Veterantecken

9 Carolus, Karlskrona
Kamratafton den 27 augusti  2015
Torsdagen den 27 augusti hade vi en s.k. kamratafton, där vi hade 
möjlighet att bjuda in tilltänkta recipiender. Vi hade två nya som 
var mycket intresserade. Det var också ovanligt få bröder som 
kom till vårt logehus denna kväll. Men vi var 18 själar som ”kas-
tade sig” över det goda matbordet, som bestod av den traditionella 
tacosbuffén, och samtliga uppskattade maten som vår Munskänk 
Tomas hade jobbat 
med under efter-
middagen. 

Rolf Jansson

Några av bröderna 
på  Carolus 
kamratafton

BIFROST

24 Gungner, Borås
Brödraträff med systrar från Draupner
Så var det dags för vår årliga sammankomst ”surströmmingsfest” 
där även vår damloge Draupner bjudits in. Surströmming i all ära, 
i år var det många nya som aldrig ätit detta tidigare. Själv satt 
jag bredvid en danska som aldrig ätit surströmming förut. Hon 
blev så förtjust och tyckte det var jättegott. Ju mer fisk som åts 
desto mer steg stämningen, kanske hjälpte nubbarna till att höja 
glädjen. Efteråt tog en god ostbricka vid och sedermera kaffe. Vid 
midnatt kom taxin och hämtade oss. Till slut vill jag rikta ett stort 
och varmt tack till broder Gustav Lundström med hustrun Helena 
som anordnar detta 
år efter år. 

Ett stort tack från 
oss alla!

L. Eliasson

Några av 
deltagarna vid sur-

strömmingsfesten

BIFROST

27 Odinsal
Utflykt till Rosheims sommarloge den 4 juli
Som vanligt när Rosheim bjuder till sommarloge var vädret vack-
ert. Solen sken i kapp med de åtta Odinsalbröder som valt att 
 besöka Rosheim denna dag. Vi hade en recipiend  
 med oss, Matte Bergqvist, som prövades för   
 Grad IV och det gick bra. Den trevliga gradgiv-
 ningen avslutades med en väldigt god och ”somrig”  
 brödramåltid, varmrökt lax med färsk potatis till  
 sammans med svalkande dryck. 
 Vad passar väl bättre en sommardag i Roslagens  
 famn? Intet! 
 Det var ett glatt gäng som reste åter mot Uppsala  
 nöjda och glada efter en trevlig dag i Norrtälje.

Thomas Hellsten

Loger och OD:s skrivschema i Bifrosttidningen
Nummer Temasidor Riksting OD skriver
2015/3 19 Gagnrad, Borlänge  OSSM  Patrick G Lundeberg
2015/4 12 Nicopia, Nyköping  OC  Thommy Brännström
2016/1 27 Odinsal, Uppsala R/2016 OI  Allan Jensen
2016/2 10 Withala, Vetlanda  OM  Hans Wallberg
2016/3 20 Vesthav, Göteborg  OK  Christer Smedh
2016/4 16 Runheim, Järfälla  OR  Tom Stjernschantz
2017/1 3 Aroshus, Västerås R/2017 OH  Jon Asp 
2017/2 22 Righeim, Gävle  OL  Bo Löfgren
2017/3 Förening  OSSM  Patrik G Lundeberg
2017/4 25 Alvheim, Eskilstuna  OC  Thommy Brännström

2 Eyrabro - Havamal
Livets vatten, den 22 maj 2015
Tre bröder i logen har startat en löst sammansatt Whiskyklubb. 
Bröderna heter Thomas Lindkvist, Lars-Inge Olsson och Lennart 
Niklasson. För att visa att dom kan, så beslöt dom att ordna en 
kväll med Provning av sex olika whiskysorter från Skottland, när-
mare bestämt från Midland. Inte mindre än ett trettiotal bröder 
hade hörsammat inbjudan. Nu var inte alla whiskysorterna från 
Midland, men det anses att namnet Midland har en bättre klang än 
något annat namn. Men en av whiskysorterna var en ”dark horse” 
och det gällde att lista ut vilken och det var inte så lätt. Några 
kunde och det var duktigt. Denna ”dark horse” var en whisky från 
Japan och det var alltså inte så lätt att urskilja denna. Japanerna är 
med andra ord duktiga på mer än bilar. Det ingick även en land-
gång, för man blir inte så mätt på whisky. De närvarande bröderna 
tyckte att detta var en lyckad tillställning och önskade Klubben 
ett långt liv.

De församlade bröderna lyssnar på hur de ska attackera de sex 
whiskyvarianter framför sig

21 Midgård, Linköping
Grillparty
Christer och Cecilia hade åter bjudit in Midgårdsbröderna och 
Idavall till Spansk grillkväll den 15 juni före semester och som-
maruppehåll. I inbjudan framgick att det var dukat med nygrillat 
kött, korvar m.m. Ca 40 bröder och systrar hade hörsammat inbju-
dan till en vacker kväll i värdparets trädgård.
Efter att ha avnjutit en god måltid var det dags för lite tävlingar. En 
av lekarna var att kasta stövel någon lyckades att få minuspoäng 
då stöveln landade åt fel håll. En annan gren var att stapla kuber 
– en van staplare var Gunnar Eklöv som vann överlägset. Utöver 
ovanstående fanns ytterligare tre tävlingar, där många deltog med 
stor entusiasm. Värden hade naturligtvis även ordnat vinster till de 
tävlande, som mottog dessa med stor glädje.
När solen var på väg ner var det dags att tacka värdparet för en 
mycket trevlig afton och vända hemåt och se fram emot en kräft-
skiva i augusti, innan logearbetet startar med nya krafter..

CEM

BIFROST
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25 Alvheim, Eskilstuna
Golfmästerskap den 10 september 2015
Då kom den dagen som alla golfspelande bröder i Alvheim hade 
sett fram emot. Tyvärr så kunde inte förra årets vinnare Baltzar 
Karlsson ställa upp. Han valde paraplydrinkar i Turkiet istället.    
               
Det var tio bröder som ställde upp med sikte på vinst. Efter lite 
mer än fyra timmars spelande så hade vi en överlägsen vinnare. 

Det var Sören Lindell som hade presterat ett resultat som ingen 
annan kunde överträffa. 

En stort tack till Björn Brodd, Berndt Larsson och Agne Olofsson 
som hade ordnat med hela tävlingen.

 Resultat
 Sören Lindell   68
 Conny Halvardsson 72
 Lars Brandell  76

Conny Halvardsson

Ett femtontal golfande bröder släpptes ut på Eskilstuna golf-
klubbs välskötta 
banor

Håkan 
Gustavsson gör 

ett mästerligt slag 
från bunkern

Segraren  i 25 
Alvheims golf-
mästerskap Sören 
Lindell i mitten
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29 Rosheim, Norrtälje
Bussutflykt den 29 augusti 2015
13 förväntansfulla bröder steg ombord på den buss som vi hyrt 
av vår medlem Bengt Fridström, ägare till Fridströms Busstrafik. 
Resans mål var Riksdagshuset, där Riksdagsman Per Lodenius 
väntade för att guida oss runt i såväl Gamla Riksbankshuset (nya 
Riksdagshuset) som Gamla Riksdagshuset. Våra stora förvänt-
ningar uppfylldes på ett utomordentligt sätt, Per kunde berätta 
om både den konstnärliga utsmyckningen av lokalerna som olika 
händelser som utspelat sig, bl. a. när kungen skulle inviga nya ple-
nisalen och samtliga ledamöter reste sig samtidigt varvid ett litet 
puffljud uppstod, likaledes när ceremonin var slut och kungapa-



ret skulle lämna lokalen. Då kunde en pinsam tystnad förnimmas 
samt några förlägna fniss. Orsaken till blamagen var gasdämparna 
i de nya stolarna. Det dröjde inte alls länge innan dessa var bytta. 
Förutom att vi fick höra Per berätta så utförligt om alltsammans 
så var ju den ståtliga prakten i de gamla lokalerna enastående, 
väl värd ett besök. Att man hört i snart sagt alla tonarter att leda-
möterna i Sveriges Riksdag är privilegierade fick vi här påtagliga 
bevis för. Exempelvis, vilken annan arbetsplats har tillgång till en 
”riktig” post? Att det dessutom finns en resebyrå i huset gjorde 
inte saken sämre. Om det nu berodde på att resan startade så ”ti-
digt” eller om många tyckte att ”det där har jag sett förut” så vill 
jag bara säga, ni gick miste om en fantastisk upplevelse, där är vi 
ett stort tack skyldiga till vår blivande logebroder Per Lodenius. 
Dagen avslutades med att vi gick in i Gamla Stan för en bit mat 
och något att läska gommen med. Sammantaget kan jag påstå att 
vi som offrade Melodikrysset eller en extra sovtimme den dagen, 
vi ångrar oss inte ett dugg. Tack också till Kulturkommittén för 
detta initiativ.

Fingal

Rosheim besöker Riksdagshuset
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29 Rosheim, Norrtälje
Vad händer i 29 Rosheim i höst?
Kulturkommittén i 29 Rosheim har dragit igång en höstfest med 
mat och dans där bröder och systrar med respektive samt presum-
tiva systrar och bröder är välkomna. Evenemanget äger rum den 
7 november i Lännagården, Hysingsvik. Förplägnaden består av 
en två rätters måltid och dansmusiken svarar Henkes orkester för. 
Kulturkommittén hoppas att detta skall bli ett återkommande eve-
nemang. Inbjudan har gått till oss närstående herr och damloger 
men i mån av plats kan även andra bröder och systrar boka in sig 
på Portalen. Att datumet är satt till november beror i första hand 
på att det är då som det är som mörkast och gråast så då behöver 
man något extra för att förgylla tillvaron. 

Att vi valde Lännagården beror främst på att det finns nästan 
obegränsat med parkeringsplatser, både för personbilar men även 
husbilar/husvagnar har gott om plats. För dom som inte väljer att 
köra själva har vi planerat att hyra busstjänst av vår logebroder 
som äger Fridströms Busstrafik i Rimbo. Om några har planer att 
övernatta i Norrtälje så rekommenderar vi Hotel Roslagen som 
ligger bara några steg från busshållplatsen. 

Varmt välkomna!
Kulturkommittén 29 Rosheim

BIFROST

14 Solheim & Solgerd, Karlskoga
Sommarutflykt den 22 augusti 2015
Logen 14 Solheim hade bjudit in alla sina bröder och Solgerds 
systrar med respektive till den traditionella utflykten. Uppsam-
lings-och startplats var hemma hos Anders och Eva Press i Kris-
tinehamn. Här bjöds vi på en underbart god och fräsch pajlunch 
med pikanta tillbehör av olika slag. 
Med trinda magar äntrade vi sedan våra bilar och styrde iväg mot 
Karlskoga. Vårt mål där var Björkborns herrgård där vi skulle 
hälsa på Alfred Nobel. Ja, han var ju visserligen borta ur tiden 
numera men hade arbetat där med utveckling av dynamit och ka-
noner och en hel del andra explosiva saker. Väl framme togs vi 
emot av trevliga guider och blev visade Alfred Nobels laborato-
rium som var bevarat som det såg ut på hans tid. Ja, det fanns 
många intressanta saker att titta på men vad var det för gammal 
herre i mörk kostym som satt där inne i ett hörn av laboratoriet? 
Han såg ju dessutom ut precis som Alfred Nobel. En spontan och 
livlig diskussion uppstod bland oss besökare om det var en stor 
docka eller rent av en levande person som satt still utan att röra 
sig. Till sist lyckades dock guiderna övertyga oss om att det var en 
mycket naturtrogen docka.
Vi fördes vidare till herrgårdsbyggnaden för att se på denna. När 
alla satt sig till rätta på ett rum i övervåningen berättade en guide 
för oss hur det var på den tiden som Alfred Nobel bodde i herr-
gården. Vid hennes sida i en stol hade de tagit med sig och satt 
samma docka som vi såg på laboratoriet. Det var väl onödigt att 
släpa med den tyckte nog många av oss. Den sensationen var ju 
reda passerad skulle man kunna säga. Döm då om vår förvåning 
när ”dockan” plötsligt reser sig upp och säger- ”Det är jag som är 
Alfred Nobel och jag känner till de här sakerna bäst så nu över-
tar jag informationen.” Sedan kan man ju säga att vi nästan fick 
direktinformation av Alfred Nobel själv och han berättade också 
i jagform hur han agerat i olika faser av sitt liv. Här återger jag i 
väldigt stora drag delar av den berättelsen. 
Alfred Nobel föddes år 1833 i Stockholm som ett av åtta sys-
kon. År 1842 flyttade familjen till Sankt Petersburg sedan faderns 
verkstad gått i konkurs. Efter en trög start gick företaget allt bättre 
ända fram till den ryska revolutionen. År 1863 återvände fadern 
och Alfred till Sverige där Alfred började forska om sprängämnen 
med särskild inriktning på nitroglycerin. Olika experiment gjor-
des i en försöksfabrik i Heleneborg i Stockholm. 
Under sin tid i Paris träffade han upptäckaren av nitroglycerin 
Ascenio Sobrero och insåg att kraften i detta ämne måste tonas 
ned för att det skulle bli användbart. Han uppfann sedan dynami-
ten 1866 och fick patent på uppfinningen 1867. En av fördelarna 
med dynamiten var att det blev möjligt att transportera explosiva 
ämnen med stor säkerhet.
Vid årsskiftet 1893/1894 köpte Alfred en stor aktiepost i Bofors 
i Karlskoga för en miljon kronor. Något senare blev han ensamä-
gare till fabriken och industrier i närområdet. Under åren 1894 
till 1896 bodde han i Björkborns herrgård i Karlskoga där han 
arbetade med sin vapenfabrik. När Alfred Nobel dött 1896 och 
hans testamente skulle lagföras blev det en tvist mellan Sverige 
och Frankrike. Den franska staten hävdade att Frankrike borde 
uppfattas som hans hemland eftersom han hade ett hus som han 
använt som bostad där. Vid uttolkningen av vem som skulle få 
fördel av testamentet spelade den tidigare disponenten Sohlman 
en framträdande roll. Han framhöll och argumenterade för att en 
mans boning var där han har sina hästar och såg också till att Al-
freds hästar hade sina stallplatser på herrgården. Till sist beslöt 
en fransk domstol att ” Där en man har sina hästar där anser han 
själv att han har sitt hem.” Testamentet lagfördes sedan vid Karl-
skoga häradsrätt och därmed lösgjordes kapital som bl.a gjorde 
det möjligt att instifta Nobelpriset. Alfred Nobels grav finns på 
Norra begravningsplatsen i Stockholm. Efter redovisningen om 

sitt liv fick den ”pånyttfödde” Alfred Nobel rejäla applåder för 
sitt framförande och för sin likhet med den verklige Alfred Nobel.
Utöver alla sina uppfinningar och sin snillrikhet har han ju även 
visat på att det kan vara nog så viktigt att ”ha alla hästar i stallet” 
som ju också ett frekvent använt ordspråk ger uttryck för.
Nu var det dags för fika i den vackra herrgårdsparken och det 
smakade förträffligt men vi måste nu också ta oss till Karlskoga 
centrum där vi skulle bli guidade på en stadsvandring. I närheten 
av Folkets hus i Karlskoga väntade vår guide Anna-Lena Elgh på 
oss. Vi fick se en skulptur som stod uppställd i en rondell. Den 
föreställde några stora hästar som stegrade sig och viftar med 
frambenen högt upp i luften. Bakgrunden till detta är att för länge 
sedan fanns det en cirkus som hade vinterkvarter i Karlskoga och 
på denna cirkus fanns det en ”cirkusprinsessa” som gjorde kon-
ster med sina väldresserade hästar. Skulpturen är rest till minne av 
henne och hästarna. När en av hästarna dog bad hon om att den 
skulle få begravas på Skogskyrkogården. Hon fick inte göra det 
men fick i stället begrava den alldeles utanför kyrkomuren där den 
ligger än i dag. En vacker sannsaga tyckte många av oss. Vi gick 
mot Rävåskullen och såg från utsidan Karlskoga Folkets park som 
inte används som folkpark längre men vissa byggnader kan hyras 
för särskilda arrangemang. Det gamla danspalatset kupolen som 
ibland skämtsamt kallades bytescentralen avtecknade sig tydligt 
mot en bakgrund av grön vegetation.

Alfred Nobel i 
sitt laboratorium

Högre upp på 
Rävåskullen där 
gångstigen gick 
närmare kyrko-
murens utsida 
berättade vår 
guide om graven 
med några barn 
som långt tillba-
ka tillsammans 

gått ett olyckligt öde tillmötes. De hade nämligen då de lekt vid 
gamla ”Tuggenområdet” i närheten av Rosendal hittat en gam-
mal granat som tyvärr hade all sin sprängkraft kvar. Ovetande om 
detta började de leka med den då den plötsligt exploderade och 
släckte de stackars barnens liv. De vilar nu på kyrkogården under 
en gemensam gravsten på vilken det också redogörs för den sorg-
liga händelsen.

Alfred Nobel, 
alias Peter 
Sundh från 
Carolus

Allra högst upp 
på kullen och 
inte långt från 
Rävåsens skola 
finns en jättestor 
kanon uppställd 
med ett långt och 
grovt eldrör rik-

tat mot staden. Det är en gåva från Boforsbolaget till Karlskoga 
kommun. Debatten om det lämpliga i arrangemanget lär ha upp-
tagit betydande utrymme i flera tidningars insändarsidor när det 
begav sig. Gångstigen över Rävåskullen mynnade ut i ett parkom-
råde mittemot Karlskoga kyrka. Där fanns Karlskoga konsthall 
som förr i tiden fungerat som häkte. Konsthallens målsättning lär 
ha varit att presentera en så stor mångsidighet som möjligt i sam-
band med utställningar. Nu var det dags att tacka och ta farväl av 
vår guide. Där skulle vi äta en trerätters middag och samtidigt 

få ta del av en 
kriminalgåta som 
vi skulle försöka 
lösa.
K r i m i n a l g å t a n 
kallades ”Häx-
natt” och utspe-
lades under tidigt 
1900-tal på en större gård i Värmland. Den framfördes av ett 
teatersällskap som hette ”Teater Nolby”. Det var mycket duktiga 
skådespelare och man satt ofta med andan i halsen och undrade 
hur skulle det här sluta. Till sist kom då upplösningen och boven 
visade sig inte vara den som de flesta trott. Fem personer hade 
dock kommit på rätt lösning och bland dem lottades 1:a priset 
ut. Och vann gjorde ingen mindre än Ida, ordförande i damlogen 
Solgerd. Priset var en teater-föreställning med Teater Nolbys, hon 
fick dessutom löfte om att dela med sin hjärtevän. Nöjda med en 
lång mycket trevlig och händelserik dag åkte vi hem, alla vi 35 
som var med, och var ett antal fina minnen rikare.
Men riktigt roligt blir det aldrig om man inte förbereder ordentligt 
vilket man nu är arrangör, skådespelare, guide eller annan uppgift. 
Därför finns det anledning till att säga tack till: Eva och Anders 
Press som lagt upp programmet. Peter Sundh, Inre Ledsagare(IL) 
i Carolus Karlskoga för sitt utmärkta skådespeleri. Dessutom var 
han mer lik Alfred Nobel än Alfred Nobel själv. Teater Nolbys 
alla aktörer för det suveräna framförandet av kriminalgåtan ”Häx-
natt”. Dessutom tack för den goda maten. Genom Er har vi fått en 
kanonfin start på vårt 57:e Bifrostår.

