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Härligt Riksting/Riksmöte i Karlstad!
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Ordens Direktorium

      Ordens Räntmästare

BIFROSTORDEN Det är med en ödmjuk tacksamhet jag konstaterar att Bifrostorden och 
BDR ytterligare en gång genomfört ett lyckat Riksting. Kort och gott kan 
man säga att vi börjar bli bra på det här nu. Jag tror att Ordens ständiga 
arbete med att dokumentera erfarenheter från varje Riksting i kombi-
nation med en över tid lång dialog mellan OM och arrangerande loge 
är framgången. Varje Riksting har sin ”lilla fråga” och den frågan ser 
olika ut varje gång. Jag kan avslöja att denna gång handlade det om en 
orgel! Men det märkte ingen utav utan allt som skulle göras blev gjort på 
ett högtidligt, korrekt och samtidigt lustfyllt sätt. Ändamålsenliga lokaler 
för alla de olika evenemangen är i topp på receptet på ett väl genomfört 
Riksting, vilket vi även denna gång fick uppleva i Karlstad. Jag har haft 
dialog med LM i Solheim i dagarna och han lyfter fram en sak som jag 
blir oerhört glad över. Han meddelar att personal i receptionen på hotel-
let kommenterade som följer: ”Ni är den bästa grupp vi haft på väldigt, 
väldigt länge”. Och vår hovmästare på CCC sade: ”Er vill vi jobba med 
igen!”. Vilken lycka! 

Jag har ägnat mycket tid åt att försöka förklara och beskriva olika mark-
nadsföringsinsatser kopplat till Bifrostorden. Men i ärlighetens namn, detta 
är den absolut bästa marknadsföringen av Orden som vi kan få. Det alltså så 
att alla vi som tillhör Bifrostorden och BDR samt alla andra gäster knutna 
till vårt evenemang har hjälpt till att visa en bild av ett sällskap som bär vår 
Ordens grundläggande värderingar även i handling och uppträdande. Det är 
stort! Jag känner mig oerhört stärkt 
av detta och vi kommer gå en ljus 
framtid till mötes. Vi måste således 
fokusera på det som vi är bra på, det 
vi gör som skänker glädje och det vi 
erbjuder i form av gemenskap som 
vissa inte kan finna någon annan-
stans. Det på detta sätt vi bygger 
fundamentet i vår verksamhet, allt 
vi gör ska vara sprunget ut en stabil 
grund där de första stenarna lades av 
grundarna vår Orden och sedermera 
våra Logers grundare. Som sedan 
utvecklats och förfinats över tid till 
det vi ser idag. Det ska vi vara stolta 
över och förmedla vid varje tillfäl-
le som ges, både inom som utom 
Bifrostorden. 
Jag tillönskar alla Bifrostordens brö-
der och systrar en skön och vilsam sommar! Vi ses till hösten och fortsätter 
att utveckla Bifrostorden till Sveriges mest attraktiva ordenssällskap.

Nota bene; Allt du gör och allt du inte gör – har betydelse för 
Bifrostorden

                               
                       Patrick G Lundeberg Ordens Styrande Mästare

OSM har ordet 2018/2

Tack!
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Skrivregler förOrdens Referenter

Bakgrund och målAtt 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

Vi kan inte vara så hemliga så att de som faktiskt vill vara en del av vår gemenskap inte hittar 
oss, eller inte finner information om oss.

Vi kan inte vara så hemliga att vi inte på ett sansat sätt kan beskriva vår verksamhet och vad 
det innebär att vara en Bifrostbroder för en intresserad man som vi möter.

Så det som krävs nu är en bra dialog om hur detta ska gå till. 

Frågor som; vad får vi säga? och vad får vi visa? måste bli glasklara.

Därför kommer vi ägna en stor del av Mästaremötet i Södertälje åt dessa frågor.

Sedan ska Mästarna ta hem frågan till era Loger för att diskutera på vilket sätt ni kan flytta 
fram era positioner så som en oerhört viktig och stark spelare bland många andra som vill ta 
våra framtida bröders fritid i anspråk.

Vi ska ha en så pass intressant gemenskap att erbjuda att de faktiskt väljer att vara med oss! 

Så tänk till om inte du kan bidra till idéer som skulle kunna leda till att Bifrostorden får 
publicitet på något sätt. 

Ta gärna kontakt med en Mästare i grundloge eller storloge och berätta hur du tänker. 

Och har du professionell erfarenhet av ämnet så ta nu och bestäm dig.

Vi behöver just dig – just nu!

Och handen på hjärtat mina bröder, vi måste försöka.

Vi tappar medlemmar varje år och just denna del av vår Ordens resa är ytterst oangenäm.

Så låt oss visa grundarna till detta Ordenssällskap vår erkänsla och respekt genom att vända 
denna trend och återigen göra Bifrostorden till ett växande sällskap.

Med dessa ord överlämnar jag åter ordet till dig broder Mästare att fortsätta att föra oss enligt 
bordsritus.

Patrick G Lundeberg
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Årets Mästaremöte gick av stapeln 
i Södertälje den 10 – 11 mars. Näs-
ta års Mästaremöte kommer att äga 
rum i Kalmar med Logen 28 Gond-
ler som värd. Det har också beslutats 
att Logen 15 Norheim ska vara värd 
för Mästaremötet 2020. Referat från 
årets Mästaremöte finns på annan 
plats i tidningen.  

OD har, efter konsultationer, be-
slutat att avvakta med den tänkta 
propositionen gällande ändringar i 
Konstitutionen. Det behövs mer tid 
för att kunna säkerställa att det be-
räkningsunderlag som ska gälla för 
antalet ledamöter i Rikslogen blir 
rätt och håller över tid.

OD är generellt sett nöjt med de in-
stallationer som genomfördes under 
februari månad. Det faktum att Mäs-
tarna har tvååriga förordnanden har 
nu fått full effekt. 

Under OD-mötet den 9 mars antogs 
en ny förordning 409.1 gällande bä-
rande av kappor, tjänstetecken och 
XM-tecken. 

Vid samma möte diskuterades ock-
så ritusfrågor och behov av förtyd-
ligande gällande Grad IV samt hur 
kappor och gradband ska bäras inom 
Storloge. 

Den nya EU-lagen GDPR, som er-
sätter vår inhemska lag PUL, träder 
i kraft den 25 maj. Logerna får i 
uppdrag att skicka ut en blankett till 
alla sina medlemmar, i vilken man 
ber om ett medgivande att få an-
vända medlemmens adressuppgifter 
och annat, för att vi ska kunna ha ett 
komplett medlemsregister. 

Nästa OD-möte äger rum i 
Borås 14 – 15 september.

OD i korthet
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Mats Hyltén

Du håller nu i tidningen som speglar vad 
vi gjorde den första terminen av 2018. 
Logerna och aktiviteterna har varit många 
och färgrika. Årsmöten, de årliga installa-
tionslogerna, gradgivningarna och aktivite-
ter har inkommit till redaktionens brevkorg. 
Jag uppskattar att ni inkommer med era 
referat och bilder löpande, kort tid efter 
aktiviteten. De resulterar i en bra struk-
tur för tidningens planering. Rikstinget i 
Karlstad blev en minnesrik tillställning. 
Tack till bröderna Anders Kling & Göran 
Straume som fotograferade respektive refe-
rerade från Rikslogen. Från BDRs aktivi-
teter under Riksmötet m.m. resulterar i ett 
material som kommer oss läsare tillhanda.

Nu vässar vi pennorna, putsar tangenterna 
och innan vi hörs igen önskar jag Er alla en 
riktigt skön sommar!

 Uti vår hage där växa blå bär.
 Kom hjärtansfröjd!
 Vill du mig något så träffas vi där.
 Kom liljor och akvileja,
 kom rosor och salivera,
 kom ljuva krusmynta,
 kom hjärtansfröjd.

Vi ses!

Mats Hyltén , Redaktör

Cedergatan 7 B
215 67 Malmö
Mobil 070-931 53 14
redaktionen@bifrostorden.se

Redaktörens spalt
Bifrost nr 2

Rikstinget 4–6 maj 2018 i Karlstad – Återigen en succé!

Vid årets Riksting gick vår färd till Värmland. Vi fick känna både via 
musiken, maten och intrycket av detta vackra landskap. Vilket fint arbe-
te som lagts ner av värdlogen 14 Solheim och BDR. Jag skall nu sam-
manfatta vad vi gjorde denna helg, en helg att minnas.
Fredagen den 4 maj Rikslogen Grad X. Referatet finns på sidan 49 i 
tidningen.  Referatet kring BDRs Iduns Äpple samt  finns på sidan 32.

Välkomstfesten 4 maj
116 personer deltog på välkomstfesten. Lokalen vid namn Ferlinsalen in-
rymde möjligheten till sittning vid bord och stämningen var god. Mästare 
Johan Axelsson äntrade scenen och hälsade oss välkomna till Karlstad och 
berättade om kvällens band Bertil & Bertil. Efternamnen på dessa her-
rar är Engh och Andersson. Den goda Italieninspirerande buffén som vår 
måltid bestod av, varvades med sång och dans. Musiken blev perfekt, en 
blandning som föll alla i smaken. En hyllning till Sven-Ingvars med ett 
medley som inte lät de stora applåderna vänta på sig. Vid borden gjordes 
tumme upp för ett bra evenemang som blev startskottet på Rikstinget. Fle-
ra som deltagit i andra aktiviteter anslöt senare, vilket var trevligt.

M Johan Axelsson, 14 
Solheim, hälsar gästerna 
välkomna till välkomst-
festen

Bertil & Bertil. Underhållning 
med bra musik och sång

Festdeltagarna vid sina 
respektive bord hade trev-
ligt vid välkomstfesten

Rikstinget 5 maj
Kl 10.00 samlades brö-
derna för Riksting och 
årsmötesförhandlingarna 
startade kl 10.30 bygg-
naden Karlstad CCC låg 

vackert, ca 300 m från hotellet där 
Klarälven flöt utanför. OSM Patrick 
G Lundeberg förklarade Rikstinget 
för öppnat. 
Under året har två av Rikslogens 
bröder avlidit: Rudolf Sacher Lo-
gen, 8 Manheim, och Jan Svens-
son 15 Norheim. De hedrades med 
en tyst minut och vacker stilla or-
gelmusik ackompanjerat av broder 
Carsten Bach Christiansen. 
Till att leda mötesförhandlingarna 
valdes ExOSM Karl-Gunnar Roth . 
Detta var hans 35:e Riksting!
OR Fredric Björk och OC Anders 
Randelius framträdde vid frågor 

och förtydligande. OC berättade om Stiftelsen Bifrostbågen hur tillgång-
arna har placerats, samt framtidsmål.
OR berättade kring räkenskaperna och Ordens ekonomi och styrning. 
Revisor Eric Åhsberg uppläste revisorernas berättelse med kommentarer 
och beviljade ansvarsfrihet i Stiftelserna och i Orden för 2017.
Valberedning presenterade sina förslag till olika poster och styrelser som 
godkändes. Årsavgiften till Orden blir oförändrad för 2019.

Mötesordförande Karl-Gunnar Roth och mötessekreterare 
OK Olavi Ollikainen ledde förhandlingarna vi Rikstinget

OSM Patrick G Lundeberg startar 
Rikstingsförhandlingarna
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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

Högtidslogen
Efter Rikstingsförhandlingarna intogs en valfri lunch 
på hotellet som samlat 143 föranmälda bröder. Därefter 
förberedelse till Högtidslogen som också var i bygg-
naden Karlstad CCC. Högtidslogen besöktes av 204 
bröder där stämningen var på topp. Mästarna samla-
des vid respektive SLM i förberedelse för intåg. Efter 
intåget av de Höga Värdigheterna och OSM inleddes 
en fin Högtidsloge. Vid orgeln spelade broder Carsten 
Bach Christiansen. Trevligt med livemusik som höjer 
upplevelsen.
Vid utdelningarna av utmärkelser som inleddes med 
Ordens Veterantecken, tecknet som delas ut till med-
lem som uppnått 25 års medlemskap. De fem bröder 
som var närvarande på Rikstinget fick sitt tecken deko-
rerade på sina gradband. Mottagarna var Jan O Antons-
son 2 Eyrabro-Havamal, Håkan Björndahl 21 Midgård, 
Kurt O Nilsson 12 Nicopia, Per-Ola Somers 18 Mjöl-
ner, Assar Åberg 13 Torkild.

Nästa utdelning var OFT (Ordens Förtjänst Tecken) 
som tilldelades fyra bröder som genom särskilt intres-
serat och gagnerikt arbete inom Orden gjort sig förtjänt 
av Ordens tacksamhet och erkänsla. Mottagarna var 
Tomas Östman 15 Norheim, Fredric Björk 24 Gung-
ner, Claes Berg 24 Gungner, Mats Hyltén 23 Forsete.

Slutligen utdelades OJT (Ordens Jubelbroder Tecken) 
tecknet som delas ut till medlem som uppnått 50 års 
medlemskap. Tecknet tilldelades Börje Andersson 15 
Norheim.

OSM avslutade Högtidslogen med uttåg samt övriga 
närvarande bröder lämnade lokalen för vidare förbere-
delser inför banketten.

OFT till fr v OH Tomas Östman, Mats Hyltén, Claes 
Berg, OR Fredric Björk.

Anm. Fotograf fotot av OFT, Anders Kling

OJT , Ordens Jubel-
brodertecken till de-
lades Börje Anders-

son, till vänster. 
Här flankerad  av 

OSM Patrick 
Lundeberg

Banketten
Innan intåget till banketten med fördrink lyssnade vi på 
två musikaliska ungdomar som underhöll oss med här-
lig musik. De sjöng vackert ”Värmlandsvisan” bland 
annat. 
Den inledande skålen utbringade OM Hans Wallberg 
och hälsade oss välkomna till banketten. Han läste upp 
ett brev från Carl XVI Gustaf med välgångshälsningar 
till Orden. Kungssången sjöngs unisont. Vid våra res-
pektive bord på banketten upplevde vi en välkompone-
rad meny, med värmländsk touch. Tal av OSM Patrick 
G Lundeberg och BDRs Preses Berit Olsson, deras tal 
i sin helhet som ni kan läsa här:

OSM Patrick G Lundebergs tal:
Preses i Bifrost Damernas Riksorganisation, Ordens Hedersleda-
möter, Bröder, Systrar och kära Gäster!
 
Vilken fest! Inser ni det oerhörda att vi varje år väljer att krångla 
till det på detta sätt? Va?
 Detta arrangemang är ett elddop i kreativitet, i samarbete, i att 
kunna tänka efter före, i att försöka förutse framtida förväntning-
ar och behov hos oss alla gäster.
Men det är ett tacksamt krångel!
För visst blev det bra även denna gång? Mitt varmaste tack till 

OVT, Ordens Veterantecken till fr. v Assar Åberg, Kurt 
O Nilsson, Jan O Andersson, Per-Ola Somers, Håkan 
Björndal

Solheim och BDR!
OSM Patrick G Lun-
deberg talar

Jag har fått många rygg-
dunkar för mitt tal som jag 
höll förra årets Riksting i 
Västerås.
Jag är givetvis både stolt 
och tacksam och lycklig att 
omge mig med personer 
som har ett ska vi säga - 
flexibelt omdöme.

Men risken med positiv feedback är att den hos vissa personer kan 
utvecklas till en skenande och full utvecklad hybris, och det är inte 
bra.
Detta kan alltså hända vissa personer, och om det nu till äventyrs 
drabbar samma person som stod på en sådan här scen vid den här 
tiden förra året i samband med ett Riksting vid en likasamma ban-
kettmiddag och alla spärrar släppte så skulle det kunna låta så här: 
Mitt namn är Patrick Hybris Lundeberg och jag har blivit diktare, 
inte för att jag varit det förut utan för att jag tänkte att… det ska 
nog gå bra.
Jag sjunger diktarens lov genom denna dikt som har ett tema med 
siffror.
Håll i er!
Här står en tvättäkta 08
Född två år efter 1968
Idag Nådens år tjugohundratio... plus 8
Kul att komma till Karlstad och få sova borta

Följande episka verk skrevs i appen anteckningar på mobilen en 
kylig januaridag. Och med all säkerhet var det så att sista raden 
blev något blasé då högerhandens köldbelupna fingrar ville åter 
in i värmen i handsken.

Dikten är inte bra, men speciell.
 
Och nog är det så att vi ändå försöker, som sagt; friskt vågat-hälf-
ten vunnet!
Eller som elektrikern sa: Friskt kopplat - hälften brunnet!
 
Eftersom övning ger färdighet så avslutar med ytterligare ett försök 
till en diktliknande text.
Jag skulle kunna döpa den till ”Ode till de medlemmar vi inte har”.
 
En mild vinterdag i slutet av januari.
I ett i det närmaste förlamande rus.
I en överdos av kompositören Max Richters ”dagsljusets natur”.
Börjar jag tänka och finner frågor däruti.
Jag sorterar mina tankar och passerar bilars brus och höga hus.
Jag tänker på alla de som inte hittade fram.
Alla de som många gånger tänkte ta steget men inte fann,
tillräckligt mycket mod, och tillräckligt många som gav råd.
I en ensamhet där rörelse mot förändring går via stora dåd.
Jag tänker på alla de som sitter därhemma med dator, tv och katt.
Som i sin ensamhet kommenterar svaren i ”På spåret” och skick-
ar ut ett stilla skratt.
De behöver förvisso inte bry sig om volymhöjd, kostmeny eller 
höger och vänsterlugg.
De kan höja så högtalarna skakar och äta sin favoritmat utan prat 
om skörbjugg.
Men jag kan inte låta bli att tänka på hur det hade blivit.
Om de funnit sin väg till oss och de av sin tid till oss givit.
Visst hade de väl funnit något av värde i vår gemenskap?
Visst hade de väl, om än något senare, känt sig som Baroner och 

Baronessor i ett grevskap?
Jag kan inte låta bli att tro att jag hade lyckats ge dem något mer.
Gett dem en knuff i tankarna om sig själva att se det andra ser.
Att de är precis så värdefulla och fina som deras föräldrar sa.
Skolavslutning, solen skiner, nya kortbyxor och blåmärken på ar-
mar och ben,
som små blå medaljer som vittnar om äventyrslust och nyfikenhet 
på barnets livsscen. 
Och nu kan jag inte låta bli att undra om de kanske har det bättre 
där de är.
Utan vår gemenskap, utan tröst och i svåra stunder och inte vara 
någon när.
Jag vet inte svaret men mitt Bifrosthjärta talar till mig med tydlig 
stämma;
så länge jag är Ordens Styrande Mästare av Bifrostorden vill jag 
inte att någon stannar hemma!
Och med en gemensam förhoppning om att många fler finner sin 
väg till oss utbringar jag en skål för Bifrostorden och Bifrostda-
mernas Riksorganisation.

Ordens Styrande Mästare 
Mina systrar
Bifrostbröder
Övriga festdeltagare

Solheims Bröder och alla Systrar som arbetat med förberedel-
serna inför denna helg, STORT TACK! För allt arbete som ni har 
lagt ner och för att vi återigen ska få uppleva några fantastiska 
dagar tillsammans.
Äpplet, denna vackra och mytomspunna frukt, är BifrostDamer-
nas symbol. 

Men förutom att det är BifrostDamernas symbol, är äpplet sym-
bol för många olika saker.
Äpplet symboliserar:
helheten
lyx och överflöd
spådomskraft
svekfullhet (Snövit biter i äpplet)
Som gåva är äpplet 
en kärlekspant och 
en kärleksförklaring
en brudsymbol och 
en brudgåva
segertecken
insikt
äktenskap

BDRs Preses 
Berit Olsson 

håller tal

BDRs Preses Berit Olssons tal:
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Bifrostorden på Sollidenscenen under Taubedagen 
på Skansen lördagen den 18 augusti 2018
Under Taubedagen på Skansen i Stockholm kommer Ordens Styrande 
Mästare och tillika Ordförande i Ruby och Lars Ullmans stiftelse Patrick 
G Lundeberg att dela ut ett Kulturpris. Priset är Ullman Stiftelsens 
Kulturpris 2018 och beloppet kommer vara betydande. Priset utdelas 
till ungdom eller grupp av 
ungdomar, som genom sitt 
agerande främjar visor och 
folkmusik, vilka framförs 
akustiskt som solo eller av 
körer och storband. 
Taubedagen startar kl 10.00 
och slutar kl 16.00.

I Kina betyder äpplet fred
I Kristendomen symboliserar äpplet ondskan
Äpplet tillsammans med en apa symboliserar syndafallet
Äpplet är också en symbol för kunskap. Det kan kanske bero på 
det faktum att om man delar ett äpple på tvären så framträder ett 
pentagram som är ett gammalt tecken på högre kunskap.
Äpplen leder också till tvister och bråk och det var ett guldäpple 
som orsakade det Trojanska kriget.

Enligt gammal folktro sas det att om man förvarade ett äpple i 
armhålan kunde man sedan ge den svettiga frukten till föremålet 
för sitt frieri. På så sätt skulle kärlek, bröllop och äktenskaps-
lycka uppnås.  Det sägs att en dräng ville pröva detta knep. Han 
gav ett äpple till pigan som han älskade. Men antingen var inte 
pigan intresserad, eller så tyckte hon väl att äpplet luktade illa 
och gav det till grisen istället. Därefter hade drängen en sugga i 
stället för pigan, hängande efter sig. 
Idun i den fornnordiska mytologin, är gudinnan för ungdom – 
hennes namn betyder ”den som föryngrar”. Idun bevarade ung-
domens rosighet och hälsa med äpplens hjälp. Idun är den enda 
gudinna som kan odla gyllene äpplen. Hon tar hand om dem som 
om de vore hennes barn och när de är mogna lägger hon försik-
tigt dem i sitt skrin. Hon delar hon ut äpplen till asarna, som de 
äter för att få evig ungdom och för att hålla sig starka.

Patrick – jag tänker faktiskt överräcka detta äpple till dig, så att 
du håller dig ung och stark länge! Och jag lovar, jag har inte 
haft äpplet i armhålan!

Jag vill avsluta med att utbringa en skål för Bifrostorden och 
dess Damloger. SKÅL!

Stipendiaterna
BDRs ExP Gunilla Starck Hansen och OSM Patrick G 
Lundeberg presenterade och delade ut Bifrostpriset på 
25 000 kronor. Det startade med Logen 14 Solheim som 
nominerat en ung, duktig flöjtist. Elin Olsson 23 år från 
Arvika. Elin studerar klassisk tvärflöjt vid Musikhög-
skolan i Ingesund, och går tredje året på musiklärarpro-
grammet. Just nu är hon på utbyte i Verona i Italien för 
att fördjupa sina kunskaper. Elin kom hemresande i dag 
för att mottaga stipendiet. Elin började spela tvärflöjt 
redan på lågstadiet. Enligt Elin själv så är hon väldigt 
bestämd med det hon vill så vi tror absolut att hon kom-
mer att lyckas. Musik har varit väldigt viktigt i Elins liv 
och för att förkovra sig till blivande musiker och flöjt-
pedagog behöver hon ett nytt instrument. OSM Patrick 
delade ut diplom, och Elin berättar att hon kommer att 
spela två stycken för oss: Wilhelm Peterson-Bergers 
Sommarsång och något som vi alla kommer att känna 
igen. Vilket var Värmlands visan. De blev naturligtvis 
rungande applåder från oss alla. 

Slutligen utdelade Logen 14 Solheim ut ett eget stipen-
dium till föreningen Barns Bästa. 
Stipendiet om 10 000 kronor har logen insamlat på 
sina logekvällar och är ämnat att hjälpa föreningen 
med sommarkollot som man bedriver på ön Sållaren 
utanför Karlstad. Ett kollo där barn som annars inte har 
möjligheter, ges tillfälle att uppleva en sommarvecka i 
Väner skärgårdens 
sommargrönska. 
Ett fint initiativ att 
bedriva hjälpverk-
samhet på.

OSM Patrick G 
Lundeberg, 

ackompanjerande 
studiekamrat, Elin 

Olsson, BDRs 
ExP Gunilla 

Starck Hansen

Elin Ols-
son spred 
ljuvliga 
toner med
sin tvär-
flöjt

Solnedgång under banketten

OSM Patrick G Lundeberg mottager ett Äpple av 
BDRs Berit Olsson

10 000 kronor delades ut till 
föreningen ”Barns Bästa”

Överlämnandet av budkavlar
Värdlogernas Mästare Johan Axels-
son, Solheim och BDRs Riksmötes-
representant Jessica Lindkvist, Fen-
sala, överlämnade budkavlarna till 
nästa års värdloge för Rikstinget 13 
Torkilds Mästare Assar Åberg och 
till BDRs Riksmötesrepresentant 
Eva Sjöström. När taffeln brutits 
startade dansen. Dansbandet Fer-
nandoz underhöll och många passa-
de på att dansa till sista dansen. För 
att citera M Johan Axelsson. Det 
var dans till ”ett välkännt danzbann 
frå Torsby”. Slutligen tack för fina 
dagar i Karlstad!

Redaktör Mats Hyltén

Broder Lars Ullman med sällskap 
på dansgolvet

BDR Damer fr. v Christina Erics-
son, Ewa Lidman, Margona Säll-
berg, Eva Straume, Gun Hackzell

Eric Åhsberg och Ulf 
Adelstrand på väg 

till banketten i 
strålande solsken
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    Faktaruta
Grad VI: Kärlekens Grad samt Mästareinstallation
Datum: Lördagen den 24 februari 2018
Antal besökande bröder inkl. recipiender: 111
Recipiender: 16 st (se Befordrade bröder)
Gäster: OSM Patrick G Lundeberg, OHL Lars-Erik Furuskog 
10 Withala, IOEM Tore Persson 31 Rimfaxe, Bengt Eliason 31 
Rimfaxe, Staffan Elvstrand 33 Danheim

  Ladulås Västervik

Bild på reci-
pienderna: 
Namn, se 
befordrade 
bröder.

Som vanligt 
en buss som 
h ä m t a d e 
Withalabrö-
derna och 
som körde 

via Eksjö för att hämta tre Löfstadbröder. Det skulle komma ytter-
ligare Löfstadbröder som åkte bil till Västervik.
Dagen började med årsmötet och redovisningen av 2017 års rä-
kenskaper. Ladulås har en god ekonomi och välskötta räkenska-
per. Direktoriet och Skattmästaren erhöll därför enhällig ansvars-
frihet för det gångna året, så SLM kunde lägga verksamhetsåret till 
handlingarna. Därefter intåg och gradgivning i Kärlekens Grad. 
Sammanlagt 16 recipiender fick mottaga sina insignier. Gradgiv-
ningen genomfördes med stor värdighet av SLM Tomas Östman 
och de tjänstgörande bröderna. Mot slutet av gradgivningen tog 
OSM över kommandot för att låta kalla fram Storlogens Skrivare 
Kjell Karlsson och Storlogens Yttre Ledsagare Göran Straume till 
Mästarbordet. Där fick de mottaga den nya utmärkelsen Storlo-
gernas Belöningstecken SBT. När SLM Tomas Östman hade läst 
upp de bevekelsegrunder han använt för att rekommendera OSM 
att dela ut detta tecken, fick han själv ställa sig i ledet för att också 
han få mottaga denna nya fina medalj. Detta, plus att sedan gå till 
Mästarplatsen och tacka för sig och sin tid som SLM i Ladulås, 
blev väldigt känslosamt för oss alla. Sedan var det dags för OSM 
att avinstallera vår SLM Tomas Östman 15 Norheim och nyinstal-
lera vår nye SLM Peder Grahn 12 Nicopia. Som sin första gär-
ning fick nu SLM utse sitt direktorium och tjänstgörande bröder. 
De nytillsatta tjänstemännen i Ladulås fick svära ämbetseden och 
handfästes i sina nya ämbeten. Vid brödramåltiden var det bords-
placering som vanligt. Sammanlagt var det 99 bröder samlade. 
Logen 15 Norheims bröder ska ha en stor eloge för sitt arbete åt 
storlogen. Måltiden inleddes som brukligt med sången till Ladul-
ås.Talet till Orden hölls av OSM Patrick G. Lundeberg och var ett 
riktigt brandtal för att se till att göra Bifrostorden mer känt hos 
alla. Inte bara hos oss bröder utan även till den breda allmänheten. 
Detta tal finns återgivet i sin helhet på annan plats i tidningen.

Talet till recipienderna hölls av SLM Peder Grahn och deras tack-
tal hölls av Toni Lavi 28 Gondler. Mästarebordets blommor till 
Storlogens Skattmästare Lars Hultman 11 Löfstad.

Mästarbordets blommor fick Sk Lars 
Hultman av SLM Peder Grahn

Dagens insamling till förmån för Stor-
logens verksamhet inbringade hela 2 
650 kronor, vilket alla tacksamt app-
låderade för. Vid efterföljande lotteri-
er blev ännu fler bröder glada över de 

flaskor de erhöll från 
butikerna med de gröna 
skyltarna.

Referent Göran 
Straume. Fotograf 

Anders Kling

Utdelning av det nya 
SBT till, fr. v. S Kjell Karlsson, SLM Tomas Östman, YL Göran 
Straume. Längst till höger OSM Patrick G. Lundeberg

Talet till Orden, hållet i Storlogen Ladulås 24 februari 2018
Mästare mina bröder!
Jag tror att om Bifrostorden ska lyckas 
att växa och bli det där självklara al-
ternativet för en man i Sverige som vill 
vara en del av ett rikt ordensliv – är att 
vi blir mer kända hos gemene man och 
på de orter där vi är och verkar. Jag vet 
att långt ifrån allt är gjort i fråga om att 
göra Bifrostorden mer känt i Sverige. Jag 
kommer därför under återstoden av min 
mandatperiod fokusera på aktiviteter 
som i slutänden ska leda till att flera vet 
att Bifrostorden är ett Ordenssällskap, flera ska för först gången få se Or-
dens logotyp, eller grafiska identitet på svenska och namnet Bifrostorden 
ska komma i tryck i tidningar i större utsträckning än idag samt att flera 
ska fått höra andra personer tala om Bifrostorden. 

Om Bifrostorden vore ett börsnoterat företag så skulle vi idag gå ut med 
en dyr enkät och frågat två tusen personer om de känner till oss, och om 
tre år göra samma undersökning igen för att se om fler känner till oss. 
Och om undersökningen slår väl ut så väljs jag till tre år till som OSM 
och om enkäten visar ett negativt resultat så får jag snällt lämna vidare 
min kappa, kedja och stav till den som är bättre skickad att marknadsföra 
Bifrostorden.
Men Bifrostorden är inte ett börsnoterat företag. 
Vi har för det första inte de ekonomiska resurserna att göra undersök-
ningar för hundratusentals kronor och vi har inte de resurser som krävs 
att analysera resultatet på undersökningen och vidare lägga en hand-
lingsplan för att öka på siffrorna.
Vidare så är vi ett brödraskap som lägger vår fria tid på att arbeta med 
Ordens frågor efter bästa förmåga.

Men mina bröder, vad är vi då?
Jo, vi är ett fungerande och välmående ordenssällskap! 
Om vi bestämmer oss för att tillsammans finna vägar för att kunna få tala 
om vår Orden i olika sammanhang, eller se till att vi kommer i tryck på 
flera ställen, så kommer vi lyckas. 
Och då säger någon; men om vi inte mäter vet vi inte om vi har lyckats! 
Och då säger jag – vi mäter, vi mäter! Varje dag kan vi mäta om vi vill, 
det står i Portalen hur många aktiva bröder i har vid givet tillfälle.

Jag har således en tes som lyder;
Om vi gör Bifrostorden mer känt så kommer fler att vilja ansluta sig till 
oss. Vad tror ni om det?! Vi ska använda vår hjälpverksamhet till att visa 
och berätta om Bifrostorden, det ska vara ett krav.
Och utöver det ska vi vid varje tillfälle som är lämpligt presentera och 
tala om Bifrostorden.

Vi kan inte vara så hemliga så att de som faktiskt vill vara en del av vår 
gemenskap inte hittar oss, eller inte finner information om oss. Vi kan inte 
vara så hemliga att vi inte på ett sansat sätt kan beskriva vår verksamhet 
och vad det innebär att vara en Bifrostbroder för en intresserad man som 
vi möter.

Så det som krävs nu är en bra dialog om hur detta ska gå till. 
Frågor som; vad får vi säga? och vad får vi visa? måste bli glasklara. 
Därför kommer vi ägna en stor del av Mästaremötet i Södertälje åt dessa 
frågor. Sedan ska Mästarna ta hem frågan till era Loger för att diskutera 
på vilket sätt ni kan flytta fram era positioner så som en oerhört viktig 
och stark spelare bland många andra som vill ta våra framtida bröders 
fritid i anspråk.
Vi ska ha en så pass intressant gemenskap att erbjuda att de faktiskt väl-
jer att vara med oss! Så tänk till om inte du kan bidra till idéer som skulle 
kunna leda till att Bifrostorden får publicitet på något sätt. Ta gärna kon-
takt med en Mästare i grundloge eller storloge och berätta hur du tänker. 
Och har du professionell erfarenhet av ämnet så ta nu och bestäm dig. 
Vi behöver just dig – just nu!
Och handen på hjärtat mina bröder, vi måste försöka!
Vi tappar medlemmar varje år och just denna del av vår Ordens resa är 
ytterst oangenäm. Så låt oss visa grundarna till detta Ordenssällskap 
vår erkänsla och respekt genom att vända denna trend och återigen 
göra Bifrostorden till ett växande sällskap!
Med dessa ord överlämnar jag åter ordet till dig broder Mästare att fort-
sätta att föra oss enligt bordsritus.

Patrick G Lundeberg

    Faktaruta
Grad VII: Sanningens Grad
Datum: Lördagen den 21 april 2018
Antal besökande bröder inkl. recipiender: 72
Recipiender: Mats Göransson, Roger Johansson och Niklas 
Rydén 10 Withala. Raymond Berg, Åke Svensson, Jens Ekberg 
och Ted Karlsson 12 Nicopia. Nicklas Kärrman 15 Norheim. Gert 
Gränsmark, Bjarne Karlsson, Kim Andersson, Thomas Rehnström 
och Peter Wahlman 17 Grimner. Peter Stenmark 21 Midgård. 
Lars Rosqvist 28 Gondler.
Gäster: OL Bo Löfgren, IOEM Tore Persson, Bengt Eliason från 
31 Rimfaxe

Storlogen gästade idag Logen 12 Nicopias kapitelsal i Nyköping. 
Storlogens Mästare broder Peder Grahn öppnade och förde stor-
logen på ett föredömligt sätt. Dagens recipiender, 15 st, fick lära 
vad ritus hade att lära om Sanningen. Det är alldeles speciellt hög-
tidligt när bröderna även erhåller sin Ordensring i denna grad. Vid 
brödramåltiden sjöng inledningsvis alla bröderna som brukligt 
”Sången till Ladulås”. Senare hölls talet till Orden SLM Peder 
Grahn. Han berättade om det fina Ordenshuset som vi befinner oss 
i. Mycket är lånat och likt Stadshuset i Stockholm och byggdes 
klart 1913. Talet till dagens recipiender hölls också av Storlogen 
Ladulås Mästare Peder Grahn. I talet till bröderna berättade Br 
Peder om Ordens sätt att se sanningen och att bröderna skulle vara 
stolta över att de nu fick bära Ordensringen.
Recipiendernas tacktal hölls av Raymond Berg 12 Nicopia. OL 
Bo Löfgren informerade om Ordensringens tillkomst 1942 och att 
det tog 70 år att förverkliga skaparnas drömmar om att den skulle 
vara obligatorisk. Br Börje Berzén, nybliven Mästare i 12 Nico-
pia tackade Storlogen för att man besökte Nyköping för sin grad-
givning. Storlogens Dirigent Br Johnny Engström spelade under 
brödramåltiden ett par musikstycken på sin Melodica.
Bengt Eliasson 31 Rimfaxe, talade i sitt tal om varför han och 
Tore reser nästan 100 mil för att gå på en gradgivning? Allt hand-

lar om den gemenskap som man upplever när man träffar brö-
derna. Joakim Asp lärde alla bröderna ett nytt sätt att tolka ”De 
10 Budorden” åtminstone ur barns synvinkel. ExM Bo-Lennart 
Holmsten 28 Gondler hälsade alla bröderna välkomna till Kalmar 
den 18 maj kl. 19:00, då de inviger sin nya kapitelsal. Ladulås Sk, 
Lars Hultman 11 Löfstad, meddelade att insamlingen till storlo-
gens verksamhet inbringade 1 800 kronor. Rimfaxebröderna Tore 

och Bengt tilldelades senare 
Mästarbordets blommor.

Referent Göran Straume. 
Fotograf Anders Kling

Mästarbordet blommor, 
tilldelade hitresta bröder Tore 
Persson och Bengt Eliason 
ända från Rimfaxe

Fotograf och Skattmästare i 
Storlogen Ladulås

Recipienderna: Namn, se befordrade bröder

    Faktaruta
Grad VII: Sanningens Grad
Datum: Lördagen den 19 april 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 60
Recipiender: Staffan Wiklund 4 Valhall, Kjell Eriksson och Ulrich 
Vilmar 5 Åsagård, Jonas Skyllmark 8 Manheim, Peeter Jensen 
och Thomas Önnebro 13 Torkild, Kettil Saxlund och Lars Sund 
16 Runheim, Dasn Hammarlund 29 Rosheim samt Mattias Boldt. 
Bernt Carlsson, Alf Karlsson och Peter Nienhuysen 32 Runrike.
Gäster: OK Olavi Ollikainen, OI Allan Jensen, IOEM Christer 
Smedh, IOEM Tom Stjernschantz

 Heimdal Stockholm

Gradgivningen skötte M med medhjälpare alldeles utmärkt. Se-
Torsdagen den 19 april samlades tretton förväntansfulla bröder 
från kärlekens grad i logelokalerna i Södertälje och såg fram emot 
att möta Sanningen. Alldeles fritt från tankar och undringar över 
gradens innehåll var det inte, detta kunde märkas i sällskapsrum-
met innan recipienderna kallades in till recipiendrummet. När re-
cipienderna äntligen fick träda in i kapitelsalen märktes det att 
pulsen steg ytterligare någon grad. Mästaren Björn Torstenius 
förde ritus framåt på ett exemplariskt sätt vilket föreföll ha en lug-
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nande inverkan på recipienderna. När sen så småningom kapitlet 
avslutats och alla hade välkomnat de nya Sanningsbröderna väl-
komna i graden, samt vid den sedvanliga fotograferingen varefter 
alla med stor förväntan såg fram emot den väntande brödramål-
tiden. Väl inne i matsalen och efter några välljudande snapsvisor 
var det dags för hyllningen för fosterlandet med efterföljande tal. 
Talet till Orden höll Ordens Kansler Olavi Ollikainen som särskilt 
framhöll värdet av god brödravård, talet till recipienderna och gra-
den hölls av Petri Lindblom. Talet var skrivet av Astor Baldesten 
och handlade om Sanningens Grad i forna dagar, mycket trevligt. 
När det så var dags för recipiendernas tacktal hade valet ham-
nat på Mattias Boldt, som höll en väl formulerad betraktelse av 
dagens händelser i kapitlet, samtliga tal hälsades med stormande 
applådåskor. När maten avnjutits var det så dags för den obligato-
riska kaffetåren med vidhängande lottdragning varvid några lyck-
liga vinnare kunde hämta ut sina vinster innan det var dags att i 
nattens mörker anträda hemresan.

