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BIFROSTORDEN

Nu drar våra verksamheter i 
logerna igång igen efter som-
marens ledigheter. 
De planer som vi tillsammans 
i grund-, storloger och OD lagt 
ska nu bli verklighet.

Min sommar har varit vilsam med 
resor både i vårt fosterland och 
USA. Själv tycker jag om att 
aktivera mig när jag är ledig. Att 
ligga på väg och se landskapet 
förändra sig för att småningom 
landa på en plats där jag aldrig 
varit. Det är vila för mig. Jag kan 
inte förbereda mig och behöver 
vara i nuet, ta det som de kommer 
och lösa de frågor som uppstår på 
plats. Under min vistelse utom-
lands hade jag inte ens telefonen 
på för att fokusera på upplevelserna istället. Att sedan dela upplevelser-
na på Facebook och se vad andra har för sig är både roligt och intressant.

Min största utmaning just nu inom Bifrostorden är den tidning du nu 
håller i handen. Vi står inför ett skifte då vår eminente redaktör Jan 
Svensson lämnar över stafettpinnen i slutet av året. Till vem vet vi inte 
i dagsläget. Därav ligger det en annons ute i detta nummer (sidan 25) 
där vi vill att bröder som har kunskaper och erfarenheter av att skriva 
text eller att göra tidning hör av er till mig eller OL, Bo Löfgren. Som 
ansvarig utgivare av tidningen så vill jag se vilka möjligheter som finns 
att skapa en hållbar fungerande organisation kring tidningen framöver. 
Jag har många idéer som blir svåra att sjösätta i nuläget men absolut 
möjliga när vi har en ny organisation på plats. Men på något sätt känner 
jag mig lugn. Vi är ett brödraskap med oerhörda resurser i kompetenta 
personer. Så om några träder fram nu så har vi ordning även på denna 
fråga inom snar framtid.

Så låt nu hösten vara hoppets tid i alla loger där vi fortsätter att bedriva 
verksamhet med hög kvalitet så vi både kan erbjuda nya bröder ett verk-
ligt fritidsintresse samt behålla de bröder vi idag redan har.

Och märk väl; Allt du gör - och allt du inte gör - spelar roll för 
Bifrostorden.

Patrick G Lundeberg
Ordens Styrande Mästare
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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:  30 november 2016
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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Stockholmslogerna bjuder in till Bifrostordens Riksting

Aktiviteter utanför logearbetet – Logerapporter – BDR rapporterar – Personalia 

Unik bilaga om Bifrostordens Historia

OI: 
Ordens Intendent

Allan Jensen

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

oi@bifrostorden.se

OC:
Ordens Curator

Thommy 
Brännström

Östra Torggatan 4
572 30 Oskarshamn
Mobil: 070-544 72 52 
 

oc@bifrostorden.se

OH:
Ordens Härold

Jon Asp

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

oh@bifrostorden.se

OK:
Ordens Kansler 

Christer Smedh

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

ok@bifrostorden.se

OSSM:
Ordens Ställföreträdnade 
Styrande Mästare 

Per Murander

Kasten Ottergatan 2 
702 13 Örebro
Mobil: 070 587 21 70

ossm@bifrostorden.se

OSM:
Ordens Styrande Mästare

Patrick G
Lundeberg

Oxbrovägen 21
124 33 Bandhagen
Mobil: 070-264 43 37

osm@bifrostorden.se

OR: 
Fredric Björk
Götagatan 20
504 30 Borås
Mobil: 070-999 95 51

or@bifrostorden.se

OM: 
Ordens Marskalk

Hans Wallberg

Önneredsvägen 34 B
426 56 Västra Frölunda
Tel: 031-47 15 00
Mobil: 070-647 15 85

om@bifrostorden.se

OL:
Ordens Lagman 
Bo Löfgren

Trädgårdsgatan 10
572 30 Oskarshamn
Tel: 0491-185 84
Mobil: 070-377 72 77

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

4 Valhall, Stockholm
Kulturvandring i Gamla Stan, Stockholm
med Lotta Holmgren den 5 april 2016

BIFROST

Forts. på sidan 6

Format och priser

Utgivning och materialdagar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nå en intresserad 
målgrupp genom 
vår ordenstidning

Logen 5 Åsagård

kansliet@bifrostorden.se

Nr Till läsare Manusstopp  Ansvarig temasidor
Nr 1 Vecka 9  7 februari  27 Odinsal, Uppsala
Nr 2 Vecka 24 15 maj   10 Withala, Vetlanda
Nr 3 Vecka 42 18 september  20 Vesthav, Göteborg
Nr 4 Vecka 50 13 november  16 Runheim, Järfälla
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Guiden Lotta Holmgren tackas efter genomförd vandring

Efter en kortare inledning av kulturkommitténs ordförande intill 
den välkända obelisken på Slottsbacken i höjd med yttre borggår-
den, så övertog Lotta Holmgren taktpinnen och ledde bifrostfolket 
med medföljare genom en delvis mycket gripande historisk tillba-
kablick över en social tillvaro för den enskilde medborgaren, som 
inte alltid kunde beskrivas som ”att det alltid var bättre förr”. Vi 
fick en inblick i den vardag som var både gripande och grym för 
de människor som drabbades av makthavarnas tillrättavisningar 
och godtycke. De som kanske kom i kläm allra tydligast var de 
som redan var utsatta och bland dessa, kvinnorna, som vid den 
här tiden var omyndiga och var inte berättigade att t.ex. driva egna 
rörelser. Kvinnlig myndighetsålder ifördes av konungen 1734 och 
då kunde kungen bestämma att om hon hade en synnerligen för-
sumlig förmyndare så kunde denna kvinna myndighetsförklaras. 
Så sent som 1874 blev det möjligt för alla medborgare att myndig-
hetsförklaras oavsett kön, men gifta kvinnor förblev omyndiga till 
1921. Även juridiskt var just kvinnornas rättigheter beskurna och 
beroende av att någon mansperson var kapabel att företräda deras 
rättigheter för, att t.ex. betala utdömda böter. Vad som drabbade 
de som inte kunde göra rätt för sig fick vi också veta.

Eftersom Lotta Holmgren som kulturvetare intresserat sig speci-
ellt för just kvinnliga livsöden i Stockholm kom en hel del av 
promenaden att söka upp platser där kvinnor antingen utmärkt sig 
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för att bryta det här mönstret eller i något avseende fallit offer för 
systemet. Första anhalten var yttre borggården där det i bågen av 
den södra flygeln finns en staty av Kristina Gyllenstierna, som 
just bröt den maskulina dominansen och efter maken Sten Stu-
res frånfälle tog hon över hans sysslor som Riksföreståndare med 
stöd av inflytelserika närstående. Hon organiserade motståndet 
mot Kristian ll och höll med medborgarnas hjälp fiendens beläg-
ring i fyra månader. (Läs allegorin om S:t Göran och draken). Så 
träffades en fredsöverenskommelse som Kristian omedelbart bröt 
och iscensatte Stockholms blodbad på Stortorget i Gamla Stan. På 
Storkyrkans östra gavel finns också en staty av Olaus Petri som 
förvisso inte var kvinna och hans genomdrivande av reformatio-
nen i Sverige betydde faktiskt att förhållandena för utsatta grupper 
blev t.o.m. svårare än under den katolska eran. Den tidiga luther-
ska perioden visar stora likheter med religiös fundamentalism i 
andra religioner. Även mindre brott mot den religiösa etiken be-

straffades hårt t.ex. svordomar och gav konsekvenser 
för återstoden av livet. Så även på det här området var 
det samhällets svagaste som drabbades hårdast. 

På baksidan av den finska kyrkan och invid Träd-
gårdsgatan, fick vi höra berättelsen om hur personer 
av kvinnligt kön brutalt utsattes för ”vård” i den kor-
rektionsanstalt som var belägen i gränden. En kvinna 
som tog ett felskär fick straff som gav konsekvenser 
för lång tid framöver medan män ofta klarade sig med 
en penningplikt. Ett vanligt straff för otukt bestod i att 
den dömda fick promenera runt stadens gator i sällskap 
med bödeln iklädd två tunga stenar förenade med en 
kraftig kedja och vikten var kring 26 kilo som bars 
över bröstet. (Finns på medeltidsmuseet) Med hänsyn 
till förseelsens allvarlighetsgrad så utdömdes längden 
av denna förnedrande promenad genom stadens gator. 
En motsvarande manlig dömd för otukt, slapp de tunga 
stenarna men fick genomföra den nesliga promenaden 
utan kläder under midjan.

I Gamla Stan bodde kvinnliga pionjärer som Sara Wacklin 1790-
1846, född i det då svenska Uleåborg och bosatt på Skeppar Olof 
gata, hon var den första kvinnliga folkskolläraren i Sverige. I bör-
jan av denna reform som inträffade 1842, så var läraryrket enbart 
öppet för manliga sökande men Sara kämpade för sin sak. Hon 
fick också hjälp av den tidens superkändis Fredrika Bremer, som 
så småningom genomdrev i Riksdagen att yrket skulle kunna han-
teras även av kvinnliga utövare. Den här intressanta belysningen 
av det sociala livet i Stockholm bestod inte bara av tunga sidor 
utan beskrev också hur nöjeslivet, stadsplaneringen och miljön 
gestaltade sig i förgången tid. Vissa områden var redan på den ti-
den kända för ett utvecklat nöjesliv. På Kindstugatan låg krogarna 
tätt men det var långt ifrån något förslummat område i staden. Be-
byggelsen hade visserligen ett stort inslag av utskänkningsställen 
men husen blandades med högreståndsbebyggelse där flera kända 
stockholmsprofiler levde. Torget som ansluter till Kindstugatan 
kallas även idag för Brända Tomten liksom en välkänd restaur-
ang på Norrmalm. Orsaken till att platsen fick det namnet var helt 
krasst att fastigheten i centrum brann ner med stora konsekvenser 
i detta tättbebyggda område. På grund av frekventa brandkata-
strofer så kom det ut en kunglig kungörelse, att på Stadsholmen 
måste alla hus byggas i sten. Vid torget ser vi idag en välkänd 
restaurang med det lite romantiska namnet ”Under Kastanjen”. 
Namnet Kindstugatan vet man inte riktigt vad det kommer av, 
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Bifrostordens Riksting
Rikstinget är Ordens högsta beslutande organ. Förutom 
Riksting ges Grad X. BifrostDamernasRiksorganisa-
tion, BDR, har då också sin årliga sammankomst. Under 
Rikstingshelgen har vi också en gemensam bankett. BDR 
och Bifrostorden delar ut stipendier vid dessa tillfällen.

År Plats Värdloge Datum
2017 Västerås 3 Aroshus 5-7 maj
2018 Karlstad 14 Solheim 4-6 maj
2019 Södertälje 13 Torkild Ej fastställt
2025 Stockholm Bifrostorden 9-11 maj
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men det betyder att utdela en kindsmäll så kanske var det så att 
det omfattande kroglivet gjorde att området ibland särskilt nattetid 
kunde vara osäkert att vistas i. Den kända Kåkbrinken som från 
Stortorget löper västerut i riktning mot Riddarholmen är uppkal-
lad efter fastigheten i södra hörnet mot Stortorget. Det var den 
s.k. Kåken d.v.s. stadens fängelse, som säkerligen inte var helt 
rymningsfritt eftersom den var byggd i trä. Det huset finns inte 
längre kvar eftersom det kungliga dekretet föreskrev förbud mot 
träbyggnader, men namnet på gränden lever kvar än i dag och så 
även namnet på fängelse i vardagsspråket. I backen ner från Stor-
torget på Kåkbrinken och invid korsningen med Prästgatan finns 
ett föremål inmurat i grunden som blivit ett välbesökt turistmål. 
Det är nämligen en bit av en runsten som synliggjorts i marknivå. 
Nu är det emellertid troligen inte så att den ristats på plats utan har 
ganska säkert transporterats dit som byggnadsmaterial. 
Den gamla stadsmuren som till att börja med begränsade sig till 
att vara ett befästningstorn men som senare utvidgades till de cen-
trala delarna av Stadsholmen. På grund av den kraftiga landhöj-
ningen så flyttades befästningsmuren ytterligare två gånger och 
de smala gränder som idag går från Österlånggatan och parallellt 
ner mot Skeppsbron är helt enkelt från början rester av de bryggor 
som sköt ut i vattnet och kring de stigar som ledde ner till dessa 
förtöjningsplatser byggdes sedermera riktiga palats som avspeg-
lade den rikedom som samlades i den begynnande stormakten 
Sverige. Topografin i Gamla Stan är inte bara skapad av den då 
kraftiga landhöjningen utan de gator vi beträder idag har en nivå 
som också påverkats av den tidens brist på renhållning. Vi prome-
nerar på ett träcklager som på sina ställen överstiger en meter. På 
1900-talet asfalterades många av de kändaste gatorna på Stadshol-
men för att göra dom mera trafikvänliga. Det fanns t.o.m. krafter 
inom Stadsadministrationen som ville riva hela bebyggelsen och 
skapa avenyer för att förbinda norr med söder. Nu tänker vi an-
norlunda och fortlöpande tar vi bort resterna av senare tillkommen 
vägbeläggning och restaurerar gatstenen. Vilken tur att vi fick be-
hålla denna kulturskatt någorlunda orörd.
Kulturvandringen avslutades på Stortorget, där vi också tackade 
Lotta med att traditionsenligt överlämna ett inramat exemplar av 
vårt ”Valhallogram” som förhoppningsvis skall sprida kännedom 
om Bifrostorden.Det var roligt för oss i Kulturkommittén att vi 
fått så mycket positiva omdömen efter genomförandet. För första 
gången sedan vi började genomföra de här kulturarrangemangen, 
så har vi tvingats dra i nödbromsen genom att vi t.o.m. fått för 
många kulturintresserade på våra anmälningslistor.
Skulle det finnas intresse av att upprepa denna intressanta stads-
vandring i den svenska kulturens hjärta, så är vi villiga att ta på 
oss ansvaret för dess genomförande. Det krävs 25-30 personer för 
att få ner kostnaden på en tillfredsställande nivå. Lämplig tid apr.- 
sep. 

Kulturkommittén Valhall.

1 S:t Örjan, Stockholm
Sedvanlig Surströmmingsfest den 18 augusti

BIFROST

Glada surströmmingsätare i S:t Örjan

Efter ett års uppehåll kunde logen 1 S:t Örjans populära surström-
mingsfest återupptas på själva premiärdagen den 18 augusti. Lo-
kalen var densamma som tidigare, klubbstugan i Riksby koloni-
stugeområde. De som tagit initiativ till att återuppta festligheten 
var M Holger Andersson biträdd av Peter Biro, Peter Fredriksson 
och Kalevi Siik. Även Gunnar Engström med fru Ingrid bidrog till 
att allt löpte som det skulle.  Vädermässigt kunde dagen ha börjat 
bättre. Efter regn större delen av dagen kunde vi ändå glädjande 
konstatera att lagom till samlingen upphörde regnet och vi kunde 
på gräsmattan utanför lokalen umgås med en öl i handen.

 Det påstås att man i Norrland dricker mjölk till surströmmingen. 
Det gör man inte i bifrostkretsar. Precis som med kräftor anser vi 
att surströmming kräver drycker med viss potens. Surströmming-
en, av fabrikat ”Oskar”, var i år mycket bra, stor och fast. Med 
sedvanligt tilltugg bestående av mandelpotatis, rödlök m.m. lät 
sig bröderna väl smaka. Assar Åberg ledde sången med sitt drag-
spel och stämningen blev högre ju fler nubbevisor som sjöngs. 
Till kaffet tog sig någon av bröderna för att berätta en historia och 
som så ofta så ger en historia association till en liknande historia 
vilket resulterade i mängder av berättade lustigheter. En historisk 
afton skulle man kunna säga. Nu hoppas vi besökare att traditio-
nen med surströmmingsfest kan upprätthållas och alla ser vi fram 
emot nästa års fest.

Bo Haufman

1 S:t Örjan, Stockholm
Sista badet med gänget?

Bastande bröder Bertil Klang, Gunnar Engström, Claes Örsing, 
Bo Haufman, Gösta Strandberg och Bo Klang

I flera år har vi träffats varje tisdagmorgon i Forsgrénska Badet vid 
Medborgarplatsen (obs. accenten på e-et) för att basta och simma i 
bassängen. Badet har alltid avslutats med en fika i Söderhallarna. 
Men nu skall Forsgrénska Badet renoveras i tre år framöver och 
vi är därmed husvilla. Ny badinrättning måste sökas och mycket 
pekar mot Eriksdalsbadet. De sex trogna badarna syns på bilden 
men vi vill gärna utöka brödraskaran. En bastu är en alldeles ut-
märkt lokal för att lösa tidens alla världsproblem. 

Bo Haufman
BIFROST

15 Norheim, Västervik
Golftävling onsdagen den 20 juli 2016

Några av deltagarna i Norheims i golftävling i Stadsparken

Den 20 juli hade 15 Norheim sin traditionella minigolftävling i 
underbara Stadsparken i Västervik. 20 bröder hade samlats, 17 
spelare, två åskådare i permobil samt undertecknad. Bröderna lot-
tades in i lag om tre och tre förutom ett lag som bestod av 2 spe-
lare och inte vilka som helst utan Anders Nilsson (seriespelare) 
och SLM Tomas Östman. Dessa två var etta och tvåa i den indivi-
duella slagtävlingen. Anders hade 35 slag och Tomas 40 slag, trea 
kom Tomas ”var god dröj” Svensson på 42 slag.
Mats Pettersson (Sk) var tävlingsledare, tillsammans med Anders, 
drog förutsättningarna där bästa slaget av de tre blev lagets slag 
på respektive bana. Man kunde alltså få 18 slag men laget som 
vann fick 31 slag, sista platsen delades av två lag på 35. Banans 
par är 36.
Banan betraktas som mycket svår och att alla ligger under 35 slag 

är ju mycket bra. Laget som vann 
bestod av Kjell Arpsäter, Kenneth 
Drott och Tomas ”var god dröj” 
Svensson och de hade 31 slag samt 
tredje mannen individuellt i sitt lag. 
Van vinnare är Kjell som oftast in-
går i det vinnande laget. Priset be-
stod av något från baren vid kom-
mande gradgivning.
Det pratades mycket också och gi-
vetvis kaffe och mazarin i den un-
derbart sköna sommarkvällen.
Alla var överens att det blir spel 
nästa år igen.