Lennart Nyqvist referent & Lars Lindberg foto 
BIFROST

27 Odinsal, Uppsala
På resa den 4 september 2015
Som vi brukar, genomfördes även detta år en lite längre resa till 
annan loge, denna gång 20 Vesthav. Vi var 15 bröder som med bil, 
tåg eller flyg såg till att komma till Göteborg. Vi anländer i god 
tid så att vi kan ta det lugnt. Vi kollar omgivningen och ”förar” 
som ungdomarna nuförtiden kallar det när de träffas innan festen. 
Med en stelnad oorganisk smälta i handen ropar vi skål, och har 
så trevligt som bara ordensbröder har. På avtalad tid hämtas vi av 
utflyttad Odinsalbroder som guidar oss till Vesthavs lokal. Vi tas 
väl emot och har en trevlig om än lite dyr kväll. 
På lördagen samlas de flesta av oss för en promenad ner till Av-
enyn och angränsande gator. Det regnar så vi söker skydd under 
tak ett flertal gånger, och varje gång finns det som genom ett under 
en bar där vi stannar och passar på att kontrollera sortimentet. 
Vi konstaterar att Göteborg verkar vara en trevlig stad med gott 
sortiment. Lite räkor och råbiff slank också ner. Vi drar oss sedan 
tillbaka till hotellet på kullen för att sluta ögonen en stund innan 
vi fortsätter vårt utforskande av stadens sortiment, denna gång i 
kvarteren kring Järntorget.
När detta skrivs har även fem bröder besökt logen 8 Manheim och 
sex bröder storlogen Tirfing hos 25 Alvheim i Eskilstuna. Det är 
alltid trevligt att gästa andra loger!

Mikael 
Sjölander

Deltagarna lotsas 
vidare av guiden

Forts. på sidan 12
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Välkomna tillbaka efter sommaruppehållet. Den här gång-
en har jag tänkt skriva om det som är positivt. Det finns 
många baciller och virus som vi kan drabbas av. En hel del 
bakterier är nödvändiga i kroppen för att vi ska må bra. En 
av dessa är gladbacillen och den ska vi sprida och dela med 
oss av till många. Däremot är tråkig-viruset tungt att drab-
bas av och det ska vi undvika att sprida vidare till bröder, 
systrar och andra kamrater.
Av de referat som kommit in till redaktionen till detta num-
mer, kan jag utläsa att alla är positiva och glada över att 
få träffas igen i sina loger efter sommaren. Det är också 
positivt att det finns många aktiviteter även utanför logen. 
Där gör möten mellan bröderna och systrarna att vi lär 
känna varandra bättre och därigenom stärks vänskapsban-
den. Skriv mer om sådana träffar, korta referat är minst lika 
bra som långa, ja kanske bättre för då får vi plats med fler. 
Bifoga också foton som visar hur trevligt ni har. Ta helst 
bilderna framifrån, så att man kan se vilka personer som är 
med. En massa ryggar runt matbordet eller en sevärdhet är 
inte så kul, om ni inte har tänkt ordna en gissningslek om 
vem som är fångad på bilden. De flesta insända bilderna är 
dock bra och lätta att redigera för att passa i tryck.
Nästan alla referenter ska ha en eloge för att referat och 
artiklar kommer in snabbt, ibland redan efter ett par dagar 
från tillfället ifråga. Hoppas att just du tillhör dessa ”nästan 
alla”. Det underlättar både för redaktionen och tryckeriet, 
som slipper nattarbete ända in i det sista för att hinna bli 
klara till tidningen ska gå i tryck.
Om det inte kommer så många bröder till en logekväll, så 
skriv då positivt om dem som var där och hur högtidligt 
och trevligt ni hade. Det sprider gladbaciller och får flera 
att komma nästa gång. Att skriva om dålig uppslutning och 
vad det ev. kan bero på sprider ju oönskade tråkig-virus 
och ger negativa tankar, som gör att ännu färre vill komma 
nästa gång.
En positiv anda med glada och nöjda bröder vill vi ha även, 

och särskilt, i vår tidning. 
Nästa nummer av Bifrost-
Tidningen är det sista för 
året. Vi har då nära till jul, 
julfester och glada möten, 
som är bra tillfällen att 
sprida gladbaciller.

Jan Svensson
Redaktör

Redaktören har ordet 
Bifrosttidningen nr 3

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

jan.vastervik@gmail.com

Kåseriet... 
eller ”Alla har en historia att berätta”
Nyvaken 
betraktelse
Nyvaken på sömndruckna 
fötter mot badrummets toa-
lett, stöder pannan i kupad 
hand, armbågen mot knän, 
lyssnande på vattnet som 
åter fyller toalettens kupa. 
Medvetandet återvänder så 
sakta när rummets saker 
och ting återtar sina platser.
Undviker spegelns bild en 
stund tills det svala vattnet sköljt bort nattsömnens kännemär-
ken. Därefter tandborstens vederkvickelse med pepparmint-
smak, nu är jag nästan vaken.
Går ut i köket, tofflor på och glasögon i morgonrockens ficka. 
Ställer kaffepannan med fyra koppar vatten och fyra skopor 
kaffe på spisens häll, nuddar elektronikens osynliga påslag med 
fingertoppen. Omedelbart framtonar en röd färgton runt kaffe-
pannans botten. Tidsfrist tre minuter, den tid det tar att hämta 
morgontidningarna.

Byter tofflorna på väg ut mot kalla träskor, förnimmer och re-
gistrerar, det blir nog varmt vårväder i dag, nickar åt en granne, 
ute i samma ärende som jag själv. Väl inne igen, räddande den 
kokande pannan med sitt livselixir, insuper doften av nykokt 
kaffe med välbehag. Intar kökets trästolar med sina stoppade sit-
sar, slagbordets generösa yta och en första försiktig klunk kaffe 
samtidigt som omslagssidans rubriker granskas. Med en känsla 
av att leva i de bästa av världar, försjunken i ordens budskap, 
halvt frånvarande mumlar jag gomorron till min fru som med ett 
glatt -gomorron tagit plats mittemot. Min dukade kaffekopp lika 
åtrådd av henne avnjuts innan hon sträcker sig efter den lokala 
tidningen. Fortsätter skumma av alla bilagor i en av våra riks-
tidningar, och ytterligare en kopp kaffe, samtidigt som dagen 
tränger sig på med alla de bekanta ljuden.
Ser i ögonvrån min nye granne med tre små barn, på väg till 
dagis eller förskola. Den minste bakåtvänd i framsätets barnstol, 
de andra två hinner med en vända till närmaste vattenpöl stam-
pande med sina stövelklädda fötter, sprudlande av livsglädje. En 
annan individ, grannes hund, en Engelsk Setter barnsligt förtjust 
i barn kommer sättande, stannande framför de vattenplaskande 
barnen, viftande med svansen och hela kroppen, stampande med 
framtassarna iakttagande barnens ansikten som om den frågade, 
får jag vara med och leka. Bilen och familjen kommer så små-
ningom iväg, hunden står kvar en stund, liksom undrande, vän-
der sen hemåt. 
Förbi köksfönstret passerar bilburna och gående vuxna på väg 
till sina arbeten, barn i grupper med sina ryggsäckar, de större 
på cykel eller rent av på knattrande mopeder. Men jag sitter 
lugnt kvar, ingen stress, fyllda 67 år och pensionär, hör min frus 
uppmanande röst - vi äter frukost i uterummet, det är redan 20 
grader varmt där, starta vattenkokaren och hjälp till att duka.
Så här års när träd och blommor grönskar är det inglasade ute-
rummet husets hjärta, en öppen scen med hela tiden skiftande 
scenarion. Ibland till synes på liv och död när rivaliserande små-
fåglar söker partner och markerar sina revir. Frågar min fru mel-
lan tuggorna, hur ”ser” din dag ut? Samma lika som din, tiden 
som pensionär räcker inte till alla våra intressen, nu med vårens 
intåg och trädgårdens behov av ans och skötsel.

Sören Molander Njutånger

Hej Bröder!

Jag har fått ett nytt jobb som kommer att påverka mitt 
”Bifrostliv”.
Till hösten börjar jag som EU-anställd lärare på en av 
Europaskolorna i Bryssel.
Detta är givetvis en stor utmaning för mig och jag kommer 
att få lägga ned extremt mycket tid och kraft, framförallt 
det första året. Jag har samtalat med Lasse P (FSM) och 
han tar över mina ”plikter” efter sommaren. Två AU mö-
ten, två gradgivningar och M-mötet i Västervik. 
Jag skall göra allt vad jag kan för att kunna hålla i Grad-
givningen i februari 2016, då 
jag formellt avgår.

Med broderlig hälsning. 
Dan Ol-Mårs, SLM Ladulås

Jag önskar Dan lycka till med 
sitt uppdrag i Bryssel. Bifrost-
orden finns ju bara i Sverige, 
men vi hoppas få se dig här 
när tillfälle ges.

Jan S. Red.

SLM Dan Ol-Mårs

Det kom ett mail...Bifrostgolfen 2015 i Västerås
19 september Skerike Golfklubb
Årets riksmästerskap i golf gick av stapeln i Västerås med logen 
3 Aroshus som arrangör den 19 september på Skerike Golfklubb. 
Klubbchefen Anders Gillner var mycket fundersam på om vi 
skulle få spela överhuvudtaget eftersom det under natten kommit 
ytterligare mer än 20 mm regn som spädde på tidigare nederbörd 
och banan blev därmed närmast dränkt av allt regnade. Men trots 
det fick vi tillåtelse att spela vårt riksmästerskap. Tyvärr fick vi av-
bryta spelet efter nio hål eftersom det kom en rejäl störtskur som 
gjorde banan ännu blötare och alla 43 spelare dyblöta.
Inger Wedenby-Bengtsson från damlogen Gersimi försvarade sin 
titel och vann damklassen på resultatet par. På herrsidan blev årets 
mästare Conny Halvardsson från 25 Alvheim på det utmärkta re-
sultatet minus 1. Vandringspriset Long Driving, en rosafärgad dri-
ver för damerna och en guldfärgad för herrarna avgjordes på hål 
nummer nio. Ann-Christin Granander från Örebro blev vinnare 
på damsidan och Tuomo Räsänen från 3 Aroshus på herrsidan. 
Den fullständiga resultatlistan för både dam och herr finns på golf.
se. Lagklassen vanns av arrangerade loge 3 Aroshus.

Årets deltagarantal blev 43 st. vilket vi som arrangörer tycker är 
alldeles utmärkt. Vi avslutade årets riksmästerskap i golf med en 
middag och prisutdelning på vårt Ordenshus Öster och som van-
ligt bidrog alla till den gemytliga stämningen.

Logen 3 Aroshus tackar alla deltagare för en lyckad tillställning 
och för förtroendet att få arrangera årets Bifrost riksmästerskap 
i golf.

Claes Aspenryd S 3 Aroshus

Klubbhuet på Skerike Golfklubb

Besök i logekapitel i storloge och 
grundloge är en av förutsättningarna 

för befordran till högre grad
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Referat från logernas... forts. från sidan 14

Forts. på sidan 15

 Referat från stor- och grundlogernas logesammanträden
 Heimdal Stockholm

 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

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 grundloger 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 levere-
rade 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 dubbelrum och två supébiljetter i sam-
band med årets Riksting.

Gunnar

RÄTTELSE: Detta reportage publicerades i Bifrost nr II med 
fel bild. Nu kommer det med rätt bild. Vi ber om ursäkt.

     Faktaruta
 Grad V: Trohetens Grad
 Datum: Torsdagen den 21 maj 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 26
 Recipiender: Magnus Palmstierna Eckhéll, Peter Olsson
 Gäster: Bo Hjulström 4 Valhall, Stig Axelsson, Bertil Klang, Bo   
 Klang 8 Manheim, IOEM Astor Baldesten, Håkan Mårtensson 16   
 Runheim

S:t Örjan Stockholm1

Magnus 
Palmstierna 
Eckhéll, M 
Holger An-
dersson och 
Peter Olsson

Av tekniska 
skäl utgjorde 
dagens grad-
givning en 

Grad V trots att det närmast föregående logemötet också var en 
Grad V. I en krets av fyra stockholmsloger måste viss hänsyn tas 
till det inbördes gradgivningsprogrammet. Alla i direktoriet var 
väl pålästa och gradgivningen genomfördes med vederbörlig hög-
tidlighet.Vid brödramåltiden erinrade vår Mästare om det nyss 
avverkade Rikstinget som även råkade utgöra S:t Örjans 90-års-
jubileum. Vid Rikstinget mottog vår Mästare inte bara ett diplom 
för väl genomfört Riksting utan även en generös penninggåva från 
storlogen Heimdal. Logen 18 Mjölner uppvaktade dessutom med 
två vackra vaser dekorerade med S:t Örjans logetecken. Dessa 
vackra vaser kommer framdeles att pryda våra logesammankoms-
ter och vår Mästare uttryckte sin tacksamhet för gåvan. Han av-
slutade sitt anförande med att konstatera vilken stark gemenskap 
bröder emellan som genereras av ett sällskap av Bifrosts karaktär. 
Astor Baldesten höll ett kort men humoristiskt tal om olika av-
stånd mätta i tum jämförda med olika verk av Shakespeare. Talet 
kan inte i detalj refereras här utan bör upplevas och avnjutas i 
natura så att säga. Recipiendernas tacktal framfördes av Peter Ols-
son i vilket han framförde deras djupt kända tack för den erhållna 
graden. 
Kvällen avslutades med trevligt umgänge runt kaffeborden och 
lotteridragning.

Bo Haufman

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad samt 90-årsfirande
 Datum: Onsdagen den 9 september 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 58
 Recipiender: Mats Falck, Tomas Risberg och Dan Erlandsson 
 Gäster: SLM Anders Randelius Tirfing, M Lars Lindberg och Anton  
 Hedlund, 14 Solheim

Överst från vänster: SLM Anders Randelius, M E-H Per Muran-
der och M Lars Lindberg 14 Solheim
Nederst från vänster: Recipiender Mats Falck och Tomas Ris-
berg, Jubelbroder Kurt Bergman och recipiend Dan Erlandsson

Bifrost-hösten startade med champagne vid inskrivningen med 
anledning av 90-årsfirandet. Gradgivning avlöpte programenligt. 
Det var en mycket välbesökt gradgivning. Kurt Bergman från 
Eyrabro-Havamal fick av vår Mästare Jubelbrodertecknet för 50 
års medlemskap. Kurt fick alltså Grad I 1965. Otroligt men sant.
Den 17 oktober är det dags för Höstsoaré då det bl.a. kommer att 
delas ut stipendier till 10 eller 12 stipendiater från Musikhögsko-
lan. Sista anmälningsdag är den 22 september, och detta poäng-
terade vår Mästare speciellt, då denna afton kommer att bli något 
att minnas.
Efter gradgivningen avnjöts brödramåltiden som också fick ut-
göra 90-årsfirandet, med vin till, som logen stod för, till den extra 
påkostade maten. Mästaren berättade då också om hur Bifrostor-
den kom till. Det var i Örebro som de fyra männen, som startade 
Bifrost, träffades och drog upp riktlinjerna. 

2  Eyrabro/Havamal Örebro

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad med parentation
 Datum: Onsdagen den 27 maj 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 27
 Recipiend/fadder: Hans-Erik Svensson/Roland Eklund

  Aroshus Västerås3

Från vänster M 
Pär J Johnsson, 
recipiend Hans-
Erik Svensson, 
fadder Roland 
Eklund

Ritus genomför-
des som vanligt 
på ett utmärkt 
sätt. I kapitelsa-
len uppvaktades 

också Stig Carlsson som fyllt 80 år med en röd ros av M Pär J 
Johnsson. En stämningsfull parentation för fyra hädangångna brö-

der avslutade gradgivningen. I talet till Orden vid brödramåltiden 
påminde M om logens jubileumsloge den 25 november.  Talet till 
logen och recipienderna hölls också det av M som fattade sig kort 
och meddelade att från och med höstens första gradgivning ändras 
starttiden till kl 19.00. Recipienden Hans-Erik Svensson tackade 
för trevligt sällskap och god middag och hoppades få lära känna 
bröderna mer i framtiden. Mästareblomman erhöll Hans Carlsson 
som fyllt 70 år.

Bo Hedlund

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad
 Datum: Torsdagen den 3 september 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 36
 Recipiender: Roger Essenberg, Sven-Olof Rönnskog, Joakim   
 Tornberg, Jonas Perman, Andreas Weber
 Gäster: OR Tom Stjernschantz, Yngve Strindholm, SLM Per   
 Dyberg, Heimdal

Från vänster 
Jonas Perman, 

Roger Essen-
berg, Joakim 

Tornberg, 
Mästaren Kent 

Anderson, Sven-
Olof Rönnskog, 
Andreas Weber

Hösten inleddes 
med en Grad I 
med hela fem förväntansfulla recipiender. Detta var en extrainsatt 
gradgivning då antalet väntande recipiender blivit stort vilket är 
mycket roligt. Trots att sommaren knappt var slut var deltagar-
antalet stort och gradgivningen blev mycket väl genomförd av 
Mästaren Kent Andersson. Mark-Olof Wolmestad, som i somras 
fyllde 70 år, blev uppvaktad.
Vid den efterföljande brödramåltiden användes det nya sånghäftet 
flitigt och Björn Torstenius höll ett fint tal till Orden. Mästaren 
Kent Andersson höll ett roligt och bra tal till logen.