Referent Gunnar Holmsten. Fotograf Bror Strandberg

Recipienderna i Sorlogen Heimdals Grad VII. För namn se 
Befordrade Bröder

    Faktaruta
Grad VI: Kärlekens Grad
Datum: Lördagen den 17 februari 2018
Antal besökande inkl. recipiender: 65
Recipiender: Deva Kahanda-liyanage 3 Aroshus, Jonny S 
Ericsson 9 Carolus, Fredrik Lemón 19 Gagnrad, Sonny J 
Angelkvist, Toni Lassila 27 Odinsal
Gäster: OK Olavi Ollikainen

  Tirfing Örebro

Den 17 februari 
2018 blev start-

datum för lördagsloger för alla grader i Storlogen Tirfing. Den-
na lördagsmorgon startade en buss i Gävle och en i Karlstad. De 
enda logerna som ej passerades av bussarna var Torgrim, Gagnrad 
och Alvheim, ändå var Gagnrad och Alvheim representerade med 
både recepiend och besökande bröder och tjänstemän. Kärlekens 
Grad och Storlogens årsmöte äger traditionsenligt rum i Örebro i 
Logen 2 Eyrabro-Havamal och SL Tirfings hem i det fantastiska 
Frimurarhuset på egen ö i Svartån bara ett stenkast från Örebro 

Slott, likaså på en egen ö i ån. Lördagsloger har provats för Grad 
VII och Grad VIII tidigare. Nu gick startskottet för lördagsloge i 
Grad VI. Planen är att även Grad IX i november ska äga rum en 
lördag. I och med det är fyrtalet komplett, alla möten på lördagar! 
Tirfing ska ordna en buss från väster och en buss från öster som 
ska transportera merparten av de besökande bröderna till den loge 
som är värdloge. Första punkt på mötesprogrammet var Tirfings 
årsmöte. ExSLM (OC) Anders Randelius valdes till ordförande 
för mötet. SLM Tomas Lindkvist kunde redovisa ett mycket fram-
gångsrikt verksamhetsår för Tirfing. Efter en revisionsberättelse 
fylld av beröm för exemplarisk bokföring kunde direktoriet pusta 
ut med enhälligt godkänd ansvarsfrihet från årsmötesdeltagarna.
Efter en stunds paus vidtog gradgivningen. SLM Tomas Lindkvist 
ledde gradgivningen på sitt lugna och personliga sätt. Då dagen 
endast gav oss 5 recepiender blev det en intim och känslofylld 
upplevelse av Kärlekens Grad. Efter att gradgivningen kommit till 
slut trädde OK Olavi Ollikainen fram inför mästarbordet och bad 
om att bröderna Lars Blomberg och Rolf Andersson samt SLM 
Tomas Lindkvist skulle träda fram till honom. Alla tre blev nu 
dekorerade med det nya utmärkelsetecknet ”Storlogernas Belö-
ningstecken, SBT”. Tomas fick läsa bevekelsegrunden för Lars 
och Rolf, varefter Olavi läste OSM’s bevekelsegrund för Tomas 
utmärkelse. Alla tre dekorerade bröder var glada och förvånade 
över den ära som förlänades dem! Då Tomas hade blivit instal-
lerad för två år som mästare 2017, så kunde nu verksamhetsåret 
2017 avslutas och det nya verksamhetsåret ta sin början. Vid 
brödramåltiden talade OK Olavi Ollikainen till Orden. Talet till 
recepienderna hölls av Tomas Lindkvist. Han hälsade alla reci-
pienderna välkomna till Storlogen och hoppas att de snart ska 
komma tillbaka som besökare, men inte glömma sina egna loger. 
Tomas bjuder också in alla i Grad VI att även deltaga i storlogens 
högre grader, såsom Grad VII i Karlskoga om en månad, även 
om de ej kan deltaga i kapitlet. Deva Kahanda-liyanage höll reci-
piendtalet och fick för detta Mästarbordets blommor. Den andra 
buketten gick till Hans Söderström som tack för att han ordnat 
bussresan från Gävle.

Referent Anders Randelius. Fotograf Pelle Sunnerkrantz

Recipienderna 
illsammans 
med M Tomas 
Lindkvist i mit-
ten. För namn 
se Befordrade 
Bröder.

    
Faktaruta
Grad VII: Sanningens Grad
Datum: Lördagen den 24 mars 2018
Antal besökande inkl. recipiender: 46
Recipiender: Claes Aspenryd 3 Aroshus, Klas Ahlstrand, Lars 
Wester 9 Carolus, Peder Holmberg 14 Solheim, Alf Egnerfors, 
Anders Swan, Sigvard Lans 25 Alvheim, Sören Molander, Bo 
Sjöberg, Christer Blomberg 30 Torgrim

Tirfing samlades denna lördag till Sanningens Grad i Logen 9 
Carolus Ordenshus i Karlskoga. En stor och härlig direktörsvil-
la på en gigantisk tomt mitt emot Boforsområdet. Huset ägs av 
Odd Fellow. Carolus hade tillsammans med Tirfing planerat att 
ha gradgivningen i en större lokal. Då nu antalet anmälda bröder 
bara några dagar före lördagen var ca. 40, så beslöt man att hålla 
gradgivningen i ”Eget Hus”. När lördagen randades hade 46 brö-
der anmält närvaro, varav 10 recipiender. Det blev lite trångt, men 
med en härligt broderlig samvaro. Då antalet bröder från varje 
grundloge var lagom för en bil eller en liten buss, så ordnade varje 
loge sin transport denna dag. Bröderna från Torgrim hade startat 
före soluppgången i Hudiksvall för att samla de tre recipienderna 
och anlända till Karlskoga vid 12-tiden. SLM Tomas Lindkvist 
ledde gradgivningen med bravur, till stora delar utan ritusbok. M 
och IL, Lars Mathsson, organiserade de 10 recipienderna på ett 
berömvärt sätt så att alla fick ta del av Ordens lära om Sanning-

SLM Tomas Lind-
kvist med dagens 
recipiender

en och få sina nya 
gradband och er-
hålla Ordensring-
en med stor högtid 
och allvar. Caro-
lus har traditionen 
att hålla talen vid 
kaffet i baren en 

trappa upp. Detta var SLM väl medveten om, då han besökt logen 
vid ett flertal tillfällen. Han beslöt dock att följa bordsritus och se 
till att alla hyllningar skedde i matsalen. Talet till Orden hölls av 
SLM som framhöll att vi alla kan bli bättre på att finna nya bröder 
till vår Orden. Alla Tirfing bröder är så engagerade att de bor-
de kunna bli goda ambassadörer för Bifrostorden. Han hyllar de 
tre recipienderna från Torgrim som hade satt sina väckarklockor 
på 4.00 denna morgon! SLM håller talet till recipienderna. Han 
nämner att de nu har varit Bifrostbröder i 10–12 år. Snart kanske 
vi alla sitter på ”gubbhyllan”. De kan nu glädjas åt att få bära 
Ordensringen, som tecken på sin ”senioritet” i Orden. Klas Ahl-
strand höll recipiendtalet och framförde ett stort tack för att han 
och Lars Wester hade fått ta graden i sin hemmaloge. Sven Dahl-
berg, M i 2 Eyrabro-Havamal, tackade för bra gradgivning och 
god mat samt inbjöd bröderna till Grad I och Parentation för bl.a. 
Nisse Sindmark i Örebro den 4 april. Jim Wennerström, Solheim, 
gratulerades på sin 75-årsdag som inföll just denna lördag.

Referent Anders Randelius
Fotograf Pär Anders ”Pelle” Sunnerkrantz

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Onsdagen den 14 februari 2018
Antal besökare inkl. recipiend: 28
Recipiend/fadder: Ludvig Enger/Björn Augustsson
Gäster: FSM Charlie Magnusson SL Heimdal, Göran Mattisson 4 
Valhall, Udo Österberg 8 Manheim

S:t Örjan Stockholm1

FSM Carl Stefan Christensson 
och recipienden Ludvig Enger

I avsaknad av en förkyld Mäs-
tare ryckte FSM Carl Stefan 
Christensson in som Mästare. 
Det var inte första gången han 
gjorde det så vanan fanns. Lo-
gen besöktes även av en promi-
nent broder i S:t Örjan, nämli-
gen OHL Karl Gunnar Roth. I 
samband med ritusen tilldelades 
FSM Carl Stefan Christensson 
och Sk Peter Carlsson Loger-

nas Hederstecken utdelad av Heimdals FSM Charlie Magnusson 
på uppdrag av OSM. De är mer än väl förtjänta av utmärkelsen. 
Efter avslutad ritus samlades alla i matsalen för en uppsluppen 
brödramåltid. Som vanligt hade vår Mu placerat ut små lappar 
med egenhändigt författade texter, som lämpade sig för unison 

    Faktaruta
Grad VII: Sanningens Grad
Datum: Lördagen den 17 mars 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 61

 Gotheim Jönköping

Vid detta tillfälle fick Gotheimbröderna nöjet att besöka Gungners 
vackra ordenslokal i Borås, denna lokal vilken man hyr av Svarta 
Örn har varit Gungners hemvist alltsedan man instiftades. Vi hade 
glädjen att gästas av OHL Lars-Erik Furuskog, OM Hans Wall-
berg, OR Fredric Björk, Ex OD Jon Asp, Broder Jonas Anders-
son från Solheim och Stig Andersson från Withala, Stig var denna 
afton recipient hos oss. Vesthavsbröderna som var på plats var 
inte mindre än 19 bröder som gemensamt i hyrd buss styrt kosan 
till Borås, mycket trevligt initiativ som fler bör försöka arrange-
ra så att vi blir många som kommer till våra möten i Storlogen. 
SLM Ulf Jaremo har verkligen blivit varm i kläderna i sin roll som 
Mästare och genomförde en stämningsfull och njutbar ritus både 
för våra recipienter och oss övriga Bröder. När kapitelsalen var 
avdukad så stod matsalen dukad och klar för att ta emot oss hung-
riga och törstiga bröder. Vid måltiden talade OR Fredric Björk 
till Orden. Fredric gjorde en liten tillbakablick och talade bl.a. 
om vad tiden i Orden inneburit för honom, hur har det förändrat 
mig? Vad har Ordens filosofi givit och inte minst den fantastiska 
sällskapliga samvaro som tiden i orden givit. Fredric berörde vår 
hjälpverksamhet och tycker att ”Vi är lite blyga”, ut och tala om 
vd vi gör för ungdomar och medmänniskor.  SLM Ulf talade till 
våra recipienter kring dagens grad och berörde varför man skall 
hålla sig till sanningen, jo för då behöver man inte komma ihåg 

Recipiender och gäster 
vid Gotheims Grad VII 
den 17 mars i Borås. För 
namn på recipienderna 
se Befordrade Bröder

vad man har sagt. Om man är trovärdig och sanningsenlig så är 
man en PÅLITLIG medmänniska, en person som finner och ger 
stöd till dem runt omkring sig. För recipienterna talade Ingemar 
Karlsson, Vesthav, som uttryckte sin glädje över att det idag varit 
en ”go gäng” som fått graden. Bifrost bygger broar och är nyckeln 
till varandra. Vi tycker om våra bröder. Mästarebordets blommor 
gick till dels Gungners Mästare Anders Svenningsson som tack för 
en väl arrangerad logeupplevelse för oss bröder och vår YL Bengt 
Nilsson erhöll en bukett från Mästarebordet. Storlogens nya Mun-
skänk Mats ”Macke” Petersson genomförde därefter lottdragning 
och i samband med detta uttryckte Mats sin glädje över den hjälp 
han fått av sina nya kompisar i Borås. Dagen avslutades med att vi 
önskade varandra trevlig sommar men att vi förhoppningsvis ses 
vid Rikstinget i Karlstad före sommaren intågan.

Rolf Hackzell
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    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Torsdagen den 15 mars 2018
Antal besökande inkl. recipiender: 25
Recipiender: Ronny Erhardsson, Johan Lööf
Gäster: OK Olavi Ollikainen, M Bernt Carlsson, Jonas Carlsson, 
Olle Claesson, Johan Kenneberg 32 Runrike, Göran Mattisson, 
Harald Ortliden 4 Valhall

Efter avslutad ritus samlades alla besökare i Militärsällskapets 
magnifika matsal för den traditionella brödramåltiden. De många 
middagstalen inleddes av OK Olavi Ollikainen, som utvecklade 
begreppet ”kunskap”. Ett begrepp som han menade inte kunde 
kännas tungt men kanske mer ansvarsfullt. Han välkomnade även 
de nya kunskapsbröderna till rätten att nu få bli faddrar åt nya brö-
der. Därefter lämnades ordet till M Bernt Carlsson, som tog till-
fället i akt att redogöra för det nyligen genomförda Mästarmötet. 
Bifrosts problem är det minskande antalet bröder i landet och vad 
som kan göras för att ändra på denna negativa utvecklingskurva. 
Många förslag hade diskuterats och många bollar kastats upp i 
luften, men konsensus tycks ha varit att problemet bottnar till stor 
del i en fråga om marknadsföring. 
Vad kan göras för att vi skall synas bättre och skapa intresse för 
vår Orden? Kanske måste vi bli mer öppna och göra avkall på 
hemligheterna runt Bifrost. Problemet söker fortfarande sin lös-
ning. Vår M Holger Andersson tog så till orda och välkomnade 
recipienderna i den nya graden. Han spann vidare på begreppet 
”kunskap” och kom in på Platons definition av begreppet. Denne 
konstaterade en gång vid civilisationens begynnelse att tro och 
fördomar ej kan jämföras med kunskap. Johan Lööf tackade på sin 
och sin medrecipiends räkning för den erhållna graden och för det 
förtroende som visats dem genom att få motta den. 
Han beskrev den vänskap han känner inom Bifrostkretsen och 
att han funnit ett stort nöje i att besöka andra loger i Stockholm 
och dess omkrets. Efter avslutad måltid samlades alla i de trevliga 
sällskapsrummen där olika kungligheter från svunna tider blick-

ade ner på oss från vack-
ra porträttmålningar. Allt 
under intagande av kaffe, 
kaka och någon avec.
    

Referent & Fotograf 
Bo Haufman

Ronny Erhardsson, M 
Holger Andersson och 
Johan Lööf

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Torsdagen den 26 april 2018
Antal besökande inkl. recipiender: 26
Recipiender: Simon Lundmark, Daniel Petersson, Bengt Risinger 
Gäst: Miguel de Paula 5 Åsagård

Från väsnter Simon 
Lundmark, Daniel 

Peterson, M Holger 
Andersson och Bengt 

Risinger

Efter den genomförda 
gradgivningen samla-
des alla i Militärsäll-
skapets porträttfyllda 
matsal för den tradi-
tionella brödramål-
tiden. Porträtten av 
ett flertal kungar och 
prinsar blickade ner på bröderna och bevittnade den något upp-
sluppna tillställningen. ExOSM Karl-Gunnar Roth tog till orda 
med sitt tal till Orden. Karl-Gunnar har talets gåva och, som det 
uppfattades, talade helt improviserat om vår ordens ursprungliga 
stadgar. 

Han kom in på detaljer i stadgarna som vi i dag kan betrakta som 
självklara men som 1925, då Orden bildades, inte var så självkla-
ra. Våra stadgar säger att tilltalsordet bröder emellan skall vara 
”Du”. Självklart i dag men icke så år 1925. Kanske var man ”Du” 
med varandra vid logemötena men troligen var det ”herr” utanför 
logen. Han riktade sig även till dagens recipiender och pratade 
om vänskapens grad med den insikt i Bifrosts idé och som gör 
oss observanta på Ordens innersta mening. Han rekommenderade 
slutligen alla bröder att besöka andra loger och särskilt att delta i 
det kommande Rikstinget. M Holger Andersson höll talet till reci-
piendernas och gjorde därvid en längre utläggning om begreppet 
”Vänskap” och vad det betyder att verkligen ha vänner i livet. 
Hans avslutande anekdot uppskattades av alla. 

Daniel Peterson tackade å recipiendernas vägnar för den erhållna 
graden. Han förklarade att han hade vissa misstankar om vad som 
skulle hända i vänskapens tecken, samt tackade för det nya band 
han erhållit. Kvällen avslutades i sällskapsrummen med kaffe och 
kaka och kanske något mer.

Referent & Fotograf Bo Haufman

sång vid intagandet av vissa drycker. Talet till Orden hölls av FSM 
och han anspelade på Alla Hjärtans Dag, som inföll just denna 
dag. Han kom även in på dagens gradgivning och innebörden 
av Friheten, som är grundbulten i vår verksamhet. Han riktade 
sig även till kvällens nyintagne broder och välkomnade honom i 
vår loge samt förklarade för honom allt trevligt han kan vänta sig 
framledes i kretsen av Bifrostbröder. Ludvig Enger, kvällens ende 
recipiend, tog tillfället i akt att tacka för graden och förklarade att 
de värden som han förstår gäller för en Bifrostbroder till alla delar, 
stämmer med hans egna. Han betonade innebörden av gemenskap 
bröder emellan, som han ansåg vara utvecklande både för egen del 
och för andra. Kvällen avslutades på sedvanligt sätt med kaffe och 
en tårtbit jämte lotteridragning. Undertecknad hade nöjet att få gå 
hem med en vinst i fickan.

Referent & Fotograf Bo Haufman

Kräftkapitel den 9 augusti
Stockholmslogerna S:t Örjan, Valhall, Åsagård och 
Manheim inbjuder samtliga bröder till sommarkapitel i 
Frihetens Grad torsdagen den 9 augusti 
i Ordenslokalen, Klara Östra Kyrkogata 8

Program:
18.00 Samling och försäljning av måltidsbiljetter
18.30 Recipienderna samlas i mottagningsrummet
19.00 Gradgivning Grad I
21.00  Ca. Brödramåltid

Välkomna 
önskar Holger-Bengt-Kent-Klas

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt Installation
Datum: Onsdagen den 14 februari 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 40
Recipiender: Staffan Wiberg, Tomas Johansson, Mikael 
Johansson och Anders Höök
Gäster: OL Bo Löfgren

2  Eyrabro/Havamal Örebro

Överst fr.vä: 
Kjell-Arne Isulv, 

M Sven Dahlberg, 
OL Bo Löfgren, 

Torbjörn Näslund, 
Lars-Inge Olsson. 
Nederst från vän-
ster: Recipiender 

Mikael Johansson, 
Staffan Wiberg, 

Anders Höök och 
Tomas Johansson

Gradgivningen avlöpte på sedvanligt vis, alltså på ett bra sätt.
Till denna gradgivning i frihetens tecken hade vi celebert besök 
av OL Bo Löfgren. Han hade kommit för att återinstallera vår 
Mästare Sven Dahlberg för ytterligare två års förordnande, som 
gäller fram till sista december 2019. Han utdelade också ut LBT 
(Logernas Belöningstecken) till Torbjörn Näslund och Lars-Inge 
Olsson samt LHT (Logernas Hederstecken) till Kjell-Arne Isulv. 
Vid Brödramåltiden, som avnjöts under mycket sorl och prat, brö-
derna verkade stortrivas. 

OL Bo Löfgren tog till orda med att tacka för gästfriheten och 
tyckte att gradgivningen var alldeles utmärkt. Han berättade också 
om vad OD sysslar med just nu, och det är att åka till de loger i 
landet som ska ha nya Mästare. 
I År är det åtta nya Mästare som skall installeras och några åter in-
stalleringar. Det har blivit något lättare i och med att förordnandet 
nu gäller i två år. Han fortsatte med att berätta att Rikstinget 2025 
kommer att vara i Stockholm samtidigt som Bifrostorden fyller 
100 år, och det blir jubileumsfest i Stadshuset i Stockholm. Talet 
till recipienderna hölls av Mästaren som talade om att ordensvä-
sendet härstammar från medeltiden och att många ordenssällskap 
vilar på kristen grund. Dock inte Bifrostorden. Gradbandet som 
alla bär visar hur långt man kommit på Bifrosttrappan. 

Broder Daniel Sjökvist passade på att tacka alla de bröder som var 
med vid Nisse Sindmarks begravning. Änkan Marianne Sindmark 
uppskattade verkligen när bröderna gjorde brödraringen vid kis-
tan. Broder Tomas Johansson höll talet från recipienderna och en 
anledning till att han gick med var han var nyfiken på ordenslivet 
och på nya bekantskaper i Orden. 
Mästarbordets blomma erhöll broder Lars-Olov Torstensson som 
varit broder sedan 1971. Det uppdagades då att han inte fått vete-
rantecknet. Då tog OL och gav honom detta tecken på stående fot. 
Efter brödramåltiden blev det kaffe samt lottdragning. 

Referent Kjell-Arne Isulv. Fotograf Daniel Sjökvist

                                                                                                                                                             

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad med parentation
Datum: Onsdagen den 4 april 2018
Antal besökare inkl. recipiend: 43
Recipiend/Fadder: Jesper Persson/Daniel Sjökvist
Gäster: OC Anders Randelius, M Nils Erik Carlevad, 25 Alvheim; 
Berndt Larsson 25 Alvheim; Rolf Johansson 14 Solheim; Lars 
Mathsson 14 Solheim; Erik Netz 3 Aroshus

Dagens gradgivning av Grad I gick i både dur och moll. Det som 
var dur var att vi fick en ny broder, recipienden Jesper Persson 
och det som var moll var att vi hade parentation över tre bröder, 
nämligen broder Rolf Sundström, broder Lars Sahlberg och bro-
der Nils-Olov Sindmark. Något som också var i dur var att en 
återvändare återkom, nämligen Lars Erik Frid som har Grad I se-
dan tidigare. Ritusen avlöpte utan missöden och recipienden fick 
sina insignier och delgavs Ordens lära i denna grad. Fadderbrevet 
delades ut till broder Daniel Sjökvist. Vid denna gradgivning hade 
vi flera gäster, namnen finns i faktarutan. Broder Erik Netz sade 
en del om broder Nils-Olov Sindmark, som var en barndomsvän 
från Västerås. Nils-Olov hade haft en del olika yrken innan ha 
blev präst. Talet till recipienden hölls av både OC Anders Rande-
lius och vår Mästare. OC berättade att den DU-reform som Bror 
Rexred drog igång på 50-talet inte var så speciellt nyhetsdanande. 
Att tilltala någon med DU fanns redan på 20-talet i Bifrostordens 
ritus för Grad I, och som ska gälla bröder emellan som tilltal.
Talet från recipienden hölls av broder Jesper Persson som tackade 
för en trevlig gradgivning och även ett tack till broder Daniel Sjö-
kvist, som hade bjudit in honom. Även återvändaren broder Lars 
Erik Frid tackade, för att han fick komma tillbaka. Det kändes 
mycket bra, tyckte han. Mästarbordets blomma fick återinträdde, 
broder Lars Erik Frid. En lyckad afton som avslutades med kaffe 
och lottdragning.

Referent & Fotograf 
Kjell-Arne Isulv

Stående: M Sven Dahl-
berg och OC Anders 
Randelius. Sittande: 

Återinträdde Lars Erik 
Frid och recipiend 

Jesper Persson

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Onsdagen den 14 mars 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 40
Recipiender: Peter Johansson och Mats Tidholm

Efter det att ritusen avlöpt utan incidenter och recipienderna fått 
sina gradband och delgivits Ordens lära i denna grad, så tog Mäs-
taren till orda, om att det är en hel del på gång utöver gradgivning-
arna. Det blir en bowling-kväll den 21 mars, boule-kväll den 20 
april och en dart-kväll den 18 maj. Den 24 mars ger Tirfing en grad 
VII i Karlskoga och buss kommer från Uppsala och plockar upp 
bröder efter vägen. Vid Mästarmötet den 9–11 mars i Södertälje 
blev det många nyheter från OD. Man ska bl.a. få visa gradbandet 
och logotypen ska göras mer synlig i samhället för att göra folk 
nyfikna och intresserade av Orden. Det som fortfarande ska vara 
är hemligt är ritus och hur kapitelsalen smyckas. Vid brödramål-
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    Faktaruta
Grad V: Trohetens Grad
Datum: Onsdagen den 9 maj 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 24
Recipiender: Magnus Karlsson och Jonas Mattisson

Nu var det dags för första halvårets sista gradgivning och den gick 
Trohetens tecken.Ritusen avlöpte utan missöden och de två reci-
pienderna fick sina insignier och delgavs Ordens lära i denna grad. 
Vid ordet fritt informerade vår Mästare om att det blir en klubbaf-
ton den 18 maj på restaurang La Pampa då det också ska tävlas i 
att bli logens dart-mästare för 2018. Det brukar naturligtvis bli en 
uppsluppen tävling. Därefter blir det TexMex-buffé. Första grad-
givningen  i höst blir en Grad I den 12 september och då införs en 
nyhet. Då blir det Happy Hour mellan kl 17.30 och 18.30. Och då 
kan alla komma oavsett grad, för en trevlig samvaro med dryck och 
något enkelt att spisa. Höstens program är framtaget och finns på 
portalen. Vid brödramåltiden höll Mästaren talet till recipienderna. 
Vandringen på Bifrost-trappan har nu gått ytterligare ett trappsteg 
för recipienderna. Nästa gradgivning för de två recipienderna blir 
Grad VI och då också Storlogen Tirfing. Men det gäller att aldrig 
släppa taget om Grundlogen, där allting startade. Talet från reci-
pienderna hölls av Magnus Karlsson, som höll ett magnifikt tal, 
som bl.a. gick ut på att vara närvarande så mycket som möjligt vid 
gradgivningarna. Mästarbordets blomma fick broder Daniel Sjök-
vist som fick vara både Dirigent och Talare under gradgivningen. 
Som avslutning önskade Mästaren alla en underbar sommar.

Referent & Fotograf 
Kjell-Arne Isulv

                                                                                                                                  
Stående: M Sven Dahlberg
Sittande recipienderna Jonas 
Mattisson och Magnus Karlsson

tiden höll Mästaren talet till recipienderna och han talade om att 
vänskap innefattar också sympati, empati och ärlighet.
Talet från recipienderna hölls av broder Peter Johansson som 
tackade för en trevlig gradgivning och att de har känt sig mycket 
välkomna i logen. Han tackade speciellt de bröder som ser till att 
allt fungerar inför varje gradgivning och brödramåltid. Bland de 
församlade bröderna fanns tre bröder som hade grad I. De fick na-
turligtvis inte komma in i kapitelsalen utan fick stanna utanför och 
vara med på brödramåltiden. Det är tyvärr inte ofta som de kom-
mer bröder av lägre grad till en gradgivning. Detta är hedervärt. 
Till brödramåltiden så blev det sång och spel av vår eminente tru-
badur, broder Åke Holt, som framförde några trevliga sånger bl.a. 
den roliga Askersundssången, som gav upphov till allmänt skratt.
Mästarbordets blomma fick broder Sk Jan Antonsson som har fyllt 
70 år, men som inte var hemma vid den viktiga dagen. Som av-
slutning blev det sedvanligt kaffe med lottdragning.      

                                                                                                     
Referent & Fotograf 

Kjell-Arne Isulv

Stående: FSM Tommy 
Pemer, M Sven Dahl-
berg och ASM Daniel 
Sjökvist.
Sittande: Recipiender 
Peter Johansson och 
Mats Tidholm

    Faktaruta
Loge utan reception 
Datum: Onsdagen den 28 februari 2018
Antal besökande: 27

  Aroshus Västerås3

Den nyblivne Mästaren Peter Edman förde för första gången logen 
i kapitelsalen på ett utmärkt sätt utan någon märkbar nervositet. 
Han hade till sin hjälp ett direktorium där flera bröder fått fortsatt 
förtroende och är vana vid sin befattning. Vid brödramåltiden höll 
M Peter Edman talet till Orden. Han hade förberett ett tal till Grad 
II som var planerad, men mycket gick att applicera på en loge utan 
reception. Han refererade till Nisse Sindmarks betraktelse av grad 
II och poängterade därifrån beskrivningen hur vi skall förhålla oss 
till varandra och till Orden med tonvikt på omvårdnad. Efter att 
maten låtit sig väl smakas delade M ut Mästarbordets blommor till 
ExM Pär J Johnsson för hans nedlagda arbete, inte minst i sam-
band med Rikstinget, och för att han är en bra resurs i framtiden.

Referent Bo Hedlund

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Onsdagen den 28 mars 2018
Antal besökande inkl. recipiend: 33
Recipiend: Tommy Gullberg
Gäst: Andreas Lagerlöf 32 Runrike

När nyutnämnde M Peter Edman för andra gången genomförde 
en gradgivning gick det alldeles utmärkt och han verkar redan 
vara varm i kläderna. Efter avslutad gradgivning samlades alla till 
brödramåltid varvid talet till Orden hölls av OC Anders Randelius 
som sade att Grad III förr var den sista graden i grundlogen. Där-
efter gavs graderna IV, V, VI i en landskapsloge och sedan grader-
na VII, VIII, IX i storlogen. Han meddelade också att Stiftelsen 
Bifrostbågen hade utvecklats på ett bra sätt så att man nu har möj-
lighet att dela ut ett stipendium. Talet till Recipienden hölls av M 
Peter Edman som menade att kunskap är mödosamt att inhämta 
men lätt att bära. Alla kan inte allt men tillsammans vet vi mer. 
Recipienden Tommy Gullberg tackade för graden och sade att han 
kände sig hedrad att få vara med i brödragemenskapen.  Ju mer 
man deltar ju mer känner man sig välkommen och han ser fram 
mot att vandra vidare i graderna. Mästarbordets blomma erhöll 
Hans Carlsson för sin insats som lotteriansvarig.
    Referent Bo Hedlund. 

Fotograf Roger Pistol

Fadder Leif Appelblad, 
recipiend Tommy 
Gullberg och M 

Peter Edberg

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Onsdagen den 25 april 2018
Antal besökande inkl. recipiender: 39
Recipiender: Joachim Al-Kayer och Fredrik Cederström
Gäster: Åke Björk, Lars Bylund, Leif Folkesson, Thomas Hagberg, 
Sven-Erik Lönnberg, Anders Mathsson och Sven Olsson samtliga 
från Logen 19 Gagnrad

Fr v. Fredrik Cederström, 
Joachim Al-Kayer, M 
Peter Edman och fadder 
Sven-Erik Hansson

Det är alltid trevligt att få 
besök från andra grundlo-
ger. Denna kväll gästades 
vi av 7 bröder från Logen 
19 Gagnrad, med vilka 
vi under åren haft många 

trevliga utbyten, som såg till att brödraskapet inom vår Orden 
hålls vid liv. I kapitelsalen framförde Anders Mathsson en häls-
ning från bröderna i Borlänge och Bo Johnsson meddelade att vår 
broder Eric Netz hade ramlat i hemmet och inte kunde närvara i 
kväll. Fredrik Cederström, som fyllt 50 år uppvaktades med en 
röd ros och fanfar. Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av 
ExM Torsten Östlid som menade att trots att Ritualen är åldersti-
gen passar den fortfarande in i vårt nuvarande samhälle. Det har 
gjorts många försök att ändra i texten men det är svårt att formlera 
någonting bättre. Talet till recipienderna hölls av M Peter Edman. 
Han sade att vänskapen är det bästa vi har bland oss. En vän är en 
som känner dig och vet vad du står för och accepterar dig som du 
är. För recipienderna talade Fredrik Cederström och han sade att 
vänskap är ” som att kissa på sig”, alla ser det men det är bara du 
som känner det. Anders Mathsson inbjöd till speedwaykväll med 
efterföljande ”Jansson” framöver. Mästarbordets blomma erhöll 
Lars Johnsson för sitt utmärkta arbete med siffrorna.

Referent Bo Hedlund. Fotograf Roger Pistol

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt Installation
Datum: Onsdagen den 21 februari 2018
Antal besökare Inkl. recipiender: 30
Recipiender/Fadder: Daniel Wallberg/Stellan Johansson, Stefan 
Janzén/Olavi Ollikainen
Gäster: OR Fredric Björk, OK Olavi Ollikainen, SLM Björn 
Torstenius Heimdal, Stig Axelsson 8 Manheim, Tomas Hellsten 
27 Odinsal, Andreas Lagerlöf 32 Runrike

Valhall Stockholm4

Denna kväll fick frihetens röda färg lysa upp kapitelsalen, men 
först samlades bröderna för lite trevlig samvaro och förfriskning-
ar i baren. M Bengt Hellström genomförde ritus där två förvän-
tansfulla recipiender upptogs i brödraskaran. Logens M Bengt 
Hellström förklarade verksamhetsåret 2017 avslutat. FSM Stellan 
Johansson höll ett tal till avgående Mästaren och överlämnade en 
påse med okänt men säkerligen gott innehåll. I högtidlig proces-
sion infördes Ordens Styrande Mästares sändebud OR Fredric 
Björk vilken enligt ordens konstitution och ritus återinstallerade 
Broder Bengt Hellström som Mästare i Logen 4 Valhall. YL Peter 

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad 
Datum: Onsdagen den 21 mars 2018
Antal besökare Inkl. recipiender: 27
Recipiender: Urban Hiärne, Mathias Michelson, Stefan Wallin
Gäster: OK Olavi Ollikainen, M Thomas Andersson 27 Odinsal, 
ExM Tomas Hellsten 27 Odinsal, Miguel de Paula 5 Åsagård, Udo 
Österberg, Glenn Hansson 8 Manheim

Denna kväll var kapitelsalen smyckad i Vänskapens varma färg 
som fick lysa upp, men först samlades bröderna för lite trevlig 
samvaro och förfriskningar i baren. M Bengt Hellström genom-
förde ritus där tre förväntansfulla recipiender upptogs i brödras-
karan. 
Vid brödramåltiden berättade ExSLM Per Dyberg om ordens stif-
telser och den hjälpverksamhet som Bifrostorden bedriver genom 
stiftelserna och som delar ut stipendier. Den sällskapliga samva-
ron kommer liksom på ”köpet” vid varje logekväll. Olavi utveck-
lade ”vad är en vän?” Vad är skillnaden mellan en kompis och en 
vän? Det heter ju att delad glädje är dubbel glädje, därför ska man 
inte vara rädd för att öppna upp mot nya människor. Se en männ-
iska i ögonen och le, det kan få oanade effekter. Stefan Wallin höll 
recipiendernas tal och tackade för förtroendet att gå vidare inom 
läran om Bifrostorden. Lottdragning och kaffe avslutade kvällen.

Referent & Fotograf Hans-
Owe Hidlund

Bakre raden från vänster: 
OK Olavi Ollikainen, M 

Bengt Hellström. Främre ra-
den: Stefan Wallin, Mathias 

Michelson och Urban Hiärne

Kimander avtackades för sin tid som YL. Logens återinstallerade 
Mästare utnämnde biträdande bröder samt ersättare och föresta-
vade tjäntemannaeden samt handfäste densamma. Brr Stellan Jo-
hansson, Jan Rojsek, Staffan Wiklund och Rolf Lindh fick ur OR:s 
hand ta emot LBT. Brr Peter Kimander och Mauritz Rudebeck 
fick ur OR:s hand ta emot LHT. Broder Per Schröder som nyligen 
fyllt 60 år uppvaktades med blommor. Lennart Hjelm som varit 
sjuk en längre tid tackade känslosamt bröderna som hållit kontak-
ten med honom och stöttat. Olavi Ollikainen påminde om nästa 
Bifrostlunch den 6/3 som håller till på restaurang Axela Götgatan 
73. Brödramåltiden innehöll som vanligt många trevliga sånger 
i sällskap med lika trevliga drycker och god mat. Mästarbordets 
blommor förärades SLM Björn Torstenius.  Lottdragning och kaf-
fe avslutade kvällen.

Referent & Fotograf 
Hans-Owe Hidlund

Bakre raden från 
vänster: OR Fredric 
Björk, Stellan Jo-
hansson, M Bengt 
Hellström, OK Olavi 
Ollikainen. Främre 
raden: Stefan Janzén 
och Daniel Wallberg
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    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Torsdagen den 8 mars 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 32
Recipiender: Anders J Andersson, Miguel de Paula 5 Åsagård
Gäster: OH Karl-Gunnar Roth, OH Lars Ullman, IOEM Yngve 
Strindholm, IOEM Tom Stjernschantz, Per Dyberg, Harald 
Ortliden, Göran Mattisson 4 Valhall, Ulf Adelstrand och Carsten 
Bach Kristiansen 8 Manheim

 Åsagård Stockholm 5

Åsagård gav två bröder grad II på internationella kvinnodagen: 
Miguel de Paula, som blev logebroder i augusti 2017, och Anders 
J Andersson, som blev logebroder 2014. Den sistnämnde trivdes 
utmärkt i Frihetens grad under lång tid, men blev till slut lockad 
av vad som döljer sig i Vänskapens grad. Tillsammans med de ny 
dekorerade bröderna hälsades också Erling Johansson tillbaka till 
Bifrostorden.

Referent K.A. Fotograf 
Charlie Magnusson

M Kent Andersson, reci-
piend Miguel de Paula, 
Erling Johansson (återin-
träde), recipiend Anders J 
Andersson

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Torsdagen den 12 april 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 36
Recipiender: Magnus Fogelberg, Patrik Vuorela, Mats Ekdahl
Gäster: OK Olavi Ollikainen, OH Karl-Gunnar Roth, IOEM Yngve 
Strindholm, IOEM Tom Stjernschantz, SLM Björn Torstenius 
Heimdal, Johan Lööf, Leif Persson 1 S:t Örjan, Rickard Axelsson, 
Mikael Ollikainen 4 Valhall, Ulf Adelstrand, Stig Axelsson, Carsten 
Bach Kristiansen, Bertil Klang, Bo Klang 8 Manheim, Michael 
Vogtmann 12 Nicopia

Intresset av att vara med i Bifrostorden är stort och Åsagård be-
viljade i mitten av april tre nya bröder inträde i Frihetens grad. 
Logens inre ledsagare Rolf Lundgren är fadder till två av dem 
(Magnus Fogelberg och Mats Ekdahl) och FSM Marko Salonen 
är fadder till den tredje (Patrik Vuorela). Vid brödramåltiden höll 
OH Karl-Gunnar Roth ett inspirerande tal till Orden och skatt-

mästare Petri Salonen ett 
känslofyllt tal till kvällens 
recipiender.