Thomas Manfredh, Referent

SLM Tomas Östman i djup 
koncentration

23 Forsete, Malmö
Pubafton onsdagen den 1 juni 2016

Vi var 23 bröder som hörsammat inbjudan till pub-afton på 
Hamnmästaren Malmö Brygghus Biergarten invid Skeppsbron 
i centrala Malmö. Denna byggnad från 1835 var ursprungligen 
hamnmästarbostad. Hela huset flyttades 2010 vid byggandet av 
citytunneln, men återfördes året därpå till sin ursprungliga plats. 
Hamnmästaren är känd för sitt breda sortiment av öl, och har bli-
vit ett mycket populärt ställe att träffas på after work.
Klubbaftonen blev en riktig succe. Vi satt ute under bar himmel 
och njöt av god dryck och lite enklare tilltugg. Humöret var på 
topp och det var väldigt tätt mellan skratten. Även denna gång 
besöktes vi av Thommy Brännström. Alltid kul när han dyker upp. 

Rolf Magnusson
BIFROST

32 Runheim, Täby
Försommarseglats med Viking Plym 11 juni
Logen 32 Runrikes årliga sommaravslutning har haft alla möjliga 
olika temata. Gemensamt har de dock haft att de haft starkt an-
knytning till lokal historia eller företeelser. Så även denna gång. 
Lördagen den 11 juni, mönstrade ett antal bröder, respektive och 
prospekts på Viking Plym.
Viking Plym är världens äldsta seglande replika av ett vikinga-
skepp. Det är en kopia i halvskala av världens mest kända grav-
skepp – det norska Gokstadskeppet – och byggdes av en av Sveri-
ges mest kända skeppsbyggare August Plym. Endast det bästa var 
gott nog och för att säkerställa en hög kvalitet, lät han träsnidare 
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Höfding Göran 
Järnruste

Thor August Nerpin 
utsnida det typiska 
drakhuvudet, stjärten 
och ett tiotal sköldar. 
Bland Nerpins andra 
verk kan bland annat 
nämnas den kungliga 
slupen Vasaorden.
Nu hade inte Au-
gust någon särskild 
fäbless för just vi-
kingatiden, istäl-
let byggdes Viking 
Plym – eller Dra-
ken som hon hette 
då - som en hemlig 
PR-kupp i samband 
med sommarolympiaden 1912. Seglingsgrenarna gick av stapeln 
i Sandhamn. Den samlade världseliten blev glatt överraskade när 
ett skepp med vikingar kom glidandes in från havet.
Efter detta föll Draken i glömska. Som centralort i Runriket och 
sin tydliga historia som bronsålderns och vikingatidens Mecka, 
umgicks Täby kommun vid inträdet av 80-talet med idén att byg-
ga ett vikingaskepp. Då fick man nys om att Draken stod övergi-
ven på familjen Plyms tomt i Åkersberga. Ett avtal träffades mel-
lan familjen Palm och Täby kommun om att överta båten, att den 
skulle döpas om till Viking Plym och att hon skulle skötas och 
seglas av en förening – Täby Vikinga Skeppslag.

Under ledning av Höfding Göran Järnruste (ordförande i Täby 
Skeppslag), bjöds logen på en seglats över Stora Värtan, in i 
Kyrkviken, för att slutligen lägga till vid Råholmen längst in i 
viken. Eftersom skaran av seglare var större än vad Viking Plym 
kan ta, delade vi upp oss i två skeppslag, varav det ena seglade ut 
och det andra hem. De som tog landvägen ut gjorde ett stopp vid 
Östra Ryds kyrka och Rydboholm, som har varit såväl i Sture-, 
Vasa- samt Braheättens ägo. Det sägs att Gustav Vasa föddes här. 
Nu bebos den av den grevliga familjen Douglas och till slottet 
finns en engelsk park, som vi promenerade i.
Väl vid Råholmen väntade en uppdukad sommarlunch, av ka-
prismarinerad kyckling med sallad samt kaffe. På grund av det 
nyckfulla vädret fick lunchen avnjutas stundom utanför som i det 
vindskydd som fanns på platsen. Den sprakande brasan i eldsta-
den värmde också gott.
Efter lunchen bytte skeppslagen plats och medan det ena begav 
sig hemåt landvägen över Bogesundslandet, förde de andra till-
baka Viking Plym till sin hemmahamn i Viggbyholm. Alla kom 
hem tryggt och säkert och var överens om känslan att det var där 
och då som sommaren började på riktigt!

Mattias Boldt, referent

BIFROST

26 Vanadis, Karlskrona
Sommar på G...VWNF och våravslutning

Viking i god halvvind

I år var det elfte gången vi samlades till Vanadis Wheelers Nos-
talgia Festival. Denna gång med start vid fotbollsplanen i Fågel-
mara. Bröder från Vanadis och systrar från Galatea ingick i de 
tävlande ekipagen. Anders Kling representerade 10 Withala. Förra 
årets vinnare Jonas Ohlsson (vid tillfället ännu ej bifrostbroder), 
med hjälp av Andreas Axén var arrangörer. Färden gick på fina 
glidarvägar ut till kusten och Kristianopel, via Brömsebro och 
Fredsstenen, in i skogsbygden norr riksvägen till Andreas föräld-
rahem, där medhavd fika förtärdes. Ett tack till Andreas föräldrar 
för att vi fick gästa er. Färden fortsatte och tidig eftermiddag rull-
lade vi i mål på plats för logens våravslutning.

Arrangörerna 
Andreas Axén och 
Jonas Ohlsson vid 
hållpunkt Kristia-
nopel

I ett försök att sum-
mera årets VWNF 
kan nämnas, mycket 
trevlig bana, bra vä-
der, kluriga intres-
santa och mycket 
kunskapsbreddande 

frågor. Vinnarpar i tävlingen, Mästaren i herrlogen och Preses i 
damlogen broder och syster Östling. Tack Jonas och Andréas för 
ett fint arrangemang.
På Rosenholm, nordväst stan, samlades vanadisbröderna för tra-
ditionell våravslutning. Bröder och systrar som deltagit i VWNF 
anslöt med prisutdelning och på programmet stod umgänge och 
grillning. Mathias Olsson och Joel Hesselberg bestod med BIO 

vilket förhöjde stämningen.  
Vi höll till i parken intill Slot-
tet, en mycket vacker byggnad 
som idag disponeras av försva-
ret. Mästaren tackade bröderna 
för våren som gått och den 
positiva utvecklingen inom 
logen. Han berättade om kom-
mande aktiviteter och önskade 
samtliga en härlig sommar och 
på återseende.

RONG

Curt Friberg ser till att även 
fyrbenta deltagare har det bra

Ekipagen och deltagarna samlade för startgenomgång vid 
”Nopelns” idrottsplats.

Bröderna Johanssons PV, Anders Klings Mercedes och Thomas 
Johnssons Ford Mustang framför ”Slottet” vid Våravslutningen

26 Vanadis, Karlskrona
Sommaren är kort...Höstupptakt

Full fart 
på grillen! 

Augusti månad, 
strax skolstart. Är 
sommaren redan 
slut? Nej visst 
återstår många 
fina sensommar-
dagar och kväl-
lar. Logebröderna 
samlas denna 
onsdagskväll på 
Skönstavik, vid 

grillplatsen, för mjukstart inför höstverksamheten. Vädret är lite 
kyligt men återseendet bröder emellan värmer. Vi berättar för 
varandra vad vi hållit på med under sommaren. Sommaren som 
upplevs passera allt fortare. Det känns inte så länge sedan vi hade 
logens våravslutning.
Mästare Jens informerar om höstens program. Uppmanar oss till 
att maxa formen inför stundande klubbafton, logens bowling-
mästerskap med ett fint vandringspris. Stundande Grad I förut-
spår ytterligare fyra nya vanadisbröder. Vår lotteriföreståndare 
Ove Rickardsson påminner om att alla som har möjlighet bidrar 
med vinster till vårt lotteri. En förutsättning för nuvarande arrang-
emang. Ett glatt återseende med fokus på min loge/din loge/vår 
loge, 26 Vanadis av Bifrostorden.

RONG

3 Aroshus, Västerås
Bifrost-Pokalen i Rally den 17 august 2016

Samling med 
information

Bifrostbröder från 
3 Aroshus samla-
des i depå före ba-
taljen på Västerås 
Motorstadion om 
den prestigefyllda 
Pokalen.
Tävlingen började 
med anmälan och 
att utfärda licenser 
enl. reglementet. 
Banan besiktigades och kördes igenom av alla tävlande för att 
hitta genom alla hopp och kurvor.

Utrust-
ningen 
provas 
ut

När bro-
der Deva 
startar så 
är noter-
na bort-
glömda, 
men han 
t v e k a r 
inte utan 

hittar en egen bansträckning som går mot färdriktningen vilket 
resulterar i applåder och att tävlingsledaren hoppar in i bilen som 
kartläsare till mål. 
Tommy tog ut svängarna till kvällens ända piruett.  Inte helt otip-
pat höll Magnus för favorittrycket men alla bifrostbröder bjöd upp 
till en hård kamp om pallplatserna.
Prisceremonin blev högtidlig och meriterande pallplatser intogs 
av  2:a plats Anders Klinterot, 1:a plats Magnus Wallinder och 3:e 
plats Marko Pistol.
Efter två timmar avslutades tävlingen med kaffe och smörgås och 
klapprande applåder för kvällens bifrostmedaljörer. Även en visk-
ning om en repris för 2017 kanske med deltagare från andra bi-
frostloger kunde förnimmas.

Deltagarna i Aroshus lyckade Rally
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9 Carolus, Karlskoga
80-årsjubileum lördagen den 20 augusti!

Anders Jones 
med fru Birgitta 
njuter av maten

Lördagen den 20 
augusti firade vi i 
9 Carolus, att det 
var 80 år sedan 
logen bildades. 
Närmare bestämt 
i februari 1936. Vi 
beslutade av både 
u t r y m m e s s k ä l 
och kostnadsskäl, 

att fira detta inom våra egna led. Det var bara bröder från logen 
samt vår damloge Carola, som var inbjudna. Vi blev 40 herrar och 
damer, som hörsammade inbjudan. 
Vi började kvällen med att vår Mästare Hans Wester välkomnade 
oss med en drink, som han hade blandat till, den var försvinnande 
god. Efter lite mingel, så välkomnades vi in i matsalen, där en tre-
rättersmiddag väntade. Anders Jones ledde som vanligt allsången 
och Dick Klaw berättade vår loges historik, med de gamla Mäs-
tarna som drog igång det hela. Damlogens Preses Karin Petters-
son uppvaktade oss också med en blomsterbukett.
 Efter kaffet dukade vi av och plockade ihop bord och stolar, sedan 
vidtog dansen till B-O Söderbergs sång och musik. Han hade med 
sig en musikanläggning, som gjorde att det lät som en hel orkester 
i rummet. Det var helt fantastiskt. Vi öppnade baren en trappa upp, 
där vi kunde 
hämta för-
f r i skn ingar. 
Kvällen blev 
mycket lyckad 
i vårt fina lo-
gehus.

Rolf Jansson 

Damlogens 
Karin Petters-

son överläm-
nar blommor 

till M Hans 
Wester

BIFROST

BIFROST

13 Torkild, Södertälje
Trekamp den 24 augusti 2016

Vinnaren i Trekampen 
Freddy Enström

C:a 35 bröder träffades för 
att inleda höstsäsongen 
2016 med den traditionella 
trekampen. Vi var för tredje 
året på Eklundsfältets kol-
loniförening med start-
punkt vid föreningshuset 
där man inleder med gren 
ett och därefter en fråge- Forts. på sidan 12

promenad i området. Ett vattenhål fanns ungefär mitt på sträckan 
med en tävling inlagd, sedan vidare tillbaka mot föreningshuset 
där man avslutar med den tredje grenen.
Av de 35 personer som samlats var det några som var med som 
gäster/potentiella bröder. När tävlandet var avslutat så vankades 
mat och prat både allvar och skoj samt en och annan visa. När Leif 
och Patrik räknat ut resultatet från tävlingen så hade vi en värdig 
trekamps-vinnare, Freddy Enström. 

Micke Bergh

21 Midgård, Linköping
Kräftskiva den 2 september 2016
Den första höstaktiviteten är alltid Midgårds och Idavalls efter-
längtade kräftskiva. Vi började i trädgården till Landeryds gamla 
prästgård där Christer hade dukat upp smakprov från Brunneby 
musteris sortiment.

Christer Schmiedt dukar 
upp läckerheterna

När det varma höst-
mörkret kom gick vi in 
prästgårdens stora sal 
som var upplyst med en-
dast levande ljus. Efter 
sedvanlig ”tankning” av 
vätska väntade förrätten 
som bestod av hemla-
gade rätter från Christers 
och Cecilias kök. Mycket 
gott! Snapsvisorna plockades fram och den något blandade sång-
kören klarade av flera stycken. Ett solo var det också från en Ida-
vallssyster. Applåder. 
Så väntade vi på kvällens huvudaktörer, kräftorna, som kom från 
det stora innanhavet Vättern. Rikligt och gott, även med räkor för 
de som så önskade. 
Lotterierna tog snabbt slut. Vinsterna bestod av mousserande vi-
ner. Ytterligare en vinst som var skänkt av Stig Granath var en 
kraftigt lysande stav, bra att ha vid cykelfärden hem. Efter kaffe 
med hemlagad äppelkaka av sonen Simon var det dags att bryta 
upp och ta bussen hemåt. TACK Christer, Cecilia och Simon för 
en mycket trevlig kväll. Vi återkommer mycket gärna nästa kräft-
skiva.

OSn
BIFROST

27 Odinsal, Uppsala
Besök hos bröderna i 29 Rosheim
den 2 juli 2016
Fram till dagen innan logemötet var vi fler odinsalbröder anmälda 
till Rosheims Grad IV än rosheimbröderna själva. Det var vårt 
anmälningssystem som trasslat och därför såg vi odinsalare ut att 
vara fler anmälda ”sas det”. Jag är skeptisk, tror mer på att ros-
heimbröder på något sätt tvingades till mötet för att inte M skulle 
behöva skämmas. Nåväl en mycket trevlig eftermiddag blev det, 
precis som det plägar bli när bifrostbröder kommer samman. Som-
maren log dessutom mot oss och det var varmt och skönt, både i 
och utanför logelokalen.Efter resan tillbaks till Uppsala avsluta-
des kvällen för några av oss hemma hos SLM Tomas Lindkvist 
där vi tog oss för att grundligt städa ur hans kylskåp, hjälpsamma 
som vi ju är.

Mikael Sjölander

27 Odinsals bröder på en samlingsbild med för många namn att 
lista.
BIFROST

28 Gondler, Kalmar
Gondlerbröder skjuter skarpt
Då har Gondlers aktivitetsgrupp, denna gång med Jonas Hag-
ström och Johan Torstensson i spetsen, varit i gång. Det bjöds in 
till lerduveskytte och yxkastning på Johans marker i Harstensbo 
nära Påryd i södra Kalmar kommun. Många bröder hade nappat 
på inbjudan och kom till en mycket trevlig sammankomst trots 
uselt väder. Nästan bara glada miner under ”tävlingsmomenten” 
med skytte och yxkastning. Det bästa var ändå minerna vid fika 
och korvgrillning under tak. Vem som vann tävlingsmomentet 
presenteras vid vår första höstloge.

Per-Olof 
Svensson Referent

Skjutledaren 
Johan Torstens-
son med assistans 
av Jörgen Palmér 
visar hur det ska 
gå till att skjuta 
lerduvor

BIFROST

25 Alvheimim, Eskilstuna
Golftävling den 8 september 2016

De tävlande  från 
vänster Berndt Lars-
son, Håkan Gustavsson, 
Agne Olofsson, Hans 
Andersson, Stig Lennart 
Cederlöv, Lars Brandell 
och Conny Halvarsson, 
sittande, Björn Brodd 
och Sören Lindell

Dagen hade kommit då 
den prestigefyllda golf-
tävlingen för Alvheim-
bröderna skulle avgöras. 

Tyvärr så var det bara åtta bröder med beslutsamma miner som 

hade dykt upp med en bag med vässade vapen. Vädret var perfekt 
för golf, men jag tror att alla bröderna var för spända eftersom de 
presterade långt under sin vanlig standard. Det måste koras en 
vinnare, och Berndt Larsson och Conny Halvardsson kom in med 
samma resultat. Tack vare att Conny har lägre handicap så gick 
han ur striden som vinnare. 

1 Conny Halvardsson  75                                                                                                                                               
2 Berndt Larsson  75                                                                                                                                               
3 Håkan Gustavsson   76                                                                                                                                               
 4 Björn Brodd   79                                                                                                                                               
5 Agne Olofsson   81                                                                                                                                               
6 Hans Andersson  82                                                                                                                                               
7 Lars Brandell   85                                                                                                                                               
8 Sören Lindell   85

Conny Halvardsson

På bilden ovan ses segraren Conny Halvardsson med det 
ärofyllda vandringspriset.