 Åsagård Stockholm 5

     Faktaruta
 Grad V: Trohetens Grad
 Datum: Fredagen den 8 maj 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 35
 Recipiender: Mikael Samuelsson, Lars Sandahl, Jan    
 Johansson, Kent Jonasson

Så hade vi då nått till slutet av denna vårsäsong för Junehus. Vad 
har vi då fått se, höra och uppleva? Jo vi har fått en ny och enga-
gerad Mästare, som gripit sig an problemen med stor entusiasm, 

Junehus Jönköping7
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engagerat tidigare medlemmar, som av en eller annan anledning 
tappat geisten och inte besökt logen på lång tid.
Ja denna känsla och bakgrund hade jag när jag infann mig till 
gradgivningen i Frimurarhuset, vackert beläget vid Vätterns blå 
vatten, en insikt till gradbandets blåa färg. Så inleddes då själva 
kapitlet, med ett synnerligen väl övat direktorium som skötte sig 
mycket bra. Mästaren poängterade för recipienderna att de i de 
fyra första graderna lagt en grund för att de skall nå fram till den 
sanna troheten. 
Så vidtog då brödramåltiden, där Mästaren gav en utförlig infor-
mation om årets Riksting till de bröder som inte hade möjlighet 
att närvara.
Mästarbordets blommor gavs till en pigg 80-åring nämligen Jens 
Sedow. Talet från recipienderna hölls av Mikael Samuelsson, som 
tackade för graden och refererade till Mästarens tal om troheten 
mot våra ideal och gemensamma intressen.

S-O. Wilhelmé

Från vänster Mikael Samuelsson, Kent Jonasson, LM Jörgen 
Steen, Jan Johansson, Lars Sandahl

     Faktaruta
 Loge utan reception med parentation
 Datum: Fredagen den 28 augusti 2015
 Antal besökare: 35

Från vänster ses FSM Michael Samuelsson, LM Jörgen Steen, och 
ASM Jonny Ejderbring

Det är alltid svårt att samla bröderna första gången på hösten. Det 
är mycket som skall fixas med sommarstugor, båtar och husvag-
nar innan vintern kommer. För de som kom blev det dock en fin 
upplevelse att lyssna till och uppleva den vackra och högtidliga 
ritus som används vid detta tillfälle. 
Vi hade också parentation för tre avlidna medlemmar: Berne 
Ståhl, Lars Idén och Bengt Åkerström. Vi minns särskilt Berne 
Ståhl som under många år har tjänstgjort på flera poster i både 
Junehus och storlogen Gotheim. Vår parentationsritus är oerhört 

vacker och stämningsfull. Det är alltid trevligt att träffa bröderna 
igen efter sommaren och få höra vad som hänt och var det har 
regnat mest. Mästarebordets blommor tilldelades undertecknad 
som råkat fylla år under sommaren. Man tackar! Munskänken lot-
tade ut lite trevliga flaskor till flera av lottköparna och det blev en 
mycket trevlig logekväll.

C-E Grahn 

8  Manheim Stockholm

     Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad 
 Datum: Onsdagen den 27 maj 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 50
 Recipiender: Hans Heurlin, Stefan Söderberg och Björn Westien
 8 Manheim samt Ronny Castlin, Leif Engström och 
 Olof Knös 5 Åsagård
 Gäster: OK Christer Smedh, OI Allan Jensen, OHL Karl-Gunnar   
 Roth 1 S:t Örjan, OHL Lars Ullman 5 Åsagård och IOEM Yngve   
 Strindholm 5 Åsagård

Stående fr v: M 
Kent Andersson, 

Leif Engström, 
Ronny Castlin, 

Olof Knös och M 
Patrick Lunde-

berg. Sittande fr 
v: Björn Westien, 

Hans Heurlin 
och Stefan 
Söderberg

Ett 50-tal bröder hade slutit upp i logelokalen denna lite svala 
men ändå förhållandevis fina vårkväll. Efter allt regn har vi sänkt 
förväntningarna och uppskattar solglimtarna desto mer när de väl 
kommer. Detta var också den sista gradgivningen inför sommar-
uppehållet för Manheim och Åsagård, som genomförde kvällen 
tillsammans med Manheim vid rodret.
M Patrick Lundeberg förde logen med sedvanlig fingertoppskäns-
la och till sin hjälp hade han som sig bör tjänstgörande bröder från 
båda arrangörslogerna. Innan logen avslutades i kapitelsalen upp-
vaktades Sverker Steen i efterskott på sin 80-årsdag som ägde rum 
i februari. Brödramåltiden intogs med uppskattning av bröderna.

Nils Engerby

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad 
 Datum: Torsdagen den 17 september 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 63
 Recipiender/faddrar: Jens Holmgren/Jörgen Palm och Anders   
 Wassberg, Pär Ol-Mårs/Christer Smedh och Dan Ol-Mårs,   
 Karl-Johan Rahm/Patrick Lundeberg, Anton Såndberg/Örjan   
 Ahlström
 Gäster: OHL Karl-Gunnar Roth 1 S:t Örjan, SLM Per Dyberg   
 Heimdal, M Thomas Hellsten 27 Odinsal, samt Daniel Eklind,   
 Magnus Gren, Mikael Sjölander och Fredrik Sparf 27 Odinsal,
 Gunnar Engström och Rickard Johanson 1 S:t Örjan, Ralf Aspholm,  
 Stefan Elf, Andreas Hagen, Paul Head, Göran Mattisson och   
 Olavi Ollikainen 4 Valhall, Rolf Lundgren, Per-Olov Thörn och Björn  
 Torstenius 5 Åsagård

Stående från vän-
sterJörgen Palm, 
Anders Wassberg, 
Patrick Lunde-
berg och Örjan 
Ahlström. Sittan-
de ffrån vänster 
Jens Holmgren, 
Pär-Ol Mårs, 
Karl-Johan 
Rahm och Anton 
Såndberg

Manheims höst-
upptakt började med ett väder som hör högsommaren till. Solen 
sken och det kändes lite väl varmt att bege sig mot logelokalen 
iförd frack och överrock. Ryktet om Manheims årliga ”hummer-
kväll” verkar ha spridit sig och vi hade glädjen att välkomna ett 
stort antal besökare från andra loger. Humöret låg, liksom tempe-
raturen i lokalerna, på topp. I kapitelsalen fick vi hälsa fyra nya 
bröder välkomna i Orden och logen. Att gradgivningen var av 
högsta kvalitet behöver knappast sägas när man vet att det var 
Patrick Lundeberg som förde mästarklubban, med stöd av ett väl 
sammansvetsat lag av tjänstgörande bröder.
Fyra bröder hade fyllt jämnt under sommaruppehållet och upp-
märksammades som sig bör med varsin blomsterkvast - William 
Jensen (20), Jan Larsson (50), Sven-Inge Neij (60) och Ingemar 
Boström (70). Jag är säker på att Williams ”bedstefar” Bent i sin 
himmel kände sig stolt över sin sonson som tillsammans med sin 
far Allan hjälper till att föra Manheim framåt. Vår eminente Cura-
tor Axel Sandeberg hade uppmärksammat att SLM Per Dyberg 
och OHL Karl-Gunnar Roth också uppnått 70 år så även de hyl-
lades med blommor.
Efter gradgivningen var det så dags att inta brödramåltiden - en 
fyrarätters gourmetmiddag med en halv hummer som ”kvällens 
klo”. Många tacksamma tankar skänktes åt Axel Sandeberg, som 
komponerat menyn, och åt logens sponsorer, som möjliggjort 
denna kväll. Även cateringfirman Veddesta Krog får en eloge. 
Karl-Gunnar Roth tog i sitt tal till Orden upp frågan om Ordens 
hjälpverksamhet och hur Orden på olika sätt kan hjälpa behövan-
de och nödlidande. Han påpekade att Stiftelsen Bifrostbågen inte 
längre kan leva upp till de förväntningar som fanns då stiftelsen 
grundades och uppmanade de bröder som har andelar i Bifrostbå-
gen att överväga att skänka sitt innehav till stiftelsen som grund 
för fortsatt hjälparbete.

Nyblivne brodern Karl-Johan Rahm höll recipiendernas tacktal 
och underströk att det inte bara är människors gemensamma in-
tressen som för dem samman utan att även olikheter och mångfald 
bidrar till stärkt samhörighet. Detta tankesätt stämmer väl över-
ens med Ordens ideologi och sammanfattade på ett bra sätt denna 
kväll där bröder  i olika åldrar, med olika bakgrund och olika för-
utsättningar samlades och trivdes i en stor och härlig gemenskap.

Ulf Adelstrand

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad
 Datum: Lördagen den 27 juni 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 67
 Recipiender/faddrar: Christer Hagström/Mats Göransson,   
 Christopher Brandt/Peter Mickelsson 11 Löfstad, Mikael Lund/  
 Torbjörn Hägg samt Kent Lisell/Stefan Sandberg. 
 Gäster: OC Thommy Brännström, M Torbjörn Andersson 11   
 Löfstad, M Jörgen Elvstrand 33 Danheim, M Sten Sjödahl   
 34 Linneus, Thomas Ehn, Rikard Hedström, Ingemar Högström,   
 Peter Mickelsson, Christopher Brandt 11 Löfstad, Mats Persson   
 17 Grimner, Jerker Furuskog 20 Vesthav, Johan Furuskog   
 24 Gungner, Tommy Eriksson, Ingvar Oscarsson 28 Gondler,   
 Georg Ekeström, Gunnar Holmsten 29 Rosheim samt Peter   
 Arvidsson 33 Danheim

Från vänster Mats Göransson, Christer Hagström, Peter Mick-
elsson, Christopher Brandt, Torbjörn Hägg, Mikael Lund, Kent 
Lisell och Stefan Sandberg.

Så äntligen var bifrostflaggan hissad för sommarloge. Många Wit-
hala bröder var samlade och därtill ett stort antal tillresta bröder 
från Kristianstad i söder till Norrtälje i norr.
Gradgivningen genomfördes alldeles strålande av LM Curt Sand-
berg och hans tjänstgörande bröder. De fyra recipienderna invig-
des i logen och tog emot sina insignier. Pelle Andersson kallades 
upp till mästarbordet för att motta blommor med anledning av 
nyss fyllda 70 år. Leif Ljungborg fick nu motta Ordens Förtjänt-
tecken av OSM Lars-Erik Furuskog då han inte kunnat närvara 
på Rikstinget. Brödramåltiden inleddes med stipendieutdelning 
till Nathalie Lindberg från Fred Norinders stiftelse ur OC Thom-
my Brännströms hand. Sedan bjöd hon på skönsång inför livligt 
applåderande bröder. Hyllningen till logen hölls av OC Thommy 
Brännström där han berättade om sin väg genom Orden och den 
gemenskap han känner inom Bifrost. – Alla skall ha det bra. An-
dra hyllningen till logen hölls av LM Curt Sandberg där de nya 
bröderna välkomnades. Recipienderna höll sina presentationstal. 
Mästarbordets blommor tilldelades LM Torbjörn Andersson 11 
Löfstad. Det hurrades för Prismans damer som på ett fantastiskt 

sätt bistått Mu An-
ders Jardbring i kö-
ket. 

Lars Bielke von 
Sydow

Från vänster 
Lars-Erik 
Furuskog och Leif 
Ljungborg 

  Withala Vetlanda10

Besök i logekapitel i storloge och 
grundloge är en av förutsättningarna 

för befordran till högre grad.
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     Faktaruta
 Grad III: Kunskapens Grad
 Datum: Fredagen den 29 maj 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 30
 Recipiend: Johan Törnvall

Från vänster 
Lars Axehill, 
Johan Törnvall 
och Håkan 
Wallén

Vårsäsongens sis-
ta möte ägde rum 
sista fredagen i 
maj med mager 
uppslutning. Vid 
öppnande av mö-
tet anbefallde vär-

digt LM en tyst minut för vår broder Åke Wännerstam som gick 
bort 22 april. Därefter sköttes ritus exemplariskt av tjänstgörande 
LM. Under mötet kallade M fram de båda 70-årsjubilerande brö-
derna Lars-Erik Andersson som mottog en gåva och Bengt-Åke 
Gustavsson som mottog standar. 
LM överlämnade därefter en blomma till Lars Axehill, som er-
hållit Excelsiormedaljen och Håkan Wallén som erhållit Ordens 
Förtjänsttecken vid Rikstinget.
Vidare informerades om stundande 70-årsjubileum 5 juni och 
dess aktiviteter, samt om Withalas sommarloge 27 juni. Dessutom 
informerades om datumändring när Grad IV tidigareläggs till 18 
september och Grad I senareläggs till 20 november. I samband 
med logemötet kommer även Ordensdirektoriet ha sammanträde 
i Tranås.
Mästarebordets blommor gick till kvällens bästa servitris Marie 
Beijegårdh. Recipiendtalet framfördes av Johan Törnvall. 

Thomas Ehn

  Löfstad Tranås11

     Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad
 Datum: Torsdagen den 28 maj 2015.
 Antal besökare inkl. recipiender: 33
 Recipiender: Peter Andrén, David Jansson, Anders Lindgren,   
 Jan-Eric Lindquist och Perry Sörensen.
 Gäst: ExM Rolf Sallander 13 Torkild

  Nicopia Nyköping12

Jan-Eric Lind-
quist, Perry 
Sörensen, TjM 
Börje Berzén, 
David Jansson, 
Anders Lindgren 
och Peter Andrén

Vårens sista lo-
geafton bjöd på lite förändringar i besättningen. Vår ordinarie 

M hade rymt fältet och var utomlands.  Därmed fick FSM Börje 
Berzén kliva upp ett steg och axla mästarkappan. Även vår ASM 
kunde inte deltaga, så Jan-Olof Carlsson och Björn Olsson kan 
gå in som FSM resp ASM. Det är bra med bröder som så för-
tjänstfullt fick hoppa in. Efter ett väl genomfört logekapitel, fick 
samtliga bröder tillfälle att gratulera recipienderna, samt därefter 
bänka sig brödramåltiden. Här fick vi ytterligare sällskap av tre 
bröder av lägre grad. Det är roligt att yngre bröder tar vara på 
möjligheterna att få delta i brödragemenskapen, så snart tillfälle 
ges. På detta sätt byggs ju den sammanhållande kraften som håller 
ihop vår loge mycket stark på ett naturligt sätt. De obligatoriska 
talen hölls av TjM Börje Berzén som redogjorde för logens del-
tagande vid Rikstinget samt framtida kommande begivenheter. 
Sk Sten Karlsson talade till logen och recipienderna under mottot 
”Hopp ger styrka”. Vänder man på detta, så passar det väldigt bra 
in på dessa fem, som redan från Grad I hållit ihop, och blivit ett 
sammansvetsat gäng, vilket gör att vi kan hoppas på dessa inför 
framtiden. Peter och Jan-Eric är redan inne i direktoriet (Mu och 
I), David och Anders har ersättande roller till D och Ref. Framti-
den ter sig ljus.Så kom då recipiendernas tacktal. 
Enligt vår sed i 12 Nicopia samlas de framför den öppna spisen 
i matsalen. David rappade fram en egen text om sina medreci-
piender, samtidigt som de övriga utgjorde en ”Doa-bakgrund”. Ett 
verkligt bejublat inslag. Mästarbordets blommor var en praktfull 
vårbukett. Den överlämnades till vår Dirigent Åke Högstedt med 
tack för hans arbete i logen och ett lycka till i framtiden. Åke kom-
mer att flytta till Boråstrakten i mitten av juli, så det blir lite långt 
emellan hem och loge. Han tackade så mycket och önskade 12 
Nicopia fortsatt tillväxt, samt meddelade att han hade för avsikt 
att även fortsättningsvis vara medlem här.
Efter att taffeln brutits följde sedvanligt kaffe och lotteri. Väl mött 
igen i slutet på augusti då kräftorna lockar.

Lennart ”Z”  
 
Anders Lindgren, 

Peter Andrén, 
David Jansson, 
Perry Sörensen 

och Jan-Eric 
Lindquist

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad 
 Datum: Torsdagen den 3 september 2015.
 Antal besökare inkl. recipiender: 39
 Recipiender/faddrar: Mats Andersson/Thomas Hellsten, Per-  
 Erik Jansson/Peter Andrén, Örjan Johansson/Peter Andrén,   
 Ulf Jönsson/Patrik Fernlund, Juha Pellikka/Jan-Eric Lindquist,   
 Filip Persson-Kangas/Anders Nyström samt Marcus Wittbom/  
 Jens Ekberg. 
 Gäst: M Thomas Hellsten 27 Odinsal

Skönt – åter fick vi samlas till logeafton efter en bedrövlig som-
mar. Den 3 september blev det åter sommar, vilket förmodligen 
bidrog till det låga deltagarantalet. Det var synd det, för vi hade 
glädjen att få inviga och knyta sju nya bröder till vår loge. Inför 
nästa Grad I i februari 2016 väntar redan tre st, så vi ser med 
tillförsikt framtiden an. Vi förmodar att denna positiva utveckling 
hos oss även gläder OD. Tyvärr fick M Peder Grahn börja kapitlet 

med att utlysa en tyst minut för vår nyligen bortgångne broder 
Kent Fernlund. 
Vi fick denna logekväll uppleva en ny tjänstgörande broder, Gus-
taf Pedersen som fått överta ansvaret som D, då vår tidigare, Åke 
Högstedt, avflyttat till Boråstrakten. I stället för CD är det nu da-
torstyrd musik, vi fick lyssna till och det lät riktigt bra för att vara 
första gången. 
Efter knappt två timmar kunde vi så dra oss ned till brödramåltiden 
under ledning av Mu Peter Andrén. Talet till Orden hölls av vår 
gäst M Thomas Hellsten, som informerade om nästa års Riksting 
i Uppsala och hur och vad vi kommer att få uppleva där. Det vi 
ser vi fram emot. Vår M talade sedan till logen och recipienderna 
om logelivet i allmänhet och i Bifrostorden i synnerhet. Med er-
farenhet av Nicopias resesatsning i samband med årets Riksting, 
så kommer vi även att göra samma sak nästa år. Till recipienderna 
överlämnade M varsitt ex av konstitutionen, namnbricka samt Or-
dens rockslagsnål. Recipiendernas tacktal framfördes av Per-Erik 
Jansson samt att de sedan fick presentera sig för bröderna. Dagens 
mästarbukett bestående av sju rosor överlämnades till recipien-
derna, att ta med sig varsin hem till sin livskamrat. Mu bröt så 
taffeln och bjöd in till kaffe och lotterier. 