Referent K.A. Fotograf 
Charlie Magnusson

Fadder Rolf Lundgren, 
recipienderna Magnus 
Fogelberg, Patrik Vuorela 
och Mats Ekdahl samt M 
Kent Andersson

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 16 februari 2018
Antal besökande inkl. recipiend: 27
Recipiend: Victor Hermansson

Junehus Jönköping7

Fr.v.  M Jörgen Steen, reci-
piend Victor Hermansson med 

fadder Jan Lithman

Så var det dags igen för en 
trevlig Bifrostkväll. Efter en 
väl genomförd ritus var det 
som alltid dags för brödramål-
tiden. Några snapsvisor kling-
ade glatt till maten. Vår M har 
en förkärlek till en speciell visa, den om ”måsen som satt på en 
klyvarbom ”med flera verser som vi inte missade denna kväll. M 
höll talet om hur viktig vänskapen och dess betydelse är för oss 
alla. Recipienden Victor Hermansson tackade för att han så hög-
tidligt blivit upptagen i vår Orden och tackade även sin fadder för 
hans medverkan till att han fått komma med i vår gemenskap.
Efter kaffe och avec kom lotteridragning igång och några flas-
kor vin försvann snabbt från vinstbordet. Mästarbordets blommor 
överlämnades denna gång till broder Assar Åberg för att han med 
kort varsel ställde upp som YL denna kväll.

Referent & fotograf Jonny Ejderbring

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 23 mars 2018
Antal besökande inkl. recipiend: 37
Recipiend: Joakim Sandahl

Vi väntar fortfarande på vårtecken här i Jönköping men inget har 
visat sig ännu. Snö i stora uppskottade högar finns nästan överallt 
och temperaturen ligger på 4 grader minus denna fredag, då vi åter 
samlades i Logen 7 Junehus inför kvällens Grad III.
Det som skulle skilja alla andra logekvällar åt var att vår FSM 
Christer Jörliden skulle axla Mästarrollen eftersom M Jörgen 
Steen av personliga skäl inte kunde närvara. Kvällens M Christer 
Jörliden öppnade och förde ritus tillsammans med tjänstgörande 
bröder på ett mycket bra och föredömligt sätt. Eftersom Påsken 
inte var långt borta bestod aftonens brödramåltid av en påskbuffé 
av bästa slag. Efter hyllning till fosterlandet var det dags för talet 
till vår Orden som hölls av kvällens M Christer Jörliden, han ut-
tryckte hur viktigt det är att vår Orden och loge är stabil och har 
en tillväxt så att alla bör kunna ha en möjlighet att gå hela vägen 
inom vår Orden. Han påminde också om att alla bröder måste se 
till att skriva under den nya samtyckeslagen GDPR för hantering 
av persondata som ska in till kansliet.  En påskbuffé kräver ju en 
del ädla drycker så ett flertal skålande blev det.  En stund senare 
var det dags igen för M Christer Jörliden att framföra talet till 
dagens recipiend som handlade om kunskapens betydelse för oss 
alla och hur viktig lärdom är inte minst av sig själv. Kvällens re-
cipiend Joakim Sandahl uttryckte i sitt tacktal sin tacksamhet att 
fått komma med i Bifrostorden och vår loge. Efter kaffet och lot-
teridragning var ordet begärt av kvällens FSM Jonny Ejderbring 

    Faktaruta
Grad V: Trohetens Grad 
Datum: Fredagen den 27 april 2018
Antal besökande inkl. recipiend: 32
Recipiender: Peter Swalander, Peter Wernersson

Så var det dags för vårsäsongens sista möte inför sommaruppe-
hållet. Ett flertal bröder som inte besökt logen på ett tag var med 
denna gång vilket var glädjande. M Jörgen Steen öppnade kapitlet 
och genomförde ritus tillsammans med tjänstgörande bröder på 
ett stämningsfyllt sätt. Dagens recipiendtal hölls i kapitelsalen då 
flertalet bröder av lägre grader hade hörsammat uppmaningen att 
komma till brödramåltiden och deltaga i gemenskapen, vilket var 
glädjande. M Jörgen Steen började talet till recipienderna med att 
säga” idag har ni blivit upptagna i den inom grundlogens högsta 
grad Trohetens Grad och därmed vandrat hälften av den stig vi 
alla går mot –den Styrande Viljan, Ordens högsta Grad vilket är 
X.  Nästa gång ni har möjlighet till att befordras kommer det att 
ske hos Storlogen Gotheim. Brödramåltiden var som vanligt av 
hög klass och avnjöts i trevlig brödraanda.  Talet till vår Orden 
hölls av M Jörgen Steen. Det var så dags för Peter Swalander att 
hålla ett mycket trevligt tacktal från de två recipienderna och han 
betonade att Peter och Peter såg fram emot en fortsatt vandring 
inom vår Orden. Mästarbordets blommor förärades ett flertal brö-
der denna kväll.
Hans Netz som nyligen fyllt 75 år och till Roger Bergqvist som 
fyllt 60 år. En ros gavs även till alla i logens direktorie som en 
uppmuntran till fortsatt gott arbete. M Jörgen Steen önskade oss 
en riktigt trevlig sommar och att vi laddar upp inför höstsäsongen.

Referent & Fotograf Jonny Ejderbring

Från vänster 
Kenneth Johans-
son fadder till 
Peter Werners-
son, M Jörgen 
Steen samt Peter 
Swalander

som framförde ett stort tack till Christer Jörliden som på ett utom-
ordentligt bra sätt genomfört aftonens ritus och talade samtidigt 
som han överlämnade Mästarbordets blommor till allas bröders 
applåder.

Referent och fotograf Jonny Ejderbring                                                                    

Från vänster 
Eiron Johans-
son fadder, 
M Christer 
Jörliden, Reci-
piend Joakim 
Sandahl samt 
fadder Göran 
Sandahl

    Faktaruta
Loge utan reception samt Installation
Datum: Torsdagen den 8 februari 2018
Antal besökare: 53
Gäster: OH Tomas Östman, OK Olavi Ollikainen, OI Allan Jensen, 
OHL Karl-Gunnar Roth 1 S:t Örjan, OHL Lars Ullman 5 Åsagård, 
IOEM Göran Kimell 4 Valhall, IOEM Tom Stjernschantz 5 Åsagård, 
IOEM Yngve Strindholm 5 Åsagård, IOEM Christer Smedh, M 
Björn Torstenius Heimdal, M Holger Andersson 1 S:t Örjan, M 
Bengt Hellström 4 Valhall, Johan Lööf 1 S:t Örjan, Per Dyberg 4 
Valhall, Hans-Owe Hidlund 4 Valhall, Lars Lundgren 4 Valhall

8  Manheim Stockholm

Ett femtiotal bröder samlades för årets första loge med Mästa-
rinstallation. Mästare Klas Lindström ledde ritus på sedvanligt 
sätt helt felfritt och återinstallerades i sitt ämbete av OH Tomas 
Östman. Brödramåltiden för kvällen hade mycket uppskattat tema 
vilket var kött. Mästarbordets blommor gick välförtjänt till Willi-
am Jensen, som med kort varsel fick rycka in som inre ledsagare 
och skötte denna uppgift med stor säkerhet. Det märktes tydligt på 
den uppslupna stämningen att alla hade längtat ef-
ter årspremiären. Med stundande 90-årsjubileum 
går Logen 8 Manheim ett spännande år till mötes.

Referent & Fotograf Pasi Hyyrynen

M Klas Lindström återinstallerad logemästare 
och tillika glad lotterivinnare

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad 
Datum: Torsdagen den 22 mars 2018
Antal besökare inkl. recipiend: 46
Recipiend: Roger Lundberg
Gäster: OI Allan Jensen, IOEM Christer Smedh, SLM Björn 
Torstenius Heimdal, M Kent Andersson 5 Åsagård, M Johan 
Brundin 17 Grimner, Johan Lööf och Leif Persson 1 S:t Örjan, 
Göran Mattisson 4 Valhall, Miguel de Paula 5 Åsagård, ExM 
Bengt Widén 23 Forsete, Andreas Melin 27 Odinsal

På något sätt kändes det i luften att kvällen var ägnad åt vänskap 
när man redan i det inledande samkvämet möttes av leende och 
glada bröder, vänliga ord och gester. Ritus, anförd av M Klas 
Lindström, var som vanligt mycket väl genomförd. Mästarens tal 
vid brödramåltiden handlade självklart om vänskap - om allvaret 
och glädjen, om ansvaret och friheten med riktig vänskap. På vä-
gen hem kom jag på att alla leenden, vänliga ord och gester inte 
var unika just för ikväll. Dessa egenskaper är utmärkande bland 
bröderna i Bifrostorden. Det kändes bara lite mer påtagligt den här 
kvällen.

Referent Pasi Hyyrynen. 
Fotograf Nils Engerby

Kvällens recipiend Roger 
Lundberg, flankerad av M 

Klas Lindström och 
fadder Roger Uller
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    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Onsdagen den 25 april 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 46
Recipiender: Magnus Engdahl, Pasi Hyyrynen och Johan 
Jägerström 8 Manheim, Anders Fredriksson 1 S:t Örjan, Per 
Schröder 4 Valhall
Gäster: OSM Patrick G Lundeberg, IOEM Christer Smedh, SLM 
Björn Torstenius Heimdal, M Holger Andersson 1 S:t Örjan, Johan 
Lööf 1 S:t Örjan, Rurik Reenstierna 4 Valhall

Kunskap kan ofta vara en räddningsplanka om man saknar rutin. 
FSM Johan Wegelius visade tydligt exempel på detta när han med 
stadigt grepp premiärförde ritus i avsaknad av logens Mästare 
Klas Lindström som hade förhinder för kvällen. Väldigt lugnt och 
stilfullt. Vid ordet fritt informerade storlogen Heimdals Mästare 
Björn Torstenius om att Heimdal kommer att hålla en extra Grad 
VI den 21 september tillsammans med Tirfing. Han bad bröderna 
om hjälp att kontakta de bröder som stannat i Grad V och är svåra 
att nå av olika anledningar. OSM Patrick G Lundeberg påminde 
om de seminarier Manheim har för lägre grader för att ytterligare 
förkovra sig i Ordens kunskap. I talet till Orden tackade Johan 
Wegelius för det starka stödet från bröderna som fick honom att 
känna sig extra trygg för kvällen. Han reflekterade även över att 
han har många vänner från olika skeden i sitt liv bland recipien-
derna och övriga bröder. Mästarbordets blommor gick till Glenn 
Hansson som med kort varsel trätt in som YL. Recipiendernas 
tacktal hölls av undertecknad och handlade om flyktigheten och 
föränderligheten i kunskap - det som är vedertagen kunskap idag 
kan visa sig vara felaktigt imorgon.

Referent Pasi Hyyrynen. Fotograf Nils Engerby

Stående fr v An-
ders Fredriksson, 
Holger Andersson, 
Johan Wegelius, 
Per Schröder
Sittande fr v 
Magnus Engdahl, 
Pasi Hyyrynen, 
Johan Jägerström

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt Installation  
Datum: Fredagen den 23 februari 2018
Antal besökare inkl. recipiend: 27
Recipiend: Jimmy Wärn
Gäst: SLM Tomas Lindkvist Tirfing

9  Carolus Karlskoga

Denna kväll hade vi en recipiend vilket var glädjande, då vi har 
haft svårt att värva medlemmar, tidigare. Under förra året blev 
det faktiskt sex nya medlemmar. Skam den som ger sig. Vi hade 
också denna kväll, den stora äran att välkomna vår SLM Tomas 
Lindkvist från Tirfing, som under ritusen delade ut Logernas Be-
löningstecken till Broder Klas Ahlstrand, för all den energi som 
han lagt ned under åren. I övrigt förflöt gradgivningen som den 
skulle, givetvis. Brödramåltiden där broder Lars Wester kompo-

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad 
Datum: Fredagen den 16 mars 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 23  
Recipiender: Mikael Lindblad och Joakim Stenman

Då var det dags för en gradgivning i vänskapens grad och vi hade 
två recipiender denna kväll. Vi var ganska få bröder men många 
var bortresta av olika anledningar. Efter gradgivningen vidtog 
som vanligt brödramåltiden av hög klass. Vid kaffet en trappa upp 
fortsatte vi vår ritus, där M Hans rapporterade från Mästarmötet, 
då vi fick veta att alla bröder måste underteckna ett samtycke till 
hantering av persondata, samt en massa annan information som 
måste smälta in. Vi gick också igenom många detaljer som måste 
fungera lördagen den 24 mars, då vår storloge Tirfing ger en Grad 
VII i Karlskoga. Insamlingen i kväll inbringade hela 401 kr. Mäs-

tarbordets blommor 
gick i kväll till vår 
broder Sven Karls-
son, som också fyllde 
år samma kväll.

Referent & Fotograf 
Rolf Jansson

M Hans Wester 
tillsammans kvällens 
recipiender

    Faktaruta
Loge utan reception  
Datum: Fredagen den 20 april 2018
Antal besökare: 19

Då var det dags för en gradgivning som skulle ha varit i Kunska-
pens Grad, men tyvärr kunde inte vår recipiend medverka denna 
kväll. Det blev också manfall i direktoriet, då flera av oss var för-
hindrade, bl.a. vår Mästare Hans Wester och skrivaren Rolf Jans-
son m.fl. Som Mästare fick då FSM Christer Ericsson träda in 
som tjänstgörande Mästare och Ulf Johansson som tjänstgörande 
Skrivare. I övrigt så pusslades direktoriet ihop. Under vår ritus, 
så erhöll Yrjö Palonen Logernas Belöningstecken. Då detta var 
den sista logekvällen före sommaren, så var det dags för vår tra-

nerat förrätten. SLM Tomas Lindkvist berättade vilka loger som 
ingår i Tirfing, samt att han tyckte det jätteroligt att besöka oss, 
och att vi hade ökat medlemsantalet under förra året. Mästare 
Hans Wester förklarade de olika gradernas betydelse. Recipienden 
Jimmy Wärn tackade för graden, och höll ett trevligt tal.
Insamlingen i kväll inbringade hela 722 kr samt 2 euro. Mästar-
bordets blommor gick i kväll till 
vår Broder Anders Jones, som 
har varit krasslig, så M Hans 
skulle åka till honom och över-
lämna dessa.

Referent & Fotograf 
Rolf Jansson

Recipiend Jimmy Wärn flan-
keras av SLM Tomas Lindkvist 

och M Hans Wester

ditionsenliga sillbuffé, som våra bröder hade komponerat. I övrigt 
var det olika smårätter. Vid kaffet en trappa upp fortsatte vi vår 
ritus, där vi hade en trevlig samvaro.

Insamlingen i kväll inbringa-
de hela 437 kr. Mästarbordets 
blommor gick i kväll till vår 
broder Roland Johansson, som 
troget har fullgjort sina plikter 
som Intendent under många år.

Referent & Fotograf 
Ulf Johansson

Tjg M Christer Ericsson och 
broder Yrjö Palonen, som 
erhöll LBT

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 23 februari 2018
Antal besökare inkl. recipiend: 63
Recipiend/Fadder: Jan Ohlinder/Rune Melin
Gäster: OH Tomas Östman, ExM Sten Sjödahl, Nicklas Ångman 
34 Linneus

  Withala Vetlanda10

Fr. v. ExM Curt 
Sandberg, Jan 
Ohlinder, M Peter 
Wrethander samt 
OH Tomas Östman

Det var en välbe-
sökt kväll när Grad 
I skulle ges och när 
ny Mästare skulle 

installeras. Detta sista kapitel som M Curt Sandberg ledde genom-
fördes på ett mycket fint sätt. En ny broder fick lära om Frihetens 
Grad. Med anledning av sina 70-årsdagar fick Br Åke Grönqvist 
mottaga Standar och Br Hans Karlsson fick mottaga blommor. 
OH Tomas Östman delade ut Orden utmärkelsetecken. Brr Johan 
Idius och Bo Ivarsson erhöll LBT. Brr Nils-Jörgen Josefsson och 
Tommy Ivarsson erhöll LHT. Efter ordinarie kapitel skedde in-
stallation av ny Mästare. M Curt Sandberg höll tacktal och tack-
ade tjänstgörande bröder och lämnade ifrån sig kedja, kappa och 
klubba. OH Tomas Östman kallade fram Br Peter Wrethander 
som skulle tillträda som ny Mästare i Logen 10 Withala. Mästared 
avlades och så var vår nya Mästare installerad. Peters tjänstgö-
rande Brr kallades fram och välkomnades, allt mycket fint och 
högtidligt. Andra hyllningen till vår orden under brödramåltiden 
hölls av OH Tomas Östman där han tackade för gradgivningen 
och brödrakänslan i Withala. Han talade även om den sunda livs-
åskådningen inom Bifrost som hjälper oss att bära livet vedermöd-
or samt Bifrosts syfte och mål. Bifrost är ständigt aktuellt. Tredje 
hyllningen hölls av vår nyinstallerade Mästare Peter Wrethander 
där han talade om denna speciella kväll för honom och recipien-
den. För 17 år sedan satt han på recipiendens stol. Den nya Br Jan 
Ohlinder tackade för en fantastisk och omtumlande kväll där han 
fått syrhjälp från de flesta. En härlig kväll. ExM Curt Sandberg 
var nära tårar när han talade om hur bra 75-års jubileumet blev 

tack vare teamet. Han uttryckte även glädje över nya recipiender 
samt önskade M Peter Wrethander lycka till. Br Alf Bjerhag bi-
drog med spännande statistik: 40% av Brr närvarande fördelat på 
40% Gr I, 15% Gr II, 44% Gr III, 52% Gr IV, 54% Gr V, 0% Gr 
VI, 26% Gr VII, 50% Gr VIII 44% Gr IX samt 87% Gr X. En rörd 
M Peter Wrethander överlämnade Mästarbordets blommor till sin 
fadder Br Anders Kling. 

Referent Lars Bielke 
von Sydow. Fotograf 

Anders Kling

Mästarbordets blommor 
från M Peter 
Wrethander till fadder 
Anders Kling

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 20 april 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 52
Recipiend/Fadder: Fredrik Persson/Tommy Ivarsson, Christoffer 
Börjesson/Gert Axelsson   
Gäst: Sten Sjödahl 34 Linnéus

Från vänster 
Tommy Ivarsson 
(fadder), Fredrik 
Persson, Tjänst-
görande Mästare 
Joakim Asp, 
Christoffer Bör-
jesson och Gert 
Axelsson (fadder)

Denna kväll, in-
leddes med paren-
tation över vår hä-
dangångne broder, 
Sören Carme. 

Mästarbordets 
blommor gick till 
faddrarna

Som alltid är ritus 
väldigt högtidlig 
och manar till ef-
tertanke. Broder 
Sören kommer all-
tid att finnas kvar 
i våra minnen som 
en sann och hän-
given Bifrostbro-
der. Under kapitlet 
tjänstgjorde ikväll 
Joakim Asp som 
Mästare.

Tre glada hjälpsamma damer. 
Från vänster Anita Kling, Lotta Svensson och Monica Asp

Ordinarie Mästare Peter Wrethander fick ordna allt det sista inför 
gradgivningen ifrån sjuksängen. Det blev flera ändringar bland de 
tjänstgörande bröderna, men alla skötte sina åligganden med den 
äran. Joakim Asp kallade fram en broder som skulle uppvaktas 
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till Mästarbordet. Det var Tommy Oscarsson som nyligen fyllt 70 
år. Trots skämtsamma uttalanden om en ”gammal” man, så fram 
kom det en ”yngling” på nu drygt 70 år.  Tommy uppvaktades med 
en vacker blomsterbukett. Ingemar Dalsjö informerade om kom-
mande studiebesök hos Holsby Fönster i samband med brödrapro-
menaden nästa gång. Stefan Sandberg pratade om den tänkta öl 
provningen den 11 maj. För få bröder är anmälda (kanske fel valt 
datum?), så nytt försök görs till hösten. 

Ingemar Dalsjö höll talet till Orden. Han berörde då Bifrostordens 
stora möjlighet att skapa vänskap mellan bröder. 
Talet till logen och de nyintagna bröderna hölls som brukligt av 
tjänstgörande Mästare. Fredrik Persson och Christoffer Börjesson 
välkomnades och tilldelades Ordens konstitution med tillbehör. 

Den obligatoriska rosen till någon där hemma som tack för att vi 
fick låna brodern för kvällen, delades också ut. Alf Bjerhag infor-
merade bröderna om vem Prometheus var: Guden som stal elden.
Det meddelades att insamlingen i kapitelsalen till förmån för lo-
gens inre arbete inbringade 1 830 kr och att Mästarebordets blom-
mor tilldelades våra nyblivna faddrar Tommy Ivarsson och Gert 
Axelsson. 

Till sist kallades tre glada hjälpsamma damer in från köket. De 
fick mottaga varsin blomma ur munskänken Emil Ljunggrens 
hand. Det var väl kramarna han ville åt, förstås.

Referent Göran Straume. Fotograf Anders Kling

Withalaföretag som stöder Bifrost
Stöd dessa företag – De stöder Bifrostorden och logen 10 Withala

Christian Johansson tel.: 0383 - 76 11 30

Roger Johansson

Vi kan el, vvs och ventilation

www.holsbyfonster.se

Storgatan  13 E   Tel.: 0383 - 566 002
Öppet: månd-fred 10.00 - 19.00, lörd 10.00-15.00

Elteknik AB Avd Vetlanda

0383-140 65
- Din kontakt i branschen

www.elajo.se

El / Tele / Data / Larm / Kyla / Värme / Energi
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Roger Johansson

Christian Johansson Tel. 0383-76 11 30

Withalaföretag 
som stödjer

Logen 10 Withala

Withalaföretag som stöder Bifrost
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i Vetlanda AB

Lilla Nygatan 2, Vetlanda, tel. 0383-76 11 30 vx
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Tandvård för hel familjen – Barn och vuxna

Välkomna! Tel. 0383-123 23

SI-BYGG AB
Vetlanda 0383-132 34

M A R K E T I N G
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   Elektriska installationer 
Data - Tele 

CCTV - Passersystem 
Inbrott - Brandlarm 

Kyla - Värmepumpar 

www.elajo.se 

Elteknik AB Avd Vetlanda 

140 65 

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

Thor-Erik Rydén  

Storgatan 3 A Vetlanda

Vetlanda tel: 0383 - 132 34

Audio till Bil, Båt och Hem
för alla smaker och plånböcker

    Faktaruta
Loge utan reception samt Installation
Datum: Fredagen den 9 februari 2018
Antal besökare: 37
Gäster:  SLM Peder Grahn Ladulås, Jan-Eric Lindquist 12 
Nicopia

  Löfstad Tranås11

Från höger ses Peder 
Grahn, Kjell Borg, Lars 
Eriksson, Stig Bjelkered 
och Torbjörn Andersson

Årets första gradgivning 
blev tyvärr utan reception i 
och med att tänkbar lämnat 
återbud. Men vad gjorde 
det när vi istället gästades 

av SLM Peder Grahn och för första gången även Tranåsbördige 
Jan-Eric Lindquist, som är bror till vår tidigare och sedan en tid 
avlidna M Lars Lindquist. Så det blev ett i många tycken både kärt 
och givande mottagande för både gästande och även för besökande 
Löfstadbröder. Det genererade i många fina och uppskattade min-
nen från dåtid. Stämningen infann sig redan före gradgivningen. 
Under logemötet dekorerade också SLM Jan Eriksson med Lo-
gernas Hederstecken och bröderna Kjell Borg och Stig Bjelkered 
med Logernas Belöningstecken. Närmast på programmet var att 
vår M hade dragning i det årliga Fadderlotteriet där 1: a pris gick 
till Johan Törnvall, 2: a pris till Martin Pettersson och slutligen 
3:e pris Krister Rydholm. Sedan informerade M om kommande 
gradgivningar Efter genomförd Loge utan reception ställde tjänst-
görande snabbt om till Installationsloge där FSM fick äran att ge 
sittande M blommor samt nåra väl valda ord, för verksamhetsåret 
2017. Närmast var det sedan även Mästarens roll att kalla fram 
nåra nya tjänstgörande bröder som fick avlägga tjänstemannaeden 
och sedan inta sina nya platser i Kapitelsalen. Munskänken ja, är 
man jourhavande viltvårdare så kan det bli utryckning när som 
helst, så blev fallet denna kväll. Som tur är så kan vi i sådana fall 
förlita oss på hans ersättare Weine Gustavsson som höll ställning-
en på ett galant sätt. Till brödramåltiden var vi 36 bröder. Kvällens 
insamling resulterade i 680 kronor som oavkortat går till logens 
välbefinnande. Och spänningen var ooliiiderlig inför kvällens av-
slutande lotteri, med glada vinnare men desto flera förlorare. 

Referent & Fotograf Thomas Ehn

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 9 Mars 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 31
Recipiender: Conny Major, Göran Sparrlöf

Då vår loges Mästare denna kväll var upptagen med Mästarmöte i 
Södertälje fick FSM Thomas Ehn möjlighet att genomföra logens 
ritus. Även på några andra poster hade vi ersättare denna kväll. 
Gradgivningen gick närmast galant genom det fina samarbetet 
mellan Tjg M och tjänstgörande. Nämnas bör att broder Ingemar 
Högström, efter mer än 20 år inom Orden, fick äran att tjänst-
göra som förste väktare. Vilket också senare under kvällen ”väl 
uppskattat” resulterade i Mästarebordets blommor. Till kvällens 
gradgivning hade tre bröder kallats varav recipienderna Conny 

Major och Göran Sparrlöf infann sig och 
mottog vänskapens insignier. Noterbart 
och glädjande är att dessa båda bröder 
inte är bosatta i Tranås utan kommer från 
Vadstena och Mjölby för att delta i vår 
brödragemenskap. Detta kan väl inte tol-
kas på annat sätt än att Logen 11 Löfstad 
lever upp till de höga ideal Bifrostorden 
vill förmedla till sina medlemmar. Tjg M 
informerade om att Storlogen arrangerar 
Grad VII den 24 april och det finns möjlighet att åka buss med 
Withala, br. Rikard Hedström är samordnande. Broder Anders 
Nyqvist tackade för uppvaktningen i samband med hans 60-års-
dag. Vid brödramåltiden var vi 30 bröder som hörsammat inbju-
dan, där maten som vanligt var både vällagad och välsmakande. 
Sorlet kring borden tydde på gemytlig stämning. Tjg M tal till 
vår Orden hade temat ”Aristoteles om vänner”. Nästa tal, talet till 
recipienderna lyfte han även fram logens mål att värva nya bröder 
med hjälp av Ordens folder mm. Brödernas tal hölls välformulerat 
av broder Göran Sparrlöf. Lotteriet, som än en gång gick plus, 
bjöd på ett dignande prisbord med både goda drycker och skänkta 
biltvättar. Ännu en Bifrostkväll att minnas med glädje.

Referent & Fotograf Jörgen Hultman

Fr.v. Göran Sparrlöf, 
Tjg M Thomas Ehn och Conny Major

    Faktaruta
Loge utan reception samt parentation.
Datum: Fredagen den 13 april 2018
Antal besökare: 32

En skön aprilkväll om än i känslornas tecken där stämningen in-
fann sig redan i baren före ritus. Logen jobbar nu hårt att både 
utveckla och inte minst öka sitt brödramedlemskap, men ibland 
som denna kväll kunde inte tilltänkt nya recipiender infinna sig. 
Men ingen panik på torpet, som man sa förr, utan direktoriet och 
dess tjänstgörande genomförde återigen en trevlig ritus, Loge utan 
reception. Sedvanligt vid Ordet Fritt kallade M fram och delade 
ut blommor till jubilerande Tom Ekström och Mats Holmstedt 
samt Anders Nykvist. Samtliga blev hyllade av logen. Närmast 
var det Mästarens tur att förrätta det s.k. Mästare-lotteriet, d.v.s. 
Mästarens egna lotteri där FSM fick dra en av samtliga medlems-
betalande bröder. Årets vinnare blev AV Henrik Wärn som fick 
mottaga pris. Därefter informerade M om kommande nya GDPR 
datalagen, som även Bifrostlogerna berörs av, varför vi efter 
Brödramåltiden också kunde underteckna erforderliga blanketter. 
För mer fakta se Portalen. J-Å Nilsson fick också mer fakta av 
M om logens tilldelade testamenterade arv efter Gillis Anders-
son. Mu informerade om allergier och framförallt även föra in 
det på respektive broders sida i portalen. Han nämnde också att 
sommarutflykten den 2 juni var fulltecknad Nästa gradgivning är 
Storlogens Grad VII i Nyköping samåkning via Withalas buss. 
Vår nästa loge och tillika sista innan sommaren ger vi Grad III den 
18 maj. Efter genomförd Loge utan reception förberedde tjänstgö-
rande bröder värdigt kapitelsalen för kvällens parentation. Logen 
hedrade sedan bortgångna bröder: Lennart Ryrhagen innehavare 
Grad IX och Rune Sellö Grad X. Båda var innehavare av OVT 
samt OJT. Parentationen genomfördes med känsla, perfektion och 
största vördnad med besökandes respons. Till Brödramåltiden var 
vi 31 bröder och insamlingen resulterade i 770 kronor som oav-
kortat går till logens utveckling. Så var det åter dags för kvällens 
lotteri och spänningen var ooliiiderlig, där vi såg flera nya glada 
vinnare

Referent Thomas Ehn
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    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt Mästareinstallation
Datum: Torsdagen den 15 februari 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 60
Recipiender/faddrar: Niklas Hansen/Börje Berzén, Lars Trolin/
Björn Olsson, Benny Hjalmarsson/Leif Johansson, Anders 
Lundgren/Leif Johansson
Gäster: OSM Patrick G Lundeberg samt Christer Bricer och Kjell 
Karlsson från 17 Grimner

  Nicopia Nyköping12

I bakre raden från 
vänster: OSM Patrick 
G Lundeberg och LM 
Börje Berzén. Främre 
raden: Niklas Hansen, 
Lars Trolin, Benny 
Hjalmarsson, Anders 
Lundgren

Det var en upprymd 
och kanske lite nervös 
stämning i kapitelsa-
len när direktoriets 
medlemmar samlades 
för genomgång inför 
kvällens gradgivning. 
Det är ju inte varje dag 

som en ny Mästare ska installeras och ett helt direktorie ska stuvas 
om. Då gäller det att vara väl förberedda. 
Fyra nya bröder invigdes i vår krets men med en liten twist. Avgå-
ende M Peder Grahn kände bara till dem tre första och såg väldigt 
förvånad ut när en fjärde recipiend klev in i kapitelsalen. Detta är 
en person som står Peder nära och som han under lång tid försökt 
få med i vår Orden. En minst sagt minnesvärd överraskning. Efter 
detta så tilldelades även LHT till tre bröder för lång och trogen 
tjänst i vår loge. 

Till slut var det dags för Peder att lämna sin post och med hjälp av 
OSM så överlämnades Mästarkedjan till Börje Berzén. 
Efter detta tillkännagavs det nya direktoriet och logen avslu-
tades. Nu var alla hungriga och restaurangen var uppdukad för 
brödramåltid. Vid talet till Orden tackade OSM Patrick G Lun-
deberg för en väl genomförd gradgivning, informerade om det 
senaste nytt från OD samt poängterade vikten av att bättre mark-
nadsföra vår Orden - ”Syns vi inte, så finns vi inte”.

Logens nytillträdde Mästare Börje Berzén hälsade de nya bröder-
na välkomna och uppmuntrade dem till sammanhållning, något 
som visat sig vara en framgångsfaktor för både besöksfrekvens 
och trivsel bland nya bröder. Recipienderna tackade för ett varmt 
mottagande och bjöd på en kort presentation av sig själva.
 
Slutligen höll avgående Mästare Peder Grahn ett kort tacktal till 
logens bröder, önskade vår nye Mästare Börje Berzén lycka till 
samt delade ut lite blomsterbuketter. Kvällen avrundades i salong-
en med fika, lotteri samt lite ädla drycker.

Referent & Fotograf Gustaf Pedersen

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Torsdagen den 15 mars 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 41
Recipiender: Carl-Gustav Bondesson, Krister Johansson, Peter 
Engström, Henrik Eriksson, Claes-Göran Borrman
Gäster: M Mats Ahrling 23 Forsete

 En viss nervositet kunde anas i kapitelsalen när årets andra grad-
givning öppnades. Många nya bröder skulle för första gången fullt 
ut få känna på sina nya befattningar i direktoriet. Jag vågar påstå 
att oron var obefogad och detta kommer bli ett riktigt bra team. 
Under ledning av LM Börje Berzén delgavs fem bröder Ordens 
lära om vänskapen. Efter detta avnjöts en god brödramåltid med 
allt som hör där till. Talet till recipienderna hölls av vår ofta åter-
kommande gäst Mästare Mats Ahrling från 23 Forsete som hälsa-
de bröderna välkomna i deras nya grad och uppmuntrade dem att 
redan nu börja se sig om efter presumtiva bröder.
Talet till Orden hölls av LM Börje Berzén och Mästarbordets 
blommor tilldelades Anders Torgilsman som efter en tids frånvaro 
återvänt till oss. Välkommen tillbaka Anders!
Henrik Eriksson förde recipiendernas talan och tackade för en fin 
gradgivning och det ökade förtroende som givits dem. Som van-
ligt i logen så avslutades kvällen i salongen med fika, lotteri och 
en god avec.

Referent & Fotograf Gustaf Pedersen.

I bakre raden från 
vänster: SLM Peder 

Grahn, LM Börje Berzén 
och M Mats Ahrling 23 
Forsete. Främre raden: 

Carl-Gustav Bondesson, 
Krister Johansson, Peter 

Engström, Henrik 
Eriksson och 

Claes-Göran Borrman

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt Installation 
Datum: Onsdagen den 14 februari 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 41
Recipiender/faddrar: Lars Jonsson/Anders Wirtanen, Daniel 
Lendic/Freddy Engström
Gäster: SLM Björn Torstenius Heimdal, Per Odell 25 Alvheim

  Torkild Södertälje13

Från vänster Lars Jons-
son, M Assar Åberg och 
Daniel Lendic

Den 14 februari hade 
Logen 13 Torkild årets 
första sammankomst, 
två nya bröder sökte 
inträde i brödraskaran 
denna gång. 

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 9 Mars 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 79
Recipiender: Björn Johansson, Peter Schurow och John 
Österlund
Gäster: OSM Patrik G Lundberg samt OD, Storlogemästare, M 
från grundlogerna

Denna fredag hade vi tre recipiender anmälda, samt nästan femtio 
gäster då det var Mästarmöte i Södertälje under helgen, med så 
många glittrande gäster i kapitelsalen så blev det fullt till sista 
plats. Det innebar inga problem utan det hela flöt på bra och snart 
var ritusprocessen i full gång och de tre bröder som skulle upp-
graderas hade snart klarat av det som krävdes av dem och fått 
den information som ska delges bröderna i en ny grad. Sen var 
det dags för fotografering av recipiender och alla Mästare vilket 
tog sin lilla stund att arrangera. Efterföljande stund i bar rummet 
med lite mingel och allmänprat medan kapitelsalen återställs till 
ursprungligt skick. När tjänstgörande bröder återkommer till oss 
andra så var det ganska snart dags för brödramåltiden som alltid 
är en glad tillställning med många tal, sånger och andra upptåg. 
Avslutning med kaffe och en avec för dom som så önskar samt 
dragning av lotteriet. Denna gång hade vår broder Freddy skänkt 
en massa extra fina belysningsarmaturer till vinstlistan.

Referent & Fotograf 
Mikael Bergh

M Assar Åberg, John 
Österlund, Peter Schu-
row, Björn Johansson.

OD samt 
delta-
gande 
Mästare

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Onsdagen den 11 april 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 37
Recipiend: Jan-Erik Rönnholm
Gäster: Udo Österberg 8 Manheim 

Vi var 37 bröder totalt varav en recipiend, (skulle ha varit 2 men en 
skadade sig under dagen så kvar blev det en). Vår M Assar Åberg 
öppnade logen och hälsade kvällens enda gäst Udo Österberg från 
8 Manheim välkommen sedan ledde han logen genom gradgiv-
ningen vilket gick galant. Efter genomförd procedur i kapitelsalen 
var det som vanligt en stunds väntan på brödramåltiden där man 
kunde passa på att förfriska sig vid baren, när munskänken slutli-

gen bjöd in väntade det som 
vanligt en mycket vällagad 
tvårätters förrätt och varm-
rätt efter att avnjutit måltiden 
serverades kaffet, kvällen 
avslutades som vanligt med 
dragning i vårt lotteri och de 
församlade kunde efter ytter-
liggare en trevlig logekväll 
bege sig hemåt.

Referent & Fotograf 
Mikael Bergh

M Assar Åberg och recipiend 
Jan-Erik Rönnholm

Från vänster: Belönade bröder 
Patrik Berg LHT, M Assar 
Åberg, och Kjell Askerlöf LBT

Vi var med recipienterna inräk-
nade 41 bröder samlade för att 
inleda den nya säsongen. Efter 
att fått säkerhetsinstruktioner an-
gående brand så var det dags för 
LM Assar att installera det nya 

direktoriet när detta väl var gjort var det de två nya inträdes sö-
kande brödernas tur att utsättas för inträdes provet vilket avlöpte 
utan missöden sen återstod bara att SLM Björn Torstenius delade 
ut två medaljer LHT till Patrik Berg och LBT till Kjell Askerlöf 
som varit ytterst delaktiga i vår loges framgång under många år, 
nu var mötet i kapitelsalen över och det blev en kort stund för 
gratulationer av de nyantagna bröderna samt lite prat innan det var 
inringning till brödramåltiden, som vanligt är maten alltid upp-
skattad och tiden rinner iväg mot den obligatoriska lottdragningen 
som brukar avsluta kvällen.  

Referent Mikael Bergh. Fotograf Kurt Tjärnström

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt Installation
Datum: Fredagen den 23 februari 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 30
Recipiender/Faddrar: Dan Löfgren/Hans Fredriksson, Kenneth 
Jansson/Henric Qvarnlöv
Gäst: OM Hans Wallberg

  Solheim Karlstad14

På bilden fr. v OM Hans 
Wallberg, Kenneth Jonsson, 
Dan Löfgren och Johan 
Axelsson.