Björn Brodd 
i mitten till-
sammans med 
pristagarna Agne 
Olofsson och 
Berndt Larsson

BIFROST

3 Aroshus, Västerås
Bifrostgolfen 2016

Bifrostmästare 2016 
Conny Halvardsson

2016 års Riksmästerskap i golf 
spelades i Västerås den 3 sep-
tember på Skerike Golfklubb 
med logen 3 Aroshus som ar-
rangör. I år hade vi inte samma 
otur med vädret som ifjol. Det 
kom enbart en kortare störtskur 
som snabbt gick över. Tävlingen 
kunde alltså genomföras utan 
avbrott i bra golfväder.

Britt-Marie Werngren från 
Västerås är ny dammästarinna. 
Conny Halvardsson från 25 
Alvheim försvarade sin Bifrost-
mästartitel från ifjol. 
Därmed så kommer 25 Alvheim 
att arrangera nästa års Bifrost-
mästerskap i golf. 

Den fullständiga resultatlistan för både dam och herr finns på golf.
se 
Lagklassen vanns av arrangerande 3 Aroshus. 
Årets deltagarantal blev 41 st.
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Åter till ordningen efter den ovanligt varma och svettiga 
sommaren. Nu har logerna kommit igång med höstter-
minens verksamhet med nya krafter och uppvilade brö-
der med energi och förväntan över vad som väntar runt 
hörnet. Själv svettas jag just nu över att få tidningen 
klar till stoppdatum.

Det finns mycket att glädjas åt, jag betraktar det nu från 
Bifrost-Tidningens synvinkel. Tänk på att tona ner det 
som är negativt, det finns alltid något positivt att ta fram. 
Se det som att glaset är halvfullt i stället för halvtomt.
Det har kommit in många referat om vad som hänt utan-
för logerna. Det är positivt att se att bröder och systrar 
gärna träffas även utanför logelokalerna.
Det är positivt att numera kommer de flesta referaten in 
snabbare efter logens sammankomst. För dem som skick-
ar in sent är det positivt att minnet är gott, att ni kommer 
ihåg i detalj vad som hänt för två månader sedan.
Fortfarande finns det referenter som inte läst Skrivreglerna. 
Det är positivt att de har något intressant att se fram mot 
att få läsa och ta till sig.
Det är inte så många loger som hälsar på hos gran-
narna, men det finns en del bröder som gärna gör det! Ta 
efter deras positiva exempel och rapportera till Bifrost-
Tidningen hur bra och trevligt det blev.
Vår tidning finns numera på den öppna delen av Portalen, 
vilket innebär att vem som helst kan läsa den. Det är ett 
positivt sätt att presentera vad Bifrost är och står för. 
Viktigt är att tänka på vad vi skriver och visar i bilder. 
Vad är det för intryck vi ger? Är verksamheten högtidlig 
och seriös eller är det bara fester? Fester är också en vik-
tig del av logelivet. Det ger tillfälle till glad gemenskap 
och att få lära känna varandra på olika plan. Den seriösa, 
och för utomstående hemliga, delen är dock det som får 
oss att utvecklas som människor och lär oss att ta vara på 
varandra.

Redaktionen ser fram mot att få in många positiva 
referat till nästa nummer, 
som är vårt julnummer.

Vi ses i spalterna!

Jan Svensson, Redaktör

St. Trädgårdsgat. 15 A 
593 35 Västervik

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

jan.vastervik@gmail.com

Redaktörens spalt 
Bifrosttidningen nr 3

Tema- Rikstings- och OD:s deltagarschema 
i Bifrosttidningen
Nr Temasidor  Riksting OD skriver

2016/4 16 Runheim, Järfälla  OSSM Per Murander

2017/1 3 Aroshus, Västerås Ting 2017 OH Jon Asp

2017/2 22 Righeim, Gävle  OL Bo Löfgren

2017/3 Förening  OK Christer Smedh

2017/4 25 Alvheim, Eskilstuna  OC Thommy Brännström
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Vi avslutade årets Riksmästerskap med en middag och prisut-
delning på vårt Ordenshus Öster och som vanligt bidrog alla till 
den gemytliga stämningen. Aroshus tackar alla deltagare för en 
lyckad tillställning och för förtroendet att få arrangera årets 
Riksmästerskap i Bi-
frostgolf. Vi önskar 
25 Alvheim lycka till 
med nästa års Bifrost-
mästerskap i golf.

Claes Aspenryd, 
3 Aroshus

Gunilla 
Starck Hansen, 

Sven Dahlberg och 
Anneli Randelius

VIKTIG INFO
OD har beslutat att avsluta PG kontot, 

vilket betyder att vi framgent endast använder 
oss av BG 625-0419. 

Nya regler ang. annonsering
Beställning av annonser sker genom Håkan Wallén 

på Rapp Tryckproduktion AB (se sid. 2). hakan@rapptryck.se
Kopia på annonsbeställningen skickas 

till Fredric Björk (OR). or@bifrostorden.se

Mbh 
Fredric Björk OR

BIFROST

14 Solheim, Karlstad
Sensommarutflykt i Torsbytrakten
lördagen den 20 augusti 2016
Som traditionen bjuder hade 14 Solheim i Karlstad bjudit in sina 
bröder och systrar med respektive till en utflykt i Torsby kommun 
med omgivningar. Vid halvåttatiden på morgonkulan startade vi i 
Kristinehamnsgänget bestående av Lars Mattsson, Stefan Johans-
son och jag själv färden mot Torsby Finnskogscentrum som var 
vår uppsamlingsplats för den fortsatta gemensamma färden med 
våra bilar.
När vi kom dit var redan vår nya Mästare Johan Axelsson och 
vår tidigare Mästare Lars Lindberg och några fler där. Undan för 
undan droppade det in flera så att vi till sist var ett 20-tal personer. 
Daniel Olsson som är besöksmålsutvecklare tog hand om oss och 
informerade om verksamheten.
Torsby Finnskogscentrum drivs gemensamt av Värmlands Mu-
seum och Torsby kommun. Det var kommunen som tog initiativ 
till nuvarande lokalisering och utformning av byggnaden. Den är 
uppförd av timmer på ett rustikt och konstfullt sätt och är tänkt att 

kunna upp-
fattas som 
en hyllning 
av skogsfin-
narnas bruk 
av skogen 
samt att vara 
ett informa-
t i o n s c e n -
trum för det 
skogsfinska kulturarvet och levandegöra detta genom musei- och 
utställningsverksamhet. Uppgifter som också framhålles är att 
vägleda besökare till skogsfinska gårdar och miljöer och det finns 
inte mindre än 14 besöksmål i omgivningarna. Vidare att bedriva 
pedagogiskt arbete i samarbete med skolor från Torsby och Norge 
och att vara initiativtagare vad gäller forsknings och utvecklings-
frågor och samarbeta med myndigheter och andra intressenter på 
båda sidor nationsgränsen.

Landshövdingen har givit centrumet i uppdrag att undersöka om 
Finngårdarna uppfyllde Unescos kriterier för ett världsarv och en 
utvärdering har visat att dessa kriterier uppfylls. Detta uppfattas 
som ett första steg på en lång process och det tar 8-10 år från ini-
tiativ till beslut och det kan komma att bli mycket dyrt. Om det 
krävs en fördjupad utredning kan den att komma att ta ytterligare 
minst två år. En personlig tanke i sammanhanget är att det också är 
mycket värt att få rötterna bakåt i tiden klarlagda och att faktiskt 
skogsfinnarna genom sitt slit och sina umbäranden är värda det.
Efter att ha tackat för det fina och lärorika besöket på Finnskoga 
Centrum åker vi vidare till finngården Kvarntorp, eller Myllylä 
som är det finska namnet, i Lekvattnet. Den första bebyggelsen 
på platsen är från 1670-talet men den nuvarande bebyggelsen tror 
man är uppförd år 1774. Det tämligen stora boningshuset med 
sin rökstuga och svenskstuga liksom de stora uthusen visar att 
verksamheten varit framgångsrik. Till stor del beror nog detta på 
att man byggt en kvarn i älven alldeles intill och därigenom fått 
goda inkomster.

Deltagare på 
sommarutflykt

Att man bosatt 
sig här beror 
på den finska 
invandringen 
till Värmland 
som skedde 
från 1600-ta-
let och fram-
åt. Skälet till 
denna folkom-
flyttning från 

östra till västra Sverige var dels kriget mot Ryssland och dels bris-
ten på mark för svedjebruk. Sverige hade även lovat sju skattefria 
år till dem som vågade sig på att bosätta sig i skogstrakterna, bl.a. 
i Värmland. Sedan mitten av 1800-talet ägdes gården av samma 
släkt men övergick år 1950 till Allmänna Arvsfonden och så små-
ningom till Torsby kommun. Mycket av det ursprungliga finns 
dock bevarat och i svenskstugan, finrummet finns en stor samling 
av bruks- och prydnadsföremål. 
Under sommaren är Kvarntorp öppet i stort sett varje dag. Inne i 
rökstugan finns flera gamla redskap och bruksföremål att beskåda. 

Här finns det också möjlighet att få äta den skogsfinska ”national-
rätten” motti och fläsk som i princip är samma sak som nävgröt 
och fläsk. Vi fick även tillfälle att som lunch äta denna rätt på 
Kvarntorpet och det smakade härligt.
Den s.k. rökstugan som tidigare omnämnts uppfyller egentligen 
moderna principer vad gäller återvinning av energi. Den består av 
en stor stenugn från vilken röken samlas under taket. Efterhand 
som röken lämnar ifrån sig sin värme släpps den ut genom en 
lucka i taket och vi som satt och åt kände inte någon som helst 
röklukt. Under eftermiddagen åker vi in till Torsby för att besöka 
Torsby fordonmuseum som finns i en gammal upprustad ladu-
gårdsbyggnad på det vackra herrgårdsområdet intill Röjdälven i 
Torsby. Där finns mellan 100-125 fordon men även andra rariteter 
såsom motorer, radioapparater, skrivmaskiner, hushållsapparater 
och en mängd andra föremål.

Det som imponerade mest var dock den s.k. ”Frykenbilen” en 
lastbil Scania-Vabis årsmodell 1928. Den var levererad till Övre 
Frykdals vägdistrikt i Värmland. Under plogning av travbanan 
den 27 februari 1936 på sjön Fryken, brast isen och bilen gick till 
botten. Männen i bilen lyckades man turligt nog rädda. Efter 50 
år på 67 meters djup, bärgades bilen av Nordvärmlands Veteran-
tekniker, som också renoverade den. Chassi med motor, kraftö-
verföring, tipp och flak var fortfarande funktionsdugliga. Även 
däck, batteri och signalhorn. Hytt och plåtdetaljer har däremot 
varit tvungna att ersättas med begagnade originaldelar. Verkligen 
en solskenshistoria med smått arkeologiska förtecken.

Vår innehållsrika dag avslutas på Sahlströmsgården med en ge-
mensam middag under vilken vi även lovordar researrangörena 
samt manar till försiktighet under hemfärden

Lennart Nyqvist Referent                                                                             
Lars Lindberg Foto

Lunch på 
Kvarntorpet

Frykenbilen årsmodell 1928
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Ordens Styrande Mästares Fond (OSM-Fonden)

 – När Du vill hylla en broder – 

BG 625-0419
Text och jubilar med adress skickas till or@bifrostorden.se

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Torsdagen den 11 augusti 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 70
Recipiender: Fredrik Hillerborg, Johan Lööf, Anton Öberg, Viktor 
Torstenius
Gäster: OK Christer Smedh, OHL Karl-Gunnar Roth, OHL Lars 
Ullman, IOEM Yngve Strindholm, ExOR Tom Stjernschantz, ExOI 
Ulf Adelstrand, Mikael Vogtman 12 Nicopia, Gunnar Holmsten 
29 Rosheim, Bernt Carlsson, Jonas Carlsson, Marcus Carlsson, 
Andreas Lagerlöf 32 Runrike

S:t Örjan Stockholm1

Från vänster 
ses Anton 
Öberg 4 Val-
hall, Fredrik 
Hillerborg 1 
S:t Örjan, SLM 
Björn Torsteni-
us, Johan Lööf 
1 S:t Örjan, 
Viktor Torste-
nius 5 Åsagård

Denna loge var historisk på flera sätt. För det första var den ar-
rangerad på SLM Björn Torstenius initiativ med de fyra stock-
holmslogerna som gemensamt ansvariga för evenemanget. För 
det andra var det en sommarloge, vilket tidigare aldrig anordnats 
i Stockholm, och för det tredje var det ett ”Kräftkapitel”. Intres-
set var stort och lokalen på Klara Östra Kyrkogata kan maximalt 
hantera 70 besökande och logen blev glädjande nog snabbt full-
tecknad. Det var Heimdals SLM Björn Torstenius som agerade 
Mästare och det gjorde han med sedvanlig bravur. Han biträddes 
på olika poster av bröder ur de fyra logerna.
Brödramåltiden var något annorlunda arrangerad. Ritusdelen be-
gränsades till förrätten. Anledningen härtill förklaras nedan. OHL 
Karl-Gunnar Roth höll talet till Orden och utvecklade därvid sina 
tankar om vad han ansåg vara stiftarnas ”affärsidé” 1924 när de 
instiftade Bifrostorden. Flera av dem hade troligen erfarenheter 
från andra existerande loger men sökte en annan typ av orden som 
var något mindre exklusiv. Den skulle, som Karl-Gunnar uttrycket 
det, även passa ”matthandlare och målarmästare”. Stiftarna hade 
höga ambitioner och såg i andanom framtida 100 loger spridda 
över Sverige. Det målet, beklagade Karl-Gunnar, att vi drygt 90 
år senare inte kunnat leva upp till och efterlyste därför ett större 
engagemang från alla bröder att skaffa nya bröder till våra loger.
Recipienderna hälsades välkomna av M Holger Andersson och de 
tilldelades bl.a. Bifrosts konstitution, som Björn uppmanade dem 
att mer eller mindre lära sig utantill. Ett spirituellt recipiendernas 
tacktal hölls av Viktor Torstenius.
I och med detta var ritusdelen avslutad och nu kunde vi, på Björns 
uppmaning, ta av oss gradband och kavajer och ägna oss åt en 
konventionell kräftskiva. Svenska kräftor bjöds vi på, ett helt 
halvkilo per person. Det blev faktiskt kräftor över. Stämningen 

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Torsdagen den 15 september 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 35
Recipiender: Emil Höglund, Anders Fredriksson, Johan 
Lindström
Gäster: SLM Björn Torstenius, Stig Axelsson 8 Manheim

Emil Höglund, M Hol-
ger Andersson, Anders 

Fredriksson, Johan 
Lindström

S:t Örjan hade kallat 
till loge i nya lokaler. 
Tidigare hade logen 
hållit till i Militärsäll-
skapet på plan 3 men 
nu hade man gjort vissa 
omdisponeringar av lokalerna. Kök, matsal och samlingsrum var 
nu lokaliserade till plan 1. En avsevärd förbättring. Framförallt 
rymligare lokaler men som fått behålla sin tidigare karaktär med 
mängder av porträtt på gamla kungar och generalspersoner. Mili-
tärsällskapets VD Lars Ekstedt gav en presentation av lokalerna 
och beskrev med inlevelse de förändringar och förbättringar som 
gjorts. Tapeterna i sällskapsrummen hade en särskild signifikans 
som troligen endast militärer har förståelse för. Under M Holger 
Anderssons ledning genomfördes logen stilenligt. Henry Haskel 
uppvaktades med blommor med anledning av sin nyligen cele-
brerade 85-årsdag. Henry tackade för uppvaktningen och uttalade 
särskilt ett tack till alla bröder som är honom behjälpliga på alla 
sätt med anledning av hans fysiska tillkortakommanden.
Brödramåltiden var som alltid på Militärsällskapet av det superba 
slaget och vår Mu såg till att de rätta visorna sjöngs till dryckerna. 
SLM Björn Torstenius höll ett som alltid spirituellt tal till Orden. 
Som Storlogemästare i Heimdal har han en viss känsla för de fyra 
stockholmslogerna men kanske, vid sidan om 8 Manheim, en spe-
ciell känsla för S:t Örjan som ju ändå är logen nummer ett.
M Holger Anderson tog därefter vid med ett välformulerat tal rik-
tat i första hand till recipienderna. Han förklarade äran i att bli 

var hög eftersom kräftor som bekant kräver vissa drycker. Björns 
kompendium med samlade visor kom väl till pass. Avslutningsvis 
bjöds vi på kaffe och Ulrich Vilmar skötte lotteridragningen.

Bo Haufman

Bröderna lät sig väl smaka av kräftorna

upptagen som broder i ett ordenssällskap av Bifrosts karaktär. Det 
är en ära som inte tillkommer vem som helst. För recipienderna 
klargjordes vilka principer som gäller för Bifrost, som att alla är 
lika, ålder och yrke är oväsentligt, inga titlar, personlig utveck-
ling, vi hjälper varandra, vi värnar om varandra. Honnörsord som 
vi alla instämmer i.Anders Fredriksson tackade på recipiendernas 
vägnar för den erhållna graden. Kvällen avslutades med kaffe och 
sedvanlig lotteridragning.

