
Vi vill dela en
hemlighet med dig. 



Inom Bifrostorden tycker vi 
om att vara högtidliga - och 
hemlighetsfulla.

Har du någon gång varit på ett bröllop 
eller kanske en högtidlig födelsedags-
fest och efteråt tänkt att ”Vad synd att 
man så sällan får tillfälle att klä upp 
sig”?
 Då kan Bifrostorden vara något för 
dig. 
 Vi gillar att klä oss snyggt. Hos oss 
gäller frack eller mörk kostym.
 Vårt ordenssällskap bildades redan 
1925, i en tid då världen befann sig i 
stark tillväxt. Men trots den positiva 
andan i samhället tyckte många att det 
var skönt att komma bort en stund och 
fundera på lite mer grundläggande sa-
ker, som vänskap och medmänsklighet. 
Helt enkelt en sund livsåskådning.
 Den tanken fanns hos Bifrostordens 
grundare på 1920-talet och den lever 
kvar än idag.

Höga ideal och hemlig ritus
Bifrostorden är ett slutet sällskap med 
höga ideal. Vi har en hemlig ritus som 
inte är känd för någon utomstående. Det 
är vår hemlighet. Först när du väljer att 
bli en bifrostbroder låter vi dig veta.
 När vi träffas under formella former 
kallar vi det en gradgivning. Första 
gången du deltar är du så kallad reci-
piend, redo att träda in i Bifrostordens 
första grad.
	 Efter	hand	kan	du	sedan	kvalificera	
dig	för	allt	högre	grader	-	totalt	finns	

det tio grader. För varje grad avslöjas 
en ny del av Bifrostordens omfattande 
tankelära.
 Du får en fadder, som har till upp-
gifter att ge dig råd och tips och vara ett 
bollplank när du undrar över något.

Träffa nya människor
Bifrostorden är bara öppen för män 
(men vi har en systerorganisation för 
kvinnor). Vi är inget affärsnätverk men 
vi tycker om att träffa nya människor. 
Efter ett tag har du troligen nya vänner 
runt om i Sverige. Förutom logekvällar 
arrangeras det klubbkvällar och resor. 
Och inte minst Rikstingen, då hela Sve-
riges bifrostbröder träffas i något som 
för tankarna till Nobelbanketten. Då får 
även kvinnor vara med.
 Bifrostorden är rikstäckande, från 
Hudiksvall i norr till Malmö i söder.
 När vi träffas på våra logekvällar har 
vi två enkla regler: Vi pratar inte politik. 
Vi pratar inte religion.

Bifrostordens första Ordens Styrande 
Mästare, Oskar Fritjof Enbom, 1925-1939.

Men du måste lova att inte avslöja den för någon.



Klädkod: frack eller mörk kostym

Men du måste lova att inte avslöja den för någon.

 En sak är dock viktig för oss: Vi vill 
ha riktigt kul när vi träffas. Förutom det 
högtidliga under vår ritus vill vi ha en 
trevlig stund, med god mat och dryck 
och underhållande tal och ibland även 
sång och musik.
 Det kanske allra viktigaste sparar vi 
till sist: Vår hjälpverksamhet. Genom 
våra stiftelser delar vi ut stipendier till 
unga, framför allt inom musik, teater 
och dans.
 Välkommen till Bifrostorden!

Exempel på en inbjudan till en aktivitet under 
1920-talet. I vår medlemstidning kan du följa 
Bifrostordens historia och vår utveckling i takt 
med att det moderna Sverige växer fram.

Under det årliga Rikstinget deltar män och kvinnor.



Checklista om du vill bli bifrostbroder.
Alla passar inte inom ett ordenssällskap. Använd vår checklista och 
se om detta kan vara något för dig.

• Jag tycker om att träffa nya människor
• Jag gillar att klä mig högtidligt
• Jag kan behålla en hemlighet
• Det är ok att skippa politik och religion en stund
• God mat, tal, sång och musik är trevligt
• Jag vill vara med och bedriva hjälpverksamhet

Svarar du ”Ja” på merparten av dessa frågor kan Bifrostorden vara 
något för dig. Gå in på vår webbplats under:
• www.bifrostorden.se/intresserad 
och gör din intresseanmälan. Ange på vilken ort du vill vara med. 

Ett ordenssällskap i tiden
www.bifrostorden.se

https://www.facebook.com/bifrostorden

Bifrostorden finns på följande orter: Borlänge, Borås, Eskilstuna, Eslöv, Gävle, Göteborg, 
Helsingborg, Hudiksvall, Järfälla, Jönköping, Kalmar, Karlskoga, Karlskrona, Karlstad, 
Kristianstad, Linköping, Malmö, Norrtälje, Nyköping, Oskarshamn, Stockholm (fyra stycken), 
Södertälje, Tranås, Täby, Uppsala, Vetlanda, Västervik, Västerås, Växjö, Örebro.

Bifrost är namnet på regnbågen i den nordiska mytologin. Bifrost består av sju bokstäver 
och efterhand kommer du att upptäcka att siffran sju har en central betydelse hos oss.
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