 Lennart ”Zäta” 

Från vänster Ulf Jönsson, Juha Pellikka, Per-Erik Jansson. M 
Peder Grahn, Örjan Johansson, Marcus Wittbom, Mats Anders-
son och Filip Persson-Kangas

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad samt parentation 
 Datum: Onsdagen den 9 september 2015 
 Antal besökare inkl. recipiender: 38 
 Recipiender/faddrar: Håkan Karlsson/Petri Lindholm, Håkan   
 Strand/Timo Borén, Crispian Norrie/Fredrik Kvidal och Freddy   
 Enström/Mattias Isaksson

Från vänster Håkan Karlsson, Håkan Strand FSM Kurt Fors-
berg samt Crispian Norrie och Freddy Enström    

Detta var en bra start på höstsäsongen då nya bröder sökte inträde 
i vår loge. Samtidigt som vi gladde oss åt våra nya recipiender så 

  Torkild Södertälje13

var det en något dämpad stämning då en broder lämnat oss efter 40 
års medlemskap. Det är nog inte så vanligt att som ny broder samma 
kväll också får vara med om parentation men FSM Kurt Forsberg 
ledde oss med säker hand genom båda ceremonierna. 
Lite senare än vanligt var det dags för brödramåltiden som var efter-
längtad av många som börjat bli hungriga efter den något längre cere-
monin. Maten från vår nya leverantör uppskattades även denna gång.  

     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Fredagen den 4 september 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 42
 Recipiender: Anders Karlsson och Kent Larsen

  Norheim Västervik 15

Hösten har gjort anspråk på vardagen och med detta även höstens 
Bifrost program. Det var ett kärt återseende av alla bröder och vår 
vackra kapitelsal. Man kunde inte tro att det varit ett långt som-
maruppehåll. Allt flöt på som brukligt av de tjänstgörande bröder-
na. Mästare Urban Johansson hade glädjen att få dela ut Ordens 
Veterantecken till Hans-Ola Karlsson och Åke Westergren. Efter 
en stunds mingel och småprat om sommarens bravader så kallade 
Mu Anders Svensson till bords för av brödramåltiden. Och när det 
vankas mat då är det fullt fokus på gafflar och knivar och att inte 
förglömma även de fina vinkarafferna.
Talet till recipienderna hölls av Tomas Manfred. Han menade att 
det inte är alltid man får göra val om fortsatt vandring genom vår 
Orden ”Utan att avslöja vad som händer i framtida grader.” Han 
berörde också en mindre trevlig detalj det att vi tappar en del brö-
der som väljer att utträda. ”Där måste vi alla rannsaka oss själva, 
vad är det som gör att en del bröder väljer att sluta”? En plan för 
att få bröder att vilja stanna måste arbetas fram. Han citerade även 
den klädkod som är bruklig på våra sammankomster.
Mästarens tal till vår Orden handlade om vänskapen, ett beröran-
de och fint tal som jag kommer att citera lite ur. ”Vänskap är bland 
det vackraste, underbaraste och härligaste som vi människor har 
att erbjuda varandra. En vän är någon som förstår dig när du inte 
förstår dig själv, i vänskapen finns inte krav på att man ska tycka, 
känna, tänka samma utan det kan vara olikheterna som uppskat-
tas, likaväl finns det vänskapsband där man inte ens behöver prata 
för att veta den andres tanke. Ni nyantagna bröder att Bifrostbrö-
der ställer upp och finns där när du behöver hjälp, de ser dig ge-
nom ögon som förstår. Låt nu Ordens sätt att se vänskapen ledsaga 
er i inre harmoni och att vi utvecklar oss själva och vår Orden.”
Recipienden Kent Larsen tackade för en fin gradgivning och den 
härliga vänskap som genomsyrar logen 15 Norheim.
Efter ytterligare några timmar och ett antal koppar kaffe så styr 
jag kosan hemåt och funderar på hur fint och trevligt vi har det i 
Bifrost.

Niclas Appelquist

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 
 Datum: Fredagen den 11 september 2015 
 Antal besökare inkl. recipiender: 64
 Recipiender/faddrar: Erik Svenson/Kim Sandeen, Martin Ståhl/  
 Thommy Brännström, Johan Tällström/Gunnar Ekermark,   
 Alexander Tobiasson/Magnus Utterström 

Äntligen! 
Så känns det när det åter är dags för en ny logesäsong, och trots att 
sommaren verkar hålla sig kvar så är förväntningarna som vanligt 
stora och bröderna äntligen får träffas igen efter sommaruppehål-
let och få uppleva det högtidliga när fyra nya länkar skall infogas 
i vår brödrakedja. LM Ken Stenman och hans tjänstgörande team 
lotsade recipienderna genom ritusen på ett mycket förtjänstfullt 
sätt. Tyvärr innehöll denna logekväll även en sorgens stund, när 
LM öppnade en minnesloge över hädangångna bröder, och där vi 
med sorg i våra sinnen tog ett sista farväl av två hängivna Bifrost-
bröder Lennart Jacobi och Stig Asp som nu fullbordat sin vand-
ring över Bifrostbron. Båda dessa bröder lämnar ett stort tomrum 
efter sig. Vi vill från djupet av vårt hjärta framföra ett stort och 
innerligt tack för deras insats för vår loge och vår Orden. Må de 
vila i frid.
 Brödramåltiden startade med att vi tillsammans sjöng Grimner-
sången till ackompanjemang på piano av Johnny Engström. Talet 
till Orden hölls av LM Ken Stenman, där han talade kring ämnet 
personlig utveckling och hur vi kan utvecklas som personer på 
olika sätt. T.ex. vad de olika graderna kan betyda för vår person-
liga utveckling, men även genom att engagera sig på olika sätt, så 
som att åta sig uppdrag inom logen. Han talade vidare lite kring 
vikten att följa de klädregler som finns inom Orden, regler vid 
bordsritusen och hur man skaffar sig tillträde till Bifrostportalen. 
LM höll även talet till recipienderna där han förutom att välkomna 
dem, även höll en pedagogisk genomgång av de olika gradban-
dens betydelse. Ett inslag numera är att faddrarna får presentera 
och informera lite kring sina respektive adepter. Magnus Utter-
ström, Kim Sandeen, Gunnar Ekermark och Jan Callegård/Thom-
my Brännström berättade lite om sin recipiend. Erik Svenson 
framförde recipiendernas tacktal, i vilket han tackade faddrarna 
och logens övriga bröder för förmånen att ha blivit upptagna i 
brödragemenskapen.
Ragnar Rydhage, Sven Berg, Roy E Nilsson och Conny Frisk 
hade samtliga blivit något äldre, och uppvaktades för detta med 
blommor av LM. M fördelade mästarbordets blommor till Roy E 
Nilsson som ett tack för de tavlor med Oskarshamns motiv som 
han skänkt till logen, samt till Kenth Andersson för hans flitiga 
närvaro vid våra logekvällar. Aftonen avslutades med lotteridrag-
ning.  

Jan-Eric 
Carlsson, 

Referent 

Logens M 
omgiven av 
från vänster 
Johan Täll-
ström, Martin 
Ståhl, LM 

Ken Stenman, Alexander Tobiasson, Erik Svenson

  Grimner Oskarshamn17

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad 
 Datum: Fredagen den 21 augusti 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 43
 Recipiender/faddrar: Rolf Johansson och Jonas Sandh/Sten   
 Svensson, Stefan Engström/Sven-Erik Nilsson, Glenn    
 Danielsson/Bjarne Sjöbeck, Robert Olsson/Johny Johansson

Det är något visst med höstens första gradgivning. En underbar 
och varm sensommarkväll inramade begivenheten och kapitel-
salen var som en bastu. Trots detta genomfördes gradgivningen 
med sedvanlig pondus och högtidlighet, men många blev aningen 
fuktiga i figuren. Bröderna Jörgen Fellwing (70 år), Bo Olsson 

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad
 Datum: Fredagen den 22 maj 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 41
 Recipiender/faddrar: Andreas Korsberg och Klaus Petersen/  
 Bjarne Sjöbeck, Lars Svensson/Sten Svensson, Kent Dalling   
 och Peder Berggren-Clausen/Jan-Erik Wessberg

Från vänster M Mats Hyltén, Bjarne Sjöbeck, Sten Svens-
son, Andreas Korsberg, Lars Svensson, Klaus Petersen, Peder 
Berggren-Clausen, Kent Dalling, Jan-Erik Wessberg

Under solig sky inleddes Mjölners årsdagsfirande traditionsenligt 
vid minnesstenen på Eslövs kyrkogård. Efter ett kort tal av Roland 
Carlström nedlade Mästare Mats Hyltén en bukett blommor mel-
lan två tända ljus. 
Därefter följde reception i Grad I i kapitelsalen. Som en fin av-
slutning på vårterminen leddes fem recipiender genom frihetens 
labyrinter. Roger Carlström fick ur mästarhand motta Ordens Ve-
terantecken och tackades dessutom, för mångåriga insatser för lo-
gen, med logens plakett. 
Efter välkomnandet av våra nya bröder intogs matsalen. Sven-
Erik Nilsson talade föredömligt till Orden med tankar om Ordens 
90 år, om förändringar i ritus och om hur Ordens stiftare skulle 
uppleva dagens Bifrostorden. Peder Berggren-Clausen talade från 
recipienderna och uttryckte tacksamhet, glädje och förväntan. Re-
cipienderna kallades fram och deras faddrar läste upp ”Fadderför-
säkran” och fäste bifrostnålen på deras rockslag. 
Kvällens buketter förärades Kjell Jeppson, en av stiftarna, och 
våra nya krögare, som hade tillagat en förträfflig måltid. Det dig-
nande vinstbordet, gjorde att det var en strykande åtgång på lot-
terna och många blev glada vinnare.

Roland Carlström

  Mjölner Eslöv18

(75 år), Walde Andersson (70 år), Mikael Karlsson (50 år) fick vid 
mästarbordet mottaga blommor och hyllningar.
Denna kväll är maten värd att minnas. Vår nye krögare bjöd på 
mycket välkomponerad och god meny. Stämningen var hög runt 
borden och sångboken nyttjades flitigt. 
Mästare Mats Hyltén talade om Ordens utbredning och tankarna 
om Bifrostbågens framtid. Talet till recipienderna hölls av Roland 
Carlström, som betonade vänskapen och glädjen i gemenskapen, 
faddrarnas stora ansvar och betydelsen av närvaro för befordran 
till högre grad. För recipienderna talade Robert Olsson inspireran-
de och glädjefyllt. Faddrarna läste gemensamt upp fadderförsäk-
ran och dekorerade sina bröder med bifrostnålen. Bifrostbrodern 
och författaren Ulf Engfalk berättade om sin nya bok, som nyss 
lämnat tryckpressarna. Växelvis läste Roland Carlström ur boken 
”Slokhatten – ett fattighjons upprättelse”. Hugade bröder kunde 
köpa boken med dedikation. Kvällens blomsterbuketter tilldela-
des Jan Johansson, som legat på sjukhus och Bengt Isaksson som 
fyllde år dagen före. Kvällen blev sen.

Roland Carlström

Från vänster Bjarne Sjöbeck, M Mats Hyltén, Glenn Danielsson, 
Rolf Johansson, Robert Olsson, Jonas Sandh, Stefan Engström, 
Sven-Eric Nilsson, Johny Johansson, Sten Svensson

     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad 
 Datum: Onsdagen den 9 september 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 26
 Recipiend: David Beimark

  Gagnrad Borlänge19

Foto med 
mobilkamera. 

Fadder Fredrik 
Lemón, reci-
piend David 

Beimark, 
M Åke Larsson 

S o m m a r e n 
2015 bekräftar 
att man inte kan 
lita på svenskt 
sommarväder. 
Vad man dä-
remot kan lita på är att den andra onsdagen i september öppnar 
ordenslokalen för Gagnrads logemöten efter sommaruppehållet. 
Denna kväll samlades bröderna till ett glatt återseende. Trots att 
gradgivningen öppnade något trevande, vilket väl får skyllas på 
”ringrost” hos tjänstgörande bröder, genomfördes en stämnings-
full gradgivning. Insamlingen 1514 kr går till radiohjälpens flyk-

tinghjälp. Mästaren uppehöll sig i sitt tal till Orden vid regnbågen 
som bro mellan människor. I talet till recipienden framhöll han att 
det alltid finns sanna vänner inom Bifrostorden. Recipienden höll 
ett inspirerat tal över ämnet vänskap där han framhöll att han ser 
fram emot fördjupad vänskap med alla bröder.
Denna första logekväll avslutades i sedvanlig ordning med glad 
samvaro vid brödramåltiden dit även bröder som inte fick delta i 
gradgivningen sökt sig 

Åke Danielsson

     Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad 
 Datum: Fredagen den 22 maj 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 29 
 Recipiender: Björn Larsson, Hans Enckell, Lars-Ingvar Nilsson

M Rolf Hackzell 
med recipienderna 

(från vänster) 
Björn Larsson, 

Hans Enckell och 
Lars-Ingvar 

Nilsson

Sista logekvällen 
före sommarupp-
ehållet. En fin kväll 
med extra god 
stämning. Ett litet vemod fanns dock, som en malört i bägaren, 
vid tanken på att det är långt till nästa gång. Vid brödramålti-
den ”slapp” M Rolf Hackzell att, som annars har blivit vanligt i  
logen, hålla ett av eller båda de obligatoriska talen. Talet till  
Orden hölls förtjänstfullt av Hans Wallberg. Han framhöll en god 
sak med att vara medlem i ett ordenssällskap – vi kan umgås över 
generationsgränserna. Som ett exempel nämnde han sin bords-
granne Gotthard Segerbom som fyller 90 år i oktober. Själv hade 
han, under gradgivningen suttit sällskap till vår yngste broder, 
Philip Berggren (fyller 30 samma månad), som inte kunde när-
vara i kapitelsalen p.g.a. för låg grad. För egen del har han nu varit 
med i Bifrostorden i 36 år – halva livet. För varje år kommer han 
nu att ha levt längre i Orden än utanför. Jerrie Cederberg talade 
därefter till logen och de befordrade bröderna. Han tycker själv 
att Grad IV är en av de finaste gradgivningarna och gratulerade 
recipienderna varmt. 
Vidare konstaterade Jerrie att av nio kallade kom tre för att få 
graden, dvs. ca 30%. Det är samma andel som närvarofrekvensen 
i logen för bröder under Grad V. Vad göra åt detta? Vår ambition 
i logen är en närvaro på 50%. Där har faddrarna en uppgift och 
ett stort ansvar!
Härefter fick vi ett mycket uppskattat mellanspel Gotthard (eller 
Gotte som vi kallar honom) sjöng med bravur en humoristisk visa 
a capella Bravo! Från recipienderna talade Lars-Ingvar Nilsson. 
Han tackade varmt för den nya graden och det förtroende som 
därmed visats dem. Tyckte att det var en viktig grad ”hoppet det 
sista som överger människan”.
Ytterligare en recipiend Hans Enckell tog därefter till orda. Han 
kåserade lite kring det som sägs om hoppet i kapitelsalen och av-
slutade med ”hoppet kommer inte av en slump, det är något man 
arbetar på.” Mästarebordets blommor förärades vår revisor Sture 
Jelldéus för ett fint och engagerat arbete. 

  Vesthav Göteborg20
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En logeafton med en fin gradgivning och en lyckad måltid av-
slutades med en förhoppning om att många skulle hörsamma en 
inbjudan från Mu Stefan Sandell till en informell avslutning ”i 
Nordre Älvs närhet”.

Staffan Valinder

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad med parentation
 Datum: Fredagen den 4 september 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 50
 Recipiender/faddrar: Ulf Fredman/Stefan Sandell, Björn   
 Börjesson/Jerrie Cederberg, Christoffer Isgaard/Hans Berggren,   
 Petrus Beaumont/Jesper Ernholm, Stefan Samuelsson/Claes   
 Ryberg & Jan-Olofsson Rasmussen
 Gäster: SLM Thomas Johnsson, Gotheim, Markus Karlsson, 32   
 Runrike, M Thomas Hellsten, ExM Tomas Lindqvist, ExM Mikael   
 Sjölander, Lars Andersson, Thomas Andersson, Björn Bylund,   
 Fredrik Eriksson, Håkan Eriksson, Lennart Eriksson, Björn   
 Håkansson, Johan Johansson, Jörgen Lövkvist, Andreas Mellin,   
 Mikael Ringby, Anders Sävborg, samtliga 27 Odinsal 

Grad I recipien-
der med Mäs-
tare. Fr v Petrus 
Beaumont, Stefan 
Samuelsson, M 
Rolf Hackzell, 
Christoffer 
Isgaard, Björn 
Börjesson, Ulf 
Fredman

Som medlem i direktoriet och planeringen under veckan visste jag 
att detta blir en spännande kväll. Hela 17 bröder från andra loger 
var anmälda som gäster. Det innebar att vi hade ett besöksantal 
som endast står att finna vid vårt årliga julbord. Ovanpå detta var 
det fem recipiender anmälda som ytterligare ökade graden av för-
väntningar. Det blev ordentligt trångt i Kajutan som lokalens bar 
kallas och recipienderna med UB Jerrie Cederberg fick hållas i 
nedervåningens recipiendrum tillsvidare.
Det blev en högtidlig loge i kapitelsalen. Vår Thomas Hassléus 
fick Logernas Belöningstecken för sin fina insatts i logen som 
Skattmästare i flera år. Vi höll också en parentation för två av våra 
bröder i logen som släckt sina ljus under 2014, John Christensen 
och Tore Stålebrand.
Vid brödramåltiden var det en ovanligt hög stämning och blev till 
ett minne för lång tid framåt. Där kan nämnas att första sången till 
snapsen tog Thomas Andersson ton efter en inledande information 
om att visan som skulle framföras skrevs av Odinsals 1:a Talare 
en gång. Den var klämmig med en känd melodi och handlade om 
Odinsals bröder och deras förehavande och kynne. Mycket trev-
ligt inslag liksom överraskande. Som kontring på detta blev det en 
riktig Göteborgsvisa ur vårt sånghäfte. 
Talet till Orden hölls av M och även talet till logen. M uttryckte 
sin glädje över dagens alla recipiender och bjöd redan in dem till 
nästa loge Grad II i oktober där de bjuds på mat och gott sällskap 
i Kajutan då de inte kan närvara i kapitelsalen. SLM höll tal och 
informerade bl.a. om stundande mästarmöte i Karlskrona och att 
det kommer att starta en damloge där i höst. Alla är så välkomna 
att närvara vid denna tillställning. 
Mästarbordets blommor förärades Tord Olsson som är en nästan 
alltid närvarande broder som alltid ställer upp när tjänstgörande i 
kapitelsalen fattas.