Bo Haufman

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Onsdagen den 25 maj 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 33
Recipiender/faddrar: Tommy Gullstedt/Leif Appelblad, Lars 
Stenwall/Pär Johnsson
Gäst: Mauritz Rudebeck, 4 Valhall

  Aroshus Västerås3

Från vänster fad-
der Leif Appelblad, 

recipienderna Tommy 
Gullberg och Lars 

Stenwall och M Pär J 
Johnsson

Vårens sista gradgiv-
ning genomfördes på 
sedvanligt säkert sätt 
av M Pär J Johnsson 
med tjänstemän. Vid 
brödramåltiden hölls talet till Orden av Aroshus M som tydlig-
gjorde att Orden och tillika logen 3 Aroshus är 90 år gammal och 
fortfarande lever upp till grundtankarna sund livsföring, trevlig 
samvaro och hjälpverksamhet. Talet till recipienderna hölls även 
det av M där han kommenterade frågan i ritus som får recipien-
derna att tänka efter. Vid vandringen genom graderna påminns vi 
upprepat om de olika dygderna som gör oss till bättre människor. 
Därför kom till logen! Talet från recipienderna hölls av Tommy 
Gullstedt som tyckte att det var väldigt roligt att hamna i det här 
trevliga sällskapet och att det gav många intryck att ta med sig 
hem och smälta. Rec. Lars Stenvall tackade för att han fick kom-
ma med i logen. Mästareblomman gavs till Rolf Hahre.

Bo Hedlund

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Torsdagen den 26 maj 2016  
Antal besökare inkl. recipiender: 53
Recipiender: Leif Bielk, Rolf Lundgren, Basil Khalili.
Gäster: OSM Patrick G Lundeberg, OK Christer Smedh, IOEM 
Yngve Strindholm, SLM Björn Torstenius Heimdal, M Karl-Gustav 
von Wicken 16 Runheim

 Åsagård Stockholm 5

Rolf Lundgren, M Kent 
Andersson, Leif Bielk, 

OSM Patrick G Lunde-
berg och Basil Khalili

Det var en härlig som-
mardag som jag hade 

tillbringat ut-
omhus från 
m o r g o n e n . 
När jag sedan 
åkte hem och 
bytte om till 
den mörka 
kostymen och 
begav mig in till stan kände jag mig inte så motiverad, 
men när jag svängde in på Klara Östra Kyrkogata och 
kom in i våra lokaler, då förstod jag varför man går på 
dessa logekvällar, den härliga gemenskapen, fina ritus 
och trevliga brödramåltider.

5 Åsagård och 8 Manheim gav tillsammans en grad som trots att 
sommaren stod för dörren blev mycket välbesökt. Mästaren Kent 
Andersson genomförde ritus på ett utmärkt sätt och recipienderna 
klarade proven utan problem.
Efter ritus bjöds på en mycket god brödramåltid med många bra 
tal.
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    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad 
Datum: Fredagen den 26 augusti 2016 
Antal besökare inkl. recipiend: 33
Recipiend: Joakim Sandahl

Junehus Jönköping7

Från vänster ses LM Jörgen Steen, fadder Göran Sandahl som 
erhållit OVT, rec. Joakim Sandahl samt fadder Eiron Johansson

Denna något ovanligt varma kväll samlades bröderna för att in-
viga en ny broder i vår Orden. LM Jörgen Steen utdelade på upp-
drag av OSM Ordens Veterantecken till Göran Sandahl för sina 
trogna 25 år i vår loge. Kvällen avslutades med brödramåltid un-
der gemytliga former.

Jonny Ejderbring

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Torsdagen den 8 september 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 68
Recipiend/faddrar: Pasi Hyyrynen/Sven-Inge Neij och Johan 
Jägerström
Gäster: OSM Patrick Lundeberg, OK Christer Smedh, OI Allan 
Jensen, OHL Karl-Gunnar Roth, OHL Lars Ullman, IOEM Yngve 
Strindholm, M Björn Torstenius Heimdal, M Bengt Hellström 4 
Valhall, M Kent Andersson 5 Åsagård, M Thomas Hellsten 27 
Odinsal samt bröder från 1 S:t Örjan, 4 Valhall och 5 Åsagård

8  Manheim Stockholm

Logens M Glenn Hansson intog mästarplatsen och tillsammans 
med direktoriet genomfördes en gradgivning där vi bl a fick gläd-
jen att införliva en ny broder i Orden. Vid ordet fritt framförde OI 
Allan Jensen en hälsning från sonen William som cyklat omkull 
och skadat sig och inte kunde komma. Under våren och sommaren 
hade en del bröder fyllt år vilket uppmärksammades med bloms-
terbuketter till Sebastian Zander, Johny Gustafsson, Stig Axels-
son, Jörgen Axelsson och Ulf Adelstrand.
Efter avslutat kapitel samlades bröderna vid baren och då det tar 
lite tid att plocka ner rekvisitan och värmen gjorde att en viss 
törst gjorde sig gällande fick Mu Johan Backman fullt upp med 

Från vänster Sven-Inge Neij, OSM Patrick Lundeberg, Pasi 
Hyyrynen, M Glenn Hansson och Johan Jägerström

att släcka den. När I Kjell Andersson, som vi lånat från Åsagård, 
gett klartecken öppnades dörrarna till matsalen. En sak som sker 
lite då och då är att det är bordsplacering, vilket uppskattas inte 
minst av referenten. 
Talet till Orden hölls av OSM Patrick Lundeberg och talet till lo-
gen och recipienden hölls av OI Allan Jensen. Recipienden Pasi 
Hyyrynen tackade för att ha fått glädjen och äran att bli en broder 
i Manheim och Bifrostorden.  
Kvällen blev sen men vad gör väl det när man är bland bifrost- och 
manheimsbröder.

Ulf Adelstrand

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad  
Datum: Fredagen den 20 maj  2016
Antal besökare inkl. recipiend: 30
Recipiend: Håkan Henning
Gäster: SLM Tomas Lindkvist Tirfing och Thomas Andersson 27 
Odinsal

9  Carolus Karlskoga

M Hans 
Wester med 

recipiend 
Håkan 

Henning, 
SLM Tomas 

Lindkvist 
och Thomas 

Andersson

Då var det dags för vårens sista gradgivning. Glädjande var att vi 
fick besök av vår nye Storlogemästare i Tirfing, som också hade 
en vapendragare med sig från Uppsala. Denna sista kväll för sä-
songen blev det som traditionen bjuder, en sillbuffé, som bröderna 
Wester hade ordnat med. I övrigt var det vår Munskänk, Krister, 
och barmästaren, Johnny, som svarade för förtäringen. Vid kaffet 
fortsatte vi med ett lotteri, där Bernt Hendberg tog första vinsten. 
Eftersom han också hade sponsrat oss med en ismaskin till baren, 
så erhöll han mästarbordets blommor. 

Rolf Jansson

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Lördagen den 2 juli 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 39
Recipiend/fadder: Björn Ekendahl/ Peter Ekendahl
Gäster: M Peter B Arvidsson och Ernie Elofsson 33 Danheim

  Withala Vetlanda10

ExOSM Lars-Erik 
Furuskog inviger 
Withalas minnessten

Sommarlogen inleddes 
med invigning av vår 
minnessten på kapellkyr-
kogården i Vetlanda. 15 
bröder hade slutit upp för 
denna fina och högtidliga 
stund. Invigningen för-
rättades av ExOSM Lars-
Erik Furuskog som efter 
två års kämpande fått 
till stånd minnesstenen. 
En mycket vacker krans 
nerlades. Här har alla 
möjlighet att komma och 
skänka en tanke till hä-
dangångna bröder. Invig-
ningen avslutades med 

att vi bildade brödrakedjan.
Gradgivningen gick i frihetens tecken där recipienden fick motta 
sina insignier. Torbjörn Jonasson, Bo Ivarsson och Tommy Ivars-
son fick motta OVT. Vid brödramåltiden hölls tal av Bo Ivarsson 
som kände sig hedrad av att få fira 25 års jubileum och att få sitta 
vid mästarens bord. Han betonade den värme, gemenskap och al-
las lika värde som finns inom Orden. Det starkaste minnet är från 
Grad I och att det alltid varit högtidligt att gå på Bifrost. Ett annat 

starkt minne var 
när barndoms-
vännen utsågs till 
OSM.

Från vänster ses 
Peter Ekendahl, 
Björn Ekendahl 
och M Curt 
Sandberg

Dan Ol-Mårs 
berättade om sitt 
första år som lä-

rare vid Europaskolan i Bryssel. Otroligt spännande att höra om 
skillnaderna mot den svenska skolan. Talet för recipienden hölls 
av M Curt Sandberg. Recipienden presenterade sig. Har efter lång 
tid flyttat tillbaka till Vetlanda, och med pappa och bror i Bifrost 
har vår Orden alltid funnits i Björns liv. 
Mästarebordets blommor gick för andra gången i rad (har aldrig 
hänt förr) till ExOSM Lars-Erik Furuskog för arbetet att få till 
stånd minnesstenen.

 Lars Bielke von Sydow

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 20 maj 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 29
Recipiend: Viktor Klint

  Löfstad Tranås11

Det märktes att sommartider nalkades då besökarantalet var gle-
sare i kapitelsalen än vanligt. Men som vi löfstadbröder säger: 
färre ger mer tid för mingel! Sista gradgivningen innan sommaren 
inleddes med en tyst minut för nyligen bortgångne logebrodern 
Kenneth Parmö. Därefter genomfördes graden med glans av ett 
väl synkat direktorium. Slutligen kallades nyblivne Grad X Lars-
Erik Andersson och jubilerande Jan Pettersson fram till mästare-
bordet och hyllades av logen på sedvanligt sätt.
Brödramåltiden var som alltid vällagad till brödernas belåtenhet. 
Mästarebordets blommor gick till tidigare Skattmästaren Lars 
Hultman för sitt mångåriga engagemang. LM passade också på att 
uppmuntra närvarande att värva nya bröder inför Grad I i septem-
ber. Mu påminde bröderna att anmäla sig till logens kommande 
sommarutflykt 10 juni, ett tillfälle att ta med presumtiva nya brö-
der. Efter en skön 
och stämnings-
full kväll gjorde 
vi som i lumpen: 
höger-vänster-
om, alltså avslu-
tade mötet.

T. Ehn

Från vänster Jan 
Pettersson, Lars-
Erik Andersson, 
Viktor Klint och 

LM Torbjörn 
Andersson

    Faktaruta
Loge utan reception.
Datum: Fredagen den 16 september 2016
Antal besökare: 24

Äntligen dags för höstens första möte! En stjärnklar brittsom-
markväll och som oftast efter sommaruppehållet infann sig extra 
spänning och nervositet. Det skulle sedermera visa sig helt obe-
fogat eftersom tjänstgörande ordinarie manskap, samt ersättarna 
ExM Leif Hellmansson och Göran Thorén, fick samtliga beröm 
för sitt engagemang och sin precision. Till antalet var vi aningen 
färre än vanligt, men vad gjorde när det blev mer tid för besökarna 
att mingla och umgås. Det var även premiär för logens nyinskaf-

Hummerfesten hos 8 Manheim har börjat
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fade textilier. Tack vare Intendent Bengt Gustavsson och hans 
medhjälpare Niklas Karlsson kan vi pryda kapitelsalen med mått-
sydda tyger. 
Under ordet fritt informerade LM om att logen till stor glädje er-
hållit 10 000 kr från Fred Norinders stiftelse till förmån för Tranås 
FUB. Pengarna kommer att överlämnas vid lämpligt tillfälle. Där-
efter hyllades nyss jubilerande Stig Bjelkehed. Leif Hellmansson 
informerade att han och frun uppvaktat Magnus Carlsson på den-
nes högtidsdag. Därefter lyfte LM fram direktoriets mål 2017: Att 
öka antalet medlemmar och besökande! Här har samtliga bröder 
i logen en viktig roll.

Från vänster 
Stig Bjelkehed, 
sittande M Tor-
björn Anders-
son och Lars 
Andersson

K o m m a n d e 
möte den 14 
oktober är en 
klassiker i re-
pris, vår Nos-
talgiloge eller 
som ExM Lars 
Axehill kallade 

det; senilitetsgradgivning. Brödramåltiden var extraordinärt väl-
smakande och en munsbit för bröderna. Som seden bjuder var alla 
nöjda och upprymda...

T. Ehn

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Torsdagen den 19 maj 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 41 
Recipiender: Staffan Forsberg, Henrik Grahn, Börje Nyström, Jan 
Steninger, Mikael Vogtmann och Henrik Wellander
Gäster: M Bengt Widén och Sk Mats Ahrling 23 Forsete

  Nicopia Nyköping12

Gäster och recipiender. Från vänster Mats Ahrling och Bengt 
Widén  Forsete, Staffan Forsberg, Henrik Grahn, Börje Nyström, 
Jan Steninger, Michael Vogtmann och Henrik Wellander samt 
LM Peder Grahn

Två veckor efter årets Riksting i Uppsala samlades nicopiabröder-
na åter i våra logelokaler. Som lite extra krydda gästades vi av M 
och Sk från logen 23 Forsete  i Malmö. Det är alltid berikande att 
få besök från andra loger, men speciellt när det är från någon loge 

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt parentation
Datum: Torsdagen den 1 september 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 40
Recipiender/faddrar: Kim Karlsson/Lars Andersson, Kristoffer 
Hast/Henry Hast och Sune Lindh/Anders Nyström

Sensommarens värme präglade denna första logeafton då vi åter 
skulle få förmånen att inviga nya medlemmar i vår Orden. LM 
Peder Grahn genomförde som vanligt och högtidligt ritus. Fad-
derbrev överlämnades till faddrarna med påminnelsen att hjälpa 
de nya bröderna, speciellt nu i början av deras logearbete. Sedan 
följde en stämningsfull parentation för de hädangångna bröderna 
Kent Fernlund, Peter Jonsson och Sven Sjöö.

Vid brödramåltiden redogjorde LM för höstens kommande pro-
gram. Han betonade vikten av god brödravård samt rekrytering. 
Såväl faddrar som adepter bör underlätta för varandra att delta i 
logens möten. Vi kan och bör påminna varandra om att anmäla oss 
till sammankomsterna, arrangera gemensam transport till och från 
dessa för bröder som har svårt med detta. LM är mycket tillfreds 
med arbetet som utförs i logen. Recipienderna höll ett kort och 
koncist tacktal samt utbringade en skål för logen.

Anders Lindgren

Stolta bröder framför regnbågen. Från vänster: Sune Lindh, LM 
Peder Grahn, Kristoffer Hast och Kim Karlsson

utanför det egna SL-området. Stämningen i samlingslokalerna var 
inför dagens kapitel vårlikt uppiggande, vilket även präglade ef-
terföljande kapitel. LM Peder Grahn förde under säker ledning 
recipienderna fram till gradens mål.
Sedan kallades Kenneth Wiktorsson fram till mästarbordet och 
fick erhålla OVT, vilket han inte haft möjlighet att tidigare motta.
Vid brödramåltiden framfördes talet till Orden av M Bengt Widén 
och talet till logen och recipienderna av LM Peder Grahn. Han 
informerade också att Nicopia även i år var den utifrån kommande 
loge som hade flest deltagare vid Rikstinget och Högtidslogen. 
Detta gäller även som mål nästa år i Västerås. Recipiendernas 
tacktal framfördes av Henrik Wellander. 
Efter att taffeln brutits intogs kaffet i samlingsrummen, där en del 
bröder även kunde glädjas åt lotteriets vinster. 
     Lennart ”Zäta”

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

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad med parentation 
Datum: Onsdagen den 14 september 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 38
Recipiender/faddrar: Jan Glemdal/Gunnar Enerstrand, Kenneth 
Nyström och Jan-Eric Rönnholm /Timo Borén, Joacim Rogalski/
Magnus Mellström, Karl Sjösten/Erland Nilsson
Gäst: SLM Björn Torstenius

  Torkild Södertälje13

Recipiender från vänster Karl Sjösten, Joacim Rogalski, Jan-
Eric Rönnholm, M Assar Åberg, Kenneth Nyström, Jan Glemdal

Logen 13 Torkild hade första gradgivningen för hösten. Det blev 
sent med maten eftersom parentation skulle genomföras, då en 
broder tyvärr hade lämnat oss. Det var som tur var lättsmält fisk 
som serverades. Efter maten var det kaffe och lottdragningar som 
avlöpte smärtfritt.

Mikael Bergh, Text och bild       

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad 
Datum: Fredagen den 2 september 2016 
Antal besökare inkl. recipiend: 35 
Recipiend: Per-Erik Ström

  Norheim Västervik 15

Från vänster: Re-
cipiend Per-Erik 
Ström, M Urban 
Johansson, Björn 
Alm överförd från 
26 Vanadis samt 
60-åringen Jan 
Söder

En härlig septem-
berkväll inleder 
hösten för 15 Nor-
heim. För de som 

har hörsammat kallelsen är det premiär med föranmälan till brö-
dramåltiden. M Urban Johansson genomförde ritus med en vanlig 
bravur tillsammans med sina tjänstemän. Björn Alm, som flyttat 
till Västervik från 26 Vanadis i Karlskrona hälsades välkommen 
till Norheim och Jan Söder som inte var hemma vid sin 60 årsdag 
förärades ett standar. 
Brödramåltiden genomfördes enligt ny ritus. YL Bengt-Inge Lars-
son sade i talet till Orden bland annat att han längtar till bifrost-
fredagarna. Det är min fredag bland bifrostvänner. Det känns att 
vi har och är vänner. M Urban Johansson fortsatte i sitt tal till 
recipienden att ställa frågan, Vad är en vän? Förstår vi frågan! 
Jag plus en medmänniska är en vän. Urban fortsatte vidare: att 
vallfärda för att dricka brunn, dricka sig otörstig, behöver jag nå-
gon att dela med, denne någon är en vän. Man behöver respons, 
men vem tar första steget. Det har en form av snöbollseffekten av 
värme. Värme erhållet av vänskapens. 
Björn Alm vår nye vän från 26 Vanadis framförde några snapsvi-
sor till stor glädje. Vår S Kjell Arpsäter fick motta brödernas hurra 
på sin 74-års dag. Sture Kanth fick motta mästarbordets blommor. 
Som vanligt fick vår Mu hjälp av ett antal bröder samt damerna 
Evy Lindfors, Anita Svensson, Reene Granberg och Eva Kaunis-
saar från damlogen Norhild vilka uppvaktades med varsin ros av 
vår Mästare. 