När Ruben kör in på tomten 
i det grova hårt frusna gårds-
gruset låter det faktiskt som 
det vore fråga om ett mindre 
fyrverkeri. Måhända kan det 
uppfattas som en tidig salut 

eller välkomsthälsning till kvällens kommande händelser. Vi styr 
nämligen kosan till Karlstad och Bifrostlogen där vi ska ta emot 
två nya bröder i Frihetens grad. Dessutom ska vi återinstallera vår 
Mästare Johan Axelsson för en ny period så det är verkligen stora 
saker på gång. Men inte nog med det vi får också besök av Ordens 
Marskalk Hans Wallberg som ska ge oss ett handtag och genom 
sin närvaro också medverka till att ge dagen en speciell glans. Väl 
inkomna i logesalen öppnar vår M Johan Axelsson logen och häl-
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    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 23 mars 2018
Antal besökande inkl. recipiender: 28
Recipiender: Jan-Erik Andrén, Henrik Qvarnlöf och Ola Lindholm
Gäster: SLM Tomas Lindkvist Tirfing, Nils Kolltoft 16 Runheim, 
Johan Johansson, Lennart Eriksson 27 Odinsal

Övre raden fr. v SLM Tomas 
Lindkvist, Tjg M Lars 
Lindberg.
Undre raden Jan-Erik An-
drén, Henric Qvarnlöf, Ola 
Lindholm

Redan då vi sätter oss i bilen 
för avfärd till Logen i Karl-
stad har vi en tydlig känsla 

av att denna dag kommer att bli speciell. Det vankas nämligen 
besök av självaste vår SLM Tomas Lindkvist. Vi har rätt stora 
saker på gång eftersom vi ska stå som värdar för årets Riksting i 
början på maj nu i år. Då kan det kännas extra tryggt att på plats 
få tillfälle att utbyta litet tankar om upplägget med honom. Det är 
ju sådana avstämningar som med en modern administrativ term 
kallas för kvalitetssäkring. Storlogemästarens närvaro genererar 
ju också självklart en högtidligare stämning för oss bröder och 
särskilt bör ju det gälla våra recipiender som får göra sin grad-

sar OM särskilt välkommen. Han för sedan logen och recipiender-
na tas upp i Frihetens grad och får dess insignier liksom informa-
tion om ordens lära. Följande bröder mottager utmärkelser: LBT 
Hans Fredriksson, Henric Norlin, Kristopher Björklund. LHT 
till Tomas Jonasson. Därefter återinstallerades Johan Axelsson 
av OM Hans Wallberg. I samband med brödramåltiden påminde 
ExM Lars Lindberg om att det nu verkligen är dags att anmäla sig 
till årets Riksting som äger rum här i Karlstad. Br Jim Wennström 
som fyllt 75 år uppvaktas med en blomsterbukett som överlämnas 
av ExM Lars Mathsson som också säger några uppskattande ord 
till jubilaren. Jim tackar därefter så mycket för uppvaktningen. Vi 
sjunger också ur våra sånghäften och sången om värmlandspöjke-
ra har som vanligt en given plats på vår repertoar. Likadant är det 
med lottdragningen en del vinner och andra vinner inte men alla är 
glada oavsett det. För den största vinsten som vi alla delar lika är 
vår starka känsla av gemenskap och förbrödring som vi upplever 
en kväll som denna. Och det är en känsla värd att vara rädd om 
och sträva efter att bibehålla stark och fräsch. Där tror vi att det 
är viktigt att träffas tillsammans så ofta det är möjligt och lad-
da våra batterier för trivsel och samhörighet. Ett rejält tillfälle till 
uppladdning finns vid vårt Riksting här i Karlstad 4–6 Maj 2018. 
Hoppas att det blir många både Bifrostdamer och Bifrostherrar 
som kommer och besöker ”Sola” och går det riktigt bra kanske vi 
kommer in i ”Guiness Rekordbok”. För man ska ju ha höga mål 
anser man inom management.   

Referent Lennart Nyqvist. 
Fotograf Lars Lindberg

Hans Wallberg, Henric Norlin 
LBT, Hans Fredriksson LBT, 
Kristopher Björklund LBT, 
Tomas Jonasson LHT och M 
Johan Axelsson

vandring i SLM:s närvaro. Tjg M Lars Lindberg för logen enligt 
ritualen för densamma biträdd av SLM Tomas Lindkvist och allt 
fungerade perfekt. SLM håller ett högtidligt tal som riktar sig till 
både logen och dagens recipiender och uttrycker sin tacksamhet 
över att han beretts tillfälle att närvara vid logesammanträdet. Tjg 
M Lars Lindberg talar också till recipienderna och hälsar dem 
välkomna in i Kunskapens grad liksom han när en förhoppning 
att de också skall vara flitiga under sin fortsatta vandring till hö-
gre grader. Recipiendernas tal framförs av Henrik Qvarnlöf som 
menar att receptionen varit högtidlig och minnesrik och även gett 
stöd och inspiration att sträva mot nya mål. Vid brödramåltiden 
informerade Tjg M Lars Lindberg om arbetet som skett för att 
förbereda rikstinget och inbjuder alla att passa på att komma för 
det finns mycket trevligheter att vänta. SLM instämmer i detta 
och berömmer också den inbjudan till denna sammankomst som 
vi haft införd i Bifrosttidningen Nr 1 2018. Detta värmer naturligt-
vis att få höra och stärker vår förhoppning att många ska komma 
på vårt Riksting och Riksmöte. Och glöm alltså inte vad ”Sola i 
Kalsta”som också står bakom inbjudan säger nämligen ”Ja ska 
göre va ja kan för att Ni ska få dä trevlitt här unner di här dagera. 
Innan vi glada, nöjda och mätta skingras för hemgång ger vi järnet 
när vi sjunger Värmlandssången för då blir Sola i Kalsta gla. Och 
ännu gladare om Ni också kommer på Riksting och Riksmöte. 
Välkomna.

Referent & Fotograf Lennart Nyqvist

    Faktaruta
Grad 1: Frihetens Grad med Installation
Datum: Fredagen den 16 februari 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 34
Recipiender/Faddrar: Roger Nälgård/Thomas Manfredh, 
Bengt-Inge Larsson, Mikael Wikström/Joakim Stenborg, Michael 
Blomqvist,
Gäster: Joakim Stenborg och Michael Blomqvist 17 Grimner

  Norheim Västervik 15

Från vänster faddrar-
na Thomas Manfredh, 

Bengt-Inge Larsson, rec. 
Roger Nälgård, M Urban 

Johansson, rec. Mikael 
Wikström, faddrarna Joa-
kim Stenborg och Michael 

Blomqvist

Denna fredag fick Logen 
15 Norheim två nya bröder. Samtidigt var bröderna lite nyfikna 
på om det skulle bli några förändringar på tjänstemannasidan, 
men det blev endast ett par förändringar på ersättarna, så Mästare 
Urban Johansson har varit nöjd med sin besättning. Även Urban 
satt ju kvar ytterligare ett år eftersom Mästarna får två års mandat 
numera. Mästaren har ett signum i citat ”En bra loge kan alltid bli 
bättre” slut på citat. FSM Kenneth Drott tackade Mästaren för yt-
terligare ett väl genomfört år med fina gradgivningar och i övrigt 
ett bra arbete. Något som blivit tradition är att broder Anders Sö-
derström presenterar någon ny whiskey, denna gång var det Kil-
choman och dessutom Dipomatica (rom). Dessa fanns i baren till 
försäljning. Tomas Svensson var den som för dagen höll talet till 
orden. Han var en av många taxichaufförer som blivit intagna av 
broder Karl-Erik Heed (avliden broder) och som trivs väldigt bra 
i bland bröderna i 15 Norheim. Han hade varit inne och googlat 

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 23 mars 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 46
Recipiender: Dan Olsson och Göran Lindgren

Recipienderna med 
sina faddrar. Peter 
Jonsson, rec. Dan 
Olsson, M Urban 
Johansson, rec. 
Göran Lindgren 
och fadder Roger 
Oskarsson

Nästan 50 bröder samlades som skulle visa sig vara en mycket 
trevlig kväll i bröders samvaro. 
M Urban Johansson och biträdande tjänstemän gav som ”vanligt” 
en helgjuten gradgivning. Två sökande bröder fick uppleva denna 
gradgivning. MU Anders Svensson höll talet till orden. Vid duk-
ningen konstaterades att i kväll för en gångs skull var bröder från 
alla grader inklusive Ordens Härold närvarande trots att det var 
Grad II som hade givits denna kväll, för en av bröderna som gick 
in i logen i oktober Roger Nälgård var närvarande och tjänstgjorde 
som munskänk. I denna grad är ju vänskap ledordet vilket innebär 
att man skall ta vara på gemenskapen, man ska även respektera 
varandra. En vän i Bifrost skall vara en vän man skall kunna um-
gås med. M Urban Johansson påpekade i sitt tal till recipienderna 
att man skall komma så ofta man bara kan även om man inte har 
rätt att närvara under kapitlet, så går det bra vid brödramåltiden. 
Människan är som ett flockdjur, ensam är inte stark. Man skall 
vara genuint intresserad av människor (sina bröder), viktigt att 
man menar vad man säger, positivt i att se människor må bra, 
när det är dåligt väder mår man inte bra, när man säger positi-
va saker ger det väldigt mycket energi. Att vara någons vän är 
en härlig känsla. Båda recipienderna var eniga om att det var en 
trevlig kväll, god mat, god gemenskap, tack till faddrarna som 

på ordet Bifrost och dess betydelse, vem som var den som bildade 
denna orden. Som alla vet ser vi fram mot det stundande 100 års 
jubileet (2025) i Stadshuset i Stockholm. Mästare Urban Johans-
son höll som vanligt talet till recipienderna att man ser inte alltid 
likadana ut, man måste lära sig förstå vårt inre själsliv, ju mer 
kunskap, ju mer lär ni er, inte bara för Bifrost utan även för egen 
del. Bifrostbröder är ju en vän som man alltid kan vända sig till. 
Urban uppmanar de nya att komma så ofta de kan även om de inte 
får vara med i kapitelsalen så kan de vara med i gemenskapen vid 
brödramåltiden. I sitt tacktal framförde recipienderna gemensamt 
att de tyckte det var en trevlig kväll, trevligt att bli Bifrostbroder. 
Roger Nälgård hade ansökt via Riksorganisationen och kom in i 
vår loge via sina faddrar. Mikael blev intagen via två arbetskam-
rater som är med i 17 Grimner (Oskarshamn) vilket är positivt att 
man hjälps åt att få in nya bröder i vår orden. 15 Norheim är ju 
fadderloge till 17 Grimner. Mästarebordets blommor tilldelades 
denna kväll till Åke Pihl. Blommor utdelades även till kvällens 
hjälpsamma damer Renné Granberg, Eva Kaaunissarr och Helen 
Andersson som fick tre rosor var, den tionde lite ”vissna” rosen 
fick Thomas Manfredh ta emot. Thomas genomförde i samband 
med kaffet lotteridragningen som fick några glada vinnare.
Ett litet jubel under kvällen blev när det förkunnades att Väster-
viks Ishockeyklubb vunnit en viktig match mot Tingsryd med 4–1. 
Lite konkurrens finns där eftersom några bröder var på matchen 
denna kväll. 

Referent Thomas Manfredh. Fotograf Anders Söderström

tog med dem i Bifrost. Lars Andersson tackade för uppvaktningen 
i samband med sin högtidsdag. OH Tomas Östman tackade för 
en fin gradgivning, inbjöd till Rikstinget i Karlstad i maj, infor-
merade lite om vad som händer i OD, tittar på förordningen bl.a. 
Mästarbordets blommor tilldelades denna kväll Benny Engslinder 
som varit sjuk en period. För Mästaren kom sedan kvällens höj-
dare när han får ge blommor och kramar till kvällens hjälpsamma 
damer, Eva Kaunnisaar, Lilian Johansson och Yvonne Eriksson. 
Som vanligt blev det ett antal nöjda bröder när de hade turen i 
kvällens lotteri.

Referent Thomas Manfredh. Fotograf: Anders Söderström

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad med Installation
Datum: Fredagen den 9 februari 2018 
Antal recipiender inkl. recipiender: 71 
Recipiender/faddrar: Per Dahlberg/Mats Persson, Stefan 
Palmberg/Carl-Erik Ingemansson, Henrik Johansson/Erik Svenson 
Gäster: OL Bo Löfgren 

  Grimner Oskarshamn17

Kvällens recipiender fr.v. Stefan 
Palmberg, Per Dahlberg, 

Henrik Johansson,
och LM Johan Brundin

Det var denna kväll premiär för 
den installation i kapitelsalen 
som skall hjälpa bröderna som 
lider av någon form av hörsel-
nedsättning, att på ett bättre sätt kunna följa ritusen i kapitelsalen. 
Därför hade att några av de tjänstgörande bröderna försetts med 
små diskreta mikrofoner och med sändarenheten nedstoppade i 
innerfickan, så var det först dags för intåg och hälsande av OL 
Bo Löfgren, innan tre nya presumtiva bröder fördes in för att bli 
delaktiga av Ordens lära om friheten. Efter att de nya länkarna 
involverats i vår brödrakedja, så kallade LM fram faddrarna till 
dagens nyintagna bröder och överlämnade fadderbrev och ett tack 
till dessa för att de försett logen och Orden med dessa nya bröder. 
När så ritusen kommit till den punkt då det var dags för OL att 
agera, så intog han kapitelsalens golv och kallade först fram de 
två bröderna Bengt Jonsson och Anders Mårtensson som av OL 
förärades med OVT för 25-års medlemskap i Orden. OL nästa 
uppgift blev så kalla fram bröderna Sven Berg, Tommy B Johans-
son och Torbjörn Melkersson för att dekorera dessa med Logernas 
Belöningstecken, innan han fortsatte med att utdela utmärkelsen 
Logernas Hederstecken till bröderna Roy H Nilsson, Joakim Sten-
borg, Christer Bricer och LM Johan Brundin. Efter detta så var 
M Johan Brundin första år som LM tillända. TJ. FSM Jan-Eric 
Carlsson höll därför ett kort tacktal till M Johan och tackade ho-
nom för hans insats för logen under det gångna året och önskade 
honom lycka till inför det nya verksamhetsåret, samt överlämnade 
en blomsterbukett. Även OL framförde ett tack från OD till M 
Johan för hans insats för logen och vår Orden, och önskade lycka 
till inför hans fortsatta uppgifter. Eftersom M Johan är vald på två 
år och således har ett år kvar på sitt nuvarande förordnande, så 
förekom därför ingen ominstallation av hans uppdrag som LM. 
Som vanligt så blev sedan M första uppgift att avtacka de bröder 
som avgick från sina uppdrag, samt installera de nya bröder som 
fick ta över deras lämnade tjänster. Vid brödramåltiden som star-
tade med den pampiga Grimnersången, så hölls talet till Orden 
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av OL Bo Löfgren, i vilket han redogjorde för OD:s verksamhet 
under 2017, samt vad som är på gång inom de närmaste åren på 
OD:s agenda. LM höll talet till kvällens recipiender som han häl-
sade välkomna till vår loge och vår Orden. Han redovisade också 
de olika gradbandens valörer och betydelse. Stefan Palmberg höll 
recipiendernas tacktal där han uttryckte känslan av att de kände 
sig varmt välkomna i gemenskapen, och att de såg med tillförsikt 
fram emot sin fortsatta framtid inom logen. Faddrarna till kvällens 
recipiender fick sedan göra en kort presentation av sin respektive 
adept, innan LM tog över och överlämnade en blombukett till Pe-
der Magnusson som nyligen fyllt jämna år, medan bröderna stäm-
de upp i ett fyrfaldigt leve för jubilaren. LM fortsatte sedan med 
att utdela Mästarbordets blommor, vilka denna kväll gick till OL 
Bo Löfgren och avgående Mu Jan Björnholm. Nöjda lotterivinna-
re denna kväll blev Per Dahlberg, Lennart I Nilsson, Conny Frisk, 
Carl De Vries och Bengt Jonsson.   

Referent & Fotograf Jan-Eric Carlsson

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 9 mars 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 56
Recipiender: Oscar Kindstrand, Simon Roth, Ulrik Karlsson
Gäster: Lars Lövstrand, Adolf Wogatai, 28 Gondler

Denna Grimner kväll hade tre recipiender kallats för att lyssna på 
vad vår Tj M Petter Sandstedt och vår talare Bjarne Karlsson hade 
att förmedla om vänskapen. Logen gästades också av två Bröder 
från 28 Gondler i Kalmar. Tack gästade Bröder för all vänskap 
som alltid finns Bifrost Bröder emellan. Insamlingen denna kväll 
och även nästa loge kommer att sponsra en ny lift till vår skidan-
läggning här i Oskarshamn. Vi kommer även att tillfråga andra lo-
ger i Oskarshamn om att delta. Efter att recipienderna hade blivit 
upptagna i Vänskapens Grad så var det dags för Brödramåltiden 
som bestod av gubbröra till förrätt och ”havets wallenbergare” till 
varmrätt. Under talet till Orden informerade Tj M Petter Sandstedt 
om det kommande Rikstinget i Karlstad samt om 28 Gondler´s in-
vigning den 18 maj av utbyggda och ombyggda lokaler. Säkert att 
många Grimner Bröder vill närvara där. Han berörde även rekry-
tering som en viktig del av bröders arbete för att höja medlemsan-
talet inom loge och Orden. Denna kväll var tyvärr närvaron gan-
ska låg. Vid talet till recipienderna uttryckte Tj M Petter Sandstedt 
sin personliga syn på att ha vänner, det finner man också under 
en loge kväll. Han hoppas också att kvällens recipiender finner 
nya vänner allt eftersom man kommer till logen. En av dagens 
recipiender Broder Ulrik Karlsson tackade för gradgivningen och 
utbringade en skål för Orden. En Broder som hade bytt loge till 
Grimner välkomnades varmt med tal och själv höll han ett kort tal 
där han kände sig mycket välkommen. Mästarbordets blommor 
förärades vår nya Grimner broder samt till en broder som besökte 
logen endast under Brödramåltiden då han innehade Grad I. Det är 
dessa besök som skall uppskattas. Lotteri med choklad och dryck-
er fick avsluta denna loge kväll i vänskapens tecken även om vår 
bar i ”Gruvan” höll öppet en stund till. Tack även till våra Systrar 
i Grimhild för all hjälp med servering/avdukning under kvällen.

Referent & 
Fotograf 

Christer Bricer

Fr v. Oscar Kindstrand, 
Simon Roth, Ulrik 
Karlsson, Tj. M Petter 
Sandstedt

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad 
Datum: Fredagen den 13 april 2018 
Antal besökare inkl. recipiender: 63 
Recipiender: Olof Johansson 28 Gondler, Roger M Nilsson och 
Mats Ytterborg 17 Grimner 
Gäster: M Tommy Eriksson, Olof Westerlund 28 Gondler

17 Grimner avslutade vårsäsongen 2018 med en logekväll som 
var vigd för Kunskapens Grad. De tre recipienderna Olof Johans-
son från 28 Gondler samt Roger M Nilsson och Mats Ytterborg 
från 17 Grimner bestod kunskapsprovet med glans och förära-
des sina kunskapsinsignier. Vid ordet fritt så framförde LM i 28 
Gondler Tommy Eriksson en hälsning från bröderna i sin hem-
maloge till fadderlogen 17 Grimner. Vid brödramåltiden så hölls 
talet till Orden av UB Torbjörn Melkersson där han beskrev en 
del av de uppgifter som ingår i det tjänstgöringsuppdrag som han 
har. LM Johan Brundin höll talet till dagens recipiender där han, 
förutom att han välkomnade dem i sin nya grad, även informerade 
dem om att de nu även har befogenheten att föreslå nya bröder till 
vår krets. Hans förhoppning var också att de skulle infria dessa 
sina möjligheter att förse logen och vår Orden med nya länkar. 
Roger M Nilsson hade påtagit sig uppdraget att hålla recipien-
dernas tacktal, vilket han också gjorde med bravur, genom att 
framföra ett mycket underhållande och lättsamt tal där han bl.a. 
vävde in dikten ”Hungrig vår” skriven av Tage Danielsson. Han 
pekade också på det märkliga sammanträffandet i att samtliga tre 
recipiender hade lärarbakgrund som SO och gymnasielärare.  LM 
i 28 Gondler Tommy Eriksson informerade om den kommande 
invigningen av Gondlers nya logelokaler den 18/5, och hoppades 
få se många besökande bröder från fadderlogen 17 Grimner. YL 
Peter Wahlman talade om vikten av inflöde av nya medlemmar, 
en uppgift som han som YL är nära involverad i. ExM Ken Sten-
man tog upp ämnet kunskap och spånade lite över hur man på 
lite olika sätt kan erhålla kunskap. Bröderna Hans Zeno, Torbjörn 
Melkersson och Lars Yvell hade alla fyllt jämna år av lite olika 
valörer, och blomsterdekorerades därför av LM på sedvanligt sätt, 
ackompanjerad av hurrarop från de närvarande bröderna. Mästar-
bordets blommor förärade sedan LM till Anders Jonsson som ny-
bliven Grimnerbroder då han flyttat från 28 Gondler till att i stället 
involveras i 17 Grimners brödraskara, samt till Hans Andersson 
som denna logekväll debuterat som tjänstgörande S. Fem glada 
lotterivinnare syntes jubla över sina vinster som bestod av föräd-
lad druvsaft på flaska. LM Johan avslutade kvällen med att tacka 
bröderna för den gångna vårsäsongen, önskade alla en skön vår 
och sommar, samt hoppades på ett återseende igen vid återstarten 
i september.    

Referent & Fotograf Jan-Eric Carlsson

LM och dagens recipien-
der fr.vä. Olof Johansson 

28 Gondler, Mats Yttre-
borg, M Johan Brundin, 

Roger M Nilsson 
17 Grimner 

LM med bröder som 
fått Mästarbordets 
blommor fr.v. M 
Johan Brundin, Hans 
Andersson, Anders 
Jonsson

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt Installation
Datum: Fredagen den 23 februari 2018
Antal besökande inkl. recipiender: 49 
Recipiender/fadder: Kenneth Nilsson/Klaus Pedersen, Tord 
Nilsson/Sten Svensson Mikael Ekdahl/Sten Svensson
Gäster: OC Anders Randelius

  Mjölner Eslöv18

Övre raden: 
ExM Bo Olsson, 

OC Anders 
Randelius, M 

Sten Svensson, 
ExM Sven-Erik 
Nilsson. Nedre 

raden: Recipien-
derna Kenneth 

Nilsson, Tord 
Nilsson, Mikael 

Ekdahl

Första logekvällen på ett nytt verksamhetsår blev lite av s.k. 
”bling bling” kväll. Ärade besökare, nytt förordnande till vår 
Mästare, bröder som blev dekorerade av utmärkelser, samt att icke 
förglömma att tre nya bröder upptogs i graden.
Vi tar det hela från början: OC Anders Randelius förärade oss i 
Mjölner med sin närvaro och förkunnade att logens Mästare är 
Sten Svensson kommande verksamhetsår. Den högtidliga Ritusen 
genomfördes och de tre förväntansfulla främlingarna delgavs Or-
dens lära och blev våra nya bröder. M kallade fram brr Bo Rag-
narsson och Sten Holmberg som uppvaktades med anledning av 
sina respektive högtidsdagar. OC dekorerade br Jörgen Cefa med 
LHT, br Johny Johansson med LBT och br Bo Ragnarsson med 
Veterantecknet. Vid brödramåltiden höll OC om sitt uppdrag inom 
OD samt om våra värdegrunder inom Bifrost. Talet till recipien-
derna höll M och gav oss en djupdykning och trevlig upplysning 
om var namnen inom Bifrost kommer ifrån, och berättelsen om 
hur Tor fick tillbaka sin Mjölner från de onda. Recipiendernas tal 
var kortare men nog så bra av Tord Nilsson. För övrigt en myck-
et trevlig kväll där sången gjorde sitt intryck på de bröder som 
tidigare inte hört dessa (väcks din nyfikenhet är du broderligt väl-
kommen till Mjölner). Lotteriet avslutade kvällen och ”det går 
bra nu” tyckte vissa, vi andra trivs med att vår kassa ökas till vårt 
arrangerande av rikstinget 2024. Nu är det att hoppas på vårens 
stora intåg och längta till nästa intåg i kapitelsalen, av logens M 
och biträdande bröder.

Referent Glenn Danielsson. Fotograf Jakob Ljungstedt

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 23 mars 2018
Antal besökande inkl. recipiender: 57
Recipiender: Bengt Kvist, Mats Oldhammer, Zdenek Tancibudek, 
Lars-Göran Jönsson, Göran Ohlson

Nu när vårvärmen kommit till oss och naturen målar upp sig i 
regnbågens alla färger, då skapas det magi. Logekväll i Vänska-
pens Grad blir alltid något extra, de tidigare främlingarna har lan-

Mästaren med kvällens 
uppvaktande jubilarer 
och kvällens Recipien-
der fr. v Mats Oldham-
mer, Lars-Göran Jöns-

son, Göran Ohlson, 
Zdenek Tancibudek och 

Bengt Kvist

dat i rollen som ljusets 
riddare. Nu dock ovän-
tade om vad som väntas i kapitelsalen. Det sprudlar än mer glädje 
och vi alla är programmerade att vara extra vänliga. I vårt hem-
liga rum genomfördes ritus och två bröder fick mottaga medal-
jer. LHT tilldelades Gert-Ove Nilsson och Nils-Ivan Nilsson fick 
LBT, Broder Tommy Svensson uppvaktades med blommor och 
Bo Persson hyllades för sin nya Grad VII. Vid Brödramåltiden 
höll ExM Sven-Erik Nilsson talet till Orden, ett tal med tyngd 
på vänskap och budskap om att vi alla har stor del i vår Orden. 
Broder Bengt Kvist var recipiendernas talare och talet till kvällens 
befordrade hölls av Mästare Sten Svensson. Ett tal som tar vid 
där det förra slutade, ett lärorik och mycket spännande tal inom 
asa-mytologin. Nu vet vi som vad det står i Eddorna om hur Tor 
och jätten Loke löste sitt bråk efter att Sivs hår klippts av. Och ma-
gin kommer vi tillbaka till, nu i form av kvällens föredragshållare 
Broder Bent Bach Holst som stod som värd för denna. En show i 
snabbt tempo, förbluffande och spännande. Som grande finale tar 
han upp en pistol och väljer ut sin assistent bland oss bröder, sik-
tar noga och trycker av. Den var inte laddad med krut, så kvällen 
slutade lyckligt för oss alla. 

Referent Glenn Danielsson. Fotograf Jacob Ljungstedt

Forts. på sidan 35

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 27 april
Antal besökande inkl. recipiender: 44
Recipiender: Thomas Johansson, Leif G Nilsson, Lennart 
Nielsen, Sebastian Svaneborn, Tommy Brink

Kvällens tjänst-
görande Bröder 

och Recipiender-
na fr. v Thomas 

Johansson, Leif G 
Nilsson, Lennart 

Nielsen, Sebastian 
Svaneborn och 

Tommy Brink

Kunskapens fest är den första milstolpen på resan i Bifrost, vilket 
gjorde den kväll än mer ärofylld då undertecknad fick möjlighe-
ten att tjänstgöra som IL. Denna logekväll var fullproppad med 
kunskap från alla dess håll, i vår ritus, talen vid brödramåltiden 
och kvällens föredrag. Ett härligt sorl av berättelser och övrigt 
delande av upplevelser och självklart kring kunskap fyllde logens 
rymd. Ritus i kunskapens grad är speciell på olika sätt och det 
gäller att vara uppmärksam även som åhörare. Trots, eller kanske 
pga att några ersättare till ordinarie tjänstgjorde flöt ritus på enligt 
föreskrifterna. Talet till Orden var som alltid när vår Mästare Sten 
Svensson håller tal ett kunskapslyftande inom den nordiska myto-
login, och vi lär oss allt mer om Bifrost, logenamn och dess plat-
ser som satt namnen vi använder i Orden. Bland annat att gudarna 
behöll sin ungdom genom att äta föryngringsäpplen, och att det 
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Södra Latin med anor från 1654 är ett av Sveriges älds-
ta läroverk. Skolan är i sin arkitektur identisk med Norra 
Latin vid Norra bantorget. Byggnaden med sin kraftfulla 
tegelarkitektur skapade en fin inramning till kvällens kon-
sert. Karl Gunnar Roth, ledamot i Ruby och Lars Ullmans 
stiftelse inledde genom att kort berätta om Bifrostorden, 
Ordens stiftelser och hjälpverksamhet. 
Bo Hansson, lärare i skolan sammanfattade Södra Latins 
verksamhet. Skolan har spetsutbildning i musik och har 
elever från hela Sverige. Elevantalet är 190. Man kombi-
nerar musikutbildningen med cirka hälften klassisk musik 
och andra hälften afro- och jazzmusik. Detta har visat sig 
vara en väl fungerande kombination. 
Byggnaden har för några år sedan genomgått en totalre-
novering där man tog fram ursprungsfärgerna och åter-
ställde mycket av huset till originalskick. 

Ingrid Schyborger, kontrabas, Josef Schyborger, elgitarr och 
Jacob Jonsson trummor öppnade med två tunga jazzlåtar i 
Broadwaystil. Känslan blev på ett märkligt sätt att vi sän-
des tillbaka till 40-talet. Tung kontrabas i kombination med 
vispande trumkomp och dov elgitarr berörde djupt både 
kropp och själ. Elisa Onegård på flöjt ackompanjerad av Te-
res Löf på piano tog därefter över med Cecile Chaminades 
Concertino D-dur. Elisas flöjtspel gav en riktig känsla av vår 
i kontrast till dagens kyliga väder, känslan var att vi hörde 
porlande vårbäckar och droppande istappar i hennes sago-
lika flöjtspel. 
Därefter sjöng Astrid Montén ”Gretchen am Spinnrade”ett 
stycke ur Goethes Faust. Hennes skönsång var en fin hyll-
ning till Frans Schuberts komposition och lämnade ingen i 
salen oberörd. 
Johanna Ander Ljung spelade William Matheas ”Improvi-
sations for harp” på harpa. Hennes spel kändes säkert men 
samtidigt skört på ett nästan overkligt sätt. Hon bokstavligen 
smekte fram tonerna. En harpa är förutom sitt karaktäristis-
ka, lite orientaliska sound ett visuellt vackert instrument. 
Efter många fler briljanta artister avslutade Södra Latins 
storband dirigerade av Maria Kvist Kåse med tre pampiga 
jazzstycken som skickade publiken till någonstans i trakter-

Utdelning av stipendier ur Ruby och Lars Ullmans 
Stiftelse på Södra Latins Gymnasium 26 mars 2018

na av New Orleans. En härlig musikupplevelse är som en 
semesterresa, någonting man med välbehag djupt inne i sin 
själ bär med sig resten av livet. Jan Kjellson, representant 
för stiftelsen avslutade kvällen med bejublad stipendieutdel-
ning. 
Lars Ullman själv avnjöt konserten på hedersplats och var 
mycket imponerad av dom unga artisterna.

Stipendiaterna:
Johanna Ander Ljung, harpa  8 000 kr
Elvira Anderfjärd, piano  8 000 kr
Ivar Koij, slagverk  8 000 kr
Karolina Martinsen, violin  8 000 kr
Astrid Montén, sång  8 000 kr 
Elisa Onegård, tvärflöjt   8 000 kr
Ingrid Schyborger, kontrabas 8 000 kr
Josef Schyborger, elgitarr   8 000 kr
Jon Svenungsson, gitarr  8 000 kr
Paula Wegmann, sång   8 000 kr
Södra Latins storband    20 000 kr

Referent 
& Fotograf 
Pasi Hyyrynen

Johanna Ander 
Ljung vid sin  
harpa

Stipendieutdelning med Jan Kjellson

Stipendieutdelning ur 
Fred Norinders Stiftelse 
lördagen den 7 april 2018
ExM Rolf Hackzell Logen 20 Veshav hälsade oss välkomna till 
Göteborg och berättade om Orden och dess verksamhet, samt hur 
denna ansökan kom till stånd. Ordens Curator Anders Randelius 
och styrelseledamot i Stiftelsen Gunilla Starck-Hansen överläm-
nade det största och enskilda stipendiet på 65 000 kronor histo-
riskt sätt inom Orden och bland samtliga Stiftelser. Pengarna är 
ett anslag till den eldrivna par-cykeln som presenterades vid ut-
delningen. Melissa Shtab har ett multihandikapp och denna cykel 
med plats även för hennes assistent kommer att ge Melissa möjlig-
heten att känna fartens tjusning på samma sätt som sina jämnåriga 
kamrater. Tillsammans med Melissas familj fick vi en fin dag med 
en efterföljande lunch. Tänk vad skönt det är att vara medlem i vår 
Orden, för mänskliga värden.

Referent & Fotograf Mats Hyltén

Från vänster Gunilla Starck-Hansen, Melissa, mamma Inghlab, 
OC Anders Randelius, ExM Rolf Hackzell

Melissas  nya 
cykel, en eldri-
ven par-cykel,
finansierad med 
hjälp av medel 
ur Fred Norin-
ders Stiftelse

OD- och Mästaremöte 
den 9-11 mars 2018
2018 års Mästaremöte var förlagt till Södertälje. Logen 13 Tor-
kild inledde med logeafton i vänskapens grad på fredagen, där 
totalt 79 bröder var anmälda. En bra start på det efterföljande 
Mästaremötet under lördagen och söndagen. OSM Patrick G 
Lundeberg inledde lördagens möte med att hälsa samtliga väl-
komna, till årets viktigaste möte. Efter upprop och presentation 
av deltagarna så startade programpunkterna. Första punkten var 
Ordens framtidsvision, samt utveckling och mål. ExM Tomas 
Hellsten från Uppsala presenterade uppringningsprojektet. To-
mas berättade kring den delrapport som framtagits efter inter-
vjuer med ca 300 bröder i graderna I-IV. Innan intervjuerna fick 
dessa bröder ett SMS innan uppringningen. Resultatet av svaren 
är en bra indikation på eventuella åtgärder, samt önskemål som 
skall beaktas. Tommy Eriksson berättade om arbetet som gjorts 
i Logen 28 Gondler kring brödravård, rekrytering m.m. OSM 
fortsatte med nästa punkt som var kommunikation och mark-
nadsföring. Brödravård, nyrekrytering samt nyetableringar var 
rubriken. Vad har vi då för verktyg att ta till. Mästarhandboken, 
marknadsföring på olika sätt. Media som lokal tv, riks tv kan 
detta var bra inkörs punkter i marknadsföringen? Diskussioner-
na bland deltagarna tog fart och många kloka idéer kom fram 
och ventilerades. Exempel på detta var att göra logen känd på 
orten som ett första steg. Vad får vi visa utåt för allmänheten. 
Det som får visas utåt är logotypen, Ordensringen, Bifrosttid-
ningen, gradband och utmärkelser. Kapitelsalen får visas, dock 
utan symboler och vid noga utvalda tillfällen. Vad får vi säga? 
Allt utom ritus och för övrigt med sunt förnuft. Nästa punkt på 
programmet var IT, medlemsportalen, hemsidan, samt den nya 
persondatalagen GDPR (General Data Protection Regulation) 
som kommer i kraft den 25 maj 2018. OSM och Kent Andersson 
gick igenom de olika stegen och vad det kommer att innebära för 
oss i framtiden. Den nya medlemsportalen presenterades så långt 
den har kommit i sin utveckling. Lördagens möte avslutades med 
grupparbete som skall redovisas under söndagen. Under lördags-
kvällen hade vi ett samkväm med gemensam middag och med 
bra musik. Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner hälsade 
oss välkomna och berättade intressant om staden Södertälje. Kl 
08.30 på söndagen startade mötet ånyo med redovisningen av 
grupparbetet, samt programpunkter med OI, OH, OK, OM, OC, 
samt redaktören från sina respektive arbetsområde. Storlogernas 
Mästare presenterade sina höstprogram. Nästa års Mästaremöte 
2019 helgen 8–10 mars kommer att vara i Kalmar, där Logen 28 
Gondler är värd, samt att år 2020 fastställdes platsen till Väs-
tervik och Logen 15 Norheim är värd. OSM avslutade med en 
sammanfattning och svar på uppkomna frågor och tackade för 
konstruktiva dagar tillsammans. 

Referent & Fotograf Mats Hyltén

Deltagarna på OD/Mästaremötet i Södertälje
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2018 års Riksmöte 5 maj i Karlstad
Tiden bara springer iväg nu var det återigen dags för vårt Riksmö-
te och precis som ryktet säger att ” sola alltid skiner i Karlstad” 
stämde, den strålade från en klarblå himmel hela helgen. När vi 
kom in i hotellet strålade det även där från alla de leenden som 
systrarna gav varandra av glädje att råkas igen. Det är så härligt 
att se gemenskapen Systrarna emellan och ju fler Riksmöten man 
besöker desto fler Systrar lär man känna, härligt. 
Riksmötet hölls denna gång på Karlstads Culture Conference 
Center (CCC) ett ganska nybyggt konferenscenter som ligger pre-
cis vid den vackra Klarälven. 108 systrar hade hörsammat kallel-
sen. 
Då Karlstad inte har någon Damloge var det BDR som var värd-
loge för detta Riksmöte. BDRs Riksmötesrepresentant Jessica 
Lindkvist, hälsade alla välkomna och tyckte det var glädjande att 
så många kommit till Riksmötet och anmodade Prestaverna föra 
in innehavarna av BDRs Förtjänsttecken, Damlogernas Preses, 
BDRs styrelse och medarbetare samt BDRs Preses Berit Olsson 
som, när hon intagit sin plats, förklarade Riksmötet för öppnat. 
Preses inledde med att informera om att BDRs revisorssuppleant 
Inger Strandberg hastigt avlidit efter en tids sjukdom. Vi kommer 
att sakna vår alltid lika glada, positiva och ambitiösa Inger, men 
kommer också känna glädje över att fått lära känna henne. Därpå 
följde presentation av Logernas Preses, Riksmötesrepresentanter, 
samt BDRs styrelse och medarbetare. Så tog sedvanliga årsmö-
tesförhandlingar vid med presentation av verksamhetsberättelse, 
ekonomisk redovisning, val av styrelse och medarbetare. Eva Ek-
ström från Damlogen Skogull valdes in som ny suppleant i styrel-
sen, i övrigt var det omval av samtliga vars mandatperiod gått ut. 
När årsmötet avslutats iordningställdes salen för Högtidsloge som 
inleddes med att v.Preses Carina Clevesjö tolkade bakgrunden till 
Logernas symbol och innebörden av vår strävan. Tolv Systrar 
från sex Loger tilldelades Veterantecknet för 25 års medlemskap. 
Dessa var Gun Nordström, Duranki, Laila Ohlsson, Ganndul, 
Wiwi-Anne Nilsson, Nicopia, Monica Andersson, Birgitta Hjal-
marsson, Carina Ivarsson, Ylva, Järnland, Charlotte Mattsson, 
Siv Sandberg, Prisman, Lisbeth Christiansson, Linda Örström, 
Vestros, som de erhöll av Preses Berit Olsson assisterad av res-
pektive Damloges Preses. Dessutom erhöll Preses Annika Carls-
son, Grimhild och Karin Nilsson, Prisman tecknet och då assis-
terades BDRs Preses av v.Preses Carina Clevesjö. De dekorerade 
Systrarna Gratulerades med en varm applåd. 
Nu var det dags att installera vår nya styrelsesuppleant Eva Ek-
ström, Skogull, Eva ikläddes BDRs blå ämbetsband, samt erhöll 
BDR pärm, Gradbandsfodral och BDR kasse och välkomnades 
in i styrelsen av Preses Berit Olsson varefter Prestaverna förde 
henne till sin plats bland BDR-medarbetarna. 
BDRs styrelse hade i år beslutat att utdela stipendie på 10.000 kr 
ur Majken Thamberts fond till Moa Eriksson Takman. Moa är23 
år, född och uppvuxen i Växjö. Hon är född med en grav hör-
selnedsättning som inte upptäcktes förrän vid 3 års ålder och då 
fick hon sina första hörapparater, då Moa i stort sett bara hörde 
vokaler hade hon svårt att tala så att folk förstod.  Då tog hon till 
teckning ett sätt för henne att genom bilder kunna ge uttryck för 
vad hon ville ha sagt. För några år sedan insåg Moa att hon ville 
utvecklas mer inom konsten och gick en sommarkurs på UAL i 
London, därefter började hon på Kronobergs konstskola. Numera 
studerar hon till arkitekt vid K T H i Stockholm och tänker använ-
da sitt stipendium till att finansiera fortsatta studier. Moa, som nu 
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kan tala så folk förstår henne 
visade bilder på sin konst, hon vill ge 
utryck för det kvinnoförtryck som finns i 
världen och i hennes lite abstrakta bilder 
kunde man se både detta och arkitektur. Moa 
menade att det är betraktarens tolkning som bestämmer vad de ser 
när de tittar på hennes konst. Förutom stipendiet fick hon också 
en vacker blomsterbukett och en varm applåd och hon önskades 
lycka till med sina studier. Då Moa lämnat salen vidtog lotteri-
dragning med många fina vinster och gladavinnare. Därefter av-
slutade BDRs Preses Riksmötet och uttåg skedde under pampig 
musik. En eloge till BDRs representant Jessica Lindkvist som på 
ett förtjänstfullt sätt tillsammans med herrarna i Herrlogen Sol-
heim ordnat med detta välarrangerade Riksmöte. Hoppas vi alla 
ses i Södertälje nästa år.