Morgan Carlsson, Referent

     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Fredagen den 18 september 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 24
 Recipiender: Mikael Andersson, Lars Carlsson, Erik Olsson
 Gäster: ExOI Ulf Adelstrand, ExM Lars Frölander

  Midgård Linköping21

Ordinarie Mästare var upptagen med annan uppgift varför ritus 
leddes av FSM som genomförde denna på ett bra sätt. De tre kall-
lade bröder hade alla tackat ja att mottaga Grad II. Talet till logen 
och Orden framfördes av FSM Mikael Granath som talade om 
betydelsen och innebörden av vänskap. Recipienderna tackade för 
graden. Mästarbordets blommor överlämnades till Clas Almèn, 
som alltid ställer upp med kort varsel. Insamlingen under grad-
givningen och tidigare insamling avrundat till en högre summa 
från Midgård, kommer att överlämnas till Radiohjälpen för flyk-
tingkatastrofen i Europa.
    CEM

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad
 Datum: Onsdagen den 2 september 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 51
 Recipiender/faddrar: Christer Nilsson/Jörgen Hermansson, Glenn  
 Svensson/Jörgen Hermansson, Kjell Davidsson/Göran Heckler,   
 Peter Eklöf/Thomas Barge, Cay Månsson/Peter Larsson, Tobias   
 Billing/Lennart Lundberg.
 Gäster: M Gordon Hygreus 31 Rimfaxe, Tore Persson, Bengt   
 Eliason, Gert Nordahl, 18 Mjölner

Övre raden fr.v: 
Tobias Billing, 

Peter Eklöf, 
Christer Nilsson.
Nedre raden fr.v: 
M Bengt Widen, 

Cay Månsson, 
Glenn Svensson, 

Kjell Davids-
son, M Gordon 

Hygreus.

Trängseln i vårt förrum var påtaglig denna kväll, då rekordmånga 
bröder valt att infinna sig till höstens första gradgivning. Och det 
skulle dom inte ångra! Stämningen var mycket hög, och bröderna 
tycktes ha mycket att prata om. Vår kapitelsal är verkligen annor-
lunda jämfört med övriga Bifrostloger. Den för tankarna tillbaks 
några hundra år i tiden. Har du inte sett den? Besök oss! Du blir 
förvånad! M Bengt och hans direktorium var som vanligt väl för-
beredda, och ritus genomfördes friktionsfritt. Vår nya Talare Peter 
Larsson axlade sin roll på ett utomordentligt bra sätt. Vid Ordet 
Fritt delade M Bengt ut fadderbrev till faddrarna, och informerade 
om framtida aktiviteter i vår och andra loger.
Vid brödramåltiden hölls de sedvanliga talen. Talet till Orden 
hölls av M Gordon Hygreus, 31 Rimfaxe, som bland annat talade 

  Forsete Malmö23

om Ordens lagar och regler. Han uppmanade också bröderna att 
engagera sig och hjälpa till i logearbetet. Talet till logen och reci-
pienderna hölls av M Bengt Widen. Han såg även till att faddrarna 
överlämnade kuvertet med konstitutionen, fadderförsäkran, se-
naste Bifrosttidningen m.m till recipienderna. Recipiendernas 
tacktal hölls av Christer Nilsson, som såg fram emot en berikande 
resa inom vår Orden. Även Peter Faleborn höll ett kortare tal, där 
han bland annat citerade Mahatma Gandhi, ”Det finns mer här 
i livet än att öka hastigheten på det.” Mästarebordets blommor 
tilldelades vår Skrivare Bengt Johansson. Kvällen avslutades med 
kaffe och lotteridragning.

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad samt parentation
 Datum: Fredagen den 11 september 2015
 Antal besökaree inklusive recipiender: 27
 Recipiender: Niklas Sagström, Roger Brännmark, Jonas Holmer  
 Eriksson, Lukas Stanowski
 Gäst: Jonas Andersson, 14 Solheim

  Gungner Borås24

Längst bak från 
vänster Roger 

Brännmark, 
Kenneth Lun-

dahl, M Fredric 
Björck och Bengt 

Andersson. 
Mittraden från 

vänster Christer 
Lindell och Claes 

Karlsson
Längst fram från 

vänsterLukas 
Stanowski, Nik-

las Sagström och 
Jonas Holmer 

Eriksson

Vid höstens första gradgivning, skulle det varit fem recipiender, 
men en blev sjuk, så fyra blev det, så hastigt kan det gå. Ritus ge-
nomfördes med bravur och säker hand av Mästare Fredric Björck 
även om flera bröder var nya i sina uppgifter.
 
Efter gradgivningen, vidtog parentation för vår avlidna broder 
Leif Hall. Parentationen genomfördes med aktning och vördnad. 
Efter ritus vidtogs en stunds mingel innan brödramåltiden var klar. 
Vid måltiden hade några anmält sig som talare. Först vid ordet var 
recipienden Niklas Sagström som ej var beredd på detta men på 
ett lätt sätt klarade av situationen. 
Vår gäst Jonas Andersson höll ett tacktal, därefter var det Lennart 
Eliassons tur att tacka för uppvaktningen på sin 80 års dag. Till 
slut talade logens framtidsutvecklare om hur han ser på utveck-
lingen av logen framöver. 

Mästarens blommor gick till Folke Nilsson för ett fint och gedi-
get arbete inom logen. Efter brödramåltiden vidtog kaffe och avec 
därtill om någon så önskade.

L. Eliasson

     Faktaruta
 Loge utan reception
 Datum: Torsdagen den 28 maj 2015
 Antal besökare: 47
 Gäst: Jan-Erik Eriksson 34 Linneus

  Alvheim Eskilstuna25

Det var en historisk kväll tack vare att det saknades recipiender 
som M Conny Halvardsson omnämnde i sitt tal. Det har bara hänt 
vid två tillfällen förut i Alvheims historia. Nämligen 1992 och 
1999. Men själva ritus var stämningsfull. 
Jag tror många satt och lyssnade ordentligt för att höra hur stor 
skillnaden var, med eller utan recipiend.

Roger Pettersson uppvaktades med anledning av sin 75-årsdag. 
Vårens sista möte var till ända och bröderna skildes med orden 
”Ha en skön sommar”.

Libris colligendis

     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Torsdagen den 27 augusti 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 45
 Recipiend: Staffan Boström         

Bröderna var åter samlade efter sommaruppehållet. Staffan Bo-
ström, kvällens recipiend, fick mottaga Vänskapens band vid en 
stämningsfull gradgivning. 
M Conny Halvardsson berättade att den 23 augusti -85 så fanns 
det en artikel i tidningen Folket. I artikeln så nämndes det att en 
ny Orden kan komma att bildas i Eskilstuna. 

Dagen efter så kom en annons i samma tidning där man sökte de 
som var intresserade att gå med i Bifrostorden. Det var Pehr Odell 
som då tillhörde 13 Torkild som hade gjort det lite udda sättet att 
få igång en loge i Eskilstuna. Med facit i handen så var det en bra 
åtgärd.                                                                       
Stefan Berg 60 år, Jörgen Westin 60 år, Curt-Göran Andersson 70 
år och Berndt Larsson 70 år uppvaktades med anledning av sina 
födelsedagar. Mästarebordets blommor fick en mycket uppskattad 
broder nämligen Nils-Erik Carlevad.

Colligendis

Från 
vänster 

M Conny 
Halvards-

son och 
Staffan 

Boström
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     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad
 Datum: Fredagen den 21 augusti 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 29
 Recipiender: Stefan Carlsson, Thomas Löfdahl, Stefan   
 Corneliusson, Daniel Gullin

  Vanadis Karlskrona26

Efter det långa sommaruppehållet var det med stor entusiasm och 
glädje som bröderna återigen samlades för en kväll i logen. När 
man inte har setts på ett tag finns det mycket att prata om och det 
rådde ingen brist på samtalsämnen. Ett hett ämne var vädret och 
inte minst kvällens goa sensommarvärme som föranledde en och 
annan broder att fundera på hur länge man skulle behöva behålla 
kavajen på. M Jens Östling hälsade recipienderna välkomna och 
betonade vikten av att komma på logekvällarna så att de lär känna 
övriga bröder. Därefter gav M en snabb genomgång av de olika 
gradbanden, där för övrigt nästan samtliga gradband fanns repre-
senterade runt bordet. 
Under brödramåltiden påmindes bröderna av pastor NG, förlåt 
broder NG Jonsson, om pastor Janssons visdomsord om livet, ”li-
vet är som en tom påse om man inte fyller det med något” och 
förhoppningsvis kan logen och Bifrostorden fylla en del av det 
tomrummet. Efter en kväll i brödernas gemenskap råder inget tvi-
vel om detta.

Peter Pettersson   

Från vän-
ster Stefan 
Corneliusson, 
Daniel Gul-
lin, M Jens 
Östling, Tho-
mas Löfdahl 
och Stefan 
Carlsson

     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Fredagen den 18 september 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 51
 Recipiender: Roger Blomberg, Joel Hesselberg
 Gäster: Jörgen Steen, Dan Bäckman, Jonny Ejderbring 7 Junehus,  
 Mats Hyltén, Tore Persson, Roland Carlström, Magnus Fridälv   
 18 Mjölner, Rolf Hackzell, Morgan Carlsson 20 Vesthav, Bengt   
 Widén, Christer Truedsson 23 Forsete, Fredric Björk, Claes Berg,  
 Fredrik Douhane, Anders Svenningsson 24 Gungner, Olle Bergqvist  
 31 Rimfaxe

Eftersom det under lördagen skulle hållas möte i storlogen  
Gotheim i Karlskrona, så hade logen 26 Vanadis glädjen att  
besökas av ett stort antal bröder under fredagskvällens grad- 
givning. Det innebar dock att det var lite trångt, men gemytligt, 
innan det var dags att bänka sig i kapitelsalen.
Efter en, som vanligt mycket väl genomförd ritus, blev det dags 
för brödramåltid. Runt bordet kunde ett flertal dialekter höras och 
av stämningen att döma så var det inget fel på förbrödringen. Tore 

Persson förmedlade för bröderna de självklara visdomsorden - 
”var rädd om era vänner, så att ni inte mister dem”. 
M Jens Östling hälsade recipienderna välkomna och uttryckte 
samtidigt att just Vänskapen kanske är det allra viktigaste budska-
pet i logen och i Orden. Att vara med i en loge innebär att man får 
nya vänner och det är ju som regel en god vän som vill att någon 
ska ”träda in i vår krets”.
Blommorna på bordet tilldelades Tore Persson som firade 40-års-
jubileum sedan han erhöll Grad I och som på tårta, vilket var en 
perfekt avslutning på en mycket trevlig kväll. 

Peter 
Pettersson

Från vänster 
Joel Hesselberg, 

M Jens Östling 
och 

Roger Blomberg

   

     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Fredagen den 29 maj 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 45
 Recipiend: Fredrik Sparf

Till vänster Fredrik 
Sparf och till höger M 

Thomas Hellsten

Sista kvällen innan som-
maruppehållet, många av 
oss har redan tankarna 
på vad sommaren har att 
erbjuda, men vi fängslas 
också av de tal som hålls 
vid bordsritus. IL Tomas 
Andersson talade på gra-
dens tema om att trivas 
genom att vårda både grupp och individ och att det utgör logens 
sammanhållning.
 
Ansvaret är allas och envars. Mästaren talade förstås till recipien-
den, som i sin tur gjorde en galant koppling mellan Grad I och 
Grad II. Vill ni veta mer i detalj vad bröderna har att delge i sina 
tal bör ni vara på plats.
 
Som vanligt i vår loge var gemensamma resor ett ämne som  
avhandlades. I sommar blir det en resa till 29 Rosheims sommar- 
loge. I höst blir det en resa med minst dussinet bröder för att besö-
ka 20 Vesthav. Enstaka resor med färre deltagare till närliggande 
loger är också planerade.

  Odinsal Uppsala27

 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad
 Datum: Tisdagen den 25 augusti 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 36
 Recipiender/faddrar: Steven Stevenson/Ola Lindström, Daniel   
 Eklind/Magnus Green

Det var första kvällen efter sommaruppehållet. Återigen har arbe-
tet tagit vår Dirigent ifrån oss, men tack vare en engagerad broder 
som släpar med sig sin musikanläggning och inhoppad Dirigent, 
fick vi njuta av välspelad musik från CD istället, men ”live” är 
ändå bäst.
Vi pratade en del om ålderstrukturer och kom fram till en paradox. 
Vi har Ordens äldste broder bland oss och vi har också en broder 
som varit med i Orden i 55 år, likafullt har vi, jämfört med de 
andra logerna, en låg genomsnittsålder. En stor spridning alltså, 
vi tror att det är en av nycklarna till att vi trivs så bra tillsammans.

Mikael 
Sjölander

Från vän-
ster: Steven 
Stevenson, 
M Thomas 
Hellsten 
och Daniel 
Eklind

     Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad
 Datum: Lördagen den 4 juli 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 31
 Recipiender: Matte Bergqvist 27 Odinsal, Hans Pettersson  
 29 Rosheim
 Gäster: OR Tom Stjernschantz, M Tomas Hellsten, Fredrik  
 Karlsson, ExM Tomas Lindkvist, Tommy Lundin, Andreas   
 Mellin, Andreas Pettersson och Anders Sävborg 27 Odinsal.  
 ExM Lars Frölander 31 Rimfaxe, M Bernt Carlsson och ExM  
 Mattias Boldt 32 Runrike

  Rosheim Norrtälje29

USA:s nationaldag samlades 29 Rosheim traditionsenligt (åter på 
en av årets varmaste dagar) till sommarloge för fjärde gången. 
Även denna gång var det dags för Grad IV. 

Trots att solen försökte smälta hela världen genomfördes grad-
givningen i tempererade lokaler. Recipienderna fick sig gradens 
sedelärande ord till livs innan de pryddes med insignierna. Att OR 
Tom Stjernschantz höll talet till Orden var bara självklart.
 
Logens Mästare Anders Ekström höll talet till recipienderna som 
svarade genom Matte Bergqvist. 

Fingal

     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Torsdagen den10 september 2015
 Antal besökare inkl recipiender: 31
 Recipiender: Simon Claesson, André Fischer och   
 Kenneth Oja
 Gäst: IOEM Astor Baldesten, 16 Runheim

M Anders Ekström, Simon Claesson, Kenneth Oja och 
André Fischer

Att sommaren är i sitt absolutaste slutskede bör inte vara någon 
hemlighet, detta till trots valde tre av logens bröder att fortsätta sin 
vandring i graderna. När portarna öppnades kl 18.00 strömmade 
bröder in för att stilla sin värsta hunger med en korv med bröd. 
När magarna fått sitt vidtog det sedvanliga minglet där sommar/
semesterminnen byttes med varandra. M Anders Ekström öpp-
nade kapitlet och hälsade kvällens gäst hjärtligt välkommen. När 
recipienderna till slut behängts med gradens insignier så avsluta-
des kapitlet. 
Recipienderna mottog lyckönskningar och en from förhoppning 
att det inte var sista gången det skulle bytas band. 
Brödramåltiden avåts. Recipiendernas tal hölls av André Fischer 
som levererade ett mycket uppskattat och kärnfriskt tal som bl. a. 
tog fasta på likheten mellan damkjolar och tal, nämligen att dom 
skall vara tillräckligt långa för att kunna innehålla något intressant 
men samtidigt så pass korta att man väcker upp intresset hos åhö-
rarna. Innan alla skildes kunde jag till min stora förvåning kon-
statera att fru Fortuna höll sin hand över mig för en gångs skull.

Fingal

     Faktaruta
 Grad III: Kunskapens Grad
 Datum: Måndagen den 18 maj 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 20
 Recipiend: Bo Wexell

Till vänster LM 
Göran Pers-
son och rec. Bo 
Wexell

Sista gradgiv-
ningen inför 
sommaruppehål-
let blev som vi 
planerat lite extra 
”påkostat” i dub-

  Torgrim Hudiksvall30
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Forts. på sidan 27

bel bemärkelse för dels var det Grad III med sitt högtidliga krav 
på värdighet enligt ritus och dels var kvällens måltid lite utöver 
vad vi normalt brukar kosta på oss.
Undertecknad som utöver att vara 30 Torgrims tidningsreferent är 
även reserv för FSM vid dennes bortavaro. Således blev gradgiv-
ningens olika skeenden väldigt påtagliga, då FSM och ASM as-
sisterade M Göran Persson. Fusklappen kramades extra hårt dold 
i handflatan som stöd om man skulle tappa orden och störa ritus. 
Tillsynes avlöpte allt väl att döma av glada miner i vår för kvällen 
20 hövdade skara av trogna bröder. M Göran Persson rapportera-
de från Riksmötet där han deltagit tillsammans med ytterligare två 
medlemmar ur vår loge, Lars Lindblom och Christer Blomberg.
Brödramåltiden avnjöts med ”plus i kanten”, kaffe och avec li-
kaså, varefter sedvanligt lotteri med både skänkta och köpta vin-
ster tog vid under gemytets kännemärken. Skattmästare Kurt Axel 
Lindström ledde som vanligt dragning, och utdelning av priser, 
tillsynes förnöjd när kassan stärktes med ytterligare klirr.

Sören Molander

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad
 Datum: Måndagen den 7 september 2015
 Antal besökande inkl. recipiend: 18
 Recipiend/fadder: Michael Andrèn / K-A Lindström

Höstterminens första gradgivning förlänades Hudiksvalls loge 
30 Torgrim när ny recipiend upptogs i Ordens första grad.  
Kapitelsalen och övriga lokaler var som alltid utan allt klander 
så den högtidliga stämningen infann sig redan i samlingsrummet 
inför intåget.
Att en liten och ung loge successivt måste öka sitt antal av  
aktiva bröder påmindes tjänstgörande bröder om då mången 
fick ikläda sig en något ovan roll som ersättare, med följden, lite 
darr på manschetterna. Ritus genomfördes dock enligt ”konstens 
alla regler” och logens nya medlem tycktes trivas, dels under 
gradgivningen samt i efterföljande brödramåltid där han också  
presenterade sig som person och höll ett trevligt tacktal. Allt 
bådar gott inför höstens aktiviteter när församlingen återigen 
är fulltalig. Semestrar och älgjakt till trots en lyckad afton som  
avslutades med kaffe och lottdragning.
Måltiden serverades av tre damer vars män är hängivna upp-
backare av logens verksamhet, rosor blev deras belöning.
Skattmästaren myste som alltid när nya friska pengar strömmade 
in och lotterivinsterna lämnades ut.

Sören Molander

     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad 
 Datum: Fredagen den 22 maj 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 27
 Recipiender: Kent Breden, Berne Cederholm
 Gäster: OH Jon Asp, M Bengt Widen 23 Forsete, ExM Lars-Erik   
 Johansson, Tore Persson, Mats Ahrling, Mattias Aspegren

Logen gästades av OH Jon Asp samt bröder från vår fadderloge 18 
Mjölner och från 23 Forsete. OH var nöjd med hur ritus framför-
des av de biträdande bröderna och tryckte på att ritus skall fram-
föras som ett skådespel där var och en är väl påläst så att det hela 

  Rimfaxe Helsingborg31

     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad 
 Datum: Fredagen den 11 september 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 39
 Recipiender: Dick Hultberg, Lennart Juhlin
 Gäster: OSM med IOHV, M Kent Andersson 5 Åsagård, ExM Sven- 
 Erik Nilsson, ExM Roland Carlström, ExM Lars-Erik Johansson,   
 Tore Persson, Walde Andersson, Gärt Hall, Börje Månsson, Kenth  
 Lindgren

OSM med IOHV, LM Gordon Hygreus, Lennart Juhlin, Dick 
Hultberg

I samband med vår första gradgivning för hösten hade OSM med 
sitt direktorium förlagt sitt direktoriemöte till Helsingborg, detta 
i anledning av att logen funnits i 10 år. Något officiellt firande 
gjorde vi inte, men OSM överlämnade till Mästaren ett diplom i 
anledning av detta. 