Thomas Manfredh, Referent

 

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt parentation  
Datum: Fredagen den 9 september 2016 
Antal besökare inkl. recipiender: 67 
Recipiender/faddrar: Håkan Engholm/Lars-Olof Sand, Mikael 
Hällblad/Stanley Modig, Stefan Hällblad/Jan Höggren, Mats 
Ytterborg/Arne Nilsson 
Gäst: Tommy Oscarsson 10 Withala 

  Grimner Oskarshamn17

Recipienderna från vänster Håkan Engholm, Stefan Hällblad, 
LM Ken Stenman, Mikael Hällblad, Mats Ytterborg

Det råder fortfarande sommartemperaturer i september, när Grim-
ner kallar till höstens första logekväll. Fyra blivande bröder hade 
hörsammat kallelsen till att recipiera, och på så vis också bli nya 
länkar i vår brödrakedja. En gradgivning i Grad I är alltid samma 
magiska upplevelse, oavsett hur många gånger man själv upplevt 
densamma genom åren. Den täta stämningen i kapitelsalen och 
recipiendernas spända förväntan över vad som komma skall, är 
alltid lika trevlig att få närvara vid. 
Tyvärr gick glädjen också över i sorgens tecken, då LM efter av-
slutad reception förkunnade att han öppnade en minnesloge över 
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OR Fredric Björk har ordet…
Först vill jag 
bara säga vil-
ken stor ära 
det är för mig 
att få ingå i 
Bifrostordens 
d i r e k t o r i e . 
Det var, med 
stor förvåning 
och stolthet, 
jag kände när 
broder Patrick 
ringde mig 
den där kväl-
len i januari 
och frågade 
om jag var in-
tresserad. Det 
är ju något jag 

aldrig tänkt på tidigare. Det tog dock inte lång tid att 
bestämma mig för att meddela Patrick att jag var till 
hans förfogande. 
Då jag är ny för många är det nog på sin plats att jag 
presenterar mig.

Jag är snart 45 år och från Borås. Lever ihop med min 
fru Susanne, dotter Stella 7 år och Chaquila, vår hund. 
Jag läste 3-årig ekonomisk linje på gymnasiet innan 
jag började jobba för min far i hans JC-butiker. Dessa 
köpte jag och min bror 1992. Sen höll vi på med de-
taljhandel inom textil. Vi hann med att starta två Brot-
hers-butiker och en Sisters. Dessa sålde vi i början av 
2000-talet. Det var även under denna period jag läste 
på IHM-business school med inriktning på verksam-
hetsstyrning. När vi var tillbaka på två butiker byggde 
vi en handelsfastighet i köpcentrumet Knalleland. Den 
resan var otroligt rolig tyckte vi. Så när vi beslutade 
oss för att sälja JC-butikerna 2006, var det en självklar-
het att det var fastigheter vi ville arbeta med. 
Vad man kan konstatera är, att detaljhandel och fastig-
hetsbranschen är både väldigt olika varandra och väl-
digt lika. Fokusen måste alltid vara att lösa kundens 
behov.

Till vardags gillar jag att träna. Framför allt är jag väl-
digt intresserad av cykel, men jag tar mig ut med ett 
par löparskor ibland. Även naturen runt Borås gillar 
jag att besöka med hunden. En rejäl långpromenad en 
solig höstdag runt en fin sjö är underbart när man hin-
ner med. Tyvärr tycker jag även om mer onyttiga saker. 
Tycker allt för mycket om mat i alla dess former. Både 
att äta och laga. Och till en fin maträtt krävs ett gott 
glas vin. Jag har en mindre vinkällare med inriktning 
på Italien och Spanien. 
Sen tycker nog min fru att jag är allt för intresserad av 
att titta på sport också. På hemmaplan blir det mycket 
IF Elfsborg och Borås Basket. Sen gärna på TV och då 
uppskattar jag nästan all sport.

Min tid inom Bifrost då? Det var i januari 1997 jag 
stod framför Mästare Stig Dalmyr och fick min för-
sta grad i logen 24 Gungner. Det öppnades en ny värld 
för mig. Och ganska snart tog Gungners nästa Mästare 
Anders Haraldsson in mig i logens direktorium. Min 
första tjänst blev Vakthavande Broder. En bra tjänst att 
lära sig direktoriearbetet för framtida tjänster i logen. 
Senare blev jag Andre Vakthavande Broder innan jag 
blev Yttre Ledsagare. Detta var en tjänst jag verkligen 
gillade. Framför allt den första kontakten med de nya 
bröderna gillade jag. Att vid första graden se recipien-
dernas spänning och nervositet inför första inträdet i 
logelokalen är något extra. Efter YL rollen fick jag för-
frågan om att bli logens Skattmästare. Helt annorlunda 
mot tidigare roller. Nu låg det primära arbetet utanför 
logearbetet. Efter detta blev jag FSM.

Idag sitter jag lite på två stolar, då jag även är logemäs-
tare i 24 Gungner. Dock har jag ett mycket bra direkto-
rium runt mig i hemmalogen, som kommer hjälpa till. 
Jag vill verkligen passa på att framföra ett stort tack till 
dem och de som tidigare varit i mitt direktorium under 
dessa år. 
Jag ser fram emot mitt framtida arbete inom Orden. 
Detta är ett arv vi måste vårda ömt, men icke glömma 
bort att utveckla på rätt sätt.

Fredric Björk Ordens Räntmästare

hädangångna bröder. En alltid lika smärtsam upplevelse att be-
höva ta farväl av dem som lämnat oss. Parentationen utfördes för 
två verkligt trogna och hängivna bröder Per Skoglund och Rolf 
Eriksson, vilka nu fullbordat sin vandring över Bifrost bro in i 
den eviga vilan. Tomheten och saknaden är stor. Må ni vila i frid!
 Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av LM Ken Stenman, där 
han bl.a. berättade lite om den nya mästarhandboken och om en 
del förändringar i bordsritus. LM höll även talet till recipienderna 
där han förutom att välkomna dem i logen och Orden, även redo-
gjorde för de olika gradbandens betydelse. Faddrarna till recipien-
derna fick var och en göra en kort presentation av sin adept, för att 
logens bröder ska få en bild av vem den nya brodern är. Tacktalet 
från recipienderna framfördes av Håkan Engholm.
Gästen Tommy Oscarsson från 10 Withala framförde ett tack för 
en fin gradgivning och en fantastisk stämningsfull parentation. 
Han berättade, att trots att han varit sommarboende i Oskarshamn 
ett antal år, så var det första gången som han besökte Grimner, 
men förmodligen inte den sista. Varmt välkommen åter Tommy!
Lars-Erik Johansson och Gert Gränsmark hade fyllt ett antal jäm-
na år, och förärades av LM med blommor, ackompanjerad med 
hurrarop från bröderna. Speciellt roligt var det att se Lars-Erik 
Johansson tillbaka igen bland bröderna efter en lång tids sjukdom. 
Starkt jobbat Lasse! Mästarbordets blommor fördelade sedan M 
till Tommy Oscarsson och Magnus Nimvall. Som vanligt avsluta-
des med lotteridragning. Referenten blev som så ofta utan vinst. 

Jan-Eric Carlsson
 

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 20 maj 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 37
Recipiender: Johan Schaller, Kjell Carlsson, Ulrik Börlin
Gäster: SLM Claes Berg, Nils Edvin Troli och Christer Lindell 24 
Gungner

  Vesthav Göteborg20

Efter ett i trafiken lite kaosartat Göteborg, då väldigt många skulle 
få tag i sin nummerlapp vid Svenska mässan till lördagens Göte-
borgloppet, kom vi alla på plats. Stämningen i Kajutan var som 
vanligt högljudd och god. Till logekvällen hade fyra bröder Grad 
I kommit och en Grad II trots att de inte kunde delta i kapitelsa-
len. Det kändes mycket upplyftande. Vi hade äran med ett be-
sök av den nye SLM Claes Berg från storlogen Gotheim. Claes 
är välkänd person för oss då han är från 24 Gungner i Borås och 
många av oss har träffats tidigare då vi har ett frekvent korsvis 
besökande.
Våra recipiender väntade i rummet downstairs och flera av dom 
hade väntat länge då de med råge uppfyllde kravet på tid från tidi-
gare grad till den nya graden.
Efter att YL kallat till kapitelsalen steg förväntningarna när reci-
pienderna trädde in i salen. Det blev en fin loge med tre nya in i 
graden samt ett Veterantecken som delades ut till Bengt Christi-
ansson. Vi fick också informationen om vår traditionsenliga sä-
songsavslutning den 11 juni hos Säve-gänget.
Under brödramåltiden informerade SLM om att nya medlemmar 
inom Gotheim är bäst av alla storloger, och att vi ser framför oss 
att kunna vara den med flest medlemmar om trenden håller i sig. 
Talet till Orden och recipienderna hölls av M Rolf Hackzell. För 
den som var uppmärksam och satt nära M och IL kunde konstate-
ras att de båda fått en ny fin bok för brödramåltidens ritus. Den är 
först och främst en sammanslagning av alla olika till en för samt-
liga tillfällen, dvs. grundloger, storloger och Orden.

Under måltiden, för oss som satt vid recipiendbordet hölls in-
tressanta samtal om bl.a. en resa till Normandie 2014, då 70-års 
jubileet hölls för D-dagen 1944. Resan företogs på motorcykel 
och berättades av Jerker Furuskog och recipienden Johan Schaller 
som är riktiga bikers, som kör motorcykel mest hela året. IL An-
ders Boëthius berättade att hans far varit med i finska vinterkriget 
och att det fanns fina medaljer i arvet efter honom.
Bordets blommor delades ut till SLM Claes Berg. M Rolf Hack-
zell skojade till det med att först lotta ut dom och låtsades att mot-
tagaren hade vunnit. Ni som var på plats vet! Lotteriet blev extra 
lönsamt för Björn Börjesson, som trots att han inte fick delta i 
kapitelsalen blev det en minnesvärd kväll. Gick hem med både 1:a 
och 3:e vinsten. Bra jobbat.

Morgan Carlsson referent

Från vänster Bengt Christiansson, Ulrik Börlin, M Rolf 
Hackzell, Johan Schaller och Kjell Carlsson

    Faktaruta
Loge utan reception samt parentation
Datum: Fredagen den 9 september 2016
Antal besökare: 18

  Midgård Linköping21

Återigen en ”nolla”. Detta visar, trots brödernas trägna försök, hur 
svårt det är att i Linköping hitta verkligt intresserade främlingar. 
Att vi ändå genomförde logekapitlet berodde på att vi skulle, med 
parentation, ta avsked av Esko Österberg som gick bort tidigare i 
sommar. Logen och parentationen genomfördes med största vär-
dighet, stundens allvar märktes på de tjänstgörande bröderna.
Båda våra Munskänkar var upptagna men vi fick ypperlig hjälp av 
två idavallssystrar, Margareta Gylling och Cecilia Schmiedt, som 
välvilligt ställde upp. Efter lite information om hur, vad och när 
flöt allting mycket bra. Mästaren tackade för hjälpen med varsin 
bukett röda rosor.
En annan nyhet var att vi skulle införa bordsplacering. Per-Ove 
Joelsson har tillverkat mycket snygga ”placeringskort” i form av 
namnskyltar i en-trä. Dessa blir personliga och lämnas till Mun-
skänken vid betalningen av maten. De placeras sedan ut i matsa-
len i en fullständig blandning. Bara M och IL har sina bestämda 
platser. Får någon besökande broder syn på dessa finns risk att 
P-O får mycket att göra.
Vår bordsritus har ändrats så till vida att snaps nu finns till för-
rätten och därmed även snapsvisor. Det visar sig att vi har riktiga 
mästersångare i logen. Talet till Orden hölls av Mikael Granath 

VIKTIG INFO
OD har beslutat att avsluta PG kontot, vilket betyder att 

vi framgent endast använder oss av BG 625-0419
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Göteborg landets andra stad med omkring 550 000 invånare 
i tätorten och 990 000 i Storgöteborg. Staden Göteborg anla-
des på initiativ av kung Gustav II Adolf och fick sina stads-
privilegier 1621, så förberedelserna för stadens 400-årsjubi-
leum är just nu i full gång.

Näringsliv
Göteborg har en lång och framgångsrik industri- och han-
delstradition och några av Skandinaviens större industrikon-
cerner som AB Volvo, SKF och andra välkända teknikföretag 
som Esab och Hasselblad AB har sitt ursprung och sina hu-
vudkontor i Göteborg. På senare år har tillväxten av kunskaps-
intensiva och högteknologiska företag ökat markant. En av de 
snabbast expanderade branscherna i Göteborg är den medicin-
ska industrin. I regionen finns över 300 företag som sysselsätter 
cirka 6 000 människor. Bland företagen finns AstraZeneca,  Ge-
tinge,  Mölnlycke och Nobel Biocare. Med Nordens största 
hamn är Göteborg ett framstående logistikcentrum. En stor delav 
Sveriges import och export går genom hamnen. Genom ett väl 
fungerande samarbete mellan näringsliv och högskolor har man 
i Göteborg kunnat skapa en positiv miljö för utveckling inom en 
rad områden. Bilindustri, biomedicin, miljöutveckling, kultur och 
media, livsmedel, IT, logistik och transport, petrokemi är några 
av de områden som samarbete mellan näringsliv och utbildning/
forskning gett. Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska 
Högskola och Sahlgrenska Universitetssjukhuset är betydan-
de institutioner för forskning och utveckling.

Turismen
Varje år drar staden in mer än 21 miljarder kronor till staten som 
direkt kommer från turister som besöker Göteborg. Festivaler 
som Way Out West och Kulturkalaset beräknas årligen gene-

rera över 200 miljoner kronor i skattepengar, Ullevikonserterna 
å sin sida drar in ca 300 miljoner. Göteborg har under 1990-talet 
satsat på att öka antalet besökare till Göteborg genom att bli 
en så kallad evenemangsstad. De stora evenemangen ordnas 
av kommun och näringsliv tillsammans genom samarbetsorga-
nisationen Göteborg & Co. Några nyligen gjorda satsningar är 

Göteborg som julstad med bland annat Jul 
på Liseberg. Liseberg har ca 3 miljoner be-
sökare per år (varav ca 0,5 miljoner under jul) 
och är Nordens största nöjespark. I Svenska 
Mässan anordnas många stora mässor, mö-
ten och konferenser som t.ex. Bok- och Bib-
lioteksmässan och TUR-mässan. 

Sport
Göteborg har genom åren till stor del förknip-
pats med fotboll och allianslagen Gais, Ör-
gryte IS och framförallt IFK Göteborg. På 
senare år har även BK Häcken etablerats 
som elitförening i fotboll.  Betydelsefulla lag 
i andra sporter är ishockeylaget Frölunda 
Indians som spelar i Scandinavium och 
handbollslaget Redbergslid som spelar 
i Lisebergshallen. I Göteborg anordnas 
återkommande flera stora evenemang så-
som Gothia Cup, världens största fotbollstur-
nering för ungdomar i åldrarna 11 till 19 år. 

Även inom handboll arrangerar staden en framstående turnering, 
i form av Partille Cup, världens största årliga handbollsturnering. 
Andra evenemang som återkommer årligen i Göteborg är Göte-
borg Horse Show, en internationell hästtävling som hålls i Scan-
dinavium och Göteborgsvarvet, en halvmaraton som hålls varje 
år i maj. Inför varvet 2016 var över 64 000 löpare anmälda, vilket 

Välkommen till Göteborg och logen 20 Vesthav och damlogen Vestros 
gör tävlingen till världens största i sitt slag. Göteborgs 
kommun utsågs till Sveriges bästa idrottsstad 2012, 
2013 och 2016.

Med närhet mellan stad och hav
Längs med kusten breder skärgården ut sig som ett 
pärlband av öar. Bara en kort resa från centrala Gö-
teborg hittar du pittoreska gränder, ljuvliga stränder, 
naturreservat och fina promenadstigar. Att ta turen till 
skärgården är ett hett tips, men även inne i staden 
finns vackra platser där du kan njuta av vattnet. Med de 
ikoniska lyftkranarna som fond växer ett blomstrande 
och havsnära område fram längsmed älven. Eriksberg, 
Lindholmen och Jubileumsparken hittar du på Göta 
älvs norra sida. Här förgylls tillvaron av härliga prome-
nadstråk, långa bryggor, en arkitektritad bastu och båt-
hamnar där du kan njuta av vågornas brus. Strax utanför 
staden hittar du havet och den vidsträckta skärgården. 
Upplev Göteborg från vattnet! Turen med de klassis-

ka Paddanbåtarna tar dig genom vallgraven och kanalerna från 
1600-talet, under de låga broarna och ut i hamnen. Under färden 
passeras sevärdheter såsom GöteborgsOperan, Feskekörka, 
Läppstiftet och de gamla varvsområdena och gröna parker.

Damlogen Vestros
Göteborgs damloge firar den 22 oktober 2016 sitt 25-årsjubi-
leum. Möjlighet att anmäla sig till detta finns i Portalen.