Vid pennan Margona Sällberg, ordförande BDRs valberedning

Nyblivna, glada ”Veteraner”, tillsammans med  Preses från de 
sex Damlogerna, BDRs Preses och BDRs v. Preses

MT-Fondens ordföran-
de Christina Ericsson, 
MT-Fondens stipendiat 
Moa Eriksson Takman, 
BDRs P Berit Olsson

MT-Fondens stipendiat 
Moa Eriksson Takman

BDRs Grad 
Iduns Äpple 2018
För tredje gången i ordningen blev 
systrar från landets damloger upp-
tagna i BDRs Grad Iduns Äpple. 
Gradgivningen genomfördes på hotell Scandic Winn, Karlstad, 
fredagen den 4 maj, kvällen före Riksmötet. Lokalen var liten och 
intim, men mycket lämplig och alldeles lagom stor för deltagar-
antalet, drygt 20 systrar. Ritus genomfördes av BDRs Preses Berit 
Olsson tillsammans med biträdande systrarna från BDR Carina 
Clevesjö och Lisbeth Wallberg mycket varmt och värdigt. Diri-
genten Christina Ericsson var som alltid väl förberedd och skötte 
musiken med känsla för ritus. Kapitelsalen var vackert smyck-
ad på det sätt som graden kräver, vilket är helt annorlunda mot 

de övriga logegraderna. De sju systrarna som ikläddes gradens 
värdighet var Birgitta Jones, Carola, Ulla Odler, Duranki, Anita 
Lundberg, Forsytia, Kerstin Eriksson, Grimhild, Maj Fredberg, 
Heidrun, Kerstin Carlsson, Nicopia och Eva Straume, Prisman. 
Alla deltagarna var överens om att gradens innehåll var värt att 
ta till sig och ledde till en hel del eftertanke om vad logelivet 
innebär. Vid systermåltiden fortsatte ritus och många goda tankar 
delgav systrarna varandra. Recipiendernas tacktal hölls av Ulla 
Odler, som gjorde sig till tolk för vad de kände och upplevt. Maten 
vid måltiden var superb, mycket över det vanliga och förväntade. 
Stämningen var högtidlig efter vad vi fått vara med om, men inne-
höll också mycket prat och glada skratt, med andra ord: som ett 
möte systrar emellan ska vara.

Gun Svensson, Norhild och BDR

Recipienderna i BDRs grad tillsammans med BDRs Preses 
och biträdande systrar. Främre raden fr.v.: Birgitta Jones, Maj 
Fredberg, Ulla Odler, Kerstin Eriksson. Bakre raden fr.v.: Carina 
Clevesjö, Eva Straume, Kerstin Carlsson, Preses Berit Olsson, 
Anita Lundberg, Lisbeth Wallberg.

Serveringsgrabbarna hos Norhild
Fyra bröder (grabbar) som alltid ställer upp när det vankas hjälp 
från vår Damloge Norhild. Så var det söndagen den 18 februari 
för då gav Norhild en grad fem tyvärr utan recipiender. Dessa 
grabbar som alltid ställer upp är Åke Revelj, Göran Hermans-

Damlogen Norhild Grad V
Damlogen 6 Norhild i Västervik gav söndagen den 18 februari 
Grad V utan recipiender. Tyvärr drabbades en av recipienderna av 
sjukdom och då ville inte den andra gå ensam så därför blev det en 
gradgivning utan reception. Logen gästades ca 25 systrar och av 
BDRs Eva Straume och Margona Sällberg.  Eva satt som Preses 
under gradgivningen. Väl nere i matsalen hade Herrarna dukat 
upp en förrätt som bestod av en frukt och räkcocktail därefter 
fläskfilé med potatisgratäng med sås och sallad. Lotteridragning 
samt en liten gåva till gästerna med ett ljus från Västerviks eget 
ljusstöperi: Gränsö Slotts ljusstöperi. De hjälpande serverings-
bröderna från Norheim tilldelades varsin ros och applåder genom 
ordinarie Preses Christina Rooth.

Referent & Fotograf Thomas Manfredh

Från vänster Nor-
hilds Vice Preses 
Yvonne Eriksson, 
Eva Straume, Margo-
na Sällberg, Norhilds 
Preses Christina 
Rooth

son, Bengt-Inge Larsson och Thomas Manfredh. Vi hjälper till 
med att plocka ihop förrätten och gör i ordning varmrätten och 
serverar damerna vid sittande bord, vi hjälper även till i baren 
och självklart med avplockning borden och efterföljande disk. 
Damerna tackar med en ros till var och en samt stora applåder. 
Grabbarna har vid något tillfälle överraskat med sång och nu 
väntar så klart på nästa framträdande.

Referent & Fotograf 
Thomas Manfredh

Åke Revelj, Göran Her-
mansson samt Bengt-Inge 
Larsson och bakom kame-
ran Thomas Manfredh vid 
sin arbetsplats i köket

Damlogen Norhild Grad III den 25 april
Runt 30 ”systrar” i Damlogen Norhild träffades onsdagen den 25 
april 2018 i Ordenslokalen i Västervik. Damer kan ju göra flera 
saker samtidigt så även denna kväll. Man inledde med lite ming-
el, därefter gav Preses Christina Rooth och logens tjänstekvinnor 
en Grad III med en recipiend, nämligen Birgitta Saltoft. När den 
var avklarad var damerna kallade till en Grad I men den fick ge-
nomföras utan någon recipiend. Efter detta samlades man till en 
måltid som bestod av rökt skinka med tillbehör och en ugnsba-
kad lax med kokt potatis och kall sås. Som avslutning kaffe och 
hembakad kaka. Man genomförde också en lotteridragning med 
ett flertal glada vinnare, bl.a. undertecknad. Några hjälpsamma 
herrar bistod kökspersonalen och skötte om servering och disk. 
Som vanligt var dessa herrar Åke Revelj, Göran Hermansson, 
Bengt-Inge Larsson och Thomas Manfredh, dessa herrar tillde-
lades också varsin ros och en ”Bamsekram” av Preses Christina 
Rooth. Men kvällen fick avslutas med en mycket tråkig händelse. 
Thomas Manfredh fick nämligen meddela att Norheims Mästare 
Urban Johansson hastigt avlidit under dagen. Vi hedrade Urban 
med en stunds tystnad.

Referent & Fotograf 
Thomas Manfredh

Till vänster recipiend Birgit-
ta Staltoft som delgavs Grad 

III och Preses 
Christina Rooth

Damlogen Carola, Karlskoga
Våren 2018 har varit en intensiv period hos oss i Karlskoga.
Logen startade med årsmöte den 21 februari, då vi hade den stora 
äran att gästas av Lisbeth Wallberg och Christina Ericsson från 
BDR som bistod oss med utdelning av Grad V, utdelning av Instif-
tar tecken och Preses byte, samt födelsedagsuppvaktningar.
Påskbuffé i mars med 26 systrar som deltog, italiensk afton i april 
med underhållning. Vi avslutar 
med en ”Resa ut i det blå” som 
i år går till sydvästra Värmland.

Bilder från gradgivning V. 
Lisbeth Wallberg BDR, Lena 

Bivall-Gräs och Christina 
Ericsson BDR.
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Ann-Gerd Rundin, 
Christina Ericsson BDR, 
Birgitta Jones, utdelning 
av instiftartecken.

Preses byte. Lisbeth 
Wallberg BDR, Karin 

Pettersson vice preses, 
Barbro Österberg ny 

preses, Christina 
Ericsson BDR.

Vid pennan:
Barbro Österberg 
Preses Damlogen 
Carola, Karlskoga

18 Fjorgun Klubbafton den 29 april 2018

46 glada Syst-
rar, Bröder och 
vänner mötte 
upp när 18 Fjor-
gun bjöd in till 
klubbafton. Det 
blev en munter 
kväll med god 
mat och många 
skratt!Efter in-
ledande mingel, 
satt vi oss till 
bords och ser-

verades en jättegod exotisk planka. 
Lite extra krydda blev det när det 
upptäcktes att kvällens underhållare 
Nils Ude hade glömt bort bokning-
en och dök upp först en timma se-
nare än vad som överenskommits. 
Denna timma fylldes av allsång 
och roliga historier, där inte minst 
vi damer visade prov på att vi kan 
underhålla. Det blev till och med 
ett skillingtryck framfört av syster 
Flensburg!

När Nils Ude äntligen dök upp gav han prov på sin dialektala för-
måga och berättade många dråpliga historier på sin oefterhärmliga 
österlenska hagestadsdialekt! Kvällen avslutades med ett lotteri 
med många fina vinster. Jag vill tacka alla som hjälpte till att göra 
den här kvällen till vad den blev, ingen nämnd och ingen glömd!                                                                                                                                           
Vi ser redan fram emot nästa klubbafton!

Referent Preses Christina Johansson. Fotograf Sten Svensson

Årsmöte hos Norhilds systrar i Västervik
Söndagen den 11 mars 2018 samlades drygt 30 systrar i damlogen 
Norhild till årsmöte i ordenshuset i Västervik. Preses Christina 
Rooth öppnade mötet som inleddes med en parentation över syst-
rar som avlidit under året. I valen som ägde rum omvaldes Yvonne 
Eriksson som vice Preses. Christina är vald för ytterligare ett år. 
Några systrar som avgick från sina uppdrag avtackades av Christi-
na med en blomsterbukett. Några systrar hade fyllt jämt under året 
och fick mottaga ”äpplet” för detta. Lilian Johansson fick mottaga 

ett förtjänsttecken för sina gärning-
ar i logen. Årsmötet avslutades som 
vanligt med en god måltid och sed-
vanlig dragning på lotteriet.

Referent & Fotograf 
Thomas Manfredh

Preses damlogen Norhild 
Christina Rooth

Gåva till Kvinnojouren i Kalmar
av Ganndul och Gondler i Kalmar
Bifrost Logen Ganndul 
och Logen 28 Gondler i 
Kalmar har sina möten 
i nyrenoverade lokaler i 
Överstens festvåning vid 
Kalmar Flygplats.
Damlogen Ganndul in-
ledde vårens medlems-
möte med att bjuda in 
Kvinnojourens ordfö-
rande som gästföreläsa-
re. Gannduls medlem-
mar fick en stor inblick i kvinnojourens ideella verksamhet och 
kunskap om vilken fantastisk insats Kvinnojouren gör för drab-
bade kvinnor och barn. Speciellt inbjudna för kvällen var Mästa-
re Bo-Lennart Holmsten och Skattmästare Åke Rudolfsson från 
Logen 28 Gondler. Föredraget avslutades med att Bifrostordens 
herrloge Logen 28 Gondler tillsammans med damlogen Ganndul 
överlämnade en gåva om 4 500 kronor till Kvinnojouren. Gåvan 
överlämnades av mästare Bo-Lennart Holmsten och preses Maj 
Erlandsson.

Kalendarium 2018
15–16 sept. 2018 Presesmöte. Norrköping
20–21 oktober 2018  BDR styrelsemöte. Södertälje

Har ni en fru, sambo/särbo eller bekant som är in-
tresserad av gemenskapen i Bifrosts damloger? 
Tag kontakt med damlogens Preses, Skrivare eller 
er egen loges Skrivare. 
Vi vill på alla sätt öka och förbättra samarbetet 
mellan våra dam- och herrloger i Bifrostorden!

Bifrostbröder/Systrar

Forts. från sidan 29

skulle vara en katastrof om Tors hammare Mjölner och äpplena 
försvann. Vilket som hände, men de kom tillbaka så småningom. 
Den berättelsen lovades det att återkomma till, så med spänning 
ser vi fram emot kommande tal. ExM Bo Olsson höll talet till 
recipienderna och visdomsord haglade och även kunskap om var 
Mimers brunn finns och varför den kallas för just Mimers brunn, 
visdomen och kunskapens brunn. Den modigaste av Recipien-
derna var denna kväll Lennart Nielsen som tagit all kunskap till 
sig och höll tacktalet precis och exakt som det ska vara. Kvällens 
föredrag var inget annat än förtrollande resa med berättelser från 
Rio, Patagonien, Eldslandet, Iguassufallen och Itapu vattenkraft-
verk. ”Rio de la plata” vet vi som var på plats vad det betyder 
på svenska, allt tack vare Broder Hans-Erik Månsson som stod 
för detta lärorika föredrag. Kvällen avslutades med lotteri och där 
finns ingen som helst kunskap i det. Spänningen är tillfredsstäl-
lande. Nu ser vi fram mot vår årsdag och det lutar åt att sju nya 
främlingar väntar att få ta steget in i vår krets.

Referent Glenn Danielsson. Fotograf Jacob Ljungstedt

    Faktaruta
Loge utan reception samt Installation
Datum: Onsdagen den 14 februari 2018
Antal besökande: 27 
Gäst: SLM Tomas Lindkvist Tirfing

  Gagnrad Borlänge19

SLM tillsam-
mans med 
kvällens de-
korerade brö-
der Fredric 
Sundell LBT, 
M Allan 
Löwenhamn 
LHT, SLM, 
Hans Karls-
son, Sven 
Olsson LBT

Onsdagskvällen började med ett relativt välbesökt årsmöte där 
broder Mikael Prenler säkert och effektivt lotsade oss igenom års-
mötesförhandlingarna. 27 närvarande Bröder av 49 möjliga kan 
väl anses vara en god närvaro? Efter årsmötet hölls en Loge utan 
reception som genomfördes på ett förtjänstfullt sätt trots att kväl-
lens dirigent hade svårt att komma överens med cd-spelaren. FSM 
Roger Johansson tackade Logens Mästare Allan Löwenhamn, 
som 2017 valdes på två år; för det förtjänstfulla arbete han lagt 
ned under året som Mästare. SLM delade ut Logernas Heders-
tecken till Allan Löwenhamn och Logernas Belöningstecken till 
Hans Karlsson, Sven Olsson och Fredric Sundell. I sitt tal beröm-
de SLM, Gagnrad för den som han sa ”häftigaste ingångsmar-
schen inom Orden”. Det är som sig bör i Dalarna ett spelmanslag 
med en gånglåt. Vidare uppehöll sig SLM vid vikten av att inte se 
problemen utan möjligheterna och att blicka framåt. Brödramålti-
den i gemytlig samvaro avslutade en innehållsrik och minnesvärd 
logekväll. För att spara kostnader i det kärva ekonomiska läget 
genomfördes måltiden utan serveringshjälp, vilket fungerade all-
deles utmärkt.

Referent & Fotograf Åke Danielsson

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Onsdagen den 14 mars 2018
Antal besökande inkl. recipiend: 17 
Recipiend: Per-Åke Granlund

17 bröder hade samlats för att ta del av budskapet i Kunskapens 
Grad. Per-Åke Granlund blev upptagen i graden och delaktig av 
Kunskapens ljus. Trots ovana ersättare och dubbleringar för flera 
tjänstgörande bröder genomfördes en stämningsfull gradgivning. 
Denna afton gjordes ett försök att ändra på dagordningen för lo-
gekvällen; Brödramåltiden avåts före gradgivningen som följdes 
av ett samkväm med kaffe och därtill hörande drycker för den 
som så önskade. Mästaren framhöll i sitt tal till Orden vikten av 
att Faddrarna påverkar sina Bröder att delta i logeverksamheten. 
Vidare framförde han idén att anordna ett öppet hus för att försöka 
intressera folk utanför Orden för vår verksamhet. I talet till reci-
pienden sade M att kvällens recipiend redan har ett stort mått av 
kunskap men hoppas att inträdet i Kunskapens grad skall öka kun-
skapsnivån ytterligare. Som gammal sportjournalist travesterade 
kvällens recipiend den gamla hejaramsan ”ettan kom, tvåan kom, 
trean kom, fyran kommer så småningom” och sade att han ser 
fram emot sin fortsatta vandring inom Orden. Vinsterna i kvällen 
lotteri fördelades i sedvanlig ord-
ning med tre mot en i Avestabrö-
dernas favör.

Referent & Fotograf 
Åke Danielsson

Recepienden Per-Åke Granlund 
och M Allan Löwenhamn

    Faktaruta
Loge utan reception samt Installation  
Datum: Fredagen den 23 februari 2018
Antal besökande: 32
Gäster: OI Allan Jensen, David Mårtensson 1 S:t Örjan, Hans-
Owe Hidlund 4 Valhall, Håkan Mårtensson 16 Runheim, Nils-
Edvin Troli 24 Gungner

  Vesthav Göteborg20

Denna afton samlades bröderna till något särskilt. Vi skulle byta 
Mästare, vilket var 7 år sedan. Under sista veckorna har det va-
rit hektiskt och spännande för både tillträdande M och oss andra 
vilka som nu valts till direktoriet. Denna afton var det många be-
sökare på plats från lika många Loger. Det var extra tidigt för oss 
för oss tjänstgörande att äntra kapitelsalen för genomgång, då det 
var många extra saker som alla behövde känna till och komma 
ihåg under själva Mästarinstallationen. Så var det dags, YL Philip 
Berggren knackade med staven i Kajutan och alla bröder samla-
des i kapitelsalen. Det blev en fin avslutning för nu avgående M 
Rolf Hackzell som avtackades med ett fint tal av Hans Berggren i 
kapitelsalen. M fick tillfället att dela ut standar till Mikael Bernts-
son som fyllt 60 år och ovanpå det tilldelades Anders Boëthius 
och Lars-Åke Andersson LBT (Logernas belöningstecken) för 
förtjänstfullt utförda uppdrag under många år. Nu var spänningen 
olidlig, nya M Jakob Sjöling skulle meddela det nya direktoriets 
laguppställning. Av platsbrist så skrivs inte dessa utnämningar in i 
referatet, men extra intressant och glädjande är att vi nu har både 
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    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 23 mars 2018
Antal besökande inkl. recipiend: 27
Recipiend: Claes Wikström 
Gäster: Johan Furuskog, Claes Berg 24 Gungner

vällens Grad II, inleddes med att dagens gäster OM Hans Wall-
berg samt de gästande bröderna Johan Furuskog och Claes Berg 
hälsades välkomna. Denna afton hade en recipiend, Claes Wik-
ström, hörsammat den nyinstallerade M Jakob Sjölings kallelse. 
De närvarande bröderna fick bevittna en väl genomförd och vär-
dig gradgivning där flera bröder axlade sina nya roller i logen på 
ett förtjänstfullt sätt. Vid brödramåltiden höll ExM Rolf Hackzell 
talet till Orden som inleddes lite skämtsamt med att ”Jag vet att ni 
alla älskar att höra mig prata så jag vill inte beröva er detta” vilket 
resulterade i ett hjärtligt skratt från de närvarande bröderna. I talet 
lyfte han sin syn på Orden som en plats där man alltid är väl-
kommen och alltid kan söka stöd i vänskapen logebröder emellan. 
Kvällens recipiend Claes Wikström höll recipiendens tal där han 
tackade för den fina ceremonin och att han såg fram emot kom-
mande möten med gamla och nya bröder. Mästarbordets blommor 
tilldelades ExM Rolf Hackzell.

Referent Philip Berggren

far och son som ordinarie i direktoriet, pappa Hans Berggren som 
FSM och sonen Philip Berggren som YL. Så var nya M Jakob Sjö-
ling på plats och fick till brödramåltiden äntra Mästarbordets mitt, 
även om det inte var allra första gången. Extra kul för Jakob att ha 
sin fadder på plats, Håkan Mårtensson 16 Runheim som dessutom 
är hans far. Även brodern David Mårtensson från 1 S:t Örjan var 
på plats för att delta i tillsättningen av nya M. Vår nya IL Leif 
Nilsson, eller ska vi säga nygamla, då Leif för länge sedan varit IL 
i många år, fick klämta i klockan för start av sedvanliga visor till 
förrätten. Inga överraskningar där inte, av de 20 sångerna vi har 
att välja mellan. Vår nytillträdde Mu Olle Nordberg såg till att det 
praktiska fungerade med mat och dryck. OD Intendenten Allan 
Jensen var först ut med talet till Orden och passade på att berätta 
att vi alla skulle komma ihåg ett datum i maj 2025, för då firar 
Bifrostorden 100 år, och Stockholms Stadshus är bokat för fest. 
Anders Boëthius och Lars-Åke Andersson höll tacktal för sina 
utmärkelser och Hans Berggren talade bl.a. om sin uppskattning 
av att nu ha sin son Philip i direktoriet. Mästarbordets blommor 
tilldelades Lars Bäck, för att han ytterligare ett år ställer upp som 
Skrivare, som kanske är en av de mer krävande tjänsterna i direk-
toriet förutom M. Lotteriet, som denna afton hölls igång av avgå-
ende Mu Stefan Sandell, kom att förutom de sedvanliga dryckes-
priserna även innehålla fina manschettknappar från Bifrostordens 
butik, och som levererats av OD Intendenten Allan Jensen. Så var 
det dags att gå eller åka hemåt i vinterkylan där det faktiskt fanns 
lite snö som legat flera dagar.    

Referent Morgan Carlsson

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt Installation
Datum: Fredagen den 23 februari 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 28 
Recipiend/Fadder: Johan Carlsson/Peter Alvhed, Runo Gylling/
Göran Eriksson

  Midgård Linköping21

Ett år går fort. Ånyo ett nytt verksamhetsår för Midgård. Att sam-
las och träffa Bröderna känns alltid trevligt. Den här gången gäs-
tades vi av vår Storlogemästare Peder Grahn och Nicopias nya 
Mästare Börje Berzén och Jan Erik Lindqvist. Vår Mästare har 
gjort ett bra arbete med Direktoriet för 2018, omplaceringar och 
nya Bröder och ett par som slutar. Vi fick två nya Bröder vilket 
känns bra. Faddrarna är Peter Alvhed och Göran Eriksson. Storlo-
gemästaren kallade fram Peter Alvhed och Tommy Carlbom som 
för sitt engagemang i logen fick mottaga Logernas Belöningsteck-
en, och därefter M Christer Schmiedt som för sitt arbete för logen 
fick mottaga Logernas Hederstecken. Gradgivningen genomför-
des enligt Ritus och efter denna såg alla fram mot Brödramåltiden 
alltid spännande tack vare vår Munskänk. En god stämning vid 
borden där samtalsämnena aldrig tycks tryta. Den avbröts av talen 
enligt Ritus och senare berättade Göran Erikson om sitt liv och 
händelser i arbetslivet. Kvällen avslutades med lotteri och kaffe. 
Vi ser fram emot nästa Gradgivning.

Referenter Hans 
Fredriksson/

Peter Alvhed.
 Fotograf Owe Svensson.

Recipiender från vänster 
Runo Gylling, Johan 
Carlsson, M Christer 
Schmiedt.

Från vänster M Christer 
Schmiedt LHT, IL Tommy 
Carlbom och MU Peter 
Alvhed LBT

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 23 mars 2018
Antal besökare inkl. recipiend: 25
Recipiend: Robin Thörn
Gäst: M Börje Berzén, Lars Bengtsson, Gustav Pedersen, Lennart 
Zetterström 12 Nicopia

Den första gradgivningen, Grad II, med det nya direktoriet och i 
och med detta nya bröder på vissa tjänster och även mycket gläd-
jande besök av bröder från Logen 12 Nicopia var det lite spännan-
de att sätta sig efter många ”tjänsteår” som åskådare vid gradgiv-
ningen. Det fanns ett blindskär, vi saknade T som dubblerades av 
FSM, vilket M Christer Schmiedt mycket skickligt manövrerade 
förbi. Det fanns även några mycket små avvikelser som vi fixar 
mycket lätt till nästa gradgivning. 
Gradgivningen genomfördes på ett mycket stilfullt och värdigt 
sätt och jag är övertygad om att gradens recipiend, Robin Thörn, 
tillfullo tillgodo gjorde sig gradens innebörd. 
Vid brödramåltiden som nu sedan en tid ger bröderna möjlighet 
att ta en snaps till förrätten sjöngs några snapsvisor. Efter förrätten 
dricks endast vin eller vatten då ritus för brödramåltiden med stort 
alvar tar vid. 
Talet till Orden hölls av broder Börje Berzén som talade om ar-
betet med den stora omläggningen av medlemsportalen. Talet till 
logen och dagens recipiend hölls av M som hälsade recipienden 

välkommen i graden och höll även en mycket fin betraktelse över 
vänskapen. Robin Thörn höll sitt tal som recipiend varefter Lasse 
Pettersson berättade om sitt liv, hitintills, under den uppskattade 
rubriken ”Broder berättar”. Christer Forsberg fick Mästarbordets 
blommor med motiveringen att han ofta får ställa upp som ersätta-
re på någon av väktarplatserna Efter måltiden drogs sig bröderna 
ut i samlingsrummet för att avsluta kvällen under mer avslappna-

de former. 

 Referent & 
Fotograf Owe Svensson

Från vänster fadder Ove 
Wetterlöf, recipiend Ro-
bin Thörn och M Christer 
Schmiedt

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Tisdagen den 20 mars 2018
Antal besökande inkl. recipiender: 24
Recipiender: Peter Hansson, Göran Östbrink 27 Odinsal
Gäster: Tommy Lundin 27 Odinsal

  Righeim Gävle22

M Hans Söderström 
tillsammans med dagens 
recipiender fr v. Peter 
Hansson, Göran Östbrink

Vid detta logemöte hade vi 
åter glädjen att välkomna 
besökande och recipien-
der från Odinsal. Trots en 
liten skara besökande brö-
der denna kväll lyckades vi 
samla ihop en slagkraftig 
skara tjänstgörande bröder 
och gradgivningen blev 
stämningsfull och väl ge-

nomförd. En av våra bröder blev tyvärr akut sjuk och blev häm-
tad av ambulans men är nu glädjande nog fullt återställd. Efter 
gradgivningen följde en väl komponerad brödramåltid. Kvällen 
avslutades med sedvanlig lottdragning.  

 
Referent & Fotograf Jan Källberg

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt Installation
Datum: Onsdagen den 7 mars 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 41
Recipiender/Fadder: Aden Scott/Mikael Nilsson, Robert 
Sönderby/Peter Larsson
Gäster: OSSM Thommy Brännström, SLM Ulf Jaremo Gotheim, 
Hans-Ove Lunde 18 Mjölner

  Forsete Malmö23

Bakre raden 
fr v: OSSM 
Thommy Bränn-
ström, SLM 
Ulf Jaremo, 
Mats Petersson. 
Främre raden fr 
v: Robert Sön-
derby, M Mats 
Ahrling, Aden 
Scott

Vid denna tid på året så upplever vi, dels ett avslut på verksam-
hetsåret 2017 och inleder nuvarande år med installation och even-
tuella utdelningar av utmärkelsetecken. Att vi också välkomnade 
två bröder till vår loge är också en stor glädje. Aden och Robert 
fick som recipiender uppleva ett fint välkomnande och kände sig 
i stunden i kapitlet väl samlade. Storlogen Gotheims Mästare för-
ordnade M Mats Ahrling som Mästare för ett år framåt. Han för-
länade Mästare Mats med LHT och logens Skrivare Mats P med 
LBT. Fadderbrev delades ut till Mikael Nilsson och Peter Larsson. 
Vid den efterföljande brödramåltiden höll SLM Ulf Jaremo talet 
till Orden och berättade avslutningsvis att årets Grad VIII kommer 
att företas till Malmö. Talet till recipienderna höll Mikael Nilsson. 
Recipiendernas tal höll Robert Sönderby som tackade för att han 
och Aden upptagits som medlemmar i Bifrostorden. Göran Sche-
lin berättade om sin personliga utveckling som ett medlemskap i 
Bifrostorden gett honom. Bengt Falerud höll ett fint och känsligt 
fint tal om vad ett telefonsamtal kan betyda, han tackade M för sitt 
initiativ till ett bra samtal när det behövdes som allra mest. Peter 
Faleborn ”den evigt unge” citerade Robert Broberg med den fan-
tastiska texten: Bättre vara ute på hal is och ha det glatt än att gå 
i lera och sörja. Det var tänkvärda ord. Mästarebordets blommor 
förärades Hans-Ove Lunde. Ett ”glatt” gäng bröder tackade för en 
trevlig kväll i god gemenskap. 

Referent & Fotograf Mats Hyltén

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Onsdagen den 4 april 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 35
Recipiender: Cay Månsson, Johannes Sporre, Björn Friberg samt 
Christian Jonasson
Gäster: ExM Roland Carlström 18 Mjölner

Från vä: Cay 
Månsson, Björn 
Friberg, M Mats 
Ahrling, Christi-
an Jonasson och 
Johannes Sporre

Mästaren hade 
kallat till grad-
givning i vän-
skapens grad. 
Och när mästa-

ren kallar, ja då kommer man. Vi blev 35 bröder som slöt upp den-
na kväll till en trevlig samvaro vänner emellan. Samvaron innan 
själva kapitlet är icke att förglömma. Då råder uppsluppenhet hos 
bröderna, och man talar om tiden som gått sen förra gradgivning-
en. En härlig stämning infinner sig. I kapitelsalen, som var smyck-
ad i vänskapens färger, genomfördes gradgivningen under ledning 
av M Mats Ahrling. Vid ordet fritt informerade Mats bland annat 
om det stundande Rikstinget. Vid den efterföljande brödramålti-



    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad samt parentation
Datum: Fredagen den 20 april 2018
Antal besökare inkl. recipiend: 31
Recipiend: Per Ekelöf
Gäster: SLM Tomas Lindkvist Tirfing, M Thomas Andersson, 
Tommy Lundin, Johan Rosén, Andreas Melin, Fredrik Karlsson 
samtliga från 27 Odinsal, ExM Kent Nyzell 20 Vesthav, M Peter B 
Arvidsson 33 Danheim

Bakre raden fr. v 
M Thomas Lind-
kvist 27 Odin-
sal, M Peter B 
Arvidsson 33 
Danheim Främ-
re raden fr. v M 
Mats Ahrling, 
Per Ekelöf, SLM 
Tomas Lindkvist.

Denna udda logekväll deltog 31 bröder trots en fredagskväll som 
lockade till grillafton med familj och vänner. Vi hade glädjen få 
hälsa välkommen till åtta gäster. Stämningen var snart på topp. 
Det var ett sorl som blandades med glada skratt. Vår munskänk 
Broder Stefan Larsson fullföljer som alltid sin uppgift på bästa 
sätt, så även nu. I baren serverades både korv och lämpliga dryck-
er. Dagen till ära fanns br Robert Sönderby på plats och hjälpte 
Mu Stefan Larsson. M Mats förde med god hand ritusen till en 
minnesvärd gradgivning för närvarande bröder men främst för 
kvällens recipiend Per Ekelöf. Logen höll en högtidlig parentation 
för broder Lars-Göran Karlsson som avled i november 2017. Vid 
brödramåltiden sjöng bröderna från Odinsal en visa som de brukar 
göra när de gästar andra loger. Talet till Orden höll M Thomas An-
dersson ett underbart tal kring att bygga broar mellan våra loger 
inom Bifrost. Talet till dagens recipiend höll fadder Thomas Bar-
ge. Det var inte svårt att välja vem som skulle hålla recipiender-

den hölls talet till Orden av Mats Ahrling, som berättade att en ny 
portal varpå gång. Den kommer att ha en ”större öppenhet” som 
ett led i vår marknadsföring. Han berättade också om kommande 
Mästarmöte i Gotheim, den 29 september i Eslöv. Mats Petersson 
hälsade recipienderna välkomna i den nya graden, och berätta-
de därefter lite om den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Den 
kommer att påverka även vår verksamhet. Det innebär att var och 
en av oss skall skriva på en blankett som tillhandahålls av skriva-
ren. Johannes Sporre höll recipiendernas tal, varvid han tackade 
för en fin gradgivning, och avslutade med ett litet citat: ”bara för 
att det är en fördom så innebär det inte att det inte kan vara sant”. 
Därefter fick Cay Månsson hålla sin ”5-minutare” där han berät-
tade lite om sig själv, sitt arbete och sina intressen. Mats Hyltén 
kunde med stolthet berätta att Stiftelsen Fred Norinder delar ut ett 
stipendie på 65 000 kronor nu på lördag den 7 april i Göteborg till 
en multihandikappad flicka. Stipendiet innebär att en specialcykel 
har kunnat bli en verklighet som berikar hennes liv. Peter Faleborn 
nämner i sitt tal de nyligen avlidna artisterna Lill-Babs, Kerstin 
Dellert och Jerry Williams. Han kom sedan in på ämnet cancer, 
och berättade att cancer i bukspottskörteln i viss mån kunde rela-
teras till personer som aldrig druckit alkohol, alltså absolutister. 
Skattmästaren meddelade att dagens insamling gav 510 kronor. 
Mästarbordets blommor tilldelades Niklas Herrström. 

Referent & Fotograf Rolf Magnusson

nas tacktal, vilket även bidrog till att M Mats gav Mästarbordets 
blommor till broder Per Ekelöf. Vid lottdragningen vann M Mats 
Ahrling. Kaffe och kaka till avslut och en glad känsla i magen. Vi 
önskar gästerna välkomna åter och ett stort tack för inbjudan från 
gästerna att besöka dem.

Referent Bengt O Fernerud. 
Fotograf Mats Hyltén

Gästande bröder från 
Logen 27 Odinsal. Bakre 
raden fr. v Tommy Lundin, 
Andreas Melin, M Tho-
mas Andersson Främre 
raden fr v. Fredrik Karls-
son, SLM Tomas Lindkvist 
och Johan Rosén

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt Installation
Datum: Fredagen den 9 februari 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 38
Recipiender/Faddrar: Marcus Lundberg/Christer Samuelsson, 
Peter Bergetti/Lasse Larsson.
Gäster: OK Olavi Ollikainen, OHL Lars-Erik Furuskog 10 Withala

  Gungner Borås24

Denna kväll hade vår Mästare Anders Svenningson kallat oss 
till gradgivning i Grad I. Två recipiender var kallade. M Anders 
Svenningsson genomförde tillsammans med tjänstgörande bröder 
en utmärkt ritus. Vi gästades av OK Olavi Ollikainen som åter-
installerade M Anders Svenningsson för ytterligare två år samt 
förärade honom Logernas Hederstecken. Logens Munskänkar 
Christer Lindell och Lars-Åke Hugosson förärades med Logernas 
Belöningstecken.
Efter mingel och gratulationer till recipienderna satte vi oss till 
bords för brödramåltiden. Recipiendernas tal hölls av Peter Ber-
getti. Mästarensbordets blommor utdelades till br Bo-Lennart An-
dersson som inom kort fyller 75 år. Måltiden avslutades med kaf-
fe/kaka samt dragning i Munskänkarnas populära lotteri. Kvällen 
avslutades med trevlig gemenskap i bar avdelningen.

Referent & 
Fotograf 
Nils-Erik 
Karlsson

Anders Sven-
ningsson, Peter 
Bergetti, Marcus 
Lundberg och 
Christer 
Samuelsson

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 16 mars 2018
Antal besökare inkl. Recipiender:  35
Recipiender: Christian Mjörnerud, Jonas Holmer-Eriksson
Gäst: OHL Lars-Erik Furuskog 10 Withala

Rad 5: Johan Börjesson, 
Bojan Milojevic
Rad 4: Johan Furuskog, 
Kenneth Lundahl, Gert 
Johansson, Fredric Björk
Rad 3: Anders Sven-
ningsson, Pelle Sundell, 
Lars-Erik Furuskog
Rad 2: Stig Dalmyr, Lasse 
Larsson
Rad 1: Ingmar Gustavsson, 
Jonas Holmer/Eriksson, 
Christian Mjörnerud och 
Anders Haraldsson

Kvällens gradgivning var en nostalgiafton. Samtliga Ex. Mästare 
var inbjudna ett ingå  i direktoriet i kapitelsalen. Logen 24 Gung-
ner är inne på sin sjunde Mästare. Det blev sex tidigare M som var 
närvarande. Logens första Mästare Lars Larsson satt vid Mästar-
bordet övriga Mästare som ingick i direktoriet var, Stig Dalmyr, 
Anders Haraldsson, Kenneth Lundahl,Fredric Björk och Anders 
Svenningsson. ExM Staffan Arthurén kunde inte närvara
p.g.a. sjukdom. Vår gäst OHL Lars-Erik Furuskog var kvällens 
skattmästare. Kvällens två recipiender uppgraderades till Grad II. 
Broder Magnus ”Manke” Andersson har fyllt 50 år och fick mot-
taga en Bifrost standar. Efter uttåget från kapitelsalen gratulerades 
recipienderna till sin nya grad av övriga bröder. Efter lite mingel 
i baravdelningen intog vi matsalen för brödramåltiden. Kvällens 
M Lars Larsson höll tal till Orden till vår orden och till recipien-
derna. Recipiendernas tal hölls av Jonas Holmer-Eriksson. Mäs-
tarbordets blommor tilldelades Anders Svenningsson som nyligen 
blivit ett år äldre. Brödramåltiden avslutades med kaffe och kaka 
liksom dragning i lotteriet. Kvällen avlutades med mingel och 
trevlig gemenskap.

  Referent & Fotograf Nils Karlsson

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 13 april 2018
Antal besökande inkl. recipiender: 28
Recipiender: Henrik Sämfors, Christer Samuelsson, Magnus 
Widar, Lukas Stanowski

Denna kväll hade vår Mästare Anders Svenningson kallat oss 
tKvällen besöktes av ett mindre antal bröder i afton. Det fina och 
soliga vårvädret kan ha spelat in. Kapitelsalen var klädd i kunska-
pens färg där fyra recipiender var kallade. M Anders Svennings-
son med tjänstgörande bröder intog kapitelsalen och genomförde 
logemötet på ett utomordentligt fint sätt. M Anders kallade fram 
broder Kent Palmer som har uppgraderats till Grad VII i storlo-
gen. Även Joakim Lindberg fick komma fram till Mästarbordet 
där han fick mottaga Bifrostordens standar av Mästaren då han har 
fyllt 50 år. Efter utmarsch från kapitelsalen gratulerades de ny de-
korerade bröderna av övriga bröder. Efter mingel intogs matsalen 
för brödramåltiden. Måltiden började med hyllning till fosterlan-

det varvid vi sjöng Nationalsången. Talet till vår Orden samt till 
recipienderna hölls av M Anders Svenningsson. Recipiendernas
tacktal hölls av Magnus Widar. Mästaren uppmanade oss bröder 
och tilltänkta bröder att anmäla oss till brödraaktiviteten (Bågs-
kytte) fredagen den 18 maj. Mästarbordets blommor fick Joakim 
Lindberg som fyllt 50 år. Måltiden avslutades med kaffe och kaka 
där Munskänkarna hade dragning på sitt lotteri. Kvällen avsluta-
des som den bör med mingel och trevlig gemenskap.