De två recipienderna upptogs bland Vänskapsbröderna efter sed-
vanliga ceremonier. Logens tjänstgörande bröder utförde sina 
uppdrag helt enligt ritusboken på ett högtidligt och värdigt sätt.

Olle Bergqvist

löper smidigt. M och bröderna ser fram emot ODs besök hos 31 
Rimfaxe i september. Vårens aktiviteter avslutas med sedvanlig 
Minigolf i början av juni. 

Olle Bergqvist

Recipiender 
Berne 

Cederholm och 
Kent Breden 

Tore Persson, 
OH Jon Asp, M 

Gordon Hygreus, 
Christer Persson

     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Fredagen den 29 maj 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 19
 Recipiend/fadder: Magnus Bertilsson/Jonas Nilsson
 Gäster: Sven-Erik Nilsson, Magnus Fridälv och Sten Svensson
 18 Mjölner

Recipienden klarade alldeles utmärkt vår Mästare Jörgen Elv-
strands utmaningar och hade inga problem att hålla sina nerver i 
styr. Så det var en stolt broder som fick ta emot sina välförtjänta 
insignier. Ritus för Grad II innehåller många kloka ord som vi fick 
ta del av i en mycket väl genomförd och värdig ritus. Sven-Erik 
Nilsson tackade för ett varmt välkomnande och Magnus Fridälv 
hade hälsningar från Mästare Mats Hultén och Roland Carlström. 
Dessa ord och hälsningar uppskattades mycket av bröderna i 33 
Danheim som tagit plats i kapitelsalen.
Efter uttåget och avslutad ritus väntade en brödramåltid som blev 
mycket trevlig. Den innehöll naturligtvis god mat som vanligt, 
men framför allt flera utmärkta anföranden, både sådana som ro-
ade oss, men även kloka och eftertänksamma ord som fick oss att 
tänka till om Ordens framtid och dess ritus. Vår nyupptagne bro-
der höll även ett tal som väckte mycket uppskattning hos övriga 
bröder runt matbordet. 
Måltiden avslutades med kaffe i Ordenslokalens sällskapsrum, 
där ett trevligt sorl av uppsluppna samtal spred sig genom loka-

len. Kvällen 
avslutades som 
vanligt med ett 
spännande lot-
teri med fina 
priser.  

Från vänster 
Jonas Nils-
son, Magnus 
Bertilsson 
och M Jörgen 
Elvstrand

  Danheim Kristianstad33
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!

Bifrostbröder/BDR-systrar!
Välkomna till en 

spännande Bifrosthöst!



BDR – BifrostDamernasRiksorganisation – Rapporter, information och händelser

                 Duranki hade sitt första möte den 31 mars 
2015 med gradgivning, Grad 3, i Frimurarlogens anrika hus be-
läget på Frimurarholmen. Frimurarorden köpte holmen år 1883 
för 1000 kronor av Örebro stad och redan 1884 kunde ordens-
huset invigas.
Flera ordenssällskap använder i dag huset, bl.a. herrarna i Ey-
rabro/Havamal som har bjudit in oss att använda dessa vackra 
lokaler.
Gradgivningen genomfördes högtidligt i logens kapitelsal med 
stjärnhimmel.

En gemensam middag avnjöts tillsammans med fyra hjälp-
samma bröder som också serverade oss och Eyrabro/Havamals 
Mästare Per Murander önskade oss välkomna.

Maj Skansen Preses Duranki

 

Datum: Arrangemang:
17 oktober 2015 Höstsoaré, Örebro
14 november 2015 Damlogen Galatea instiftas Karlskrona
25 april 2016 Riksmöte, Uppsala
17-18 september 2016 Presesmöte, Linköping

 

Kalendarium

28 29

Damlogen Duranki, 
Örebro i nya lokaler

Bifrostbröder och BDR-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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Systrar som fick Trohetens Grad, Birgit Henningsson och Anette 
Wennerstrand. 

Tjänstgörande systrar fr.v. Carina Hollingby, Lena Mann, 
Preses Maj Skansen, Gunnel Ohlsson, Ulla-Britt Hellström.

Mästare Per Murander och Preses Maj Skansen

BDR

Vid damlogen 
Livheims årsmöte 

avgick Mai Kandler 
som logens Pre-
ses, efter att hon 

innehaft posten i 9 
år. Lilian Stexgård 
installerades som 

ny Preses av de 
tjänstgörande från 
BDR, Preses Berit 

Olsson och 
Gunilla van Aller.

Vid mötet delades Veterantecken ut till Monica Kronskans och 
Mai Kandler. 
Instiftartecken utdelades till Margareta Magnusson och Britt-
Marie Axman (de står i mitten).

Damlogen Livheim, Gävle
Årsmöte och Presesbyte 2015

BDR

BDRs Preses Berit Olsson och Gunilla van Aller, Åsa-Idun.

Forts. på sidan 29

Årets första gradgivning var speciell eftersom det är ny ritus för 
Grad I. Och inte nog med detta så välkomnade vi fem nya syst-
rar till vår loge. 
Kvällen innehöll mycket värme. Efter gradgivningen följde en 
god middag och en överraskning till våra nya systrar. 

Till kaffet serverades en specialtårta till deras ära. Vår syster 
Anna-Lena Bergquist Välimaa som är konditor hade gjort den-
samma. Våra nya systrar blev glatt överraskade när de såg vad 
som stod på tårtan. Förutom att den var fin så smakade den väl-
digt gott!

Vid pennan samt foto 
Anne-Christine Stareborn

Damlogen Modgunn, Järfälla
Gradgivning i Gemenskapens Grad

De nya systrarna beundrar välkomsttårtan

Gradgivning i Karlskrona 
Gemenskapens Grad
Söndagen den 13 september åkte 14 systrar från damlogen  
Prisman till Karlskrona för att där som fadderloge välkomna 
11 nya systrar i Grad 1, Gemenskapens Grad. Herrarna från  
Vanadis ställde sin fina kapitelsal till vårt förfogande. Promi-
nenta gäster från damlogen Ganndul och Damlogen Grim-
hild hedrade gradgivningen med sin närvaro. Gradgivningen 
genomfördes högtidligt och helt enligt ritus. 
Efter gradgivningen intogs en fantastisk tre rätters middag. 
Denna hade Vanadisbröder fixat från grunden, inhandlat råva-
ror, tillagat maten och som grand final blev vi alla 43 damer, 
serverade vid borden av stiligt klädda män. Desserten intogs 
vid mindre bord i närheten av baren. Stämningen var hög och  
avslutningsvis var det lottdragning. Preses Karin Nilsson tack-
ade systrarna från Karlskrona för värdskapet och hoppades att 
få se många både bifrostbörder och systrar vid instiftandet av 
damlogen Galatea den 14 november. Logen får en bra start med 
21 systrar som har erhållit Grad 1 hos sin fadderloge Prisman. 

Monica Asp, damlogen Prisman

11 nya syst-
rar i Grad 1, 
Gemenska-
pens Grad, 
Karlskrona
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28 Gondler, Kalmar firade 15-årsjubileum
En fantastisk sensommarkväll i augusti 
var det högtidsloge med damer och gäs-
ter i Förlösa Folkets Hus utanför Kal-
mar. Anledningen var att det var fem-
ton år sedan 28 Gondler blev loge vid 
en högtidlighet på Kalmar Slott. Det är 
tydligt att femton år kan gå fort men 
Gondler har haft femton fantastiska år 
med sina tre Mästare Johnny Eklund, 
Jan Sellman och Bo-Lennart Holmsten 
som alla var på plats. På plats fanns 
även representanter från Ordens Höga 
Värdigheter med OSM Lars-Erik Furu-
skog i spetsen. En hel delegation från 
vår fadderloge 17 Grimner i Oskars-
hamn var extra glädjande, varav flera 
var med vid invigningen på Slottet år 
2000. Även SLM Lars Peterson från 
Ladulås och damer från flera damloger 
var på plats. Vi i Gondler fick höra fina 
tal och ta emot flera fina gåvor.

Festligheterna började med mingel ute 
i den ljumma lördagsaftonen före själ-

va högtidslogen som avlöpte helt per-
fekt och mycket stämningsfullt.

I anslutning till högtidslogen kunde ett 
kulturstipendium ur Fred Norinders 
stiftelse, som är en av Bifrostordens 
fonder för utbildning inom teater, mu-
sik, sång och balett delas ut genom OC 
Thommy Brännströms försorg. Mot-
tagare var avgående eleven vid Jenny 
Nyströms musikgymnasium Gabriella 
Engdahl 19 år i Kalmar. Gabriella har 
studerat dans regelbundet sedan 10-års-
åldern. Av de 1000 sökande till utbild-
ningen som visat upp sitt kunnande 
vid olika auditioner i Europa visade  
Gabriella redan stora kunskaper i mo-
dern dans och är nu är en av de 40 som 
antagits som elev vid Northern School 
of Contemporay Dance i Leeds i Eng-
land med början höstterminen 2015. 
Gabriella kan efter avlagd examen ti-
tulera sig som professionell dansare. 
Efter mottagandet av stipendiet utförde 

Gabriella en fin uppvisning i en del av 
sitt kunnande i modern dans.

Efter högtidslogen var det ytterligare en 
stunds mingel för att invänta en trerätters 
festmåltid. Lotterierna gick åt till sista 
lotten och massor av vinster delades ut 
till lyckligt lottade. Efter måltiden vidtog 
det riktigt festliga, dans till levande mu-
sik. Tidvis ordentligt trångt på dansgol-
vet, gammal som ung trivdes i den fina 
och gemytliga stämningen långt fram 
mot natten.

Alla besökare var överens om en sak och 
det var att ge en stor eloge till alla som 
jobbat för detta fina arrangemang. Nu 
dröjer det fem år till Gondlers 20 årsju-
bileum, vi hoppas på samma fina utveck-
ling i vår loge så det kommer med all 
säkerhet bli en tillställning minst lika bra 
som denna.

Referenter: Ture Holgersson 
och Per-Olof Svensson

 
Till vänster: 
Stipendiat Gabri-
ella Engdal och 
LM Bo-Lennart 
Holmsten

Till höger ses 
ExM Jan 

Sellman med 
två damer

Till vänster
ExM Johnny 
Eklund, LM 
Bo-Lennart 
Holmsten och 
ExM Jan 
Sellman

Till höger
OSM vid 

honnörsbordet 
med bordsdam

Tf Mästaren Lasse Petersson hade kallat förutom M i 
grundlogerna även S, YL och logeutvecklarna. Huvudte-
mat för mötet var brödravården ur de olika perspektiv som 
deltagarna presenterade.
 
SL:s AV Owe Svensson ledde diskussionerna för YL-grup-
pen, där det fullt riktigt konstaterades att brödravården bör-
jar i antagningsnämnden. M.a.o. är det viktigt att de bröder 
som anmält sitt intresse är införstådda med vad som gäller, 
så långt som vi kan upplysa om vid det tillfället. Det har 
ju faktiskt förekommit att presumtiva bröder har tackat nej 
redan på detta stadium, vilket vi måste respektera.
Skrivarna under ledning av SL:s S Kjell Karlsson ägnade 
sig huvudsakligen åt Portalens alla funktioner och möjlig-
heter, och att det är viktigt att försöka få samtliga grund-
loger att förmå bröderna att anmäla sig via Portalen till de 
olika begivenheterna, men också att från densamma ta del 
av de rapporter som finns i systemet.

Mästaremöte i Ladulås den 5 september 
Utvecklarnas roll i grundlogerna är av stor vikt, och i Lars 
Axehills grupp diskuterades de olika upplägg som finns i 
logerna. Utifrån vad som kom fram är det efter det här mötet 
som idéer om logernas utveckling skall framläggas till resp. 
M och logedirektorium.
I mästargruppen dominerade problemet att få, i graderna, 
yngre bröder att besöka våra loge-kvällar, och i den mån 
man inte är berättigad att delta i gradgivningen ändå komma 
och ta del av gemenskapen vid brödramåltiden. Behovet av 
klubbaftnar kan inte nog understrykas.
Man diskuterade också om förändringar i ritus måste till för 
att möjliggöra för bröder av lägre grad att deltaga, men kon-
staterade att det ”var nog inte vårt bord”.

Sammanfattningsvis var alla överens om att dagen varit gi-
vande och Lasse tackade i ett slutanförande alla för delta-
gandet och hälsade välkomna till Grad VIII hos Löfstad den 
10 oktober.

Rolf Thorsell
BIFROST

OSSM Patrick G Lundeberg har ordet 
Mitt namn är 
Patrick G Lunde-
berg och är ny på 
posten som OSSM 
sedan Rikstings-
helgen i Stock-
holm.

Det är med stor 
ödmjukhet jag be-
träder denna be-
fattning. Jag är 
övertygad om att 
förväntan är stor på 
mig och det är pre-
cis så det ska vara. 
Jag tar mig an upp-
giften genom att 
försöka sätta mig 

in i alla de ”rörliga delar” som är igång just nu inom Orden. 
Vi ses ofta som ett till viss del konservativt sällskap och jag 
har inga problem med det, då det innebär att vi håller på våra 
traditioner och inte vänder kappan efter vinden varje gång det 
börjar blåsa. Men det jag hittills sett så står Orden definitivt 
inte still – långt därifrån. Det är en stor aktivitet runt om i 
landet och jag kan se intressanta utvecklingsresor för många 
av våra grundloger och storloger. 

Jag har under mina år i Orden haft min hemvist i logen  
8 Manheim. Jag har gjort den klassiska resan för högre 
ämbetsmän inom vår Orden. Innehaft flera olika roller i  
logedirektoriet varav de flesta år som ASM, FSM och  

Logeutvecklare. År 2012 valdes jag av OSM att bli Man-
heims 16:e Mästare, ett uppdrag som varit oerhört intressant 
och framförallt roligt. 

I min nya roll som OSSM så ansvarar jag för Ordens utveck-
ling på många olika plan. Det jag först och främst tänker på 
är stabiliteten och kvaliteten i våra stor- och grundlogers 
verksamheter. Men något som jagat oss de senaste åren är 
den trend av sjunkande brödraantal. 

Det säger sig självt att en fortsättning på den vägen kommer 
leda till en krympt verksamhet som få av oss skulle känna 
igen sig i. Det är helt avgörande att vi blir flera av skäl som 
är så många att det inte finns plats att beskriva. Om det finns 
minsta tveksamhet om varför varje grundloge behöver fler 
nya bröder och storlogerna behöver fler recipiender och be-
sök så kontakta gärna mig för ett resonemang. 

Den väg vi i steg lyser upp för vandringen inom Bifostor-
den är väl förberedd och genomtänkt, nu handlar det om att 
beträda densamma. Att på olika sätt bidra till att vi blir fler 
bröder och med bildandet av fler loger bereda ännu fler män 
att få del av det vi har - det är välgörenhet!

Min vandring inom Orden har gjort mig till en bättre män-
niska inför mig själv och till mer nytta för mina medmän-
niskor. Det är det vi erbjuder i Ordenssällskapet Bifrost – en 
krets av medvetna män.

Vår Ordens framtid vilar på oss mina bröder!

Patrick G Lundeberg, 
Ordens Ställföreträdande Styrande Mästare
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För en tid sedan hittade jag av en 
tillfällighet en tunn pärm. På framsi-
dan står med prydlig handstil skrivet 
i bläck ”Ritus vid damloge i Åsa-
gård”. Den violetta texten omfattar 
5½ maskinskrivna sidor och är hek-
tograferad d.v.s. duplicerad med den 
metod, som Bifrost en gång använt 
för att mångfaldiga ritustexter. Si-
dorna skrevs antagligen på tjugotalet 
då författaren använde förkortningar 
av typen L. F. V. och L. I. L. i stället 
för de modernare F, V, och I, L, Tex-
ten beskriver hur närvarande brö-
der tog plats i kapitelsalen på van-
ligt sätt, efter gradtillhörighet, men 
lämnade de främsta stolsraderna på 
vardera sidan tomma. Sedan fördes 
damerna in till ”en högtidlig proces-
sionsmarsch”. När musiken tystnat 
och damerna satt sig, reste sig logens 
Mästare och hälsade på Åsagårds 
vägnar gästerna välkomna och upp-
manade bröderna att ”bringa gäs-
terna den sedvanliga hedersbevis-
ningen genom att för dem ge Stora 
tecknet”. Därefter genomfördes en 
kort ritus med mycket musik. Den 
korta ceremonin avslutades med 
ett ordnat uttåg men LM och OSM 
stannade kvar i kapitelsalen, för att 
bröder skulle kunna presentera sina 
damer för dem. I referatet från Åsa-
gårds Damafton 9/11 1946 berättas: 
”Sedan gästerna beklätts med de 
sedvanliga dekorationsbanden och 
bröderna tagit plats i kapitelsalen in-
förde yttre och inre ledsagarna gäs-
terna under toner till Triumfmarsch 
ur Aida. Därefter vidtogs ett kort men 
stämningsfullt ordenskapitel.”  

Det finns några få bilder i gamla Bi-
frosttidningar där damerna bär ett 
”gradband” över höger axel. Bland 
annat från Manheims 20 – årsjubi-
leum 27/4 1948 med 227 gäster på 
Hotell Continental och logens års-
middag 1/2 1947 i Spegelsalen på 
Grand Hotell där Manheimsbrodern 
Sune Waldimir tillsammans med hus-
trun Sonja Sjöbeck underhöll med 
det senaste från schlagervärlden. Det 
finns en bild från Junehus 40 – års-
jubileum 2/10 1968 med två rader 

Några ord om det äldre begreppet ”Damloge”

damer sittande främst i kapitelsalen 
men utan band över axeln och med 
mästarbordet i bakgrunden. 27/10 
1928 gav Åsagård en Grad I med 
efterföljande ”dansafton där dansen 
tråddes till in på småtimmarna”. När 
Åsagård instiftades 28/5 1927 var 
damer närvarande och dansen pågick 
även då till långt in på småtimmarna. 
Detta är enda gången?, som det be-
skrivs, att damer varit närvarande vid 
en logeinvigning. Vidare berättas hur 
några glada herrar på vägen hem från 
invigningsfesten mitt i natten dricker 
Carl Mikael Bellman till i punsch på 
Klara kyrkogård. 