Logen 20 Vesthav
Instiftades 1977, initiativtagare var Gösta Lundahl som med 
hjälp av Hans Berggren och Erik Hackzell samlade ca 20 brö-
der då invigningen ägde rum. För närvarande är vi strax över 100 
bröder i logen och ambitionen är att ha en nyrekrytering motsva-
rande 10% av brödraantalet/år. Vesthav har haft åtta Mästare un-
der sin snart 40-åriga tillvaro och har den i Orden äldste brodern, 
Rune Pegenius som i dagarna varit medlem i 62 år. 
Vår första Mästare, Hans Berggren är än idag en värdefull Vest-
havsbroder som gärna och ofta både besöker samt tjänstgör på 
våra logeaftnar. En annan känd Vesthavsbroder är Hans Wall-
berg som sedan år 2011 är Ordens Marskalk. Logen har sedan 
ca 5 år sina gradgivningar i Svarta Örns lokal på Lennart Tor-
stenssonsgatan 3.

Copyright: Beatrice Törnros/Göteborg & Co

Jul på Liseberg: Christmas
Copyright: Skyflyers/Göteborg & Co

Sightseeingtur med Paddanbåtarna i Göteborgs Kanaler
Copyright: Steampipe Production Studio AB/Göteborg & Co 

Svenska Mässan med Gothia Towers
Copyright: Beatrice Törnros/Göteborg & Co
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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!

När ni mailar referatet/bilderna till redaktionen@bifrostorden.se 
Skriv ALLTID logens nr och namn i ämnesrutan i mailprogrammet, som 
exempel nedan. Detta UNDERLÄTTAR ENORMT för redaktören!

Tack på förhand!
/Jan Svensson, redaktör

VIKTIGT!

En vädjan från redaktören!

Bifrosttidningen adresseras digtalt.
Alltså adresserna trycks maskinellt 
från digital fil direkt på baksidan av 
tidningen i samband med tryckningen 
i offsetpressen.

Adressfilen kommer från Bifrostordens 
kansli. Det innebär att redaktionen/
tryckeriet inte kan åtgärda adressänd-
ringar. Följaktligen kan redaktionen 
inte heller svara på varför tidningen 
eventuellt inte kommit adressaten till-
handa. 

Viktigt är att bröder själva eller logens 
Skrivare uppdaterar adressändringar 
i medlemsportalen så snart som möj-
ligt efter ändringar.
 
Redaktionen/OD är tacksam om denna 
information förs ut på ex.vis logesam-
manträdena!

Adressering 

SÖKES
Tidningen Bifrost 
söker Redaktör

Med anledning av att vår mång-
åriga redaktör Jan Svensson 
aviserat att han vill dra sig till-
baka och lämna detta heder-
samma uppdrag, söker vi en ny 
hungrig person att axla detta 
uppdrag.

Har du erfarenhet är det positivt 
för oss men det är inte nödvändigt. 
Är du intresserad av redaktionellt, 
oavlönat arbete inom Bifrostorden 
är detta kanske något som passar 
dig. Den huvudsakliga arbetsupp-
giften är redigering av texter som 
skickas in samt korrekturläsning 
innan tidningen går i tryck.
Du har ganska fria händer och Or-
dens Direktorium har full respekt 
för eventuellt nya idéer som kan 
främja Bifrostorden och tidningen 
Bifrost.

För vidare information kontakta 
OSM Patrick G Lundeberg, an-
svarig utgivare eller Bo Löfgren 
tidningsansvarig inom OD.

Kontaktuppgifter finns i tidningen 
på sidan 2.

 Bifrostordens medlemstidning   Nr 1  2015  Årgång 89

Bifrost

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

Under en klarblå himmel
Ett i minnet gömt och förvarat, som ett vackert smycke, 
är en liten händelse från mitten av 80-talet när jag och 
min fru tillsammans med ett par jämnåriga grannar under 
semestertid besökte Åland.
Vi hade stannat till på vår fotvandring någonstans halv-
vägs mellan färjeläget och staden Mariehamn, där invid 
vägen stod träbord och bänkar, liksom inbjudande till en 
kort vilopaus.
Bänkarna och de små borden tillhörde en mindre kiosk 
som serverade läsk, glass och godis samtidigt som de 
också sålde inträdesbiljetter till dåtidens nya begivenhet, 
en dinosauriepark. 
”Dinosaurierna” var rent av ganska enkla, hopsnickrade 
och målade jättefigurer, men vad hjälpte det när två 8-10 
åriga pojkars fantasier löper amok, de måste bara in till 
dinosauriekopiorna!

Den syn som etsat sig in i minnenas arkiv var en ung 
familj med två pojkar, ljushåriga med kort stubbat hår, 
mamman likaså ljus nästan blond och hennes make som, 
att döma av hans utseende med säkerhet var far till bar-
nen, hade också kort stubbat hår, ljust men med inslag av 
en röd nyans. Yrkesarbetare var nog pappan, med stadiga 
händer och grova handleder, ja, han var nog urtypen för 
söderkisen och byggnadssnickare till yrket.

Närmast bommen och insläppet till dinosaurieparken 
stod mamman stretande emot sin två pojkar som med sta-
diga tag, med båda händerna, drog mamman mot insläp-
pets spärr. Kvar stod pappan vid kioskens lucka, lite 
smålullig och rödlätt tittande djupt i sin portmonnä samt 
yttrade, på typiskt södermanér. ”Femtio kronor för att 
titta på några gamla dinosaurier när man har en drake 
i köket”. Utan att titta upp och se sig omkring för att 
inhösta eventuella fniss eller skratt från omkringstående, 
på sin hustrus bekostnad, betalar han sävligt biljetterna. 
Mamman inväntar lugnt sin make, leende, inte skrattande 
åt hans skämt utan med en min av lycka och harmoni. 
Det var kärlek i det vackra ansiktets blåa ögon vi såg, 
innan hon och maken med de ivriga pojkarna mellan sig 
vände oss, på de enkla träbänkarna, ryggen för att göra 
entré i dinosaurieparken.

Sören Molander Njutånger

Kåseriet...
eller ”alla har en historia att berätta”
Under denna rubrik uppmanas läsare av Bifrosttidningen 
att publicera egna berättelse ur det verkliga livet. Det 
kan vara reseberättelser, en specifik händelse eller 
andra upplevelser som har ett läsvärde. 
Längd: en spalt = lika denna.
Införda bidrag belönas med två trisslotter skickade från 
Bifrostkansliet i Stockholm  – ”Plötsligt händer det”!

In Memoriam

Lennart Thorsell, 19 Gagnrad

Vår broder Lennart Thorsell har lämnat jordelivet, men han 
finns kvar i våra hjärtan.
Den 16 juli 2016 avled Lennart Thorsell efter en lång tids 
sjukdom. Trots detta så sysslade han med att samman-
ställa 19 Gagnrads historia, som även har publicerats i 
Bifrosttidningen. Så vad man kan säga om honom är att han 
var en sann bifrostbroder, in i det sista.
Lennart kom till Borlänge i och med Trafiksäkerhetsverkets 
utflyttning från Stockholm. Han recipierade i logen 19 
Gagnrad den 25 oktober 1978, och erhöll Grad X den 25 
april 2008.
Han och hans fru Siv hade sommarstuga i Nås mellan 
Mockfjärd och Vansbro där de tillbringade mycken tid. 
Marknaderna runt om i Dalarna var välbesökta av Lennart 
och Siv, där de sålde konstväxter.

Lennart blev Mästare i Gagnradslogen 1994. Han gjorde där 
ett fantastiskt jobb med att behålla och öka logens medlem-
mar i den kris som då var. Han avgick som Mästare 1998.
Inför Ordens årliga Riksting som hölls i Borlänge 2006 lade 
Lennart ner ett stort och framgångsrikt arbete, vilket bröder 
talar väl om än i dag.  
Lennart donerade även medel för att upprätthålla och för-
nya delar till kapitelsalen. Han instiftade ett stipendium 
för forskning inom cancervården, som vänder sig i första 
hand till cytostatika-behandlade patienter i Gagnrads namn. 
Stipendiet utdelades vid Gagnrads julbord i december 2015.

Lennart var en av mina mentorer i logen. Jag såg väldigt 
mycket upp till honom, kanske tyckte jag att han höll lite 
långa tal ibland. Så vid ett tillfälle under min mästartid skrev 
jag en rapport från en logekväll där jag gav våra bröder namn 
likt vikingar.  Broder ”Blom-Lennart Långtale” fick han 
heta. Var lite nervös över vad han skulle säga om det. Han 
köpte det rakt av! Han till och med signerade sina brev med 
”Långtale” efter det.

Broder Lennart: Tack för den tid vi fick ha dig som vän och 
broder här på jorden. 

19 Gagnrad gm Åke Ekstam, ExM
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Datum:  Arrangemang:
22 oktober 2016 Damlogen Vestros 25 år

Kalendarium

En presentation av
Margareta Berger Gylling
ny medarbetare i BDR

Jag är född och uppvuxen i Göteborg där jag utbildade mig till 
sjuksköterska på Sahlgrenska. Nästa år har det gått 50 år sedan 
examen. Lämnade landstingsvärlden ganska omgående jag ville 
arbeta med friska människor i arbetsför ålder (Företagshälsovård). 

1972 flyttade jag till Stockholm fick där möjlighet att bygga upp 
Sparbankernas Banks företagshälsovård. Efter en tid blev det 
Televerket. Arbetarskyddstyrelsen hade en utbildning till Före-
tagsköterska, denna gick jag 1976. Under mina år i Stockholm 
blev jag också mamma till två barn från Sydkorea Anna och Lars.
1984 gick flyttlasset till Linköping. Där började jag arbeta på 
Saabs inbyggda företagshälsovård (Sjukstugan som gubbarna 
kallade den) Där arbetade jag med sjukvård, friskvård, rehabili-
tering och arbetsmiljöfrågor. Efter 25 år på Saab var det dags för 
pension. Jag är sedan 20 år gift med Runo också Saabare och pen-
sionär. Vi bor i en villa nära Stångån i Linköping.

Hos damlogen Idavall fick jag Grad 1 2004. Valdes in i styrelsen 
2008, har bl.a. varit vice Skrivare. 2012 installerade Berit Olsson 
mig som Preses, och 2014 erhöll jag Grad 4. För två år sedan bytte 
vi lokal från Frimis till Odd Fellows fina lokaler, där vi nu har 
årsmöten och gradgivningar.

Efter årsmötet hos oss 
i år, där BDR repre-
senterades av Mar-
gona Sällberg och 
Monica Asp, fick 
jag ett erbjudande 
om jag ville ingå 
i BDRs valbered-
ning. Jag kände mig 
mycket hedrad och 
tackade naturligtvis 
ja.
Ser fram emot att få 
arbeta med BDRs 
styrelse.

Margareta 
Berger Gylling

Preses 
Damlogen Idavall

Forts. på sidan 27

Påbud har utgått från BDR att 5:e Graden skall givas på hemmap-
lan. Beskedet vi fick var klart och tydligt, så det var bara att sätta 
igång. Arbetsgrupp utsågs och jobbet satte fart.  Hur gör vi? och 
när?  Frågorna var många men efter en del brainstorming började 
strukturen framträda. Arrangemang kring gradgivningen: klart. 
Nytt draperi för Grad 5: klart. Högtidsloge: klart. Fest med/utan 
respektive: klart. Sist, men inte minst, mat och dryck: klart.

Sakta men säkert föll alla pusselbitar på plats. Naturligtvis valde 
vi i år pingstafton som vår dag och det gick hem. Nio systrar fick 
sin grad och flera ”gamla” 5:or besökte gradgivningen. Följande 
systrar erhöll Grad 5: Ing-Britt Adolfsson, Kajsa Brasch, Marian-
ne Carlsson, Pia Ingemansson, Margareta Johansson, Britt-Marie 
Karlsson, Inger Löfgren, Eva Yngvesson, Inger Kreutner.

Efter högtidligheten blev det mingel med bubbel. Högtidslogen 
som började efter minglet besöktes av ca 75 personer. Ett mycket 
värdigt och vackert inslag var att två systrar fick sitt Veterantecken 
Ing-Gun Carlsson, Gunni Zeno och att Ordens Lagman delade ut 
Jubelbrodertecken till en broder. Vilken högtid! Därefter intogs en 
utsökt måltid, som följdes av sång, musik och dans. 

Alla var mycket nöjda efter en intensiv, superb dag och gick hem 
för att överlämna sig i Morfei armar med ett leende på läpparna. 
Ja, det var en lördag som kommer att stanna länge i minnet. 

Vid pennan Lena Nilsson/Grimhild

Två glada systrar 
som har fått 
motta logens 
Veterantecken

BDR Grimhild, Oskarshamn
Gradgivning på hemmaplan

BDR – BifrostDamernasRiksorganisation – Rapporter, information och händelser

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!

Bifrostbröder/Systrar

Damlogen Skogull, Norrtälje
10-årsjubileum den 19 mars 2016

BDRs P Berit Olsson,  med recipienderna, Grad 4, Kerstin Vaher, 
Ulrika Halldèn, Karin Björkholm-Sands, Eva Ekström

Damlogen Skogulls 10-årsjubileum hölls den 19 mars på Marhol-
men utanför Norrtälje,
49 deltagare hade samlats för att fira detta. 
Jubiléet inleddes med att fadderlogen Mod-
gunn gav fyra systrar, Eva Ekström, Ulrika 
Halldèn, Kerstin Vaher samt Karin Björk-
holm-Sands, Grad 4. 

Därefter hölls högtidsloge, som gästades av 
BDRs P Berit Olsson, BDRs ExP  Gunilla 
Starck Hansen, Fensalas P Jessica Lind-
qvist samt herrlogen Rosheims M Anders 
Ekström. Instiftartecken utdelades till Eva 
Ekström, Ulrika Halldèn samt Meit Jegreus 
av BDRs P Berit Olsson. Skogulls P Eva Ek-
ström delade ut Förtjänsttecken till Kerstin 
Vaher för sitt engagemang i logen som bla. 
syster två under alla år. Kerstin tjänstgjorde 
även som värdinna denna kväll och redo-
gjorde för logens uppkomst, samt läste upp 
inkomna telegram. 

Emma Granstam tilldelades ett stipendium 
på 10.000:- från Ruby och Lars Ullmans stiftelse och underhöll 

oss med sitt fina trumpetspel. Stipen-
diet delades ut av BDRs ExP Gunilla 
Starck Hansen. Efter en stunds mingel 
var det dags att sätta sig till bords och 
avnjuta delikat middag. 

Under middagen hölls tal av Skogulls 
P Eva Ekström, herrlogen Rosheims M 
Anders Ekström, BDRs P Berit Olsson 
samt BDRs ExP Gunilla Starck Han-
sen. Logen fick också mottaga gåvor 
Toastmaster för kvällen var Marianne 
Mellberg. 

AnnBritt Danielsson, 
damlogen Skogull

Skogulls P Eva Ekström, stipendiaten Emma Granstam och 
Gunilla Starck Hansen, ledamot Ruby och Lars Ullmans stiftelse
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som här bl.a. föreslog att vi alla skulle få med en nu utebliven 
midgårdsbroder till nästa gång. Detta skulle öka antalet besökare 
väsentligt. Mästarbordets blommor fick Erik Olsson.
Med hopp om att vi blir flera nästa gång avslutades denna trevliga 
kväll med kvinnligt ”deltagande”.

OSn

Margareta 
Gylling 

och 
Cecilia 

Schmiedt 
tackas 

med rosor

Våra nya 
bordsplace-
ringsskyltar

Referat från logernas... forts. från sidan 21

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Onsdagen den 24 augusti 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 39
Recipiend/fadder: Gregor Podlewski/Joakim Devilde
Gäster: OC Thommy Brännström, M Sten Svensson, ExM Bo 
Olsson, 18 Mjölner, Tore Persson, Bengt Eliasson, 31 Rimfaxe

  Forsete Malmö23

Övre raden 
från vänster 
Sten Svens-
son, Thommy 
Brännström.
Nedre raden 
från vänster 
Joakim De-
vilde, Gregor 
Podlewski, M 
Bengt Widén

M Bengt Wi-
dén välkom-

nade gästerna, och genomförde sedan ritus tillsammans med ett 
välsmort direktorium. Vid ordet fritt kallade Mästaren fram två 
bröder som nyligen erhållit högre grad. Det var Peter Krell, Grad 
VI samt Peter Faleborn, Grad VII. De uppvaktades på sedvanligt 
sätt av logen. Jörgen Löfstedt, som fyllt 50 år, uppvaktades med 
en gåva. Faddern Joakim Devilde erhöll också sitt fadderbrev ur 
Mästarens hand. Tore Persson tackade för det varma mottagandet.
Efter kapitlet samlades bröderna till brödramåltiden. Först på ta-
larlistan stod M Bengt, som höll talet till vår Orden. Bengt delgav 
bröderna att han inte avser att fortsätta som Mästare nästa år. Han 
kommer att lämna förslag på tre presumtiva bröder till OSM, som 

sedan har att utse ny Mästare. M Bengt höll även talet till logen 
och recipienden. Han hälsade Gregor välkommen i logen, och 
tackade också faddern Joakim Devilde. Joakim läste upp en fad-
derförsäkran för Gregor och fäste bifrostnålen på hans kavajslag.
Mästaren delade ut mästarbordets blommor till Peter Larsson. Re-
cipienden Gregor tackade för det fina mottagandet och förklarade 
att han kände sig omtumlad och glad.
Därefter återupptog Mästaren traditionen att två bröder under fem 
minuter skall berätta lite om sig själva. Lotten föll denna gång på 
OC Thommy Brännström och Peter Larsson. Peter Faleborn in-
formerade om en inplanerad klubbafton den 5 oktober då vi besö-
ker utställningen Body Worlds. (se www.bodyworldssweden.se) 
Peter avslutar med orden ”den som blir lycklig av det minsta blir 
också lycklig för det mesta”.
Tore Persson hyllar i sitt tal I Bo Friis för dennes mångåriga in-
satser inom logen. Han nämner också Lennart Bengtssons extremt 
snabba karriär i logen, samt Rolf Magnusson som visat prov på 
stor vänskap. Tore överlämnade en fin gåva till dessa tre bröder.
Kvällen avslutades med kaffe och lite mingel.