Referent & Fotograf 
Nils-Erik Karlsson

Recipiender från vänster, 
Magnus Widar, Chris-
ter Samuelsson, Lukas 
Stanowski och Henrik 
Sämfors. I bakgrunden 
står M Anders Sven-
ningsson

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Torsdagen den 22 mars 2018
Antal besökare inklusive recipiender: 39
Recipiender: Stephan Bendz och Staffan Boström
Gäster: ExM Torsten Östlid 3 Aroshus, Jan-Erik Eriksson 34 
Linneus

  Alvheim Eskilstuna25

Ikväll var det samling i Hoppets Grad. Gradgivningen gick i ersät-
tarnas tecken. Ty många av de ordinarie tjänstemännen kunde inte 
komma av olika anledningar. Men så länge det finns bröder som 
vill ställa upp så löser det sig alltid. ExM Stig-Lennart Cederlöf 
berättade att vi inte fick glömma att Grad VII skulle ges i Karlsko-
ga. Broder Stephan Bendz höll recipiendernas tacktal. Bröderna 
Sigvard Lans 70 år, Anders Andreasson Svan 70 år och Stig-Len-
nart Cederlöf 75 år hyllades av de övriga församlade bröderna. 
Mästarbordets blommor fick Broder Stefan Blomstrand. Även 
Bröderna Staffan Boström och Berndt Larsson förärades med en 
bukett. Ännu en trevlig Logeafton var till ända.

Referent & Fo-
tograf Conny 
Halvardsson

Från vän-
ster Staffan 
Boström, M 
Nils-Eric 
Carlevad och 
Stephan Bendz
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    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt Installation
Datum: Fredagen den 16 februari 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 46
Recipiender/Faddrar: Patrick Andersson/Daniel Gullin, Magnus 
Karlsson/ Patrick Malmqvist, Mats Larsson/Jens Östling, Andreas 
Pettersson/Andreas Axén
Gäster: Patrick Malmqvist, Martin Sandén 7 Junehus

  Vanadis Karlskrona26

Fr.v: De nyantagna 
bröderna Magnus 
Karlsson, Andreas 
Pettersson, Patrik An-
dreasson, Mats Larsson 
framför faddrarna 
Patrick Malmqvist, 
Andreas Axén, Daniel 
Gullin och Mästare 
Jens Östling

En av kvällens hurtiga 
jubilarer, Ove Hans-
son, tillsammans med 
LBT-dekorerade Stefan 
Södergren

Vanadisbröderna Jo-
hansson, Lirsjö och 
Corneliusson var på väg 
till Svenska Rallyt, är 

man entusiast så är man. På hemmafronten gick de miste om att en 
milstolpe för logen passerades. I och med intagningen av kvällens 
recipiender omfattar logen 80 bröder. I Kapitelsalen genomförde 
de tjänstgörande bröderna ritus på ett inspirerande sätt. Där fanns 
förutom en månghövdad skara av logens egna bröder också gäster 
från Jönköpingslogen. Fyra nya bröder till logen recipierade. Ock-
så de jubilerande bröderna Ove Hansson, Rolf Skog och Mattias 
Hallström blev uppvaktade och fick ur Mästarens hand motta fina 
blomster. Skattmästare Stefan Södergren dekorerades välförtjänt 
av OSM ombud med Logernas Belöningstecken. Under kapitlet 
skedde också en ominstallation av Mästare Jens Östling och han 
utsåg de biträdande bröder som ska tjänstgöra vid kommande ka-
pitel. Jens har framgångsrikt varit logen Vanadis mästare under 
fem år och fick nu OSM förtroende och ord på vägen, att fortsatt 
leda Karlskronalogen.
Vi såg med spänning fram emot brödramåltiden. Skulle det över 
huvud taget bli någon mat då Munskänken var på rally i Värm-
landskogarna? Inga bekymmer. Ersättare för broder Tommy J var 
Tommy Carlsson. Med biträde av damerna från Galatea serverades 
en vällagad 3-rätters, som herrlogen nu har att återgälda. Foster-
landet hyllades, OSM ombud höll talet till orden på temat att vara 
till nytta för andra. Mästaren höll talet till logen och välkomnade 
de nyantagna samt tilldelade dem ett välkomstpaket. Bifrostnålen 
utdelades med assistans av dagens faddrar. Mästare Jens var en 
av dagens faddrar och Daniel Gullin, Andreas Axén och Patrick 
Malmqvist presenterade var och en bröderna man stod fadder för. 
Broder Mats Larsson framförde de recipierades tack och uttryck-
te allas känsla, att kvickt känna sig hemma i logen. Han tackade 
också för den goda lekamliga spis som serverats. Mästarbordets 

blommor och en låååång applåd gick därmed till damerna för den 
goda mat de lagat och serverat.
Skattmästaren Stefan meddelade att insamlingen överskridit 650 
kronor. Lotteriföreståndare Ove Rickardsson förrättade dragning 
där både gäster och flera Vanadisbröder var vinnare. 
Därefter blev det kaffe, utsökt äppelkaka och muntra samtal med 
goda historier. 

Referent & Fotograf N-G Johnsson
samt för dagen OSM:s ombud

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 16 mars 2018
Antal besökare Inkl. recipiender: 30
Recipiender: Mattias Hallström, Teddy Pirovic

Fr.v. Vanadis nyantagna Vän-
skapsbröder Mattias Hallström 

och Teddy Pirovic framför tjänst-
görande M Patrik Cederholm 
och ordinarie M Jens Östling

Normalt medio mars brukar våren 
ha kommit till Pinan (gammalt 
uttryck i Karlskrona). Så var det 
inte detta år. Blåsten och yrsnön 
denna logeafton, kändes som att 
staden väl levde upp till sitt min-
dre smickrande namn. Det fanns 
flera skäl att skynda in till bröderna och värmen. Väl innanför 
dörren kändes allt som vanligt, men ändå inte. Mästaren stod där 
och hälsade välkommen, men det var inte ordinarie Mästare utan 
FSM Patrik Cederholm som hade äran att föra logen denna kväll. 
Detta som ett led i att ställföreträdande också ska ges möjlighet 
att öva och pröva. Detta skulle bli variationernas kväll. Minglet 
avbröts av Inre Ledsagaren som kallade till samling. Väl i kapi-
telsalen genomförde Mästare och biträdande bröder ett högtidligt 
och samspelt kapitel med två recipierande bröder. Allt var som 
vanligt, eller? Nej, ty denna gång hade vår nytillträdde Intendent 
anammat den Karlskronitiska försiktighetsprincipen. Släckta ljus 
varar längre!  Alla förstod glömskan och händelsen blev till ett 
glatt diskussionsämne. Så blev det Munskänkens tur att bjuda till 
bords. Var och en hade vid incheckningen fått en slumpvis vald 
nummerlapp. Detta nummer utgjorde bordsplacering. En mycket 
bra idé. Bröderna blandades och nya bordskamrater stimulerade 
till bra samtal och djupare kunskap om varandra. Logens Curator 
Göran Johansson saknades dock som sångledare. Han kurerade 
sig hemma. Ishalka hade medfört ett brutet ben. Jens Östling höll 
talet till orden. Han informerade från Mästaremötet i Södertälje 
som han just bevistat. Det ska bli spännande när Bifrostordens 
nya webbportal sjösätts under året. Orden ska också nu jobba mer 
offensivt med marknadsföring utifrån påståendet, syns man inte 
så finns man inte. Talet till logen och dagens installerade vän-
skapsbröder höll som sig bör kvällens Mästare Patrik Cederholm.  
Det blev en historisk resa där de stora profeternas analys av vän-
skap redovisades, ofta utgående ifrån vänskapens syfte eller till 
vilken nytta. Summeringen blev dock, att sann vänskap bygger 
på respekt, omsorg och tillit. Mattias Hallström höll recipiender-
nas tacktal. Han framhöll det positiva, att även som ny medlem 
i logen, så omfattas man påtagligt av brödernas gemenskap. Det 
är lätt att få kontakt. Han tackade också för maten och avslutade 
hurtigt med att sjunga en visa, vilket gav kvällens längsta applåd. 
Den näst längsta applåden fick logens ordinarie Mästare Jens Öst-
ling, då han välförtjänt fick motta Mästarbordets blommor. Skatt-

mästaren redovisade resultatet av insamlingen. Nästan sexhundra 
kronor att användas för ”happenings” tillsammans med damlogen 
Galatea, vad detta nu kan innebära? Vid den efterföljande lotteri-
dragningen hämtade flera bröder hem både våta och torra vinster. 
Ove Rickardsson är outtröttlig. Dock föll inte högvinsten ut denna 
kväll. Den får hänga kvar till nästa dragning. Vi hoppas på att det 
blivit vår här i södern när vi träffas nästa gång!

Referent & Fotograf N-G Johnsson

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 20 april 2018
Antal besökare inklusive recipiender: 37
Recipiender: Douglas Flink, Christian Fisch, Urban Hesselberg 
26 Vanadis och Cristian Boman 34 Linneus
Gäst: Bengt Håkansson 34 Linneus

F.v. Cristian Bohman, 
Douglas Flink, Urban 
Hesselberg, Christian 
Fisch , framför kväl-
lens tjänstgörande FSM 
Patrik Cederholm, Tjg M 
Fredrik Arebark och ASM 
Henrik Lirsjö

Gästerna från Linneus, 
fadder Bengt Håkansson 
och recipiernd Cristian 
Bohman, framför Mästa-
re Jens Östling

Så var det dags för vår-
terminens sista loge. YL 
kallade de minglande 
bröderna till en kapitelsal 

dukad till Kunskapens Grad. Som ett led i att skarpt öva och för-
bereda ersättare, också på mästarplatsen, har logens Mästare låtit 
ställföreträdarna leda kapitel under våren. Denna fredag var det 
ordinarie FSM broder Fredrik Arebark som fått uppdraget att leda 
logen. Förutom tre Vanadisbröder så recipierade också en broder 
från Växjölogen. Det kan konstateras att Karlskronalogen har hög 
klass på sina kapitel. De biträdande bröderna är väl pålästa och 
övade. Deltagande bröder, gäster och recipiender får del av gra-
dens innehåll på ett klart njutbart sätt. 
Premiärmästare Fredrik klarade det ansvarsfulla uppdraget ut-
märkt. Gästande broder Bengt Håkansson från Växjölogen fram-
förde hälsningar och tackade för trevligt mottagande och vackert 
kapitel. Ordinarie Mästare tog hand om de bröder som inte hade 
tillträde till kapitelsalen. Ett bra tillfälle att delge yngre bröder 
fördjupad kunskap om vår ordens verksamhet samt för mästaren 
att läsa av hur yngre bröder uppfattar att vara en del i brödraskapet 
och logen 26 Vanadis.
Då samtliga närvarande samlats kring det i Kunskapens färg vack-
ert dukade långbordet var stämningen på topp. Att då få sig ser-
verad en vällagad trerättersmeny, för dryga hundralappen, känns 
fantastiskt också för en äkta karlskronit, som vanligtvis sägs hylla 
uttrycket ”grautis”.  
Vår Munskänk och hans medhjälpare uträttar stordåd! Då IL på-
kallade hyllningen till fosterlandet framfördes den som sig bör 
både med inlevelse och kraft.  Andreas Axén höll ett välformu-
lerat tal till vår Orden. Över individens nyfikenhet på vad som är 
förborgat. Nyfikenhet som leder till nyvunnen kunskap och vär-

det av att låta insikt få ta tid. Insikt som ger förståelse också för 
mångfald. Det ger ett driv också i vardagen. Mästaren höll talet 
till logen och dagens recipiender. Han sa att nyckeln till kunskap 
är att både förstå och kunna återge fakta och filosoferade vidare 
över vad som är kunskap och vem som äger den. De nyantagna 
bröderna tackade både för befordran och lekamlig spis. Skattmäs-
taren redovisade insamlingsresultatet till förmån för Dirigentens 
utrustning. 
Mästarbordets blommor förärades logens Skrivare Leif Breide-
mar. Därefter blev det dragning i kvällens lotteri. Kaffe med ge-
mytlig samvaro avslutade kvällen.  

Referent & Fotograf N-G Johnsson

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Tisdagen den 27 februari 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 56
Recipiend/Fadder: David Erickson/Håkan Pettersson, Jakob 
Jerresand/Johan Rosén, Alf Numminen/Matte Bergqvist
Gäster: M Hans E Söderström, Bo Axman, Göran Ehrfeldt, Bernt 
Hermansson, Jan Källberg, Dick Lindquist, Urban Sjölander, 
Gunnar Törmä, Nils-Olof Wadelius, Roland Wadelius, Roger 
Wennberg, Allan Ädel, Kjell Östlund samtliga 22 Righeim

  Odinsal Uppsala27

Denna dag var det riktig vinter med snö, is och kyla där ute. Detta 
stoppade dock inte våra bröder att närvara vid vår logekväll, även 
en hel busslast med bröder från Logen 22 Righeim i Gävle dök 
upp. Vid gradgivningen recipierade tre nya bröder och med dessa 
nya länkar i vår brödrakedja passerade vi etthundra medlemmar 
i logen. Mästaren tackades för det gångna årets arbete genom att 
en mystisk flaskformad present överräcktes. Ett nytt direktorium 
installerades. Matsalen dukades denna gång upp med extra långa 
bord, och de som höll tal fick utnyttja hela sin röststyrka för att nå 
ut i hela rummet. 

Referenter Ola Jonsson/Johan Johansson
Fotograf Fredrik Jonneryd

Fr v. M Hans E Söderström 22 Righeim, Jakob Jerresand, Alf 
Numminen, M Thomas Andersson, David Erickson, SLM Tomas 
Lindkvist

40  BIFROST   Bifrostordens medlemstidning nr 2  juni 2018 BIFROST   Bifrostordens medlemstidning nr 2  juni 2018 41



    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Tisdagen den 27 mars 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 54
Recipiender: Daniel Persson, Göran Hedenfalk, Olof Bouvin

Fr. v Daniel 
Persson, Göran 
Hedenfalk, Olof 
Bouvin, M Tho-
mas Andersson

Trots att veckan 
är start på pås-
ken, slog Odinsal 
rekord på antal 
besökande egna 

bröder denna gång. Det var inga gästande bröder som kom denna 
gång. Det var som vanligt en trevlig stämning blad alla bröder. 
Vår Intendent Benny Högling firades dels för sin födelsedag för 
några dagar sedan, samt erhöll Logernas Belöningstecken för sina 
insatser i logen. Han fick dessutom Mästarbordets blommor. Mid-
dagen avlutades med kaffe och lösgodis och som sig bör med ett 
lotteri.

Referenter Ola Jonsson/Johan Johansson. 
Fotograf Fredrik Jonneryd

ExM Mikael Sjölander som höll i verksamheten utanför kapitel-
salen under ritus. Fr. v Christofer Urby, David Erickson, Jakob 
Jerresand, Markus Lechto, ExM Mikael Sjölander, Mattias Jans-
son och Göran Thorsell

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt Mästarinstallation 
Datum: Fredagen den 16 februari 2018
Antal besökare inkl. recipiend: 53
Recipiend/fadder: Tomas Gustafsson/Tommy Eriksson
Gäster: OSSM Thommy Brännström

Mästare/Fadder Tommy 
Eriksson, Tomas Gustafsson, 
OSSM Thommy Bränn-
ström och ExM Bo-Lennart 
Holmsten

Så fort man kommer in i lo-
gelokalen märks det att något 
särskilt är på gång. Mycket 
folk har vi börjat bli vana 
vid men denna kväll ska ny 

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad 
Datum: Fredagen den 23 mars 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 50
Recipiender: Leif Bengthsson, Ulf Gustafsson, Bert Karlsson

För första gången på ett tag var det ljust ute när vi anländer till 
logelokalen. Det var en del annat som också var för första gången 
denna kväll. Ny Mästare för första gången på många år, utbyggd 
kapitelsal som känns som ny och utbyggd matsal som också den 
är ett jättelyft. Arbetet i kapitelsalen leddes av M Tommy Eriksson 

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 27 april 2018
Antal besökare inkl. recipiend: 38
Recipiend/Fadder: Rabi Haidar/Tommy Eriksson och Willy Höjer/
Henric Sjöstrand
Gäster: M Jens Östling, Rolf Skog 26 Vanadis

Då var det dags för logekväll igen. Denna gång ett par dagar före 
Valborg och Första Maj vilket säkert gjorde att vi var något färre 
bröder än vad vi har varit vana vid. Detta påverkade dock inte den 
trevliga och gemytliga stämningen. Arbetet i kapitelsalen leddes av 
M Tommy Eriksson på ett alldeles ypperligt sätt. Man kan tro att 
han inte gjort annat men detta var Tommys andra loge som Mäs-
tare. Efter ritus gratulerades Broder Christer Lejdel med blommor 
eftersom han ”nollat” i ålder. Därefter var det dag att överlämna 
Logernas Belöningstecken till vår loges ”Rikstings General” Bro-
der Jonas Hagström som blev överraskat och glad. Kvällens första 
tal hölls av M Jens Östling från 26 Vanadis, vår grannloge i Karls-
krona. Talet som handlade om en föränderlig värld och om manna-
minne. Det handlade också om hur snabbt tiden går i det vardagliga, 
hur kunskap överförs från generation till generation. Till sist hur 
det påverkar vår Orden och vikten av att söka sig till våra saman-
komster inom den egna logen eller besöka andra loger och där ta 
till sig av Ordens åskådning genom att lyssna på dess ritus. Fint 
och viktigt. Sedan var det dags för M Tommy Eriksson, i kväll även 

  Gondler Kalmar28

Mästare installeras, det var fyra år sedan senast. OSSM Thommy 
Brännström är på plats för att leda installationen. M Bo-Lennart 
Holmsten leder ritus som vanligt på ett smidigt och elegant sätt. 
Efter ritus gratulerades Bo Carlsson som fyllt år. Det delas även ut 
Logernas Belöningstecken ut till Tommy Eriksson som applåderas 
för den väl förtjänta belöningen. Så är det också dags att här dela 
ut ”Årets Gondlare”. Detta vandringspris som traditionsenligt de-
las ut av logens ålderman Bo Herborn som vanlig är ”laddad” för 
detta. Priset tilldelas Sk Åke Rudolfsson som gör oerhört mycket 
för vår loge. Där efter leder OSSM Thommy Brännström själva 
installationen av vår nye Mästare Tommy Eriksson. Det enda man 
kan säga om ritusen och installationen är att det var mycket fint 
och högtidligt. Efter sedvanliga hyllningar under Brödramåltiden 
berättade M Tommy Eriksson att han hade tänkt tala till OSSM 
Thommy Brännström men han kunde tyvärr inte vara med på mål-
tiden så han kommer att få det på SMS. Det hela handlade mycket 
om att man är beroende av sin fadder och vi i Gondler är och var 
mycket beroende av vår fadderloge 17 Grimner i Oskarshamn. 
Utan 17 Grimner hade vi aldrig varit där vi är idag. Tommy av-
slutade med uppmaningen: Bli fadder, det är något av det finaste 
man kan bli inom Bifrostorden. Till talet från kvällens recipiend 
var det ju lätt att välja talare. Tomas Gustafsson var glad att han 
fått erbjudandet av sin fadder (Tommy Eriksson) och att få vara 
med om en fin gradgivning.  Nytt och okänt men inte skrämman-
de. Han tycker hela upplägget med Bifrost verkar trevligt under 
de former vi träffas och hoppas på att snart få komma tillbaka 
för logemöte. Åke Rudolfsson tackade för det fina vandringspriset 
”Årets Gondlare”. Därefter läste han en egenskriven dikt på rim 
som var ett tack till avgående M Bo-Lennart Holmsten och ett 
lycka till för Gondlers fjärde Mästare Tommy Eriksson. I detta 
tillade också YL Olof Westerlund som för sex år sedan var fadder 
för tillträdande Mästaren att han bestämde sig mycket fort för att 
gå med om han fick chansen. 

SK Åke Rudolfsson mottar 
”Årets Gondlare” av ExM 
Bo-Lennart Holmsten

Så var det dags för vår nye 
Mästare Tommy Eriksson 
att för första gången dela 
ut Mästarbordets blommor. 
Värdigt val föll på vår lo-
ges mesta Bifrostbröder. 
Sven-Inge Uppgården och 
Owe Öhrling som bägge 

varit Bifrostbröder i över fyrtio år, flera av våra bröder var inte 
ens födda när de gjorde sitt inträde i Bifrostorden. Imponerande! 
Därefter bar det till baren för kaffe, avec med ny Mästare och hela 
tre ExM och massor med bröder i följe. Allt som vanligt under 
stort gemyt.

 Referent Per-Olof Svensson. Fotograf Toni Lavi

och med flera nya tjänstgörande bröder, denna premiär går bara att 
ge betyget MVG. Högtidligt och mycket bra flyt. Efter ritus fram-
fördes gratulationer med blommor till Mats Wilhelmsson som ”nol-
lat” för ett par dagar sedan. Därefter hade Mästaren äran att dela ut 
Logernas Belöningstecken till vår Skrivare Kent Rudolfsson.  Efter 
sedvanliga hyllningar höll M Tommy Eriksson ett tal som handla-
de om vänskapen och om vänskapens betydelse, om att vännen är 
viktig och att vänskap är grunden i vår Orden. Efter detta hälsades 
kvällen recipiender varmt och broderligen välkomna i Vänskapens 
Grad och välkomna på logekväll med gradgivning redan i maj då 
det även är invigning av vår ”nya” kapitelsal och matsal. Tacktal 
från recipienderna hölls av Ulf Gustafsson som tackade för att de 
blivit upptagna i Vänskapens Grad och för den fina gemenskapen 
vilket de lovade att försöka bidraga till att det fortsätter. Innan Mäs-
tarbordets blommor delades ut tackade M Tommy Eriksson alla 
som hjälpt till att göra detta till en fin kväll. Stort beröm till de som 
gjort iordning kapitelsalen, dukat matsalen och de tjänstgörande 
bröderna som sett till att det fungerade i kapitelsalen. Mästarbordets 
blommor gick till Ulf Lundbäck och Leif Källen som är faddrar för 
kvällens recipiender. Med detta framförde även vår Mästare upp-
maningen att bli fadder. Något av det finaste man kan göra för vår 

Orden. Efter lottdragning fortsat-
te kvällen traditionsenligt i baren 
med kaffe, avec och gott bakverk 
som vanligt under stort gemyt.

Referent Per-Olof Svensson. 
Fotograf Bo-Lennart Holmsten

Sittande från vänster Ulf Gus-
tavsson, Leif Bengthsson, Bert 
Karlsson. Stående från vänster 
Fadder Leif Källén, M Tommy 
Eriksson, fadder Ulf Lundbäck

fadder för Rabi Haidar, att välkomna kvällens nyförvärvade bröder 
på sin resa inom vår Orden. Även en uppmaning att hålla kontakt 
med sin fadder som är en ”livlina” speciellt så här i början. Tacktal 
från recipienderna hölls av Willy Höjer från Byxelkrok som tackade 
logen och sin fadder för ett fint mottagande som kändes mycket bra.
Broder Jonas Hagström berättade lite om hur arbetet med Riksting 
2020 fortskred och flaggade redan nu för att många behöver hjälpa 
till med mycket. Flera har också redan anmält sig som tjänstevilliga. 
Rikstingets motto ”Göra det bra tillsammans och göra det igen”.  
Så var det dags för Mästare Tommy Eriksson att dela ut Mästarbor-
dets blommor. Första buketten till Lars-Göran Netteström som med 
kort varsel hoppat in som Sk vilket han skötte med den äran. Bukett 
nummer två till Broder Tommy Rosqvist som också snabbt fått ta 
hand om kvällens dryck, Imperial IPA från Emmaboda Bryggeri. 
Sedan lottdragning med flera lyckliga vinnare, säkert också någon 
som inte gillade sina nitlotter. Så till baren för kaffe, avec som van-
ligt under stort gemyt.

 
Referent 

Per-Olof Svensson. 
Fotograf 

Bo-Lennart Holmsten

Sittande från vänster 
Willy Höjer, Rabi 
Haidar. Stående Fadder 
Henric Sjöstrand och 
Mästare och tillika Fad-
der Tommy Eriksson

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt Installation 
Datum: Fredagen den 23 februari 
Antal besökare inkl. recipiender: 33 
Recipiender/Faddrar: Danny Stacey/Anders Forslund, Per 
Wasting/Nicke Wagemyr, Tom Johansson/Teddy Johansson
Gäst: SLM Björn Torstenius Heimdal

  Rosheim Norrtälje29

Kvällens gradgivning gavs i ett iskallt Norrtälje med vackert snö-
iga gator. SLM Björn Torstenius fick inte dela ut ett nytt förord-
nande till Mästare Håkan Holgersson då denne är halvvägs ige-
nom sitt tvååriga mandat. Detta kompenserades stort när Håkan 
förärades med Logernas Belöningstecken och tillhörande diplom 
samt ett välformulerat motivationstal. I linje med Mästarens mål-
sättning att förnya och involvera nya medlemmar, för tjänstgöring 
på olika poster, svors bröderna Anders Forslund, Hans Pantzar, 
Ola Nässén samt Mikael Karlsson in. Innan uttåget meddelade 
Mästaren att kapitelsalen skulle tömmas omgående med namn-
givna personer för olika ansvarsområden. Detta system snabba-
de upp ledtiden fram till brödramåltiden på ett sätt som manar 
till efterföljd. Efter uttåg och det tillhörande välkomnandet av de 
nyantagna bröderna fick vi sätta oss till bords för att äta en god 
och ovanligt riklig brödramåltid. Vår nye IL Hans Pantzar förde 
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    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad 
Datum: Fredagen den 16 mars 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 29 
Recipiender: Leif Hedman, Teddy Johansson

M Håkan Holgersson 
tillsammans med fr. v 
sittande Leif Hedman 
och Teddy Johansson

Denna afton fylldes 
vår kapitelsal enbart av 
Rosheims bröder vilket 
givetvis är tråkigt på ett 
sätt men samtidigt bra 
genom det lugn som 
det skapar under ritus. 
Perfekt tillfälle att låta 

våra nya bröder ta plats på golvet utan stress, vilket sedan även 
visades av samtliga. 
Under ordet fritt informerades om samordning vid kommande 
besök till grannloger då samåkning i någon form närmast är ett 
måste för att få fler bröder att delta. Innan Mästaren avslutar logen 
låter han, genom den av honom återupptagna traditionen att gra-
tulera jubilarer, M kallade fram broder P-G Börstell för att över-
lämna ett Rosogram samt presentkort med anledning av dennes 
60-års dag. Brödramåltiden kunde börja utan större fördröjning 
och samtliga närvarande sände en tacksamhetens tanke till Mu 
Thomas Niklasson för den mat han ordnat för oss. Rätt pris, gott 
och i tillräcklig mängd för alla våra hungriga vargar visar hur väl 
han förstått vikten av att leverera bra mat till sammankomsterna. 

Broder Gunnar Holmsten fortsatte på sin väg som försångare i 
logen genom att till övriga bröders stora jubel framföra tre snab-
ba snapsvisor med anknytning till Roslagen. Talet till Orden höll 
M med information om den nya portalen samt EU-förordningen 
GDPR. Ture Lindén höll sedan talet till recipienderna innan bro-
der Teddy Johansson gav ett, för speciellt S, underhållande tacktal.

Referent Ture Lindén. Fotograf Lars-Gunnar Vicklander

    Faktaruta
Loge utan reception
Datum: Fredagen den 13 april 2018 
Antal besökare: 25 

Kvällens tänkta gradgivning fick ge vika för influensan som drab-
bat såväl den tänkta recipienden som ett antal av oss andra. Vår 
ritus, vid en kväll som denna, gav som vanligt det lugn som i varje 
undertecknad lärt sig att uppskatta över åren. Detta lugn skulle 
dock brytas under brödramåltiden där Skrivaren inledde med att 
genast starta en brasa via ett värmeljus och en stor servett. Skri-
varens släckningsarbete visade sig turligt nog vara kompensato-
riskt fulländat då en vattenkaraff mer än väl löste problemet. När 
huvudrätten sedan kom in fortsatte dramat på en än högre nivå då 
det visade sig att maten inte räckte till för alla bröder. Ett stilla gny 
hördes från några av de hungriga innan ett broderligt delande av 
huvudrätten vidtogs på sant Bifrostvis. Vi konstaterade samfällt 
att utredning av det inträffade måste vidtas då inget öga var torrt 
efter det intensiva traumat. I det läget avslutades måltiden för så-
väl Skrivaren som för en av bröderna eftersom Skrivaren fick age-
ra färdtjänst och transportera hem en broder som akut insjuknat.

Referent Ture Lindén

oss stabilt genom inledande snapsvisor och hyllningar innan SLM 
Björn Torstenius framförde talet till Orden. Efter att Ture Lindén 
gett talet till recipienderna tacktalade Danny Stacey vältaligt inför 
imponerade bröder. Kvällen fortsatte oförtrutet medan underteck-
nad övergick till att agera färdtjänst för en frusen broder som inte 
ville halka omkring till fots i den nu bitande kylan. En till lyckad 
kväll hade nått sitt slut.

Referent Ture Lindén. Fotograf Lars-Gunnar Vicklander

M Håkan Holgersson, SLM 
Björn Torstenius tillsam-
mans med fr. v sittande 
Danny Stacey, Per Wasting, 
Tom Johansson

    Faktaruta
Loge utan reception samt Mästarinstallation
Datum: Fredagen den 23 februari 2018
Antal besökande: 20
Gäst: OSSM Thommy Brännström

30 Torgrims nye 
Mästare, Sören 

Molander och OSSM 
Thommy Brännström

Avgående Mästaren 
öppnade Ritus som 
vanligt och började 
med att tacka för det 
gångna året och för 
de år som han haft 
glädjen att vara lo-
gens Mästare. Han 
tackade även tjänst-
görande bröder för 
det stöd och hjälp han fått. Logens ålderman. Broder K-A Lind-
ström tackade Broder Göran från bröderna i logen och sade några 
ord om Görans insats under bildandet av logen. Han överräckte 
till Broder Göran en inköpt fin årgångspresent och en röd ros. M 
Göran lämnade tillbaka kappan, kedjan och klubban till OSSM 
och tackade för den tid han varit Mästare. OSSM kallade fram 
Martin Lestander och dekorerade honom med Logernas Heder-
stecken (LHT).  Inför installationen av ny M radade ett antal av 
de allra nyaste medlemmarna i logen med grad I att tillsammans 
med UB1 bära fram de fyra hyenden som behövdas för att vara 
(OSSM) Thommy Brännström behjälplig under ceremonin att 
installera den nya Mästaren. OSSM kallade fram Broder Sören 
Molander för att inviga honom som ny Mästare. Anspänningen 
som vi alla i logen känt av, de små marginalerna, inför installatio-
nens ritus ändrades till nästan upprymdhet när vi trots allt lyck-

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 6 april 2018
Antal besökande inkl. recipiend: 23
Recipiend: Kalle Hammarberg 
Gäster: SLM Tomas Lindkvist Tirfing, M Thomas Andersson, Lars 
Anderson, Sten Arnekrans, Jakob Jerresand, Jörgen Löfkvist, 
Andreas Melin, Johan Moilanen, Mikael Sjölander, Anders 
Sävborg, Tommy Lundin samtliga från 27 Odinsal

Ärorikt besök av många Bifrostbröder från Odinsal Uppsala samt 
(SLM) Tomas Lindkvist Tirfing. Utöver ovan nämnda så besökte 
även Jörgen Löfkvist nyinflyttad till Hälsingland med logetillhö-
righet Odinsal vår loge. Den månghövdade gruppen av gästande 
Bifrostmedlemmar är troligen den förnämsta Logen 30 Torgrim 
hedrats med under vår ännu korta historia. Det är med stor säker-
het så att besökande gäster från Odinsal stärker våra band inom 
Bifrostorden och också inspirerar till fortsatt förkovran och fram-
gång.

Gradgivnings ritus genomfördes av M Sören Molander som för 
första gången iklädde sig Mästarkappan att leda ritus och upp-
tagande av välförtjänt logebroder till grad III. En till medlems-
antalet liten loge som Torgrim är alltid beroende av mycket hög 
närvaroprocent tjänstgörande bröder, vilket vi också tillräknats 
oss som en av våra positiva meriter. Decimeras legitima logemed-
lemmar som kan tjänstgöra just i detta fall med 5 personer som 
inte ännu uppnått grad III, så närmade vi oss den kritiska gränsen 
att uppnå full bemanning. Men som alltid i bästa Bifrostanda löste 
sig bemanningen, även ersättare för (S) Bo Sjöberg som hastigt 
insjuknat i lunginflammation. Prydlig och alltid välklädda Chris-
ter Blomberg, vanligen tjänstgörande som(UB), intog skrivarens 
plats utan problem.

Småstrul med ljuset och ljudet irriterade kanske Mästaren i sitt 
ämbete men gradgivningen genomfördes, dock inte Mästerligt en-
ligt kritisk iakttagare, men på sådant sätt att stämningen var god, 
och blev allt bättre i samband med brödramåltiden. Talet till or-
den hölls av SLM Tomas Lindkvist och talet till recipienden Kalle 
Hammarberg hölls av M Sören Molander som nämnde hans och 
logebrödernas uppskattning att ha Kalle som medlem. Lotterimäs-
taren tillika SK Kurt-Axel Lindström förrättade dragningen och 
Fru Fortuna delade även med sig till gästande bröder från Odinsal. 

Referent Sören Molander

  Torgrim Hudiksvall30

ats med att på ett lättsamt men ändå värdigt sätt installera Sören 
Molander som Mästare. Lokalerna som logen hyr av Njutångers 
Folkets Hus förening installerade och körde igång sin nya berg-
värmeanläggning bara dagarna för vårt planerade installationsmö-
te. Marginalerna var bara ett par dagar och riktigt vinterväder med 
mycket snö och kyla stod för dörren. Nästa motgång var vinterns 
influensa som decimerade antalet tjänstgörande bröder till absolut 
minimum. Alla vi närvarande medlemmar i Bifrostlogen 30 Tor-
grim vill dock sist men inte minst rikta ett varmt tack till OSSM 
för det fina stöd och den hjälpande hand som förärade oss. Vår ny-
utnämnde broder som (MU) munskänk G. Persson hade med stor 
förtjänst, och hjälp av sin fru, ordnat med aftonens brödramåltid. 
Kvällen avslutades som vanligt med att K.A. Lindström förrätta-
de lottdragning och prisutdelning i samband med kaffe, avec och 
liten kaka.

Referent & Fotograf Bo Sjöberg

    Faktaruta
Loge utan reception samt Installation
Datum: Fredagen den 23 februari 2018
Antal besökare: 20 bröder
Gäst: SLM Ulf Jaremo

  Rimfaxe Helsingborg31

SLM Ulf Jaremo samt 
Torgny Hultqvist, M Bo 
Andersen och Christer 
Lind

I brist på ny broder avhöll 
vi en Loge utan reception. 
Mästaren installerade tre 
nya bröder då två bröder 
hade avsagt sig uppdra-
get under 2017 och då YL 
Lars Bertram avsagt sig 
uppdraget återinstallera-
des Ingmar Svensson på 
posten. Tre bröder förära-

des Logernas Belöningstecken, samt att tre bröder hyllades för 
erhållen Grad VI. Två bröder gratulerades för fyllda 75 år.

Referent Olle Bergqvist. Fotograf Christer Lind

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 23 mars 2018
Antal besökare inkl. recipiend: 26 
Recipiend: Bengt Jönsson

Recipiend Bengt Jönsson 
och M Bo Andersen

Broder Bengt Jönsson re-
cipierade till Kunskapens 
Grad. Vi hyllade broder Jo-
nas Mogensen för erhållen 
Grad VII. Efter måltiden 
och ritusenliga tal vidtog 
så dragningen i kvällens 
lotteri. Broder Åke Hylan-
der, vår Mu hade bidragit 
med en fläskfilé av an-
senlig dimension, broder 
Jonas, som har kontakter 
lite varstans bidrog med en 

cigarr i lyxutförande, som f ö vanns av dagens recipiend. Ofta blir 
det mat över efter måltiden, så också denna kväll. 

I Helsingborg har vi Hemlösas Hus som tillhandahåller mat och 
husrum för hemlösa. Vi överlämnade det som blev kvar av mål-
tiden till dem. Till lördagens Tura var vi sju bröder med damer 
och dessutom en presumtiv ny broder. Vi valde att lämna båten i 
Helsingör och tog oss till en lunchrestaurang mitt i byn för inmun-
digande av danska smörrebröd, öl och ”En lille En”. 

Referent Olle Bergqvist. Fotograf Tore Persson
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    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 27 april 2018
Antal besökare: 35
Recipiender: Lennart Juhlin 31 Rimfaxe, Conny Lönnegren, 
Christer Nilsson 23 Forsete, Marcus Petersson, 33 Danheim
Gäster: M 23 Forsete Mats Ahrling, M 33 Danheim Peter B 
Arvidsson, ExM Bengt Widen 23 Forsete, ExM Hans Berggren 
20 Vesthav, Lennart Lundberg, Carsten Kvist 23 Forsete, Jonas 
Nilsson, Staffan Elvstrand, Bo Andersson, 33 Danheim

Conny Lönnegren, 
Christer Nilsson, 
Marcus Petersson, 
Lennart Juhlin, M 
Bo Andersen

Vid vårens sis-
ta gradgivning till 
Hoppets Grad hade 
vi förutom en egen 

broder till befordran även två bröder från 23 Forsete och en bro-
der från 33 Danheim. Mästarna tillsammans med några bröder be-
sökte oss också. Då vi inte hade tillräckligt många bröder i egen 
loge närvarande tjänstgjorde M, ExM och broder Lennart Lund-
berg från 23 Forsete som Budbärare. Gradgivningen genomfördes 
enligt Ritus under stor högtidlighet samt lät vi oss väl smaka av 
måltidens Sillamacka med efterföljande fiskgratin. Recipienderna 
företräddes av broder Lennart Juhlin till tacktalet och efter Mäs-
tarens överlämnande av Mästarbordets blommor till broder Gert 
Nordahl för snabbt inhopp som AV vidtog kvällens lottdragning. 
Mästaren meddelade också att våravslut äger rum i början av juni 
med sedvanlig Bangolf.

Referent Olle Bergqvist. Fotograf Christer Lind.