Det finns två anteckningar, att Man-
heim 1946 och Aroshus 1949 – 1950 
skrivit om befintlig ”Ritus till dam-
loge”. Enstaka rader i några festre-
ferat berättar, att närvarande damer 
hedrats särskilt, även om det inte 
framgår hur. Damer i eleganta af-
tonklänningar ses ofta på bilder från 
förr. I Örebro hölls varje år välbe-
sökta luciafester och barnfester till 
julen. Alla de äldre logerna arrang-
erade regelbundet fester och utflykter 
med många deltagare. När inte egna 
bröder skötte underhållningen hyrdes 
de bästa lokala förmågorna in och an-
talet besökare var högt både vid van-
liga gradgivningar men även vid de 
utåtriktade aktiviteterna. 

I ett logereferat från Heimdal om-
nämns, att Mästaren besökte Löfstads 
5 – årsjubileum 27/9 1947 och att 
92 % av bröderna varit närvarande 
vid den Grad I, som föregick fes-
ten. Några loger hade mycket aktiva 
damklubbar innan BDR bildades vid 
Rikstinget i Göteborg 9/5 1987 med 
Majken Tambert, som ordförande (i 
dag Preses). Duranki grundades 8/2 
1933 och är äldst. Carola i Karlskoga 
bildades i mars 1950 och i Västerås 
fanns i mitten på trettiotalet en aktiv 
damklubb, som gick Aroshus tillhan-
da vid festligheter. Referatet från in-
vigningen av Åsa – Idun 27/11 1952 
beskriver en strålande festkväll med 
både allvar och nöje. På något okänt, 
sätt var damer aktivt involverade 
i Ordens festverksamhet redan på 
tjugotalet. Även om de bara glimtar 
fram i någon enstaka mening då och 
då har brödernas damer alltid funnits 
med. 
Efter denna summariska tillbakablick 
på en svunnen del av Bifrosts verk-
samhet en fråga till de äldre logerna 
och deras Mästare: Kan ni titta efter 
i gamla papper om ni möjligen skulle 
ha kvar bortglömt, sparat material 
från förr och som aldrig offentlig-
gjorts. Jag skall med glädje och tack-
samhet se till, att dessa intressanta 
gamla papper kommer att sparas till 
eftervärlden.

Astor Baldesten

11 Löfstad, Tranås, firade 70 årsjubileum
Till slut så kom hon. Tyst och elegant, 
vacker och putsad. En gammal men 
mycket välbevarad gammal dam, 111 
år är ju onekligen en respektingivande 
ålder. S/S Boxholm II, sjön Sommens 
stolthet, lade till i Tranås hamn för att 
ta ombord nästan sjuttio förväntansful-
la bröder med damer. Stämningen var 
på topp, vad annars när man ska ut på 
sjön en solig och vindstilla sommardag 
för att fira logen 11 Löfstads 70-årsju-
bileum?

Munskänken och hans medhjälpare 
hade ordnat så att ingen behövde vara 
törstig under vår timslånga färd till 
Lugnalandets restaurang. Under re-
sans gång testades även passagerarnas 
kunskaper om logens historia, inte helt 
otippat visade det sig att Lars Axehill 
hade bäst koll på hur det är och har va-
rit i logen.
 
Att sjön suger har ju alla hört. Det 
stämmer. Med god aptit högg vi in på 
den delikata grillbuffén som krögaren 
hade dukat fram. Tämligen omgående 
infann sig det där välbekanta och här-
liga surret som vi alla känner igen från 
brödramåltiderna, trivselfaktorn var 
hög! Tranås Manskör, med flera brö-

der som sångare, underhöll oss under 
middagen, givetvis med sommarvisor 
på repertoaren. M Torbjörn Andersson 
höll ett nostalgiskt tal om logen och 
dess 70-åriga historia, en särskild tack-
samhetens tanke skänktes till alla dem 
som byggt upp vår loge under årens 
lopp. 
Logen hade glädjen att gästas av tran-
åsbördige Christer Schmiedt, M i 21 
Midgård, och hans fru Cecilia. Christer 
framförde hjärtliga gratulationer från 
bröderna i Linköping och överläm-
nade en vacker blomma till jubilaren. 
Inkomna gratulationer från OSM, SLM 
i Ladulås samt M i fadderlogen 10 Wit-
hala framfördes. Kvällen avslutades 
med ett stort jubileumslotteri signerat 
Mu Stefan Paulsson. Många glada vin-
nare bänkade sig på nattbussen hem till 
Tranås. Och även de som fick nitlotter-
na såg ändå mycket nöjda ut. 

Tack för en underbar kväll!

Torbjörn Andersson
M 11 Löfstad 

En perfekt kväll för att fira 70 år!

Glada bröder och damer på 
väg mot grillbuffén på 
Lugnalandets restaurang

Ordensdirektoriet träffades i Oskarshamn 12-13 juni
BIFROST

OSM hade kallat samman för att bl. a. avtacka tre avgå-
ende ledamöter och samtidigt välkomna tre nya i Ordens 
Direktorium. 
OL Bo Löfgren var värd för dessa dagar och höll en mycket 
trevlig och intressant historik om Oskarshamn. Han uppe-
höll sig mycket kring vatten och skärgården och vad många 
inte visste var att Oskarshamns kommun har en av Sveriges 
största skärgårdar med många öar. 
Nu började vi förstå varför alla skulle ha varma kläder och 
skor med sig, till skillnad mot som vanligt frack och lack-

skor. Alla blev skjutsade till hamnen där vi fick gå ombord 
på en turbåt som förde oss ut i den vackra skärgården, med 
ett stopp där vi gick iland, tittade på naturen och fick en god 
skärgårdslunch på klipporna. Ett mycket uppskattat inslag 
att träffas under otvungna former, lära känna varandra, något 
som ökar förståelsen mellan bröderna och de olika arbets-
uppgifterna. Denna gång var inget logebesök inbokat. 

På dagordningen stod bl. a. överlämnande av uppgifterna 
från de avgående till de nya OD-ledamöterna. Arbetsfördel-

ningen inom OD kom upp, där varje ledamot har ett spe-
ciellt område att bevaka. Alla var tända på uppgiften och 
många frågor ställdes. Dagordningen för mötet var noga 
planerad. Årets Riksting i Stockholm var en punkt som 
alla fick reflektera över och alla var mycket nöjda över 
hur det hade genomförts. Ordens framtid och utveckling 
är stora frågor som man inte löser i en handvändning, 
men många idéer kom fram och målet för 2020 står fast.

 
Jan Svensson

Ordensdirektoriet och redaktör 
Svensson till höger ombord på turbåten
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Forts. på sidan 35

Kåseriet... 
eller ”Alla har en historia att berätta”
KOMMUNIKATION – eller vad musiken betytt 
för mig och givit mig under min uppväxt

Följande tillbakablickar från mina ungdomsår speglar ett intresse 
för musik som är lika starkt nu som då. Det kan läggas in under 
ovanstående rubrik då musiken är universell och inte talar något 
speciellt språk utan kan förstås av alla. Vokala inslag får anses 
förstärka musiken och de ord vi inte förstår ersätts och förstärks 
av tonspråket. Detta ämne kan göras hur stort som helst, men av 
förståeliga skäl måste jag begränsa mig till att skriva vad som får 
plats på några få sidor. Så - här och nu kommer jag att förmedla 
till Dig, kära läsare, vad musiken betytt för mig under mina upp-
växtår i Lund. Vad är det då för minsta gemensamma nämnare 
vad gäller orden kommunikation och musik? Man kan säga att via 
musik kommunicerar vi oavsett språktillhörighet. Vi kan förstå 
varandras musik utan att förstå varandras ord. Musiken berör oss 
mer eller mindre, men den är likafullt en ordlös kommunikator. 
Mina första minnen av musik kommer redan i späd ålder då min 
mamma sjöng barnvisor och hemska och sorgliga skillingtryck för 
mig. Jag älskade de visorna och många kommer jag fortfarande 
ihåg såsom ”Alundavisan”, ”Trollmors vaggsång”, ”I en sal på 
lasarettet (eller den sjuka flickan)” m. fl. I mitten av 1950-talet 
fick jag min första grammofon – en blå galonklädd ”vevgram-
mofon” av märket HMV märkt med säljarens namnplåt ”Stöltens 

Malmö/Lund”. (Stöltens var en 
stor skiv- och radioaffär med 
butiker i Lund och Malmö.) 

Vevgrammofon från 1950 talet

Denna var avsedd att spela av 
78-varvsskivor, s.k. stenkakor. 
Vilka upplevelser mina gram-
mofoner givit mig. Det var nu 
jag kunde spela musik på mina 
egna villkor. Tänk när jag spe-
lade Ingvar ”Tjotta” Olsson 
- ”Flickan i dalen”. En sorglig 
och sentimental historia som 
gärna fuktade ögonvrån i lyss-
ningsögonblicket. Jag spelade 
Alice Babs med ”Ekorren”, 
Karl-Erik ”Cacka” Israelssons 

version av ”Min gula ros i Texas”, trumpetaren Arne Lambert 
och ”Gelsomina”, Thory Bernhards ”Mjölnarens Iréne”, Ingert 
Hoffman i ´Den vackra tvätterskan´ m.fl.Vartefter tiden fortskri-
der kom Louis Armstrong in i bilden. En fantastisk och legen-
darisk trumpetare som tjusat en hel värld med sitt skickliga och 
tidlösa trumpetspel – fritt från falska toner och ”snedblås”. Louis 
Armstrong, en fullfjädrad artist som älskade sin publik, var och är 
fortfarande ett aktat namn i alla läger. En av dåtidens stora hits var 
min favorit ´Mack the Knife´ - en 78:a av god ljudkvalitet. 

Mot slutet av 1950-talet går tekniken framåt, 78-varvarna stod 
på sin tekniskt kvalitetsmässiga höjdpunkt och ersätts sakta men 
säkert av EP- samt LP-skivor. Snart bytte jag ut min ”vevgrammo-
fon” till ett elektriskt spelverk. Jag fick nu min första ”moderna” 
grammofon - av Philips fabrikat. Den hade fyra hastigheter dvs. 
78, 45, 33 och 16 varv per minut. Skivspelaren kopplades upp till 

vår radio – en rörbestyck-
ad monoradio av märket 
Luxor. Nu öppnade sig 
världen för mina fötter 
då jag fick tillgång till en 
enorm musikskatt. Det var 
väl knappast någon HiFi-
kvalitet i det ljud som 
kom från anläggningen, 
men det var nu möjligt att 
spela musik som jag tidi-
gare inte kunnat lyssna på. 
Och så slapp jag veva efter 
varje låt, spelaren var ju 
elektrisk och det var bara 
att lägga på skiva efter ski-
va. 78-varvarna ersattes 
succesivt av de moderna 

45-varvarna eller som de egentligen kallas EP-skivor (extended 
play). Nu kunde man höra två låtar i följd utan att behöva vända 
på skivan.

Mitt första elektriska 
spelverk

 
Om man tillfälligt trött-
nade på grammofonmu-
sik gick det fint att växla 
över till radion och ställa 
in t.ex. Radio Luxemburgs 
mellanvågssändningar. 
Här spelades det jazz och rockmusik och den gav oss ett utbud 
som vidgade vår värld och gav oss vår egen musik, 1950-talets 
ungdomskultur var född och tonåringen blev ett begrepp i sam-
hället. Nu skall det här sägas att 1950-talets rockmusik inte är 
densamma som den som spelas i dag. Dagens rock är en gren av 
musiken som ligger utanför mitt intresseområde. Mina två första 
EP-skivor var Louis Armstrong and the All Stars ´Basin Street 
Blues´ och Bill Haley and His Comets ´The Saints Rock´n Roll´. 
Skivor som fortfarande finns i mitt diskotek.

Ungdomskulturen kom från U.S.A. och var nu ett faktum även i 
Sverige. Det visades många, främst amerikanska, men även fran-
ska ungdoms- och musikfilmer, om ungdom och för ungdom. Det 
mest kända exemplet torde vara filmen ´Vänd dem inte ryggen´ 
från 1955 med Glenn Ford. Filmen inleddes med Bill Haley´s 
´Rock Around the Clock´ - och succén var given för rock-musi-
ken. Alla söta och snälla alster från tidigare år fick lämna plats för 
jazz- och rockmusik. 
Tiden går och även jag blir tonåring. Folkskolan avslutas och jag 
börjar i realskolan – året är 1956. Nya intressen väcks till liv och 
skoldansens era har kommit. Skoldansen är en företeelse som 
främst riktade sig till skolungdomen. De två läroverken i Lund 
-Katedralskolan, vanligen kallad ”Katte” och Lunds Privata Ele-
mentarskola, mera känd under namnet ”Spyken” - turades om att 
genomföra ungdomsdanser i läroanstalternas gymnastiksalar. De 
fint lackade trägolven skyddades med för tillfället utlagda maso-
nitskivor. Här samlades flickor och pojkar för att umgås och dan-
sa. Viktigast för många var nog musiken som exekverades av lo-
kala jazzband med musikalisk inriktning mot New Orleans-Jazz. 
Att allt gick rätt till stod ett antal lärare för. De ”vaktade” under 
den tid skoldansen ägde rum och såg till att vi inte ”kindade” för 

mycket. Detta var det största helgnöjet för oss skolelever och in-
trädet var inte högre än att veckopengen räckte till.

Det där med dans var till en början ett svårt problem. Själv minns 
jag mina första steg i Kruses Dansskola i Lund under folkskoleti-
den (Kruse själv lär ha varit balettmästare vid Malmö Stadsteater, 
men det var inte denna inriktning som förde oss samman i dans-
skolan). Dansundervisningen ägde rum i Klosterskolans gymnas-
tiksal till grammofonmusik. De första stegen togs till Bill Haley´s 
´Mambo Rock´. Blygseln var stor bland eleverna – flickorna på 
ena sidan i gymnastiksalen och pojkarna på den andra. Hur som 
helst så lärde vi oss till slut att dansa vals, foxtrot, tango m.m. 
Men, till min stora häpnad så dansades det inte på skoldansen som 
vi lärt i dansskolan – utan man dansade ”dixie”. Problemet var 
kanske inte så stort ty de snälla flickorna lärde mig snart att dansa 
”rätt”. Vad vore världen utan dessa flickor! 

Vår värld vidgades och musikintresset förde oss snart utanför 
hemstaden. Det hade startats jazzklubbar för skolungdom inte 
bara i Lund utan även i Malmö. Malmö ligger bara en kvarts tåg-
resa söder om Lund och kommunikationerna var mycket goda. 
Vi skolungdomar reste på studerandebiljett som jag vill minnas 
kostade 2 kronor och 40 öre, det var priset för en enkel resa, men 
som för oss gällde fram och tillbaka.   Musikevenemangen ägde 
företrädesvis rum på söndagseftermiddagar mellan klockan tre till 
sex. Allt så att vi skulle orka upp till skolan på måndagsmorgo-
nen. I Malmö hörde vi lokala dixieband men även danska storhe-
ter som Adrian Bentzon´s Jazz Band och t.o.m. Papa Bue´s Viking 
Jazzband. I Lund hörde vi på pianisten Bengt Hallberg, den ame-
rikanske tenorsaxofonisten Lucky Thompson med flera artister. 
Några oförglömliga konserter i Malmö måste här nämnas – Geor-
ge Lewis And His Orchestra och Louis Armstrongs All Stars. Två 
fantastiska konserter som för alltid etsat sig fast på mina trum- och 
näthinnor. George Lewis uppträdde på MFF-stadion och vi hade 
sparat av våra veckopengar för att kunna få bra platser till konser-
ten. Det var inte fullsatt utan när publiken var samlad flyttade de 
med billigare biljetter fram till de tomma dyrare platserna. Lite 
synd om oss som betalat mer för att få höra den store idolen upp-
träda tillsammans med sin orkester. 
Egentligen var detta ett heldagsevenemang för vi mötte upp mu-
sikerna nere vid tilläggsplatsen för Köpenhamnsbåtarna när dessa 
anlände till Malmö. Orkestermedlemmarna dansade in i Sverige 
över landgången till åskådarnas oförbehållsamma jubel. Genom-
snittsåldern på musikerna i orkestern var nog 70 år så vi var impo-
nerade över deras spänst. Så småningom tog konserten vid och vi 
avnjöt denna högtidsstund under stor andakt. Efter konserten öns-
kade jag få George Lewis autograf, men det lyckades mig inte. Vi 
ställde upp oss i en av polisen ordnad kö för autograflystna ”fans”.  
Jag fick trummisens - Joe Watkins - autograf men gav inte upp så 
jag ställde mig i kön en gång till. Nu fick jag pianistens –Joseph 
Robichaux– namnteckning. Tredje gången gillt tänkte jag men då 
kände polisen igen mig så då var det bara att stå nöjd med de två 
jag fått.  Det var intressant att se de åldriga musikerna skriva sina 
namnteckningar. Skrivandet var säkert inte vanligt för dem då de i 
mina ögon tog en ansenlig tid på sig för att få ner bokstäverna på 
mitt medlemskort till Manhattan Jazzklubb.
Louis Armstrong har jag också upplevt ”live” tillsammans med en 
stor publik i Malmö Folkets Park. Louis Armstrong framträdde på 
utomhusscenen inför en synnerligen entusiastisk publik. Vilken 
kommunikation dessa konserter gav förhoppningsvis både utö-
vare och lyssnare. 

1950-talet i Lund var präglat av två världar och så torde även 
förhållandet ha varit i Malmö. För oss ungdomar var det de som 
studerade och de som förvärvsarbetade. Lite generellt kan vi säga 

att de som gick i skolan gillade jazz och de som arbetade gillade 
rock´n roll. Mellan dessa grupper rådde ett spänt förhållande. Det 
var nu som begreppen ”dixie-snubbar/modernister” ställdes mot 
”skinnknuttar/raggare”. Ibland åkte vi in till Malmö och besökte 
jazzklubben Hot House på Stadt Hamburgsgatan – en tvärgata 
från Gustav Adolfs torg. Detta var på söndagseftermiddagar. En 
av kompisarna berättade att en gång - jag var själv inte med då – 
möttes de av skinnknuttar och raggare beväpnade med cykelked-
jor och knölpåkar. Smockorna flög i luften tills polisen kom och 
löste upp kravallerna. Vad jag minns så noterades detta dagen ef-
ter i Sydsvenska Dagbladet Snällposten (SDS) eller Sydsvenskan 
i dagligt tal. 
En annan Jazzklubb i Malmö som vi besökte då och då, var in-
rymd i Ungdomens Hus på Skolgatan (byggt 1893 som Sveriges 
första Folkets Hus) ett kort stenkast från det välkända raggarfiket 
”Frasses Bar och Café”. ”Frasses Bar” är sedan länge försvunnet 
men Ungdomens Hus ligger fortfarande kvar där det en gång låg, 
inte långt från Triangeln. Det var med viss respekt vi begav oss 
dit, men här var det, de gånger vi var på besök, lika fredligt som 
på Södergatan i centrum. Här lyssnade vi främst till lokala band 
och den musiker jag främst kommer ihåg var Göran Skytte som 
då trakterade flygelhornet på ett förtjänstfullt sätt. Numera är han 
krönikör i Svenska Dagbladet. Musikintresset stod mig bi och 
jag fick så småningom min första stereo-
grammofon. 