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt parentation
Datum: Fredagen den 9 september 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 32 
Recipiender: Christer Samuelsson och Henrik Särnfors
Gäst: OR Fredric Björk

  Gungner Borås24

Längst bak fr. v. Fredric Björk och Anders Sveningsson
Främre raden fr. v. recipiend Henrik Särnfors, fadder Kent Pal-
mer, recipiend Christer Samuelsson och fadder Nils Edvin Troli

Så var det dags att starta höstens verksamhet igen med gradgiv-
ning. Lite underligt denna gång där vår gäst också är vår Mäs-
tare, men vår ställföreträdande Mästare Anders Sveningsson ge-
nomförde ritus med glans. Kanske har en ny Mästare fötts. Efter 
gradgivningen genomfördes en parentation för våra två avlidna 
bröder, Roy Nygren, Grad X och Ulf Persson, Grad II. Även detta 
genomfördes med värdighet. Efter ceremonierna vidtog en ganska 
sen brödramåltid där en del talare var anmälda. Recipiendens tal 
hölls av Christer Samuelsson vilket var det snabbaste och kortaste 
någon hållit. Efter måltiden intogs som vanligt kaffe, lottdragning 
och mingel till sena kvällen.

L. Eliasson 

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Torsdagen den 26 maj 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 51
Recipiender: Hans Andersson, Fredrick Bertilsson, Håkan 
Hammargren, Bengt Martell och Daniel Wansulin 25 Alvhem 
samt Frank Lerjerud och Mats Olsson 12 Nicopia.
Gäster: Lennart Zetterström, Börje Berzen, Håkan Gustavsson, 
Jan-Eric Lindqvist, Björn Olsson 12 Nicopia

  Alvheim Eskilstuna25

Tomas Westerlund som är FSM i vanliga fall skulle ikväll få 
tjänstgöra som Mästare för första gången. Han klarade det med 
elegans och värdighet. Mycket bra agerat av honom. Han sa se-
nare vid sitt tal att framtiden tynger på våra axlar, att vi måste bli 
flera bröder för att växa är ju logens mål.                                            
Sammanlagt så var det sju bröder som skulle fortsätta sin vandring 
inom Bifrost. Frank R Lerjerud från Nicopia höll recipiendernas 
tacktal. Berndt Larsson briljerade som vanligt med nykompone-
rade snapsvisor till allas glädje. Klaus Joki blev hyllad med anled-
ning att han har blivit 70 år, fick motta Alvheimstädet. 
Mästarbordets blommor fick den ordinarie Mästaren Conny Halv-
ardsson, med orden att han bara delade ut blommor och inte fick 
några själv.                                                                                               

Libris Colligendis

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Torsdagen den 25 augusti 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 41
Recipiend: Jan Jarlbäck 
Gäst: Fredrik Kvidal 13 Torkild

I sitt tacktal som recipienden Jan Jarlbäck höll, sa han att han fun-
nit sig till rätta i logen att han trivdes i sällskapet. Han tackade 
även att han fått besök på lasarettet när han hade varit inlagd där. 
Anders Bergström var kvällens snapsviseframförare till allas för-
nöjelse.                                                                  
Vi hade besök av Fredrik Kvidal från Torkild, som berättade att 
han flyttat till Torshälla och kommer att tillhöra Alvheim igen. Det 
ska bli kul att komma tillbaka tyckte han.                                                     
Staffan Boström och Håkan Hammargren uppvaktades med an-
ledning av jämna födelsedagsår. När mästarbordets blommor 
skulle delas ut så överraskade M Conny Halvardsson alla genom 
att dela ut två buketter. Det var Håkan Jansson och Jimmy Palgren 
som fick ta emot blommorna. ExM Agne Olofsson ville ha fler 
bröder som kunde hjälpa till att servera när damlogen har sina 

möten.

Libris colligendis

Från vänster Jan 
Jarlbäck och 
M Conny 
Halvardsson
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    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 19 augusti 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 49
Recipiender: Christian Fisch, Douglas Flink, Jonas Ohlsson, 
Urban Hesselberg
Gäster: M Bo-Lennart Holmsten, Lars-Erik Olsson, Ingvar 
Oscarsson, Ebbe Sondér, Åke Rudolfsson, Jonny Hasselström 
28 Gondler, Tore Persson, Walde Andersson, Gert Nordahl 31 
Rimfaxe

  Vanadis Karlskrona26

Mästare, recipiender, faddrar och gäster från Gondler och Rim-
faxe i trappan till kapitelsalen

Så var det dag för höstens första kapitel. Bröderna hade mycket 
att tala om efter gången sommar och därmed långt uppehåll från 
bifrostaktiviteter. Lotterna tog slut redan under minglet vid sam-
lingen. Härligt och stimulerande att se alla besökare i vår fina ka-
pitelsal. Ritus genomfördes högtidligt. Det känns bra med flera 
recipierande i en omgång som också framgent kan stötta varandra 
och hålla samman. Vi kände nog alla stor tillförsikt över framtiden 
inom Vanadis. 
Vid brödramåltiden hölls de traditionella talen. På hedersplats 
jämte Mästaren satt recipienderna tillsammans med gästande 
Mästare. Särskilt noterades FSM Fredrik Arebarks tal till Orden 
och Urban Hesselbergs tacktal från bröderna som recipierat. Där-
utöver talade Mästare och gäster. 
Fadderbrev delades ut. Vi sjöng 
och hurrade unisont för jubilaren 
Göran Olsson.

FSM Fredrik Arebark höll 
talet till Orden

Denna afton var Munskänken 
Tommy Johansson permitterad. 
Ordinarie ersättare för honom var 
alla upptagna. Hur skulle detta 
sluta? Vi i Vanadis är ju bort-
skämda med vårt eget köks hem-
lagade och utsökta trerättersme-
ny. En ExM fick tjänstgöra som 
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Munskänk. Systrarna från damlogen Galatea ställde upp, fixade 
utsökt förrätt och en kaka till kaffet. De serverade också. Tack för 
stödet systrar, vi lovar att återgälda! I skrivandets stund är vi 84 
bröder i vår loge. Som kuriosa kan nämnas att det var Jonas, då 
ännu icke bifrostbroder, som vann VWNF 2015. Recipiendernas 
faddrar är Patrik Cederholm, Mathias Olsson, Anders Axén och 
Thomas Johnsson. RONG  

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 16 september 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 39
Recipiender: Björn Pettersson, Dan Öman, Jonas Ohnback, 
Mikael Hesselberg, Stefan Sejlert

M Jens Östling jämte ASM Fredrik Arebark. Recipienderna fr v 
Mikael Hesselberg, Stefan Sejlert, Jonas Ohnback, Björn Petters-
son och Dan Öman

Denna afton inträdde i vår kapitelsal fem vänskapssökande va-
nadisbröder. En liten grupp inom vår loge, som vi hoppas finner 
glädje i att tillsammans få recipiera om ett år i Grad III. Samtliga 
bestod efter några vägledande ord från Mästaren kvällens prov. 
Ritus genomfördes högtidligt och flera hälsningar från bröder som 
av olika skäl inte kunnat närvara framfördes också. Länkarna i vår 
slutna brödrakedja inom Vanadis bådar gott för logens framtid.
Vid brödramåltiden hölls de traditionella talen. Talet till Orden 
utvecklades av Tommy Karlsson, där han för bröderna målade en 
färgpalett med regnbågens färger, som ju också utgör Bifrostor-
dens signum.
Mästaren talade till logen och till recipienderna. Han uppmanade 
dem att redan nu börja fundera över uppdraget som följer med 
nästkommande grad. Att få rekommendera och stå fadder för nya 
bröder. Fadderbrev delades ut. Stefan Sejlert höll tacktal från re-
cipienderna. Lotterimästare Ove Rickardsson överlämnade en 
dusör till Skattmästare Stefan Södergren. Stefan rapporterade kol-
lekten som avsatts till kommande klubbverksamhet. Munskänken 
Tommy Johansson var åter i selen och tillsammans med matlaget 
”Macke, Henke och Tommy”, höll brödramåltiden sedvanlig ”Va-
nadisklass”, d.v.s. fyrstjärnig.

NG  

    Faktaruta
Loge utan reception
Datum: Fredagen den 27 maj 2016
Antal besökare: 45
Gäster: M Daniel Holmgren 22 Righeim, Gunnar Holmsten 29 
Rosheim, William Jensen  8 Manheim

  Odinsal Uppsala27

Vårens sista logemöte var välbesökt men vi hade tyvärr ingen re-
cipiend. Det fördes under kvällen en del diskussioner över hur vi 
fortsatt bör arbeta för att få in nya bröder men även lika viktigt, 
hur vi behåller intagna bröders intresse. Inte helt otippat framför-
des ordet engagemang som ett nyckelord. 
M Thomas Hellsten läste upp ett tackbrev från (numera) OHL 
Lars-Erik Furuskog där han framförde sitt varma tack till bröder 
och systrar i Odinsal och Fensala, för ett väl genomfört Riksting. 
Vi sträcker på oss och tackar för uppskattningen, vi var många 
som hjälptes åt. 
SLM Tomas Lindkvist hade det trevliga uppdraget att utdela LBT 
till en välförtjänt Fredrik Jonneryd. Nya måltidsritus följdes och 
det kändes OK, om än aningen ovant. Som vanligt hölls en del 
intressanta tal som bara de som närvarade fick ta del av.

Mikael Sjölander

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Tisdagen den 30 augusti 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 37
Recipiender: Göran Hedefalk, Stefan Karlsson

Vi startar upp höstens aktiviteter och logen leds denna kväll av 
Thomas Andersson. Direktoriet har repeterat väl för att kunna ge 
recipienderna ett riktigt bra första intryck, men även vi övriga 
bröder fick en väldigt bra upplevelse. Jag tjänstgjorde som UB 
tillsammans med Ingemar Berglund, det är ett uppdrag som det 
borde vara kö till. Det är alltid trevligt att ta hand om de nyfikna 
och kanske lite spända recipienderna och förbereda dem på vad 
som komma skall. 

Ny restauratör gjorde oss inte besvikna, maten var minst lika bra 
som vi är vana vid. Bordsritus känns fortfarande aningen ovan 
men vi kommer snart att känna oss hemma i den. Stefan Jangen-
falk höll ett engagerat tal till Orden som både stämde till efter-
tanke och frestade oss att dra på smilbanden. Recipiendernas tal 
hölls av Göran Hedefalk och var uppskattat kort och från hjärtat.

Mikael Sjölander

Från vänster 
Göran 

Hedefalk, M 
Thomas 

Andersson och 
Stefan Karlsson

Ordens Styrande Mästares Fond (OSM-Fonden)

 – När Du vill hylla en broder – 

BG 625-0419
Text och jubilar med adress skickas till or@bifrostorden.se

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Lördagen den 2 juli 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 42
Recipiend: Nicke Wagemyr 32 Runrike
Gäster: SLM Björn Torstenius Heimdal, SLM Tomas Lindkvist 
Tirfing, ExOR Tom Stjernschantz 5 Åsagård, Jörgen Palm 8 
Manheim, M Tomas Hellsten, Tomas Andersson, Matte Bergqvist, 
Lennart Eriksson, Lars Flod, Stefan Jangenfalk, Fredrik Karlsson, 
Ola Lindström, Tommy Lundin, Andreas Mellin, Johan Moilanen, 
ExM Mikael Sjölander, Anders Sävborg och Roine Thunberg 27 
Odinsal. M Daniel Holmgren 22 Righeim, Astor Baldesten och 
Finn Hultman 16 Runheim, M Bernt Carlsson, Jan Lindell och 
Kjell Persson 32 Runrike

  Rosheim Norrtälje29

Nicke 
Wagemyr, 
M Anders 
Ekström

29 Rosheim sam-
lades traditions-
enligt (åter på en 
av årets varmaste 
dagar) till som-
marloge för fem-
te gången. Även 
denna gång var 
det Grad IV. Att 

stämningen var hög berodde mera på att brödrakänslan genomsy-
rade hela evenemanget, logen besöktes av bröder från inte mindre 
än sju andra loger. Att bröderna i 27 Odinsal tycker om att bevista 
ett logemöte mitt i sommaren bevisades även detta år, 15 bröder 
åkte från Uppsala för att delta.
Talet till Orden samt till recipienden hölls av M Anders Ekström, 
och vem som skulle hålla recipiendens svarstal blev det inget 
slagsmål om. Nicke Wagemyr konstaterade att det snart blir tra-
dition för honom att få ny grad hos Rosheim då detta var andra 
gången. Med så mycket gäster gick det åt väldigt många lotter och 
glädjande nog så var också gästerna i majoritet bland vinnarna.

Fingal

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Onsdagen den 7 september 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 26 
Recipiender: Bo Andersson, Mikael Karlsson, Dan Lindström, 
Hans Pantzar, Lars-Gunnar Vicklander.
Gäst: SLM Björn Torstenius Heimdal

De förväntansfulla recipienderna samlades för att förhoppnings-
vis föräras gradens insignier. Tillsammans med övriga deltagare 
erfor recipienderna de lärdomsord som hör till gradens innehåll. 
För några var det en ny repetition och för alla en nyttig påmin-
nelse om gradens innebörd. 
Efter kapitlet samlades alla kring baren i väntan på att brödramål-
tiden serverades. Talen till Orden och recipienderna hölls av M 
Anders Ekström och recipiendernas tal hölls av Dan Lindström. 

Att alla var mätta och nöjda när taffeln bröts råder det ingen tve-
kan om. Kaffe och lotteridragning var det som återstod innan det 
blev dags att släcka och gå hem.

Fingal

Framför M Anders Ekström fr.v. Dan Lindström, Lars-Gunnar 
Vicklander, Bo Andersson, Mikael Karlsson, Hans Pantzar

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Måndagen den 30 maj 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 21
Recipiend/fadder: Lennart Ulfeldt /Ove Fahlqvist
Gäst: Udo Österberg 8 Manheim

  Torgrim Hudiksvall30

Från vänster  M Göran Persson, Lennart Ulfeldt och  
Ove Fahlqvist

Kapitelsalen var utsmyckad på ett smakfullt sätt. Ritus genomför-
des med värdighet under M Göran Perssons ledning trots att T, S, 
IL och Sk bemannades av ersättare. Bra support fick ersättarna av 
de biträdande som innehade sina ordinarie poster.
Recipiendens tacktal hölls med tyngdpunkt på vänskapen inom 
logen. Udo Österberg knöt samman första graden med fortsatt 
vandring genom graderna, men framhöll hur viktigt det är med 
vänskapen inom och mellan logerna.
Brödramåltiden blev som vanligt en trevlig tillställning med tal 
av flera bröder. Måltiden serverades med kvinnligt support och 
avslutades med lotteri under ledning av Kurt-Axel. 

Bo Sjöberg 
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    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Måndagen den 12 september 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 18
Recipiend/fadder: Göran Rendert/Ove Fahlqvist

Från vänster M Göran 
Persson, Göran Rendert, 
Ove Fahlqvist

Höstterminens första grad 
blev en trevlig och efter-
längtad upptakt. Vi bör-
jade således med att till 
logen inlemma ytterligare 
en broder, och upprepade 
således vårterminens av-

slut då logen också förärades ny medlem. Tjänstgörande ärrade 
bröder visade sig återigen kunna bemanna och bemästra ceremo-
nin även om vakanser plötsligt uppstår på krävande platser som 
exempelvis IL. Christer Blomberg goda insats som IL bör näm-
nas, trots att han inte tidigare innehaft den grannlaga uppgiften 
och endast gavs knappa halvtimmen i förberedelse. Som under-
tecknad alltid noterat så var kapitelsalen i bästa skick när tjänst-
görande i procession intog sina platser. Vår recipiend hälsades 
mycket varmt välkommen i vår krets efter avslutad gradgivning.
Vid brödramåltiden som var av bästa kvalité framförde recipien-
den sitt tacktal och vi höjde en välkomnande skål för honom. Kaf-
fe avslutade måltiden och därefter lottdragning med dubbla vinst-
möjligheter emedan ett flertal av vinsterna utgjordes av trisslotter.
Samstämmigt hyllades våra kvinnliga servitriser som återigen satt 
guldkant på måltiden. 
Dock lite smolk i bägaren då sedvanliga buketter till damerna 
glömts bort, men M Göran Persson lovade att senast nästa dag 
förära de välförtjänta var sitt blomster.
Till sist önskade vi, denna kväll frånvarande, ”tiotaggare” Lars 
Lindblom ett snabbt tillfrisknande.

Sören Molander

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad 
Datum: Fredagen den 27 maj 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 27 
Recipiender: Kent Bredén, Lennart Juhlin, Dick Hultberg
Gäster: ExM Hans Berggren, 20 Vesthav, ExM Mikael Boldt, 32 
Runrike, ExM Bo Ohlsson, 18 Mjölner

  Rimfaxe Helsingborg31

De biträdande bröderna gjorde som vanligt ett gott arbete och 
gjorde gradgivningen till en minnesvärd kväll för våra recipien-
der. Vid brödramåltiden meddelade Mästaren att ett antal nya 
förordningar trätt i kraft efter Rikstinget, samt att logens bröder 
uppmanats att ta ut sina andelar från Bifrostbågen och sätta in 
dem i vår nyupprättade fond ”Rimfaxefonden” med i stort samma 
åtaganden som Bifrostbågen haft, dock lokalt i vårt område. 

Som vanligt fanns ett stort antal vinster vid lotteriet, bl a ett kilo 
nypotatis, upptagen kl 11.00 samma dag. Ingrids biskvier till kaf-
fet avslutade måltiden.