    Faktaruta
Loge utan reception
Datum: Tisdagen den 13 februari 2018
Antal besökare: 21 
Gäster: OM Hans Wallberg, OK Olavi Ollikainen, SLM Björn 
Torstenius Heimdal, M Kent Andersson Åsagård, Astor Baldesten 
16 Runheim, Anders Boéthius, Marcus Carlsson 20 Vesthav

  Runrike Täby32

Som säsongen påbjuder var det dags för Mästarinstallation och 
Bert Carlsson fick OSM:s förtroende att axla Mästarkappan under 
ytterligare en tvåårsperiod. Bernt passade på att göra lite omdis-
poneringar bland de biträdande bröderna och i sitt installationstal 
riktade Mästaren ett varmt tack till de bröder som lämnade Direk-
toriet samt lyckönskningar till de som fått helt nya eller andra upp-
drag. Summa summarum är det vitaliserande att ha fått in flera nya 
krafter bland de tjänstgörande bröderna, vilket borgar gott för ett 
aktivt direktorium. Vid gradgivningen dekorerades broder Jonas 
Carlsson med Logernas Belöningstecken. Munskänk Alf Karlsson 
och Mattias Boldt fick ta emot Logernas Hederstecken. I sitt tal 
under middagen, gjorde OM Hans Wallberg en fin återkoppling 
till sitt senaste besök i logen, vilket var vid logeinvigningen 2011. 
Genom att återge delar av det referat ExOSM Karl-Gunnar Roth 
skrev i Bifrosttidningen efter invigningen, spred Hans fin ener-

    Faktaruta
Loge utan reception
Datum: Tisdagen den 13 mars 2018
Antal besökare: 15 
Gäst: IOEM Astor Baldesten

Logens första gradgivning efter Mästare installationen, blev en 
Loge utan reception och med få besökare. Kanske berodde det 
på den bistra och segdragna vintern som detta år inte verkar vilja 
släppa greppet om vårt land, men mer troligt på att den närmast 
föregående perioden har varit tämligen Bifrost intensiv. Ovanligt 
få gästande bröder och inga recipiender, gav dock det i stora delar 
nya direktoriet möjligheten att öva ritus och nya roller i skarpt 
läge och fulldukad kapitelsal, men utan alltför stor press. De 
tjänstgörande bröderna genomförde ritus väl och det borgar för en 
nivåhöjning på ritus framöver. Under gradgivningen informerade 
Mästaren om de förestående aktiviteterna i logen, däribland det 
nya initiativet till gemensam lunch på något lokalt etablissemang, 
den sista måndagen varje månad. Det blir ett trevligt komplement 
för umgänge utanför gradgivningarna. Vi börjar bli bortskämda 
med bra mat och gemytlig stämning vid våra brödramåltider och 
inte heller denna kväll lämnade någon besviken. Också det borgar 
gott framåt.

Referent Mattias Bold

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Tisdagen den 10 april 2018 
Antal besökare inkl. recipiender: 25
Recipiender: Johan Kennerberg, Urban Edstedt
Gäster:  IOEM Astor Baldesten, SLM Björn Torstenius Heimdal, 
M Holger Andersson 1 S:t Örjan, M Bengt Hellström 4 Valhall, 
M Kent Andersson 5 Åsagård, M Claes-Göran Hörnqvist 16 
Runheim, M Thomas Andersson 27 Odinsal, ExM Charlie 
Magnusson 5 Åsagård, Carsten Bach Kristiansen, Udo Österberg 
8 Manheim, Tommy Svensson, Seppo Leinonen 16 Runheim 

En härlig dag, med strålade från en klarblå himmel, gav hopp om 
att våren äntligen tvingat kung Bore att abdikera från sin tron. 
En finare inramning till Logen 32 Runrikes första gradgivning i 
Hoppets grad kunde inte önskas. Med benäget bistånd från vår 
fadderloge 5 Åsagård - såväl i form av lån av rekvisita som i form 
av tjänstgörande bröder, genomfördes en fin gradgivning. Logen 
hade också glädjen av gästas av ett stort antal bröder från andra lo-
ger. Andelen Mästare i relation till det totala antalet bröder, torde 
innebära någon form av rekord i Bifrostsammanhang.

Under den uppsluppna brödramåltiden, höll SLM Björn Torste-
nius talet till Orden. M Bernt Carlsson tog själv till orda i sin 
hyllning till recipienderna och Johan vann recipiendernas drag-
kamp om tacktalet. Det var en sporre att ge en ny grad och i och 
med Johans och Urbans upptagande i Hoppets Grad, närmar oss 
möjligheten att själv bemanna en gradgivning i framtiden. Det ser 
hoppfullt ut!

Referent Mattias Bold

gi för vårt arbete att fortsätta utveckla vår Loge och vår Orden. 
Middagen var i övrigt mycket trevlig, med ett flertal bröder som 
dröjde sig kvar långt efter att taffeln brutits, vilket får tas som in-
täkt för den fina gemenskapen och stämningen. Vi tar vid där, när 
vi ses igen i mars!

Referent Mattias Bold
    Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad samt Installation 
Datum: Fredagen den 16 februari 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 28
Recipiend /Fadder: Kurt Svensson / Carsten Jörgensen
Gäster: M Sten Svensson18 Mjölner, M Mats Ahrling 23 Forsete, 
ExM Sven-Eric Nilsson, ExM Bo Olsson 18 Mjölner

  Danheim Kristianstad33

Logens bröder, gästande bröder från andra loger, samt en reci-
piend hade hörsammat Mästare Peter B Arvidssons kallelse till 
reception denna fredag. M Peter B Arvidsson installerade logens 
nya direktorie samt avtackade de bröder som avträdde från sina 
tjänster. SLM Gotheim, Ulf Jaremo, dekorerade bröderna Rune 
Ohlsson och Staffan Elvstrand med Logernas Hederstecken 
(LHT). Recipienden Kurt Svensson upptogs i Frihetens Grad och 
gratulerades av närvarande bröder. De tillresta gästerna samt de 
närvarande bröderna såg till att det blev en trevlig tillställning och 
en kväll värd att minnas.

Från vänster Carsten 
Jörgensen, M Peter B Ar-
vidsson, och recipienden 
Kurt Svensson

Från vänster Rune 
Ohlsson och Staffan 
Elvstrand

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad samt parentation
Datum: Fredagen den 6 april 2018
Antal besökare inkl. recipiend: 29
Recipiend: Niklas Gustafsson 
Gäster: M Sten Svensson, ExM Sven-Eric Nilsson, ExM Bo 
Olsson, Gärt Hall, Jan Johansson, Bengt Nilsson, Lars-Göran 
Persson, Thomas Karlsson samtliga 18 Mjölner

Mästare Peter B Arvidsson hade denna afton kallat till reception 
i ordens andra grad, Vänskapens grad, vilket hörsammades av lo-
gens bröder, gästande bröder från andra loger, samt en recipiend. 
Recipienden Niklas Gustafsson upptogs i Vänskapens grad och 
gratulerades av närvarande bröder till sin uppgradering. I sann 
vänskapsanda överlämnade Mästare Sten Svensson från 33 Dan-
heims fadderloge 18 Mjölner en vänskapsgåva bestående av 10 
stycken nytryckta dryckes öppnare. Under kvällen avhölls också 
parentation för bortgångne broder Rune Johansson, en högtidlig 
stund där vi fick tillfälle att minnas honom.
De tillresta gästerna samt de närvarande bröderna såg till att det 
blev en kväll värd att minnas.

Referent Jörgen Elvstrand

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt Installation
Datum: Torsdagen den 15 februari 2018
Antal besökande inkl. recipiender: 27
Recipiender/Faddrar: Orlando Ramirez/ Martin Lamme, Lucas 
Älgehed/Claes Lövgren
Gäster: IOEM Nils-Gunnar Johnsson 26 Vanadis, M Curt 
Sandberg, ExM Ingemar Dalsjö, Nils-Göran Josefsson och Göran 
Straume 10 Withala

  Linneus Växjö34

LM Alexander hade nöjet att hälsa alla bröder välkomna till en 
lite speciell gradgivning. Det var både Mästarutnämning för 2018 
och två recipiender som skulle ges möjlighet att bli Bifrostbröder 
samt utdelning av Logernas Belöningstecken. OSM hade skickat 
sitt ombud Nils-Gunnar Johnsson att genomföra återinstallation 
av vår Mästare Alexander och flera av våra nyaste bröder hade 
inte tidigare fått uppleva denna procedur. M Alexander redovisade 
sedan de tjänstemän som skulle ingå i årets direktorie, de flesta av 
2017 års bröder hade accepterat och fick förtroendet att fortsätta 
på sina poster, vilket är bra för verksamhetens utveckling. Vår 
Skattmästare Sven-Olof Carlsson fick Logernas Belöningstecken, 
ett av motiven för detta är att han har haft detta uppdrag sedan 
Logen bildades 2012 och skött det svåra arbetet på ett utmärkt 
sätt. Logens FSM Ulf Bild uppmärksammades för att han var den 
förste brodern som börjat i Linneus från start som erhöll Grad 
VI för någon vecka sedan. N-G Johansson talade till Orden om 
” Att vara till nytta för andra” tillhör meningarna med livet och 
också är grunden för vårt brödraskap. Logebröder är till nytta för-
varandra och ger grunden till ett nätverk bröder emellan. Att lära 
känna varandra genom samtal som grundar sig på förtroende och 
respekt, och förmågan att lyssna är viktiga hörnstenar i detta nät-
verksbygge. Han påminde också om vikten att inte glömma bort 
de bröder som inte är så aktiva i logen, det är viktigt att vi försöker 
få de att komma lite oftare. Det är lika viktigt som att rekrytera 
nya bröder. Han citerade OSM: ”Allt vi gör och allt vi inte gör-har 
betydelse för Bifrostorden”.  Kvalité är alltid överordnad kvanti-
tet.  Han gladdes åt att vi nu är uppe i 39 bröder och uppfattade 
att det fanns en bra stämning och att vi nu har kunnat genomföra 
Gradgivningar helt med egen personal. Han önskade oss lycka till 
2018.  Eftersom Logen 10 Withala hade 4 representanter på plats 
hyllade han också det fina stöd de givit både Linneus och även 
andra loger när de startat upp sin verksamhet. M Curt Sandberg 
tyckte att det var en ynnest att få komma till en annan loge och lite 
från sidan ser hur tjänstemän och recipiender agerar. Det ger ock-
så perspektiv på hur man jobbar 
i sin egen loge. Mästarbordets 
blommor gick till undertecknad 
denna gång.Lotteridragning är 
en viktig sak innan vi går hem, 
och eftersom det i mångt och 
mycket var vår om installerade 
Mästares dag så var det inte fel 
att han fick gå hem med högvin-
sten.

Referent & Fotograf Hans Bild

Alexander Airosto, Lucas 
Älgehed, Orlando Ramirez och  

Martin Lamme
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    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Onsdagen den 28 mars 2018
Antal besökande inkl. recipiender: 32
Recipiender: Tor Brisfjord, Leif Petersson och Nicklas Ångman
Gäster: Ingemar Dalsjö, Weimar Dahlesson, Nils-Jörgen 
Josefsson, Dan Ol-Mårs, Tommy Oscarsson, Dag Sjödahl och 
Göran Straume samtliga 10 Withala

Vi fick en fin start på påsken genom att vår M Alexander Ai-
rosto kunde hälsa oss välkomna till Vänskapens Grad. Tre bröder 
fick äran att mottaga insignierna och de visdomsord som ritusen 
innehåller. Linneusbröderna kunde genomföra gradgivningen helt 
på egen hand inför ögonen på våra fadderbröder från Withala, vil-
ket kändes bra. Alltid intressant att se den spänning och förvän-
tan hos recipienderna när de tågar in, och sedan se den glädjen 
och lättnad de visar efteråt. M Alexander rapporterade belåtet att 
i princip alla betalat årsavgiften redan efter första utskicket. Från 
Mästarmötet redovisade han att en ny portal som kommer att pre-
senteras i höst. Den är mycket modern och lätt att använda, skall 
bli spännande att få se. Alla bröder måste godkänna hur Bifrost 
hanterar de digitala uppgifterna och närvarande bröder fyllde i 
formuläret. 
Under måltiden höll Dan Ol-Mårs ett mycket personligt och en-
gagerat tal om varför det är så bra att vara aktiv i Bifrost. Han bor 
och jobbar f.n. i Bryssel och kan inte delta så mycket nu, men 
när han återvänder kommer han att fortsätta att vara en hängiven 
Bifrostbroder. 
Vidare uppmanade Dan alla, att överväga att acceptera en förfrå-
gan från M om att antaga ett uppdrag i logen. Det ger så mycket 
mer och skapar många kontakter och nätverk. 
Om någon undrade över någonting när det gäller Bifrost och 
inte hittar svaret så vänd er till logens ExM Sten han kan allt om 
Bifrost. Sten gav genast exempel på några detaljer som inte alla 
kände till. Recipienderna hyllades av M Alexander, han delade 
också ut Mästarbordets blommor till Andreas Olsson och Leif 
Petersson. Lotterivinsterna gick i huvudsak till våra gäster, med 
högvinsten knep en Linneus broder. Nästa gång vi träffas är tors-
dagen den 26 april då det blir Grad I och vi hoppas hälsa minst 
en ny broder välkommen. Sedan avslutade Alexander den trevliga 
kvällen med att önska alla en Glad Påsk.

Referent 
Hans Bild
 Fotograf 

Andreas Olsson

Från vänster Tor 
Brisfjord, Leif 
Petersson och 
Nicklas Ångman

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Torsdagen den 26 april 2018
Antal besökande inkl. recipiend: 27
Recipiend/Fadder: Stefan Bergqvist/Nils-Ragnar Samuelsson
Gäster: M Peter Wrethander, Harri Airosto, Robert Pierre Alison, 
Anders Kling, Dag Sjödahl, ExM Göran Straume samtliga 10 
Withala

LM Alexander Airosto hälsade välkommen till vårens sista grad-
givning, han kunde konstatera att samtliga bröder har betalat sin 
årsavgift rekordsnabbt och att ekonomin är i balans. Vi kommer 
att ha en rekryteringsaktivitet den 28 maj då vi utöver direktorie-
mötet har ett informationsmöte för presumtiva bröder, där de ock-
så blir bjudna på mat. Alexander uppmärksammade också Chris-
tian Bohman som erhållit Grad III och 10 Withalas nya Mästare 
Peter Wrethander. En recipiend var kallad till dagens gradgivning, 
och han berättade efteråt att kände en viss spänning över vad som 
skulle hända. Han tyckte det varit en bra gradgivning med fin ri-
tus, vilket är roligt att höra. 
Under Brödramåltiden talade Peter Wrethander till vår Orden han 
beskrev hur han kommit med i Bifrostorden år 2000 och hur viktig 
kamratskapet och möjlighet att utöka vänskapskretsen genom ett 
aktivt engagemang både i logen och i storlogen. ExM Sten Sjö-
dahl berättade lite om de utmärkelser som finns inom Orden och 
visade med hjälp av merittyngda bröder hur de ser ut i verklighet. 
Eftersom vi beslutat att alla bröder skall berätta lite mer om sig 
själva så sker denna presentation vid måltiden med två bröder åt 
gången, för att vi skall lära känna varandra lite bättre, denna gång-
en var det S och IL som presenterade sig. Mästarbordets blomma 
gick till vår Dirigent Per Krantz. 
Finaste vinsten i Lotteriet gick till den lotteriansvarige denna 
gång- bra jobbat. M Alexander avslutade denna synnerligen trev-
liga kväll med en påminnelse om informationskvällen den 28 maj.

Referent och Fotograf Andreas Olsson

Från 
vänster 

Mästaren 
Alexander 

Airosto, 
Stefan 

Berqvist och 
Nils-Ragnar 
Samuelsson

Rikslogen hölls i 14 Solheims Ordenslokal. De förväntans-
fulla bröderna minglade ute i förrummet i väntan på inbjudan 
av br Kjell Karlsson 17 Grimner. Det är mäktigt att träda in 
i en kapitelsal dukad för Den Styrande Viljans Grad. Än mer 
tagen av stundens allvar antar jag att br Bengt Widén kände 
sig, då han leddes in i kapitelsalen av ett par av de Höga Vär-
digheterna. Br Bengt var kvällens enda recipiend, så han hade 
ingen att luta sig mot.
Vi må alla bröder runt om i Bifrostsverige, verka för att vi 
åter kommer att öka i medlemsantal. Detta för att vi inte ska 
riskera att få vara med om en gradgivning i Den Styrande 
Viljans Grad utan recipiend. Antalet bröder som får inneha 
Grad X, är helt beroende av hur många bröder som finns i 
vår Orden. Broder Bengt ikläddes högtidligen gradens insig-
nier. Påföljande Brödramåltid inleddes med skålen för fos-
terlandet. Därefter höll OSM, Patrick G Lundeberg talet till 
vår Orden, där han bland annat berörde avgörandet av antal 
bröder i Orden och bröder av Grad X. Påföljande tal, talet 
till recipienden, hölls av OSSM Thommy Brännström. Han 
berörde br Bengt Widéns väg genom Bifrost och att han var 
en erfaren Bifrostbroder, bland annat som logemästare. Reci-
piendens tacktal hölls förstås av Br Bengt själv. Han kunde då 
ytterligare redogöra för sin upplevelse av Bifrostorden.
Solheims Mu med hjälp av flera bröder såg till att brödramål-
tiden kunde intagas till allas belåtenhet.

Referent Göran 
Straume. Fotograf Anders Kling

    Bengt Widen och OSM Patrick G Lundeberg

    Faktaruta
Grad X: Den Styrande Viljans Grad
Datum: Fredagen den 4 maj 2018
Antal besökare inkl. recipiend: 57
Recipiend: Bengt Widén 23 Forsete

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

OSM:s tal hållet vid brödra-
måltiden i Grad X i Karlstad 2018
 
Mina bröder!
Välkomna till Karlstad och den årliga Rikstingshelgen!
En helg som innehåller många delar och som på sätt och vis kny-
ter ihop förgående verksamhetsår och blir avstamp för detta verk-
samhetsår. En helg där vi får träffa de bröder som vi inte har i vår 
omedelbara närhet.
Nu såhär vi brödramåltiden i samband med Rikslogen vill jag tala 
om något angeläget. Det handlar om denna oerhört fantastiska 
och mycket omdiskuterade Grad X. Och det är i princip alltid an-
talet som vill debatteras.
Antalet ledamöter i Rikslogen är stadgat i vår Konstitution och 
det har vi att förhålla oss till. Det finns de som skulle vilja släppa 
graden fri och låta alla bli kallade efter låt säga 4-5 år i Grad IX.
För många av er har ni hört detta förut och säkerligen tagit det 
samtalet oavsett var ni själva står i frågan.
För mig så har jag arbetat med frågorna kring Rikslogen de se-
naste tre åren och har kommit fram till följande två stora fråge-
ställningar:

För det första gäller det antalet ledamöter i Rikslogen som står i 
Konstitutionen. Man kan alltid diskutera om summan är den rätta.
Vidare så var det faktiskt på 2000-talet som Ordens Direktorium 
föreslog och Rikstinget tog beslut på att öka numerären 4 till 6 per 
hundratal i Konstitutionen.
Så visst vet vi att vi har ett dryga 700-tal bröder med grad IX och 
den upplevs som den sista graden, men Konstitutionen styr vårt 
arbete och de ramar vi har att förhålla oss till.
I alla fall till den dagen då Rikstinget beslutar om annat.
 

Den andra och för mig mer brännande frågan är hur vi ska kunna 
säkra upp att vi till varje Riksting på fredagen ska kunna hålla 
Riksloge och kunna kalla minst en recipiend.
Ikväll har vi en recipiend och det är oerhört roligt och vi välkom-
nar vår nye broder i vår krets med värme.
Men ändock är det något problematiskt med detta.
Tänk om vi hamnat i ett läge där vi inte kunnat kalla någon reci-
piend alls?
För att säkerställa detta kommer Ordensdirektoriet arbeta fram 
en proposition till nästa Riksting observera nästa Riksting som 
innehåller ett förslag på hur vi ser på saken och hur vi skulle kun-
na göra för att säkra upp detta framöver.
Och givetvis är det så att det blir en ändring i Konstitutionen.
Och ni vet också att beslutet tas på två på varandra följande Rik-
stingsmöten.
Min förhoppning är att vi ska kunna börja prata med många för 
att få in synpunkter på hur vi tänkt i propositionen. Allt för att få 
till en lagom nivå som vi kan hantera och samtidigt säkerställa 
syftet.
Och nu kanske det sitter någon pragmatisk broder här och tänker 
– om det inte finns eller går att kalla en broder till graden så får 
man väl ha en Grad X utan reception.
Här behöver jag er hjälp - om vi kan med vår samlade klokskap 
finna en väg som vi känner och tillfreds med och samtidigt sä-
kerställa att vi har en recipiend varje Riksloge - så slipper jag 
be Ordens Härold om att arbeta fram en Ritus för Grad X utan 
reception.

Så låt vår Riksloge vara fredad från denna oönskade variant av 
Ritus.
Med dessa ord överlämnar jag ordet till Ordens Marskalk att fort-
sätta föra ordet enligt ritus.



50 51 BIFROST   Bifrostordens medlemstidning nr 2  juni 2018 BIFROST   Bifrostordens medlemstidning nr 2  juni 2018

10 Withala, Vetlanda
Studiebesök hos MP-Bolagen

Torbjörn Hägg informerar

Torsdagens promenad med fika ersattes första torsdagen i 
mars, Smålands nationaldag, med ett studiebesök på MP- 
Bolagen. Inte mindre än 17 daglediga bröder hade mött 
upp för att orientera sig om ett av Vetlandas framgångsrika 
företag. Efter att vi blivit bjudna på fika informerades vi 
av Br Torbjörn Hägg om hur företaget blev till. En 22-årig 
tysk man, Werner von Seydlitz född i Ostpreussen, kom 
till Sverige efter andra världskriget. Eftersom Ostpreussen 
blev ryskt och familjens egendomar blev krigsbyte flydde 
Werner till Sverige och kom till Vetlanda. Några år senare, 
1953, grundade han MP- Bolagen. Bolaget har genom åren 
expanderat och omsätter i dag ca 300 Mkr och har cirka 
100 anställda. Företagets verksamhet består av olika grenar 
som tillverkning av installationssystem för kablar inom 
elbranschen bland annat kabelstegar. MP- Bolagen har 
ungefär hälften av den svenska marknaden men en del går 
även på export. 
En annan gren är verktygstillverkning och där pressverktyg 
till fordonsindustrin är en viktig del. Ytterligare ett ben 
de står på är skogsindustrin där import av vedråvara 
till skandinavisk cellulosa- och pappersindustri samt 
rederiverksamhet med tre egna Carrier fartyg. Vi guidades 
runt vid tillverkningen av kabelförläggning och fick följa 
processen från att plåtband matades in i en line och kom ut 
som färdiga produkter. Företaget har en mycket hög grad 
av automatisk bearbetning. Vi imponerades av de stora fria 
ytorna som fanns i fabriken samt hur snyggt och rent det var 
i verkstäderna. För oss som var med var det ett uppskattat 
besök på MP- Bolagen denna vintriga och kalla dag. Vi vill 
härmed framföra ett stort tack till Br Torbjörn Hägg, Lennart 
Lööw och Tomas Granlund för en trevlig och intressant 
förmiddag på er arbetsplats.

Referent & 
Fotograf 

Ingemar Dalsjö

Rundvandring i 
fabriken

4 Valhall, Stockholm
En titt på Sigrid Hjerténs Avantgarde-konst i 
expressiv anda

Slottsbyggnaden på 
Waldemarsudde. 

Foto: Kjell Renblad

Sigrid Hjertén f. 1885 
i Sundsvall +. 1948 i 
Saltsjöbaden.
Hon flyttade 1897 
till Stockholm efter 
den stora branden 
i Sundsvall, som 
drabbade familjen 
Hjertén. Familjen Hjertén bebodde en stor patriciervilla i 
staden. Fadern var vice häradshövding i Sundsvall och ett 
välkänt namn i hemkommunen.
Från början i sin karriär läste hon till textillärare med 
inriktning gobelängteknik, men upptäcktes av Carl Eldh och 
fick anställning vid Svensk Konstslöjd vilket medförde att hon 
genom sitt arbete med textildesign också träffade sin blivande 
make Isaac Grünewald och tillsammans fick makarna sonen 
Ivan Grünewald, som även han blev konstnär. Ivan fick hela sitt 
liv stå i skuggan av sina världsberömda föräldrar. Både Sigrid 
och Isaac blev berömda på sitt starka form- och färgspråk. 
(Expressionismen) Isaac med starkt markerade konturer i svart 
medan Sigrid skapade sina motiv i svepande ofta diagonala 
penseldrag, som kreerade ett lättare ofta lekande motivstatus 
inte sällan med huvudmotivet lite beslöjat. Båda makarna 
inspirerade varandra bl.a. med färgstarka avbildningar av 
sin son i olika åldrar men på helt olika sätt. Isaac på det då 
brukliga viset att porträttera motivet i stram givakt, medan 
Sigrid ofta från en iakttagande position vilket medförde mer 
sannolikhet i bilden och som barn är, mer lekfullhet. Sonen 
som kände trycket från föräldrar generationen gjorde till att 
börja med inget större genombrott i konstvärlden, men fick 
senare beröm av kritiker för sina motiv i en strikt gråskala helt 
olikt de vuxnas sätt att återge verkligheten. Några av hans verk 
visas på denna högintressanta konstutställning med inlånade 
verk på Waldemarsudde den 5 april 2018. Förhållandet mellan 
Sigrid och Isaac var till en början uppenbarligen bra men 
försämrades med tiden förmodligen genom hennes frustation 
att hon tvingades stå tillbaka för sin mans konst, stå ut med 
Isaacs välkända förbindelser med det motsatta könet och 
sin egen sjukdom, som tvingade henne att under många år 
avstå från sin konstutövning. Ett exempel på hur en kvinnlig 
konstnär värderades kan beskrivas i det förhållandet att prins 
Eugén, som var en stor konstmecenat och själv konstnär, 
köpte åtskilliga verk av Isaac men inte ett enda av Sigrid 
Hjertén trots att hon rönt både nationell och internationell 
erkänsla. Makarna separerade senare efter hennes stora 
sjukdomsutbrott. Hennes första gemensamma utställning 
på Liljevalchs togs inte emot nådigt av kritikerna. (1918) 
Albert Engström kallade den ”ren idioti”, men 1935 visade 
hon upp sin konst i Göteborgs konsthall med ett rungande 
genombrott och där hennes medutställare Isaac och Ivan 
Grünewald fick agera bifigurer. Hon fick via Isaac möjlighet 
att arbeta ihop med Henri Matisse, som uttryckte sig mycket 
positivt om Sigrids talang och hon kom så småningom att visa 
starka intryck av både Matisse och Paul Cézannes expressiva 
konst i sin verksamhet. Förhållandet mellan makarna gjorde 
intryck i deras konstutövning. I början målade hon gärna 

in Isaac i motiven ibland som ensam eller genom diskreta 
handhållningar med Sigrids alter ego, eller så tillsammans med 
sonen. Hur stort inflytande Isaac hade i hennes kompositioner 
har diskuterats. Alltefter som förhållandet försämrades får 
Isaac en mer undanskymd plats i motivet, vid något tillfälle 
har en figur målats av mitt framför en avmålning av ett av 
hans kändaste verk.
Sigrid hämtade sig otroligt nog temporärt från sina psykoser 
och inledde strax efter en närmast maniskt målande av flera 
hundra verk per år. Men hennes styrka som iakttagare av 
detaljer uteblev och i kombination med frånvaron av ihärdiga 
konstresor på grund av sjukdomen, gjorde att nya motiv 
uteblev. Detta scenario ledde till att hon istället började 
kopiera gamla motiv men i ett helt annat stämningsläge (se 
verket från Saint Paul de Vence) på grund av hennes återfall i 
sin psykiska sjukdom. Isaac tog ut skilsmässa från Sigrid, men 
omkom tragiskt i en flygolycka 1946. 
Sigrid avled 1948 i sviterna efter en misslyckad lobotomi, 
men lämnar en stor konstnärlig skatt efter sig, som vi fick 
möjlighet att se stora delar av och fick förklarad för oss 
under vårt kulturbesök på Waldemarsudde. Det här tragiska 
livsödet förmedlades konstnärligt och verbalt av vår guide för 
de som hade lust och möjlighet att delta i vårt högintressanta 
studiebesök denna småkalla och blåsiga eftermiddag på 
Waldemarsudde. En sådan här guidning betyder väldigt mycket 
för totalupplevelsen av varje konstverk som presenterades, 
jämfört med att på egen hand försöka tolka det du ser. En 
guide beskriver inte bara själva tekniken i hur verket kommit 
till utan ger även information om under vilka premisser det 
kommit till. Men med en god portion sekelskifteskultur 
(Tidigt 1900-tal) i bagaget kände åtminstone jag mig nöjd med 
besöket och tacksam för att vi var så många som delade på 

den mycket kvalificerade 
presentationen. (18 st). 

Göran Kimell 
Kulturkommittén Valhall

                                   

Sigrid Hjertén. 
Självporträtt, 1914. 
Olja på duk, 115x89 cm
Foto: Andreas Nilsson, 
Malmö Konstmuseum

Sigrid Hjertén. Gråväder 
Stockholm, 1934. 
Olja på masonit, 
109x90,5 cm. 

Foto: Göran Sehlstedt/
Stadsmuseet i Stockholm

2 Eyrabro/Havamal, Örebro
Ostprovning 9 februari 2018
Denna kväll blev det ostinspiration från Falbygdens Ost för 
oss 60-tal som hade hörsammat inbjudan och fick njuta av 
ost och vin. Representanten Lisa Sööder guidade oss mellan 
sex olika ostar och passande viner. Det var Brie du Grand 
Pere, Brie de Meaux, Kaltbach Creamy & Tasty, Munster 
Lisbeth, Getost med honung och Roquefort Papillon. Till 
dessa läckerheter vankades det vin som passade utmärkt. 

Ost är ett av världens äldsta livsmedel och kan delas in i 
sex ostfamiljer. Och de är färskost, hårdost, vitmögelost, 
grönmögelost, getost och kittost. 
När och hur man började tillverka ost finns olika teorier om. 
Kanske är osthistorien ca 9000 år. Osttillverkningen har 
naturligtvis utvecklats under årens lopp, men principen är 
densamma. Det finns färskost och det finns italienska ostar 
som lagras i 10 år innan de säljs. Mellan dessa ytterligheter 
finns de ostar som vi fick smaka på. Ost är något som man 
inte tröttnar på, för det finns ett så stort sortiment.  

Efter denna afton i ostens tecken gick alla hem nöjda och 
belåtna, och kanske hade man fått lära sig en del om ost och 
fått några idéer på att kanske ha ostprovning för vänner och 
bekanta. 

Referent Kjell-Arne Isulv

Aktiviteter utanför 
våra logemöten

Aktiviteter utanför logearbetet” visar på ett utmärkt sätt hur 
logerna träffas och trivs också i andra sammanhang 

än på logesaftnar. 
Detta är viktigt för logernas fortlevnad och utveckling och 
ger eventuella presumtiva bröder en chans få en inblick i 

hur trevligt logearbetet kan vara och bröder kan i ett 
”lättare” sammanhang berätta om hur 

Bifrostordens arbete fungerar!
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17 Grimner, Oskarshamn
Våravslutning hos Bifrostseniorerna
Tisdagen den 17/4 var inbokad för Bifrostseniorernas sista 
träff denna vår. Tidigare träffar sedan årsskiftet har bestått 
av information av polisen om dess arbete, information 
om hur vi på ett bra sätt kan hantera vår ekonomi på 
äldre dagar, samt den årliga obligatoriska bowlingträffen. 
Avslutningsträffen denna dag, som hade lockat ett drygt 
30-tal bröder och systrar, bestod av tipspromenad med 
efterföljande korvgrillning samt kaffe med kaka, och var 
förlagd till Ernemar småbåtshamn med dess fantastiska läge 
strax intill hamninloppet till Oskarshamn. 
Ordf. Roy H Nilsson hälsade först välkommen och 
informerade lite om dagens upplägg och tipspromenadens 
sträckning. Tipspromenadens sträckning gick längs den 
långsträckta pir som omsluter småbåtshamnen och bestod av 
tolv stycken ganska knepiga frågor som vållade deltagarna 
en hel del huvudbry. Efter avslutade tipsmödor var suget stort 
efter det berg med färdiggrillad korv som dagens grillmästare 
Lennart I Nilsson bullat upp med, och deltagarna lät sig väl 
smaka av korv med bröd, senap, ketchup och hackad gurka, 
som sköljdes ned med lämplig dryck efter tycke och smak. 
När den värsta hungern var stillad, och kaffemuggarna fyllts 
på, så var det dags för rättning av tipskupongerna. 
Alla rätt hade inte någon av deltagarna lyckats att pricka in, 
men de som lyckats bäst var Marianne och Börje Carlsson 
samt Roger Tarzèn. Efter kontroll av utslagsfrågan så 
visade det sig att de båda äkta makarna Marianne och Börje 
Carlsson kommit närmast och korades därför till vinnare av 
de första platserna. Även trevliga eftermiddagar som denna 
har till sist ett slut, och så även denna gång. Avslutningsvis 
framför vi som var med denna dag ett stort tack till Roy H 
och Lena Nilsson för det 
arbete som de lägger ner 
för oss övriga seniorers 
trivsel och välmående. 

Referent & Fotograf 
Jan-Eric Carlsson

Marianne och Börje 
Carlsson gläds över 

priset som de erhållit i 
tipstävlingen

Bifrostseniorerna 
avnjuter vädret med 

korv och bröd

15 Norheim, Västervik
Bröderna Matsson
Att så många är intresserad av samma sak i samma familj 
är förmodligen ganska ovanligt, men i Bifrost 15 Norheim 
i Västervik finns de bröderna, nämligen bröderna Matsson. 
Ett tag diskuterades lite på skämt att man skulle döpa om 15 
Norheim till 15 Matsson, men det blev inte genomfört.  Över 
tid har nästan alla varit tjänstemän, två är det för tillfället. 
Leif är för tillfället Intendent, Arne är Vakthavande Broder, 
Kurt och Peter har varit Uppvaktande Broder. Sören har 
hitintills inte haft något uppdrag.

Referent & 
Fotograf 

Thomas Manfredh

Bröderna Matsson, 
fr. v Kurt, Peter, 
Sören, Leif och 
Arne

15 Norheim, Västervik
Bifrostseniorerna träffades 8 mars 2018
Seniorerna i Logen 15 Norheim samlades till sin första 
träff för året torsdagen den 8 mars, (internationella 
kvinnodagen). I frånvaro av Broder Tommy Albinsson (bytt 
ena knät) hälsade Broder Kjell Arpsäter 40-talet seniorer 
välkomna och föredrog dagens program. Föredragare var 
Broder Anders Nilsson som visade ett bildspel från ”De 

fyra årstiderna”. Det var ett stort 
antal vackra bilder från djur och 
natur. Efter detta åt man en god 
pastasallad med bröd och dryck. 
Detta är trevliga träffar för många 
seniorer som har svårt att ta sig ut 
sena fredagskvällar när logen har 
sina gradgivningar. Många går ju 
självklart på både och.

Referent & Fotograf 
Thomas Manfredh

Anders Nilsson sitter lugn i 
stolen sedan han satt igång 
bildspelet ”De fyra årstiderna”15 Norheim, Västervik

Årsmöte den 9 februari 2018
Februari är en ganska intensiv månad när man är medlem i 
Bifrost. Fredagen den 9 februari 2018 inledde perioden med 
ett direktorie som följdes av årsmöte kvällen fortsatte sedan 
med klubb- och pubafton i ordenshuset i Västervik. Följande 
två helger är det gradgivningar i Västervik. Fredagen den 
16 februari är det intagning av tre nya bröder i logen och 
helgen därefter den 24 februari är det Storlogen Ladulås 
som ger Grad VI samt avhåller sitt årsmöte. Men åter till 
15 Norheims årsmöte där hände inget direkt avvikande 
utan det förrättades val till olika uppdrag. Ingvar Folckner 
är en ständig ordförande vid logens årsmöte så även detta 
år. SK Mats Pettersson redovisade ekonomin som visar ett 
minus på runt 800 kronor, lite bättre än föregående år. Totalt 

ser väl ekonomin ganska bra 
ut något färre besökare gör att 
det svajar lite på inkomsterna. 
Mats föredrog även ekonomin 
för vår fastighet som vi äger 
tillsammans med Odd Fellow, 
även där ett minus men husets 

värde är i sig bra. Valkollegiets ordförande Tommy 
Albinsson föredrog bröderna till de olika uppdragen och 
årsmötet valde de föreslagna. Årsavgiften blev oförändrad 
850 kronor. Som en avslutning lämnade Ingvar några ord 
på vägen med hjälp av Albert Einstein. Mästaren Urban 
Johansson avslutade årsmötet och hälsade välkommen till 
matsalen där MU serverade gulaschsoppa med tillbehör.

Referent & Fotograf Thomas Manfredh

BIFROST

BIFROST

Kvällens Ordförande 
Ingvar Folckner

BIFROST

12 Nicopia, Linköping
Romprovning den 1 mars 2018
”Rom?? Groggvirke! Sånt blandar man ju med Cola??”
Det finns många förutfattade meningar om saker och 
rommen är inget undantag. Därför kändes det extra 
spännande att få duka upp en romproving till 12 Nicopias 
bröder. Det är aldrig fel med mera kunskap så därför var 
detta ett ypperligt tillfälle att verkligen få blanda nytta med 
nöje. 26 bröder accepterade inbjudan och tillsammans med 
sommelier Katarina Hoverman blev vi guidade genom fem 
sorters rom av lite olika karaktär, samtliga av den franska 
stilen. Efter provningen öppnade baren och vår eminenta 
munskänk Örjan Johansson bjöd på en vällagad Chili con 
carne. Kvällen avslutades med kaffe och lotteri och jag 
vågar påstå att vi samtliga fick en hel del ny kunskap och lite 
mindre fördomar om rom.

Referent & Fotograf Gustaf Pedersen.

Fullt fokus vid föredraget om romens historia

10 Withala, Vetlanda
Studiebesök hos Holsbyfönster

Intresserade Bifrostbröder på rundvandring i fabriken

Ännu en gång var det dags för daglediga bröder att göra 
vår torsdagsvandring denna gång med ännu ett studiebesök. 
Utgångspunkten var slalombacken i Sjunnen utanför 
Vetlanda. Under ledning av Bernt-Inge Berntsson vandrade 
ut till Holsbybrunn, en sträcka som tar cirka en timma. 
Väl framme vid Holsbyfönster tog Jan Karlsson emot oss 
och informerade om sitt företag. Företaget startade redan 
1945 under namnet Holsby Snickeri AB. Där tillverkas 
specialanpassade fönster och fönsterdörrar. Företagets 
produktion präglas av gamla hantverkstraditioner kombinerat 
med tillverkning med hjälp av en modern maskinpark. All 
produktion görs efter beställning av måttanpassade fönster 
och fönsterdörrar från kund, allt från fönster i gammal stil 
till moderna vridfönster. Eftersom man ser tillverkningen 
som ett hantverk ställs höga krav på de anställdas erfarenhet 
och kompetens. Vi blev guidade i fabriken och fick 
följa tillverkningen från att virket kom in, vidare genom 
bearbetningen av karmar och fönsterbågar till lackering och 
glasning. Vi avlutade vandringen med att företaget bjöd på 
kaffe och wienerbröd varefter vi alla gick hem nöjda och 
belåtna med dagen och förutom detta även med en liten 
present från Holsbyfönster i fickan.
Än en gång: Tack Jan för en lyckad dag!