LP-skivan 
med fina 
omslag 
blev succé  

Tekniken hade nu kommit ännu en bit på väg. LP-skivan (Long 
Play, spelades med 33 varv per minut) blev allt vanligare med c:a 
20 minuters speltid på varje skivsida. Mitt musikintresse vidgades 
och jag upptäckte Harry Belafonte. Jag minns när min mamma sa 
till mig:”Ingvar, sitt inte där och skrik på ditt rum”. ”Men mam-
ma”, sa jag ”Jag har inte sagt ett ord, det är ju Harry Belafonte, 
han sjunger ´Banana Boat Song´”. Min pappa var väl ibland lite 
trött på min musik. Han tyckte nämligen att det räckte att spela 
´den där hese Armstrong´ en eller kanske två gånger i rad. När 
jag hade lagt på en bra skiva kanske jag spelade samma om och 
om igen, kanske 10 gånger Tonåren förflöt men musikintresset är 
kvar och har berikat mitt liv med många musikaliska upplevelser. 
Vuxenlivet med ökade ekonomiska möjligheter har gjort det möj-
ligt att uppdatera avspelningsutrustningen, köpa fler skivor och 
bevista än fler konserter. Nutidens populärmusik-konserter ger sä-
kert dagens ungdom samma glädje och upplevelser som vi fick då, 
fast i dag tenderar de att ta sig gigantiska uttryck med jättepublik 
på ibland uppemot 500.000 åskådare som när Paul Simon och Art 
Garfunkel uppträdde i Central Park i New York den 19 september 
1981. 

Kommunikationsbegreppet gäller fortfarande men får väl i dag 
kallas ”masskommunikation”. Vår tonårstid förflöt under helt an-
dra omständigheter och perspektiv. Så kom till slut 1960-talet och 
gymnasietiden. Efter några år var plötsligt tonårstiden över och 
vi gick sakta men säkert in i vuxenvärlden – men det är en helt 
annan historia Avbildade föremål är i skribentens ägo och tillika 
fotograferade av denne.

/Ingvar Folckner/

Kåsören Ingvar Folckner 
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Några månader efter sin 85-årsdag för-
mådde vår broder, Berne Ståhl, inte läng-
re mobilisera sina krafter. En broder som 
har varit medlem i vår brödrakrets sedan 
den 16 april 1971 lämnade oss för all-
tid den 7 maj. Under de 44 år Berne har  
varit med har han varit en sann broder 
och en trogen gäst på våra sammankoms-
ter. De insatser som Berne har stått för 
är för alltid inristade i våra sinnen och 
hjärtan. Berne som hade sitt egna hjärta i 
logen 7 Junehus, var även medlem i stor-
logen Gotheim och innehavare av Grad 
X sedan den 23 april 1999. Vi minns 
Berne som allid hade ett uppmuntrade 
ord till oss direktoriemedlemmar efter 
genomförd gradgivning eftersom han så 
väl visste vilket uppdrag vi hade utfört. 
Som Talare i Junehus tjänstgjorde Berne 
under många år men han gav även sin 
kraft till storlogen Gotheim som Yttre 
Ledsagare, ett ämbete han också inne-
haft i Junehus. Berne bar även Logernas 
Hederstecken.

In Memoriam – Berne Ståhl, 7 Junehus 

Personligen minns jag Berne på flera 
sätt. Trots att han var märkt av sjuk-
dom tog han sig till vår loge senast för 
mästarinstallation i januari i år. Det ville 

han inte missa, vilket han framförde till 
mig. Kunde han delta i ett evenemang 
var det för honom självklart att komma 
till Junehusbröderna antingen det var till 
gradgivning eller som på senare år till 
vår seniorklubb. Jag kan än känna hans 
mjuka hand men med ett fast handslag 
när vi sågs och min reflektion är att hans 
kamp var nog större än vad vi i allmän-
het trodde. 
Berne hade stora insikter med hänvis-
ning till det yrke han ägnat sig åt under 
alla år. Han var laboratorietekniker och 
arbetade på apotek vilket med all san-
nolikhet gav honom stor kunskap om 
sakernas tillstånd.
Vi tar Berne för alltid till oss och minns 
honom med saknad och vördnad liksom 
hans stämma vid vårt kapitel eller vid 
brödramåltiden. En sann bifrostbroder 
som vi bugar oss inför.

Jörgen Steén
Logemästare 7 Junehus

Berne Ståhl, 7 Junehus

En välkänd Tranåsprofil och Ordensbro-
der har lämnat oss – Lennart Thell. Han 
intogs i vår Orden 1975 och erhöll Grad 
X år 2012. Han innehade LBT och LHT 
och han avled i en ålder av 84 år.
Jag träffade Lennart första gången i Bi-
frostorden. Jag intogs 1977 och Lennart 
ett par år tidigare. Vi var väl båda lagom 
engagerade och lite undrande men i bör-
jan på 80-talet blev jag i alla fall vald till 
Klubbmästare. Mitt arbete var bl.a. att 
ordna lite arrangemang utanför ordens-
arbetet. En dag kom Lennart till mig 
och Ingemar Högström som också var 
involverad i detta arbete och sa´ Hör ni 
grabbar, vad sägs om att ordna en liten 
grillafton ute hos mig i stugan?
Sagt och gjort. Jag bokade båten Ström-
holmen för färden ut över Sommens 
vatten till Lennart stuga i Rönnäs och 
anmälningarna strömmade in. Ingemar 
och jag var ute i stugan tidigare under 
den dagen med ”tillbehör”. Döm om 
vår förvåning när vi redan då möttes av 
härlig grilldoft. Lennart hade satt igång 
att helsteka en gris och han stod där och 
penslade och vevade den över glöden.
Jag behöver väl inte säga det men Len-
nart och Elsys ”lilla” grillafton blev en 

In Memoriam – Lennart Thell, 11 Löfstad 

succé. Vi äldre bröder talar om den 
än… Därmed var Lennarts intresse 
för Bifrost beseglat. Han fick olika 
uppdrag inom logen som han utförde 
med bravur men det han höll på med 
längst var som Intendent. Han tjänst-
gjorde också som Intendent under min 
period som Mästare. När jag för min-
dre än ett år sedan skulle ansvara för en 
”Nostalgigradgivning” så var Lennart 

den första av mitt gamla Direktorium jag 
kontaktade. - Det klart att jag ställer upp. 
Sådan var Lennart!
På det personiga planet hade vi ofta te-
lefonkontakt. Lennart räddes inte för ny 
teknik trots sin ålder, vare sig det gällde 
dator eller mobiltelefon. Han ringde då 
och då och hade lite frågor om detta som 
vi klarade ut på telefon. Sista samtalet 
jag hade med Lennart var den 5 juni i år 
då logen hade sitt 70-års jubileum. Han 
ringde då under pågående festligheter 
och beklagade att han inte hade möjlig-
het att delta.
Lennart var en man som sannerligen för-
stod vänskapens roll i livet, med en härlig 
glimt i ögat och med ett gott humör mötte 
han såväl unga som gamla bröder. Vi blev 
alltid glada av att höra hälsningen ”Tjena 
grabben!” när vi möttes på stan för att få 
ta del av hans värme och humor. Jag vet 
att många andra delar min erfarenhet. 
Ett stort antal bröder tog farväl av Lennart 
vid begravningen och vi alla var överens 
om att han kommer att saknas stort i vår 
krets. Våra tankar går nu till Elsy, Annika 
och Pelle med familjer. 
Må Lennart vila i frid!          Lars Axehill

Lennart Thell, 11 Löfstad

 OKTOBER
 Dat  År  Loge  Namn

 NOVEMBER
 Dat  År  Loge  Namn

 DECEMBER
 Dat  År  Loge  Namn

 Jubilerande Bifrostbröder Personalia

2 75 Nicopia Lennart Zetterström 
8 70 Torkild Rolf Palm 
9 50 Odinsal Johan Gestblom 
9 85 Runheim Bertil Grahn
10 70 Righeim Gunnar Hållén 
11 70 Linneus Hans Bild 
11 70 Valhall Gunnar Spångberg 
12 60 Junehus Bengt Ericsson 
15 60 Carolus Jan Grähs 
15 90 Torkild Bernt Söderquist 
17 75 Junehus Assar Åberg 
17 60 Norheim Jan Damberg 
17 50 Valhall Mikael Ahl 
18 80 Carolus Anders Jones 
18 70 Rosheim Conny Holm 
21 50 Åsagård Björn-Olof Allskog 
22 80 Aroshus Helge Johansson 
23 85 Gondler Bo Herborn 
24 70 Manheim Christer Smedh 
25 70 Grimner Terje Ruud 
27 75 Eyrabro-H Bengt Rauseus 
27 85 Manheim Sture Brännström 
30 60 Odinsal Peter C-E Ericsson 
30 90 Vesthav Gotthard Segerbom 
31 60 Gondler Christer Gustavsson

 

1 70 Aroshus Hans - Erik Svensson 
1 70 Löfstad Lars Axehill 
1 70 Norheim Leif B Nilsson 
2 70 Gondler Leif Källén 
2 50 Vanadis Håkan Wijk 
6 75 Rosheim Ingvar Jansson 
9 70 Aroshus Roland Eklund 
9 60 Gondler Sune Carlsson 
9 60 Valhall Bertil Carlsson 
11 90 Forsete Hugo Wagéus 
12 70 Gondler Bo-Lennart Holmsten 
13 70 Eyrabro-H Ragnvald Sjökvist 
13 75 Gondler Rune Rudolfsson 
14 60 Odinsal Mikael Sjölander 
17 70 Grimner Thommy Johansson 
18 60 Valhall Rurik Reenstierna 
20 80 Alvheim Ulf G Derestav 
20 60 Withala Gert Axelsson 
21 75 Alvheim Henry Lind 
22 70 Löfstad Jan Lundin 
24 60 Mjölner Kent Johnsson 
24 50 Rosheim André Fischer 
24 85 Valhall Raymond Karlsson 
27 75 Runheim Gösta Pettersson 
28 70 Grimner Lars-Gunnar Johansson 
28 50 Löfstad Richard Olofsson 
30 50 Rimfaxe Jonas Mogensen 
30 75 Vanadis Ingvar Axelsson 

1 85 Gagnrad Lennart Thorsell 
1 75 S:t Örjan Leif Ekman 
2 70 Runrike Hans Bergquist 
4 50 Gungner Claes Alexandersson 
5 50 Manheim Glenn Hansson 
6 60 Löfstad Inge Berg 
8 70 Runheim Stig-Göran Björkman 
11 75 Gondler Hans G Hortlund 
14 50 Grimner Ken Stenman 
14 50 Rimfaxe Christian Horzella 
16 85 Vesthav Erik Dahllöf 
17 70 Aroshus Antero Piispanen 
18 50 Norheim Håkan Nilsson 
19 50 Midgård Ola Palmqvist 
19 50 Vesthav Anders Carlsson 
19 80 Vesthav Lars Gunnar Johansson 
21 80 Torkild Börge Jensen 
24 70 Mjölner Lennart Olsson 
25 75 Withala Gunnar Malmqvist 
26 70 Aroshus Deva Kahanda-liyanage 
27 60 Gondler Ingemar Florå 
27 60 Odinsal Ingemar Berglund 
28 60 Rosheim Ture Lindén 
30 50 Aroshus Jonathan Östling 
30 70 Löfstad Carl-Johan Torphammar 
31 75 Junehus Börje Sällberg 
31 60 Runheim Tallak Berkhuizen 
31 60 Valhall Leif Bertilson 

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

  Dat                                          Namn                                     Loge                        Grad

   Brustna länkar

2015-05-06 Jan Bexner Linneus IX 

2015-05-15 Anders Björk Aroshus IX 

2015-05-20 Bengt-Eric Åkerström Junehus VIII 

2015-05-24 Olge Olsson Aroshus IX 

2015-06-02 Erik Jackland Rimfaxe VII 

2015-06-15 Lennart Köpberg Eyrabro-Havamal X 

2015-06-20 Harry N Nilsson Gagnrad IX 

2015-07-01 Lennart Wikström Manheim IX 

2015-07-12 Lennart Thell Löfstad X 

2015-07-19 Olof Wärmlöf Aroshus II 

2015-07-23 Lennart Carlbom Midgård X 

2015-07-24 Lars Idéhn Junehus VII 

2015-07-28 Stig-Björn Skotte Runheim IX 

2015-08-19 Hans Arenpalm Runheim IX 

2015-08-22 Ulf Clasén Löfstad V 

2015-08-23 Kent Fernlund Nicopia II 

2015-09-05 Rolf Larsson Torkild X 

Forts. på sidan 38

Personalia... forts. från sidan 45
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Nya Bifrostbröder           Grad I – Frihetens Grad                
 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2015-05-22 Peder Berggren-Clausen Mjölner 
2015-05-22 Kent Dalling Mjölner 
2015-05-22 Andreas Korsberg Mjölner 
2015-05-22 Klaus Petersen Mjölner 
2015-05-22 Lars Svensson Mjölner 
2015-05-27 Hans-Erik Svensson Aroshus 
2015-05-29 Johan Kenneberg Runrike 
2015-06-27 Christofer Brandt Löfstad 
2015-06-27 Christer Hagström Withala 
2015-06-27 Kent Lisell Withala 
2015-06-27 Mikael Lund Withala 
2015-08-21 Glenn Danielsson Mjölner 
2015-08-21 Stefan Engström Mjölner 

2015-08-21 Rolf Johansson Mjölner 
2015-08-21 Robert Olsson Mjölner 
2015-08-21 Jonas Sandh Mjölner 
2015-08-21 Stefan Carlsson Vanadis 
2015-08-21 Stefan Corneliusson Vanadis 
2015-08-21 Daniel Gullin Vanadis 
2015-08-21 Thomas Löfdahl Vanadis 
2015-08-25 Daniel Eklind Odinsal 
2015-08-25 Steven Stevenson Odinsal 
2015-09-02 Tobias Billing Forsete 
2015-09-02 Kjell Davidsson Forsete 
2015-09-02 Per Ekelöf Forsete 
2015-09-02 Cay Månsson Forsete 

2015-09-02 Christer Nilsson Forsete 
2015-09-02 Glenn Svensson Forsete 
2015-09-03 Roger Essenberg Åsagård 
2015-09-03 Jonas Perman Åsagård 
2015-09-03 Sven-Olof Rönnskog Åsagård 
2015-09-03 Joakim Tornberg Åsagård 
2015-09-03 Andreas Weber Åsagård 
2015-09-09 Freddy Enström Torkild 
2015-09-09 Håkan Karlsson Torkild 
2015-09-09 Crispian Norrie Torkild 
2015-09-09 Håkan Strand Torkild 

 Dat    Namn  Loge Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

B efordrade bröder            Grad II – Vänskapens Grad
Grad II

2015-05-22 Kent Bredén Rimfaxe 
2015-05-22 Berne Cederholm Rimfaxe 
2015-05-29 Magnus! Bertilsson Danheim 
2015-05-29 Fredrik Sparf Odinsal 
2015-08-27 Staffan Boström Alvheim 

2015-09-04 Anders Karlsson Norheim 
2015-09-04 Kent Larsen Norheim 
2015-09-09 David Beimark Gagnrad 
2015-09-10 Simon Claesson Rosheim 
2015-09-10 André Fischer Rosheim 

2015-09-10 Kenneth Oja Rosheim 
2015-09-11 Dick Hultberg Rimfaxe 
2015-09-11 Lennart Juhlin Rimfaxe 

Grad IIIB efordrade bröder            Grad III – Kunskapens Grad         

2015-05-07 Rolf Lundgren Åsagård 
2015-05-08 Anders Elvheden Gondler 

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2015-05-08 Birger Karlsson Gondler 
2015-05-08 Johan Torstensson Gondler 

2015-05-18 Bo Wexell Torgrim 
2015-05-29 Johan Törnvall Löfstad 

Grad IV
B efordrade bröder            Grad IV – Hoppets Grad         

2015-05-22 Hans Enckell Vesthav 
2015-05-22 Björn Larsson Vesthav 
2015-05-22 Lars-Ingvar Nilsson Vesthav 
2015-05-27 Ronny Castlin Åsagård 
2015-05-27 Leif Engström Åsagård 
2015-05-27 Olof Knös Åsagård 

2015-05-27 Hans Heurlin Manheim 
2015-05-27 Stefan Söderberg Manheim 
2015-05-27 Björn Westien Manheim 
2015-05-28 Peter Andrén Nicopia 
2015-05-28 David Jansson Nicopia 
2015-05-28 Anders Lindgren Nicopia 

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2015-05-28 Jan-Eric Lindquist Nicopia 
2015-05-28 Perry Sörensen Nicopia 
2015-07-04 Matte Bergqvist Odinsal 
2015-07-06 Hans Pettersson Rosheim 

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”

B efordrade bröder            Grad V Trohetens Grad         Grad V

2015-01-30 Lennart Ericson Gondler 
2015-01-30 Jonas B Hagström Gondler 
2015-01-30 Jonny Hasselström Gondler 

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge
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BIFROSTBÅGEN ger möjlighet att bedriva hjälpverksamhet och att 
ekonomiskt stödja vår Ordens utveckling.

Din insats är att köpa en eller flera andelar i Bifrostbågen á 1.000:- per andel. 
Bifrostbågen disponerar andelarna, utan ränta, så länge Du lever.

 Bifrostbågen placerar ditt kapital och ränteavkastningen används till:

- att hjälpa behövande och nära anhöriga.
- att möjliggöra utåtriktad, stödjande verksamhet 

av social eller kulturell natur.

Som tack betalar Bifrostbågen premien för en grupplivförsäkring i Ditt namn.

Inträder Du i Bifrostbågen efter fyllda 60 år, 
återbetalas endast lånebeloppet. 

ÄR DU INTRESSERAD – 
KONTAKTA MÄSTAREN ELLER SKATTMÄSTAREN

I DIN LOGE



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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