Olle Bergqvist

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad 
Datum: Fredagen den 9 september 2016
Antal besökare inkl recipiender: 33 
Recipiender: Patrik Dannehall, Ulf Tell
Gäst: M 18 Mjölner, M 33 Danheim, ExM Sven-Erik Nilsson, ExM 
Bo Ohlsson, Gärt Hall, Bengt Isaksson, Jonny Johansson, Perola 
Somers, 18 Mjölner, Jörgen Hermansson 23 Forsete

De biträdande bröderna gjorde som vanligt ett gott arbete och 
Rimfaxe-året 2016/2017 började med Grad II och två recipien-
der. Som det var väldigt varmt i logelokalen och dessutom första 
gången efter sommaren blev timingen ibland inte som den brukar. 
Recipienderna blev ändå introducerade i vad som är väsentligt 
vad gäller vänskapen oss emellan och till andra. Speciellt roligt 
var att återse Tore Persson ibland oss. Bengt Eliasson fick ta emot 
Veterantecknet av vår Mästare då Bengt inte haft tillfälle att när-
vara vid Rikstinget i våras.

Olle Bergqvist

Bengt Eliasson 
med M 
Gordon Hygreus

Recipiender Ulf Tell 
och Patrik Dannehall 

samt M Gordon Hygreus

Stående M Gordon 
Hygreus. Från vänster 

Kent Bredén, Dick Hult-
berg och Lennart Juhlin

Några tankar som dyker upp efter att ha varit 
Bifrostbroder sedan invigningen 1979
Jag blev presenterad för Bifrost och Midgård våren 1979 genom 
den legendariske Berndt ”Dalle” Dahlström. Jag var som så 
många andra nyfiken på vad detta kunde ge mej. Nu 2016 vet jag 
vad jag har fått och vad jag har upplevt i vår fina Orden. En mängd 
minnen dyker naturligtvis upp. Många namn på bröder som tyvärr 
inte finns kvar. Många händelser, både på det personliga planet, 
och olika arrangemang på olika orter runt om i Bifrostsverige gör 
sig påminda! Midgård led som så många andra nya loger vid den 
tiden brist på tjänstgörande bröder. Ibland var vi tvungna att få 
hjälp med att befordra bröder. Vår fadderloge i Tranås, 11 Löfstad, 
var behjälplig med att ta med Midgårdsbröderna på olika gradgiv-
ningar, själv fick jag ta del av Löfstads hjälp. Efter några år var det 
dags för Midgård, att vid vårt 5-årjubileum, arrangera Rikstinget. 
Det skedde i Frimurarehotellets fina lokaler. Frimis hade vid den 
tiden plats för alla högtidligheter, plus att alla kunde bo på hotel-
let. Då kunde vår, som det hette på den tiden, damklubb invigas. 
Det hade varit några försök att få igång denna verksamhet, men 
tiden hade inte varit mogen då. Jag tog kontakt med Majken Tam-
bert, som var ordf. vid den tiden, bad henne att komma ner till 
Linköping för en introduktion om klubbverksamheten. Majken 
tackade ja och kom ner, Irma Jegestad och några andra damer 
informerades, sedan bjöd jag in alla damer till en träff i Frimis 
lokaler, ingen av de damer som kom hade en aning om vad som 
skulle ske. Jag hälsade damerna välkomna och sa att nu tar Maj-
ken över och gick sedan därifrån, det bildades en intrimstyrelse 
den kvällen, och resten är som det heter historia. 

Jag kom att träffa många av de nu bortgångna profilerna i Bifrost, 
för att nämna några namn så dyker naturligtvis Hans Larsson 
upp, Sixten Lindström och många andra. 
Jag fick allt större ansvar och uppdrag i logen. Har nog tjänstgjort 
på de flesta poster, men inte Sk eller S. Däremot var jag under 
några år med i vad som då hette aktivitetsgruppen, vi var några 
bröder som skötte om de utåtriktade möten som fanns, studiebe-
sök, utflykter, fester och besök i andra loger. Ibland var det bara 
för bröderna men lika ofta var damerna med oss. Jag fick ta del 
av Grad VI i Bifrosts lokaler vid Mariatorget i Stockholm och 
därmed kom jag in i SL Tirfing. Där vidgades vyerna och många 
andra bröder kom in i bekantskapskretsen. Kan nog inte tänka på 
Tirfing utan att Manne Karlssons namn dyker upp.

Manne personifierade bifrostandan, varje gång jag besökte Örebro 
och Tirfing så stod Manne på översta trappsteget och hälsade väl-
kommen! Det var en härlig tid att vara delaktig i Tirfing. Jag blev 
efter några år ASM sedan FSM. När sedan Dick Klaw ville avgå 
så fick jag träda in som SLM, en stor upplevelse. Jag ville sätta 
min prägel på Tirfing, men tyvärr blev det bara för två år. Sedan 
blev det som ni alla vet en stor organisationsförändring. Midgård 
flyttades över till den nya SL Ladulås, därmed fick jag sluta som 
SLM i Tirfing. Nu har jag gått lite före i tiden. Tillbaka till 1983. 
Vi började få Midgård att fungera på ett väldigt bra sätt, Vår förste 
M Ragnar Barklin avgick för att efterträdas av Charlie Engvall 
och sedan följde det nya M efter varandra.1999 fick jag äran att 
bli Midgårds femte M. Ett stort och fint uppdrag att få företräda 
Midgårdsbröderna. Jag hade ett fint samarbete med direktoriet 
under åren. Uppdraget som M kröntes med att vi fick arrangera 
Rikstinget 2003. Hela logen ställde upp och jobbade för att det 
skulle bli så bra som möjligt. Arbetsgruppens ordf. Owe Svensson 
var hela tiden med och kollade så att alla grupper funkade som det 

var tänkt. Rikstingshelgen närmade sig raskt och jag hade tänkt 
att få uppleva en välkomstkväll i östgötsk stil, men blev i stället 
kallad till Rikslogen, där gick mina tankar hela tiden fram och 
tillbaka mellan Grad X och festen två trappor ner i Pelarsalen, 
ganska splittrade tankar just då. 

Nåväl, allt förlöpte så som det var tänkt. På lördagen skulle den 
stora högtidslogen äga rum, där var mitt nervösaste ögonblick i 
hela min bifrosttid. Jag står utanför kapitelsalens dörr, vi lånade 
Frimurarnas Johannessal, hör ILs röst: Logens Mästare anländer, 
musik och dörrarna öppnas. Jag ser alla bröder på båda sidor om 
mittgången och där längst fram i fonden M-platsen, det var många 
tankar som tänktes då, hur ska jag kunna gå lugnt och fint ända dit 
fram? Kommer jag att snubbla? Går jag för fort? Eller går jag för 
sakta? Det är nog det häftigaste bifrostminnet för mig. 

Det finns också en hel del andra minnen som bitit sig fast, Riksting 
och jubileum i Blå Hallen med dans efteråt i Gyllene salen. Besök 
på Riksting i olika städer. Som SLM i Tirfing var det besök i alla 
GL i Tirfings område. Fick till och med åka upp till Hudiksvall på 
en gradgivning. 
Numera är det i Ladulås som jag har mitt uppdrag, jag blev FSM 
vid installeringen av SL Ladulås och den posten har jag haft under 
tiden som Dan Ol-Mårs har varit SLM. Men under sommaren 
2015 har Dan flyttat till Bryssel, har jag fått inträda som SLM i 
Ladulås, visserligen under en kort tid, men jag är kanske den enda 
broder som varit SLM i två SL..? 
Tack vare mina tre olika mästaregärningar har jag fått ge alla åtta 
grader till en Owe Wetterlöf i Midgård,.

Där ser man vad som kan få uppleva i Bifrost!

Lasse Pettersson

PS 

ExM mötet i Lin-
köping. Till hösten 
planeras ett nytt 
ExM möte. Efter ett 
trevade försök förra 
året vill vi försöka få 
bröderna att planera 
in ett besök i Linkö-
ping. 
Ett förutsättnings-
löst möte där vi kan 
träffas, umgås, prata 
minnen och kanske 
komma fram till 
några kloka beslut 
om kommande 
träffar eller om 
det räcker med de 
arrangemang som 
redan finns. 

Tid och plats; 29 oktober 2016 kl 10.00 i Odd Fellows lokaler på 
S:t Larsgatan 22 Linköping. 

Man kan bo på Hotell Stångå. Med rabatt om man bokar med 
”Bifrost” i beställningen. 

DS

Tankar från Lasse Pettersson, ExSLM
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Nya Bifrostbröder           Grad I – Frihetens Grad                
 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2016-05-20 Björn Esbjörnsson Mjölner
2016-05-20 Thomas Johansson Mjölner
2016-05-20 Lennart Nielsen Mjölner
2016-05-20 Leif Nilsson Mjölner
2016-05-20 Arne Ståhl Mjölner
2016-05-20 Sebastian Svaneborn Mjölner
2016-05-25 Tommy Gullberg Aroshus
2016-05-25 Lars Stenwall Aroshus
2016-05-27 Lars Larsson Danheim
2016-05-27 Dan Löfgren Danheim
2016-05-30 Lennart Ulfeldt Torgrim

2016-07-02 Björn Ekendahl Withala
2016-08-11 Viktor Torstenius Åsagård
2016-08-11 Anton Öberg Valhall
2016-08-20 Christian Fisch Vanadis
2016-08-20 Douglas Flink Vanadis
2016-08-20 Urban Hesselberg Vanadis
2016-08-20 Jonas Ohlsson Vanadis
2016-08-24 Gregor Podlewski Forsete
2016-08-26 Joakim Sandahl Junehus
2016-08-30 Göran Hedefalk Odinsal

2016-08-30 Stefan Karlsson Odinsal
2016-09-08 Pasi Hyyrynen Manheim
2016-09-09 Henrik Sämfors Gungner
2016-09-09 Christer Samuelsson Gungner
2016-09-12 Göran Rendert Torgrim
2016-09-14 Jan Glemdal Torkild
2016-09-14 Kenneth Nyström Torkild
2016-09-14 Joachim Rogalski Torkild
2016-09-14 Jan-Erik Rönnholm Torkild
2016-09-14 Karl Sjösten Torkild

 Dat    Namn  Loge Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

B efordrade Bröder            Grad II – Vänskapens Grad
Grad II

2016-08-25 Jan Jarlbäck Alvheim
2016-08-30 Lars Backlund Runheim
2016-08-30 Lars-Erik Edlinger Runheim
2016-08-30 Joakim Lundin Runheim
2016-08-30 Tomas Ringström Runheim
2016-09-02 Per-Erik Ström Norheim

2016-09-07 Bo Andersson Rosheim
2016-09-07 Mikael Karlsson Rosheim
2016-09-07 Dan Lindström Rosheim
2016-09-07 Hans Pantzar Rosheim
2016-09-07 Lars-Gunnar Vicklander  
   Rosheim

2016-09-14 Ralf Petersson S:t Örjan
2016-09-16 Jonas Ohnback  Vanadis
2016-09-16 Dan Öman Vanadis
2016-09-16 Björn Pettersson Vanadis
2016-09-16 Stefan Sejlert Vanadis

Personalia

Grad IIIB efordrade Bröder            Grad III – Kunskapens Grad         

2016-04-14 Stefan Ardelin Manheim
2016-04-14 Anders Jidinger Manheim
2016-04-14 Johan Thörnblad Manheim

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2016-05-20 Viktor Klint Löfstad
2016-05-27 Kent Bredén Rimfaxe

2016-05-27 Dick Hultberg Rimfaxe
2016-05-27 Lennart Juhlin Rimfaxe

Grad IV
B efordrade Bröder            Grad IV – Hoppets Grad         

2016-05-19 Staffan Forsberg Nicopia
2016-05-19 Henrik Grahn Nicopia
2016-05-19 Börje Nyström Nicopia
2016-05-19 Jan Steninger Nicopia
2016-05-19 Michael Vogtmann Nicopia
2016-05-19 Henrik Wellander Nicopia

2016-05-24 Jonas Carlsson Runrike
2016-05-26 Hans Andersson Alvheim
2016-05-26 Fredrick Bertilsson Alvheim
2016-05-26 Håkan Hammargren Alvheim
2016-05-26 Bengt Martell Alvheim
2016-05-26 Daniel Wansulin Alvheim

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2016-05-26 Leif Bielk Åsagård
2016-05-26 Basil Khalili Åsagård
2016-05-26 Rolf Lundgren Åsagård
2016-05-26 Frank Lerjerud Nicopia
2016-05-26 Mats Olsson Nicopia
2016-07-02 Nicke Wagemyr Runrike

Grad VB efordrade Bröder            Grad V Trohetens Grad         

2016-05-11 Arne Björklund Eyrabro-H
2016-05-11 Bengt Johansson Eyrabro-H

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2016-05-11 Anders Lord Eyrabro-H
2016-05-11 Lars-Inge Olsson Eyrabro-H

2016-05-11 Malte Soogna Eyrabro-H
2016-05-11 Henric Wik Eyrabro-H

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

Forts. på sidan 35

Ordens Minnesfond
När Du eller logen vill hedra en bortgången broder 

Sätt in bidrag på Bankgiro 625-04193
Text skickas till or@bifrostorden.se   Märkes ”Minnesfonden”

  Dat                                          Namn                                     Loge                        Grad

   Brustna länkar

8 maj Peter  Jonsson Nicopia III
10 maj Inge  Kindholm Gondler VII
14 maj Kenneth  Parmö Löfstad V
1 juni Esko Österberg Midgård IX
13 juni Stig Lanbert Righeim IX
16 juni Thedde Runnbeck Righeim IX
22 juni Anders Ekström Runheim V
23 juni Jan Kulle Mjölner IX
16 juli Lennart Thorsell Gagnrad X
11 augusti Ola Rapp Manheim IX
24 augusti Lasse Steigårdh Norheim VI
31 augusti Lars Svensson Norheim IX
 

 OKTOBER
 Dat  År  Loge  Namn

 NOVEMBER
 Dat  År  Loge  Namn

 DECEMBER
 Dat  År  Loge  Namn

 Jubilerande Bröder

2 75 Eyrabro-H Sven-Olof Bergström
2 50 Nicopia Sven van Dorpel
3 75 Aroshus Roger Pistol
3 75 Valhall Ewald Erickson
4 80 Odinsal Kurt Wikenadler
7 75 Torkild Börje Sjöblom
8 75 Runheim Lars Backlund
9 80 Norheim Esbjörn Johansson
9 80 Torkild Nils-Bertil Nilsson
9 50 Vanadis Niklas Svensson
13 50 Forsete Pär Holmlund
14 70 Alvheim Alf Egnerfors
14 60 Gagnrad Anders Karls
15 75 Norheim Leif Andersson
15 70 Valhall Olavi Ollikainen
16 70 Torgrim Göran Rendert
16 80 Torkild Gunnar Enerstrand
17 70 Eyrabro-H Hans Danielsson
17 70 Gondler Fred Lönnberg
18 75 Alvheim Anders Bergström
19 75 Gagnrad Örjan Lagestam
20 50 Mjölner Thomas Johansson
20 70 Runrike Olle Claesson
21 50 Odinsal Håkan Marklund
24 60 Vesthav Jukka Heikura
26 100 Löfstad Sixten Andersson
26 70 Rosheim Kenneth Holgersson
27 85 Withala Tage Brandt
31 50 Grimner Joakim Berntsson
31 50 Löfstad Rikard Hedström

   

1 70 Grimner Ingmar Hjalmarsson
1 70 Runheim Lars-Olof Jansson
4 75 Odinsal Henry Sjöö
4 60 Runheim Olle Henriksson
9 85 S:t Örjan Lennart Hammarslätt
10 70 Gondler Bo Carlsson
10 60 Nicopia Per-Åke Forsbom
10 50 Nicopia Stefan Johansson
11 70 Righeim Nils-Olof Wadelius
14 75 Norheim Börje Andersson
14 80 Norheim Horst Salomon
14 70 Runheim Kjell Hestad
16 60 Nicopia Lars Thunström
16 70 Withala Christer Johansson
18 75 Junehus Jonny Ejderbring
19 75 Alvheim Jan Jarlbäck
19 60 Danheim Nils-Olov Trulsson
20 50 Vanadis Hans Berthilsson
22 70 Righeim Stig H Hedblom
22 70 Runrike Kent Englund
23 70 Grimner Göte Johansson
23 70 Mjölner Göran Nilsson
24 70 Alvheim Jan Malmqvist
26 70 Valhall Christer Nordström
27 75 Grimner Anders Gustafsson
28 80 Carolus Ingemar Limnell

1 75 Runheim Gunnar Löfgren
1 75 S:t Örjan Sten Falk
7 80 Eyrabro-H Bengt Pettersson
9 70 Forsete Göran Stenberg
11 70 Aroshus Tuomo Räsänen
11 75 Eyrabro-H Åke Bergström
12 70 Vesthav Lars Knutsson
13 60 Runheim Anders N Rosén
14 50 Grimner Lars Lindahl
18 60 Runrike Peter Nienhuysen
18 50 Vesthav Magnus Frid
19 50 Löfstad Torbjörn Honkanen
21 70 Runrike Mats Jakobsson
23 70 Löfstad Lars Hultman
24 50 Runrike Oscar Sundkvist
25 50 Mjölner Stefan Engström
25 70 Mjölner Lars-Göran Hersgren
26 70 Forsete Bo Nordström
28 50 Forsete Peter Petric
29 75 Aroshus Håkan Eriksson
29 70 Runrike Per- Olof Brandt
30 75 Rosheim Åke Nilsson

OSM-fonden – När Du vill hylla en broder BG 625-0419. Text och jubilar med adress skickas till or@bifrostorden.se
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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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