Referent & 
Fotograf 

Ingemar Dalsjö

Monteringen 
av fönsterglas 
följs av 
intresserade 
bröder

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
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32 Runrike, Täby
Äventyrsgolf med Grillbuffé i Runriket
I slutet av mars bestämde sig några bröder att betvinga 
den äventyrsgolfbana som relativt nyligen invigts i Täby 
Centrum. En ganska bisarr bangolfmiljö, med ett djungeltema 
bestående av stenar, palmer och bambu. Banorna var 
trevliga och lite lagom utmanande, på ett lite irriterande sätt 
som verkar vara hela poängen med bangolf. En lärdom som 
var mer besvärligt för vissa att acceptera, är att kunskaper 
och tekniskt kunnande i ”vanlig” golf näppeligen ger någon 
fördel i de här sammanhangen. Det var åtminstone inget 
som visade sig i resultattabellen. På det hela taget var det 
ett trevligt ställe, som blir ännu bättre när de får ordning på 

sitt kök och diverse tillstånd 
så att man kan få ägna sig 
åt lite törstsläckning mellan 
hålen. Det löste bröderna 
dock effektivt, genom att 
efteråt bege sig till den 
närbelägna Melanders och 
avnjuta deras grillbuffé. 
Tack broder Börje Larsson 
för ett fint initiativ och 
arrangemang. Kanske kan 
detta bli en återkommande 
tradition och varför inte en 
utmaning för närliggande 
loger att skicka egna lag.

Referent Mattias Boldt

31 Rimfaxe, Helsingborg
”Lördagstura” den 24 februari 2018

I Helsingborg har vi 
närheten till Danmark med 
färjor och Sundsbussen. 
Detta inbjuder till 
lördagsaktivitet med 
lunchtura för trevlig 
samvaro bröder emellan 
och medföljande anhöriga 
och vänner. Tura, vad är 

BIFROST

det? Helt enkelt att i stället för att köpa en biljett mellan 
Helsingborg och Helsingör för avstigning i Helsingör köps 
en Turabiljett som innebär att man sitter kvar två turer och 
intar exempelvis en lunch. 
Detta är vanligt på färjorna och så även Sundsbussen, en 
mindre båt, inte färja. Vi tog beslutet att den sista lördagen 
i månaden, kl 12, träffas vid terminalen för Sundsbussen 
för en lunchtura tillsammans med vänner, anhöriga och 
presumtiva nya bröder.

Lördagen den 24 februari var andra gången. Vid den första, i 
januari, deltog tre bröder och vi var totalt 13 personer, bröder 
och anhöriga. Lunch på tre smörrebröd och en Carlsberg för 
80 kr intogs. Sundet bjöd på lugnt vatten utan sjögång och 
soligt men kallt väder.

Referent Olle Bergqvist. Fotograf Bo Andersén

30 Torgrim, Hudiksvall
Klubbafton med föredrag och fotovisning
Logen 30 Torgrim inbjöd till klubbafton med förtäring den 
19 mars i Njutångers Folkets Hus. Ett 30 tal hade hörsammat 
inbjudan att få se ett kollage av Lofotenbilder som makarna 
Ingemar Jansson (skrivare I Hälsingland) som berättare och 
hans hustru Gun-Britt Jansson som samlat på sig en ansenlig 
samling fotografier från norska Lofoten under sina många 
sommarvistelser i midnattssolens sagolika övärld. Trivsamt 
var rätta ordet att bruka när alla bänkat sig för att avnjuta den 
första halvan av kvällens program, många var de spontana 
frågorna som Ingemar J. villigt svarade på, både sanna 
och hörsägner som han hört lokalbefolkningen berätta. 
Amatörgeologen tillika medlem i Bifrostorden Göran 
Persson var en av åhörarna, som också har många minnen 
från Lofoten, berikade kvällens församling med att visa ett 
stycke sten (mineral) från Lofoten med förunderliga färger 
och mönster. Den här stenen finns inte enligt expertisen 
men lika fullt kunde alla se den. I pausen när kaffe, läsk 
och smörgås förtärdes underhöll logens egna trubadurer var 
för sig eller i grupp, kända trallvänliga svenska melodier 
var repertoaren. Lofotenbilderna fångade återigen publiken 
efter halvtidsvilan med sina svindlande vyer och arrangören 
kunde summera och notera ett lycka arrangemang där alla 

trivdes.
Referent Sören 

Molander
Fotograf Bo Sjöberg

Till vänster Sören 
Molander och till 
höger Ingemar 
Jansson
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bygger på stöd och 
teamen jobbar gratis så 
som ett litet tack för det 
intressanta föredraget 
överlämnade Logen 
28 Gondler ett bidrag till verksamheten på 1 500 kronor.

Referent Per-Olof Svensson. Fotograf Toni Lavi

Engagerade 
mötesdeltagare

28 Gondler, Kalmar
Årsmöte den 8 februari 2018

Sk Åke Rudolfsson, 
Andrea Berg och 
M Bo-Lennart 
Holmsten

Torsdagen den 8 
februari 2018 höll 
Logen 28 Gondler 
sitt årsmöte i vår 
logelokal. Drygt 40 
bröder hade samlats 

för detta så det var nästan lika fullt som en logekväll.
M Bo-Lennart Holmsten öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna. Till mötesordförande för kvällen valdes Ebbe 
Sondér, vilket får betraktas som tradition. Ebbe tackade 
för förtroendet och som vanligt svingade klubban med 
van hand och ledde mötet framåt på ett vant och smidigt 
sätt. Som justeringsmän utsågs Johan Torstensson och Åke 
Rudolfsson. Hela mötet var som vanligt väl förberätt och 
färdiga kompendium med förvaltningsberättelse, resultat 
och balansräkning låg färdigt när vi äntrade salen vilket 
medfördet ett bra flyt i mötet. Sk Åke Rudolfsson gick igenom 
resultat och balansräkningen och gav en del förklaringar till 
ändringar som gjorts. Därefter lästes revisionsberättelsen för 
2017 upp och givetvis fanns inte minsta klagomål att framföra. 
Enkelt uttryckt så är vår ekonomi i god ordning. Sedan var 
det Logens utvecklare Tommy Eriksson som berättade om 
hur vi uppnått målen för 2017 och hur det ser ut för 2018. 
Vi har också haft ett högt antal besökande från andra loger 
under 2017 och snittbesöken av logens egna medlemmar 
är bland det bästa i landet. Jonas Hagström berättade lite 
om hur renoveringen och utbyggnaden av logelokalen går 
och som lite information om hur arbetet med värdskapet 
för Riksting 2020 fortskrider. Efter mötet tackade Ebbe 
Sondér för förtroendet och önskade alla ett bra Bifrostår. 
M Bo-Lennart Holmsten överlämnad en blomma som tack 
för arbetet. Efter årsmötet avslutades kvällen med kaffe och 
landgång och traditionsenligt en inbjuden föredragshållare. 
Denna gång var det sjuksköterskan Andrea Berg som till 
vardags är sjuksköterska på Akuten på Kalmar Lasarett 
men också volontär i organisationen Operation Smile vilket 
föredraget handlade om. Organisationen Operation Smile 
grundades 1982 av plastikkirurgen William Magee Jr och 
hans fru Kathleen, som är sjuksköterska och socialarbetare. 
De deltog i en volontärgrupp som rest till Filippinerna 
för att göra läpp, käk och gomspalts operationer. De såg 
då det enorma behovet av sitt arbete och Operation Smile 
bildades. Idag är det en internationell hjälporganissation 
som finns i över 80 länder med tusentals volontärer.  Till 
Sverige kom organisationen först 2012. Organisationen har 
gjort över 250 000 operationer i utvecklingsländer på både 
på barn och vuxna sedan starten. Alla i teamet bestående 
av sjuksköterskor och läkare är volontärer och patienterna 
betalar inget för operationerna. Andrea berättade om 
fantastiska insatser som hon varit med om och hur glada 
barn och föräldrar blir efter en lyckad operation. Vi fick 
också se flera före och efterbilder på glada patienter. All 
verksamhet 

27 Odinsal, Uppsala
Klubbafton med ölprovning 27 april 2018
Femton bröder och tre gäster samlades denna fredag på 
Bryggeriet Ångkvarn i Uppsala för att prova 6 olika sorter 
av deras egna brygder. Under provningen berättade en av 
bryggeriets egna bryggare om hur man brygger öl och hur 
de olika ingredienserna påverkar smak och färg. De öl vi 
provade på var alla väldigt 
olika, där fans ljus lager, 
smakrik mörk stout och 
även en hallonsaison. 
Stefan sammanfattade hela 
upplevelsen mycket bra me 
orden ”Det är smaken på 
ölen som avgör om den är 
god eller inte.”

Referent & Fotograf Johan 
Johansson & Ola Jonsson

Broder Anders Sävborg 
informerar oss inför 

ölprovningen

27 Odinsal, Uppsala
Insamling till Barnonkologen avd. 95, 
Akademiska Sjukhuset i Uppsala
Bifrostordens lokala loge i Uppsala Odinsal har under 
fyra logekvällar 2017 företagit insamlingar till något 
behjärtansvärt ändamål. Valet föll på Avdelning 95 A Barn-
onkologen vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. När detta 
meddelades bröderna så öppnade man villigt sina plånböcker 
och insamlingarna gav mer än 5 000 Kr! 
Efter samråd med personalen genom avdelningsföreståndaren 
Karin Johansson kom förslaget att dela upp summan i 
presentkort på 100 Kr styck i 2 butikskedjor så att ett 
presentkort kan ges till ett barn som genomgått en besvärlig 
operation eller annan svår behandling, som en uppmuntran. 
Detta är enligt personalen uppskattat av barnen och som vi 
hoppas ett litet bidrag till att de kan se fram emot ett snart 
tillfrisknande. 

Referent Anders Sävborg

Logens 
Utvecklare 
Anders 
Sävborg 
överlämnar 
resultatet av 
insamlingen 
till Avdelnings-
föreståndare 
Karin 
Johansson Avd. 
95 A

BIFROST
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OD, stor- och grundlogernas höstprogram 2018 samt Mu-adresser
1 S:t Örjan Mu Sven Göthe 
sven.gothe@comhem.se   070-883 80 30   
2018-08-16 Klubbafton Surströmmingsfest   
2018-09-13 Loge Grad II
2018-12-06 Grad I
      
2 Eyrabro-Havamal Mu Torbjörn Näslund 
torbjorn.naslund@statoilbrandasen.com 
0582-700 95 / 070-636 42 34  
2018-09-12 Loge Grad I      
2018-10-10 Loge Grad II      
2018-11-07 Loge Grad III     
 
3 Aroshus Mu Ove Wengren   mu@logen3aroshus.se 
2018-08-22 Loge Grad I   
2018-08-25 Golf Aroshusbröder med res
2018-09-19 Direktoriemöte      
2018-09-26 Loge Grad II      
2018-10-24 Loge Grad IV      
2018-11-21 Direktoriemöte      
2018-11-28 Loge Grad V
2018-12-08 Julfest Med Lucia
       
4 Valhall Mu Rolf Lindh 
rolfdaglindh@gmail.com   072 371 00 47   
2018-09-26 Loge Grad III      
2018-11-29 Loge Grad I ev Parentation  

5 Åsagård  Mu Marko Salonen 
supermannen@gmail.com   070-782 20 27  
2018-09-27 Loge Grad I      
2018-11-15 Loge Grad III
2018-12-13 Grad I
 
7 Junehus  Mu Leif A Grytberg 
1944lag@gmail.com  036-960  46 / 070 731 81 66  
2018-08-31 Loge Grad I      
2018-09-28 Loge Grad II      
2018-11-30 Loge Grad IV     

8 Manheim  Mu Johan Backman 
jepbackman@gmail.com  072-311 16 15   
2018-09-10 Direktoriemöte Inför Grad I 20/9   
2018-09-20 Loge Grad I ”Hummerkväll”   
2018-09-24 Direktoriemöte Inför Grad II 3/10   
2018-10-03 Loge Grad II      
2018-11-19 Direktoriemöte Inför Grad I 29/11   
2018-11-29 Loge Grad I     

9 Carolus Mu Christer Persson 
krister.p@telia.com  070-543 60 87   
2018-09-13 Klubbafton      
2018-10-19 Loge Grad I      
2018-11-16 Loge Grad II
2018-12-07 Grad IV

10 Withala Mu Emil Ljunggren 
ljunggren86@gmail.com  073-407 91 46   
2018-09-03 Direktoriemöte      
2018-09-21 Loge Grad I      
2018-10-19 Loge Grad II      
2018-11-05 Direktoriemöte      
2018-11-16 Loge Grad III
2018-12-07 Grad IV

11 Löfstad Mu Stefan Paulsson 
stefan@stefanpaulson.se   070 509 43 53   
2018-09-17 Direktoriemöte      
2018-09-28 Loge Grad I      
2018-10-15 Direktoriemöte      
2018-10-26 Loge Grad II      
2018-11-12 Direktoriemöte      
2018-11-23 Loge Grad IV     

12 Nicopia Mu Örjan Johansson 
orjan64@tele2.se   076 110 21 55   
2018-06-07 Klubbafton Grill & Tournament  
2018-08-23 Klubbafton     
2018-09-06 Loge Grad I Parentation   

2018-10-04 Loge Grad II      
2018-10-18 Klubbafton      
2018-11-01 Loge Grad III      
2018-11-29 Loge Grad V
2018-12-06 Julfest Julbord

13 Torkild Mu Patrik Berg 
patrik.berg198@gmail.com  08-550 315 16 / 070-253 45 23 
2018-08-08 Direktoriemöte Lättare måltid serveras  
2018-08-22 Klubbafton 3-KAMP   
2018-09-12 Loge Grad I     
2018-09-26 Direktoriemöte      
2018-10-10 Loge Grad II      
2018-10-24 Direktoriemöte      
2018-11-14 Loge Grad III      
2018-11-28 Direktoriemöte
2018-12-12 Grad IV Julbord

14 Solheim Mu Thomas Börjeson 
thomas.0507@hotmail.com   054-21 00 94 / 070-482 00 24  
2018-09-28 Loge Grad II      
2018-10-19 Loge Grad I      
2018-11-23 Loge Grad V     

15 Norheim Mu Anders Svensson 
anders.svensson.vvs@gmail.com   0766-33 38 70   
2018-09-07 Loge Grad II      
2018-09-20 Bifrostseniorer      
2018-09-28 Loge Grad I Parentation  
2018-10-26 Loge Grad III      
2018-11-08 Bifrostseniorer      
2018-11-16 Loge Grad IV
2018-12-07 Julloge

16 Runheim Mu Kjell Hestad 
kjell.hestad@kjbab.se  08-580 334 36 / 070-686 86 97 
2018-09-17 Direktoriemöte      
2018-09-21 Loge Grad I      
2018-10-22 Direktoriemöte      
2018-10-26 Loge Grad III      
2018-11-19 Direktoriemöte      
2018-11-23 Loge Grad IV
2018-12-04 Julfest  med damer

17 Grimner  Mu Jan Brandting  
jangunnar.br@telia.com   0491-175 08 / 076-761 75 08 
2018-08-24 Klubbafton Aktivitet meddelas senare 
2018-09-14 Loge Grad I      
2018-10-12 Loge Grad II      
2018-11-02 Loge Grad III
2018-12-07 Grad IV Julbord

18 Mjölner Mu Bengt Nilsson 
bengtlenanilsson@hotmail.com  0413-106 58 / 070-881 06 58 
2018-08-24 Loge Grad I      
2018-09-28 Loge Grad II     
2018-10-12 Klubbafton     
2018-10-26 Loge Grad III     
2018-11-23 Loge Grad IV Gåsamiddag 
2018-11-27 Direktoriemöte
2018-12-14 Grad I

19 Gangrad Mu Mikael Prenler 
mikael@prenler.se   46-243-835 19 / 46-70-524 24 61  
Uppgifter Saknas     

20 Vesthav Mu Olle Nordberg 
olle@edgegroup.no   0046-076 715 35 65  
Uppgifter Saknas  
       
21 Midgård Mu Peter Alvhed 
alvhed@gmail.com   013-16 23 04 / 0709-23 52 59  
2018-08-29 Direktoriemöte      
2018-09-07 Loge Grad I      
2018-09-19 Direktoriemöte      
2018-09-28 Loge Grad II      
2018-10-17 Direktoriemöte      
2018-10-26 Loge Grad III      
2018-11-14 Direktoriemöte      
2018-11-23 Loge Grad IV     
 

22 Righeim Mu Bo Axman 
bo.axman@22righeim.se   026-51 27 92   
2018-09-18 Loge Grad II      
2018-10-23 Loge Grad IV      
2018-11-20 Loge Grad V     
 
23 Forsete Mu Stefan Larsson 
nils.stefan.larsson@gmail.com  
46-040-42 21 58 / 46-0734-29 30 10   
2018-08-22 Loge Grad I      
2018-09-21 Loge Grad II Observera fredag 
2018-10-31 Loge Grad III      
2018-11-14 Loge Grad IV
2018-12-07 Loge utan reception  Julbord

24 Gungner Mu Christer Lindell 
christer.lindell@boras.se   033-615 02 32 / 073 642 79 98  
2018-09-14 Loge Grad I      
2018-10-12 Loge Grad II      
2018-11-09 Loge Grad III
2018-12-14 Högtidsloge Julbord med Lucia

25 Alvheim Mu Ted Rönn 
tedronn@hotmail.com 016-13 47 68 / 070-652 89 03  
2018-08-23 Direktoriemöte     
2018-08-30 Klubbafton     
2018-09-20 Direktoriemöte      
2018-09-27 Loge Grad III      
2018-10-18 Direktoriemöte      
2018-10-19 Loge Grad I OBS! Logeafton på en fredag  
2018-10-20 Jubileum 30-års jubileum   
2018-11-22 Direktoriemöte      
2018-11-29 Loge Grad V
2018-12-15 Julfest

26 Vanais Mu Tommy Johansson 
tj65tj@gmail.com   070 515 56 79   
2018-08-31 Loge Grad I      
2018-09-21 Loge Grad II      
2018-10-19 Loge Grad III      
2018-11-23 Loge Grad IV
2018-12-07 Klubbafton Lillejul

27 Odinsal  Mu Roine Thunberg 
Roine.Thunberg@icloud.com   46-070-580 12 54  
2018-08-28 Loge Grad II      
2018-09-25 Loge Grad III      
2018-10-26 Loge Grad IV Fredagsloge  
2018-11-10 Jubileum 20-årsjubileum  
2018-11-30 Loge Grad I Fredagsloge 

28 Gondler Uppgift saknas  
Mu Bo Agmell   bo.agmell@telia.com   070-618 29 25 

29 Rosheim Mu Thomas Niklasson 
munskank@29rosheim.org   0176-23 71 48 / 072-732 17 20  
2018-07-07 Loge Grad I Sommarloge  
2018-08-17 Klubbafton      
2018-09-07 Loge Grad II      
2018-09-22 Jubileum 15-års Jubileum  
2018-09-27 Klubbafton      
2018-10-05 Loge Grad I      
2018-10-25 Loge Grad III      
2018-11-09 Klubbafton      
2018-11-23 Loge Grad IV
2018-12-07 Julfest Julbord

30 Torgrim  Mu Bengt Göran Persson 
goran@dellenova.se  0650-101 95   
2018-08-25 Utflykt Upptaktsmöte   
2018-09-19 Loge Grad II      
2018-10-08 Direktoriemöte      
2018-10-29 Loge Grad III
2018-12-08 Julfest

31 Rimfaxe MuÅke Hylander 
mu@31rimfaxe.se   042-21 03 07 
2018-09-07 Loge Grad I      
2018-10-12 Loge Grad III      
2018-11-02 Loge Grad V
2018-12-07 Grad IV

32 Runrike Mu Alf R Karlsson 
alf.xx.karlsson@ericsson.com 08-768 39 89  
2018-06-12 Loge Grad II      
2018-09-11 Loge Grad I      
2018-10-09 Loge Grad III      
2018-11-13 Loge Grad I Gåsmiddag
2018-12-11 Grad I

33 Danheim Mu Lars Ståhlberg 
lars_stahlberg@bredband.net 044-31 02 27 / 0708-15 66 35  
2018-06-30 Loge Grad I Sommarloge   
2018-08-25 Klubbafton Även respektive är välkomna 
2018-08-28 Direktoriemöte      
2018-09-07 Loge Grad II      
2018-09-15 Golf Bifrostgolfen 2018  
2018-10-06 Direktoriemöte      
2018-10-19 Loge Grad III      
2018-11-06 Direktoriemöte      
2018-11-16 Loge Grad IV     

34 Linneus Mu Kennert Johansson 
kennert.j@telia.com  0470-830 83 / 0705-34 92 47  
2018-08-23 Direktoriemöte direktoriemöte/brödraträff  
2018-09-27 Loge Grad I      
2018-10-25 Loge Grad II      
2018-11-15 Loge Grad III
2018-12-08 Julfest

Stockholmslogerna      
2018-06-05 Bifrostlunch Ingen föranmälan behövs!  
2018-07-03 Bifrostlunch Ingen föranmälan behövs!  
2018-08-07 Bifrostlunch Ingen föranmälan behövs!  
2018-08-09 Loge Grad I Kräftkapitel   
2018-09-04 Bifrostlunch Ingen föranmälan behövs  
2018-10-02 Bifrostlunch Ingen föranmälan behövs  
2018-10-18 Loge Grad V 
jepbackman@gmail.com Logerna 1, 4,5 och 8  
2018-11-06 Bifrostlunch Ingen föranmälan behövs
2018-12-04 Bifrostlunch  Ingen föranmälan behövs

Heimdal Mu Johan Backman 
jepbackman@gmail.com   072-311 16 15  
2018-09-17 Direktoriemöte  
 Mötet börjar 18,05. Samling från 17,30   
2018-09-21 Loge Grad VI      
2018-10-11 Loge Grad VIII      
2018-11-26 Direktoriemöte   
 Mötet börjar 18:05, samling från 17:30   
2018-11-30 Loge Grad IX     

Gotheim Mu Mats Petersson macke@k-na.se   
2018-10-13 Loge Grad VIII      
2018-11-17 Loge Grad IX     

Tirfing Mu Lennart Eriksson 
lennarteriksson28@gmail.com 018-38 12 84/073-088 21 30  
2018-09-15 Loge Grad VIII      
2018-11-17 Loge Grad IX     

Ladulås Mu Mats Persson
matss.persson@hotmail.com   0491-914 36 / 076-879 34 51 
2018-09-01 Mästaremöte      
2018-10-06 Mästaremöte  M, S, SK, LU.  
2018-10-27 Loge Grad VIII      
2018-10-27 Direktoriemöte      
2018-11-24 Loge Grad IX      
2018-11-24 Direktoriemöte     

Bifrost       
2018-06-02 OD-möte      
2018-11-16 OD-möte     
 
      
 
      
 

Kansliet är obemannat veckorna 25-34
Mail och mobiltel är bevakade hela sommaren.
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In Memorian Sören Carme
Den 3 februari 2018 tog ännu 
en Withalabroder steget ut på 
den bro som leder till något 
som vi människor inte har nå-
gon kännedom om. Sören Car-
me lämnade då vår brödrakedja 
och påbörjade vandringen bort 
från vår värld. Heimdal, väk-
taren på bron lämnade fri lejd 
för ännu en ljusets riddare och 
sann bifrostbroder. Sören tog 
sina första steg i Withala den 20 

november 1970. Jag hade förmånen att få vara arbetskamrat 
med Sören på ett bilföretag i Vetlanda, så visst var Bifrost på 
tapeten vid våra samtal. 
Broder Sören gick den långa vägen genom våra grader och 
erhöll säte i Rikslogen 1998. Han var mycket engagerad i 
Logen och var ombud för bågen i flera år. Han svarade för 
logens arkiv och var också vald ledamot i direktoriet under 
många år. Storlogen Gotheim tog också hans tjänster i an-
språk och han var under flera år FV i logen. Sören var inneha-
vare av LBT och LHT och givetvis OVT. Logen har förlorat 
en kär broder, som verkligen visste vad vänskap var. Vila nu 
i frid och håll ett öga på oss som är kvar från Din Himmel. 
Tack Sören för att jag fått känna Dig i så många år och Du 
lämnar ett ljust minne efter Dig.

ExM Sten Sjödahl

In Memorian 
Urban Johansson
Vår loge har sorg. Vår Mästare och broder – Urban Johans-
son - avled hastigt onsdagen den 25 april 2018. Det var med 
bestörtning jag mottog detta besked tidigare i dag. Urban 

var så närvarande, vänsäll och 
social. Du ringde mig i söndags 
och gratulerade, då jag firade 
min högtidsdag på annan ort. 
Tre dagar senare har du läm-
nat brödrakretsen; du lämnar 
ett stort tomrum efter dig. Din 
Mästargärning har givit brödra-
kretsen rymd och sammanhåll-
ning för vilken vi känner stor 
tacksamhet. Dina ledord i din 
ämbetsutövning är förverkliga-

de – ”högtidliga och välfungerande gradgivningar” samt ” 
brödramåltider i gemyt och Bifrostanda”.  Mästare-klubban 
har du fört med säker hand. Du har alltid varit påläst och 
genomfört ditt arbete med känsla för vår Orden och dess brö-
der. Du har varit en ödmjuk ämbetsman som med stor empati 
engagerat dig, såväl för dina bröders - som för Logens väl 
och ve. 
Din vandring inom Orden och Logen 15 Norheim tog sin 
början fredagen den 19 februari 1988 då du recipierade i Fri-
hetens Grad. Du har alltid visat stor respekt för vår loge och 
deltagit i ordensgemenskapen. Som ung bifrostbroder lärde 
du känna dina bröder och logen genom att vara munskänken 
behjälplig vid brödramåltiderna. Detta engagemang ger så 
mycket eftersom man kommer i kontakt med bröderna på ett 
otvunget sätt.  Du har även lärt känna logen och Bifrostor-
den från grunden genom ditt engagemang som ämbetsman.  
Bland dina befattningar må nämnas att du tjänstgjort som 
Förste Väktare, Inre Ledsagare, Förste Ställföreträdande 
Mästare och som Mästare från år 2013. Dessa uppdrag vitt-
nar om ett innerligt intresse för Bifrostorden och vår loge. 

Du har vigt 30 av dina levnadsår för vår Orden. Din röst har 
nu tystnat och dina klubbslag hörs ej mer. Urban innehade 
Ordens Grad X, Logernas belöningstecken och Logernas he-
derstecken, samt Ordens veterantecken. 
Vi minns vår mästare som en positiv, kunnig och empatisk 
Ordensbroder med glimten i ögat. Urban du fattas oss!

Västervik den 26 april 2018. För Logen 15 Norheim 
Ingvar Folckner

OSM-fonden
När Du vill hylla en broder BG 625-0419. 

Text med jubilarens namn och 
adress skickas till or@bifrostorden.se

Bifrostordens Riksting
Rikstinget är Ordens högsta beslutande organ. Bifrost-
DamernasRiksorganisation, BDR, har då också sin årliga 
sammankomst. Under Rikstingshelgen har vi också en 
gemensam bankett. 

År Plats Värdloge Datum

2019 Södertälje 13 Torkild 10-12 maj
2020 Kalmar 28 Gondler 8-10 maj
2021 Karlskrona 26 Vanadis 7-9 maj
2022 Nyköping 12 Nicopia 6-8 maj
2023 Oskarshamn 17 Grimner 5-7 maj
2024 Eslöv 18 Mjölner Ej fastställt
2025 Stockholm Bifrostorden 9-11 maj

Utgivningsschema 2018
Nr Manusstopp Till läsare Temasidor
3 16 september Vecka 41 7 Junehus
4 18 november Vecka 50 Bifrostorden

OD-ledamot har ordet
1   Ordens Marskalk 3  Ordens Räntmästare
2   Ordens Intendent 4  Ordens Intendent

  Dat                                  Namn                                             Loge                        

   Brustna länkar

28 januari Månen Lundqvist  Valhall
3 februari Sören Carme Withala
18 februari Lars Hansson Mjölner
20 februari Stig Nilsson Carolus
20 mars Lennart Ryrhagen Löfstad
24 mars Björn Håkansson Odinsal
2 april  Rune Sellö Löfstad
25 april  Urban Johansson Norheim

 Augusti
 Dat  År  Loge  Namn

 Juni
 Dat  År  Loge  Namn

 Juli
 Dat  År  Loge  Namn

 Jubilerande Bröder

2 75 Runheim Lars Andersson
4 80 Vesthav Jan Olof Rasmussen
5 70 Grimner Bo Löfgren
7 60 Withala Thomas Lindbom
8 85 Aroshus Gunnar Dahl
8 50 Junehus Peter Magnusson
8 50 Nicopia Niklas Hansen
9 75 Åsagård Per-Olov Thörn
9 50 Odinsal Fredrik Jonneryd
11 75 Carolus Rolf Nyström
11 85 Löfstad Arne Petersson
11 60 Rosheim Björn Agild
12 70 Solheim Kent T Andreasson
13 50 Midgård Erik Olsson
16 60 Norheim Björn Andersson
16 75 Runheim Frank Ekmosse
18 60 Carolus Peter S Sundh
18 50 Löfstad Peter Samuelsson
18 75 Nicopia Bo S Willix
19 75 Runheim Hugo Lindberg
19 85 Withala Nils Andreasson
20 75 S:t Örjan Claes Örsing
22 60 Runheim Fredrik Sjöberg
24 85 Junehus Bernt Andersson
25 85 Midgård Lars Freij
25 80 Norheim Åke Westergren
26 70 Runheim Nils Hedström
26 75 S:t Örjan Christer G O Lindblad
26 75 Withala Jan-Olof Johansson
27 75 Junehus Jan Holmström
27 70 Nicopia Dennis Andersson
29 75 Valhall Roger Sahlin
30 75 Midgård Håkan Björndahl
30 80 Torkild Gunnar B Ohlén
30 60 Valhall Joachim Gräbe

1 80 Midgård Owe Svensson
2 50 Grimner Krister Holm
3 80 Manheim Pekka Lindblom
4 60 Grimner Håkan Engholm
5 70 Aroshus Bo Johnsson
8 75 Runrike Lars Widvall
9 75 Gagnrad Olle Rigborn
9 70 Grimner Roger Tarsén
9 75 Norheim Thorbjörn Björnskiöld
12 70 Torkild Risto Sarkola
13 50 Odinsal Mikael P Lindberg
13 70 Withala Håkan Johansson
15 75 Vesthav Ingvar Jansson
17 60 Forsete Anders Nordborg
17 80 Grimner Nils-Göran Karlsson
19 50 Eyrabro-H Johan Aronsson
20 75 Rosheim Styrbjörn Gille
21 70 Aroshus Glenn Skarps
23 85 Vesthav Stig Linansky
24 75 Runheim Nils Kolthoff
24 80 Runheim Hans E Molin
24 85 Vanadis Arne Althinsson
25 50 Manheim Olle Dahlén
27 70 Grimner Arne Nilsson
27 70 Linneus Tomas Lindedal
27 60 Mjölner Göran Ohlson
30 60 Rosheim Matz Borgström
30 50 Rosheim Örjan Nylander

2 70 Eyrabro-H Jan-Erik Malmgren
2 70 Withala Tor-Erik Rydén
3 80 Junehus Arne Jonsson
3 50 Midgård Anders Nilegård
3 75 Rosheim Bengt Gustafvsson
5 75 Righeim Lennart O Lundström
5 60 Vesthav Einar Nagel
5 70 Withala Nils-Jörgen Josefsson
6 60 Manheim Ingvar Skeberg
7 75 Withala Kjell Alsér
7 50 Withala Peter Johansson
8 85 Torkild Nils Uebel
9 75 Gondler Arnold Larson
9 70 Gondler Birger Ramnebrink
9 70 Rosheim Nicke Wagemyr
10 70 Grimner Leif Bergvall
11 50 Nicopia Conny A Persson
12 85 S:t Örjan Gösta Strandberg
13 75 Norheim Nils H G Berglund
15 75 Aroshus Curt Larsson
16 80 Grimner Roy H Nilsson
23 75 Alvheim Lars-Göran Jacobsson
23 70 Eyrabro-H Ulf Klaeson
26 60 Manheim Frank Wåhlgren
27 50 Grimner Hans Andersson
27 50 Norheim Dan Olsson
28 70 Norheim Hans R Svensson
29 70 Midgård Conny K Graesén
31 60 Vanadis Stefan Hedén

Personalia

Ordens Minnesfond
När Du eller logen vill hedra en bortgången broder 

Sätt in bidrag på Bankgiro 625-0419
Text skickas till or@bifrostorden.se   Märkes ”Minnesfonden”
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B efordrade Bröder            Grad II – Vänskapens Grad
Grad II

Grad IIIB efordrade Bröder            Grad III – Kunskapens Grad 

Nya Bifrostbröder           Grad I – Frihetens Grad 

Dat    Namn  Loge Dat   Namn  Loge Dat  Namn  Loge

Dat    Namn  Loge Dat   Namn  Loge Dat  Namn  Loge

 BIFROST   Bifrostordens medlemstidning nr 2  juni 2018

2018-01-19 Joel Gustavsson Junehus
2018-01-19 Rikard Ottosson Junehus
2018-01-25 Riccardo Diamanti Åsagård
2018-02-09 Per Dahlberg Grimner
2018-02-09 Henrik Johansson Grimner
2018-02-09 Stefan Palmberg Grimner
2018-02-09 Peter Bergetti Gungner
2018-02-09 Marcus Lundberg Gungner
2018-02-14 Anders Höök Eyrabro-H
2018-02-14 Tomas Johansson Eyrabro-H
2018-02-14 Mikael Johansson Eyrabro-H
2018-02-14 Staffan Wiberg Eyrabro-H
2018-02-14 Ludvig Enger S:t Örjan
2018-02-14 Lars Jonsson Torkild
2018-02-14 Daniel Lendic Torkild
2018-02-15 Lucas Elgehed Linneus
2018-02-15 Orlando Ramirez Linneus
2018-02-15 Niklas Hansen Nicopia
2018-02-15 Benny Hjalmarsson Nicopia
2018-02-15 Anders Lundgren Nicopia
2018-02-15 Lars Trolin Nicopia

2018-02-16 Kurt Svensson Danheim
2018-02-16 Tomas Gustavsson Gondler
2018-02-16 Roger Nälgård Norheim
2018-02-16 Mikael Wikström Norheim
2018-02-16 Patrik Andersson Vanadis
2018-02-16 Magnus Karlsson Vanadis
2018-02-16 Mats Larsson Vanadis
2018-02-16 Andreas Pettersson Vanadis
2018-02-21 Stefan Janzén Valhall
2018-02-21 Daniel Wallberg Valhall
2018-02-22 Hans Andersson Torgrim
2018-02-22 Niclas Eriksson Torgrim
2018-02-22 Magnus Svenson Torgrim
2018-02-23 Jimmy Wärn Carolus
2018-02-23 Johan Carlson Midgård
2018-02-23 Runo Gylling Midgård
2018-02-23 Mikael Ekdahl Mjölner
2018-02-23 Kenneth Nilsson Mjölner
2018-02-23 Tord Nilsson Mjölner
2018-02-23 Tom Johansson Rosheim
2018-02-23 Danny Stacey Rosheim

2018-02-23 Per Wasting Rosheim
2018-02-23 Frank Ekmosse Runheim
2018-02-23 Kenneth Jonsson Solheim
2018-02-23 Dan Löfgren Solheim
2018-02-23 Jan Ohlinder Withala
2018-02-27 David Erickson Odinsal
2018-02-27 Jakob Jerresand Odinsal
2018-02-27 Alf Numminen Odinsal
2018-03-07 Aden Scott Forsete
2018-03-07 Robert Sönderby Forsete
2018-04-04 Lars-Erik Frid Eyrabro-H
2018-04-04 Jesper Persson Eyrabro-H
2018-04-12 Mats Ekdahl Åsagård
2018-04-12 Magnus Fogelberg Åsagård
2018-04-12 Patrik Vuorela Åsagård
2018-04-20 Philipp Barcelo Vesthav
2018-04-20 Christoffer Börjesson Withala
2018-04-20 Fredrik Persson Withala
2018-04-26 Stefan Bergqvist Linneus
2018-04-27 Rabi Haider Gondler
2018-04-27 Willy Höjer Gondler

Dat    Namn  Loge Dat   Namn  Loge Dat  Namn  Loge

2018-02-16 Victor Hermansson Junehus
2018-03-08 Anders J. Andersson Åsagård
2018-03-08 Miguel de Paula Åsagård
2018-03-09 Conny Major Löfstad
2018-03-09 Göran Sparrlöf Löfstad
2018-03-09 Björn Johansson Torkild
2018-03-09 John Österlund Torkild
2018-03-09 Peter Schurow Torkild
2018-03-14 Peter Johansson Eyrabro-H
2018-03-14 Mats Tidholm Eyrabro-H
2018-03-15 Carl-Gustav Bondesson Nicopia
2018-03-15 Claes-Göran Borrman Nicopia
2018-03-15 Peter Engström Nicopia
2018-03-15 Henrik Eriksson Nicopia
2018-03-15 Krister Johansson Nicopia
2018-03-16 Mikael Lindblad Carolus
2018-03-16 Joakim Stenman Carolus
2018-03-16 Jonas Holmer Eriksson Gungner

2018-03-16 Christian Mjörnerud Gungner
2018-03-16 Leif Hedman Rosheim
2018-03-16 Teddy Johansson Rosheim
2018-03-16 Mattias Hallström Vanadis
2018-03-16 Teddy Pirovic Vanadis
2018-03-16 Christoffer Dahlskog Withala
2018-03-16 Morgan Kiskanyadi Withala
2018-03-21 Urban Hiärne Valhall
2018-03-21 Mathias Michelson Valhall
2018-03-21 Stefan Wallin Valhall
2018-03-22 Roger Lundberg Manheim
2018-03-23 Leif Bengthsson Gondler
2018-03-23 Ulf Gustafsson Gondler
2018-03-23 Bert Karlsson Gondler
2018-03-23 Robin Thörn Midgård
2018-03-23 Lars-Göran Jönsson Mjölner
2018-03-23 Bengt Kvist Mjölner
2018-03-23 Göran Ohlson Mjölner

2018-03-23 Mats Oldhammer Mjölner
2018-03-23 Zdenek Tancibudek Mjölner
2018-03-23 Göran Lindgren Norheim
2018-03-23 Dan Olsson Norheim
2018-03-28 Nicklas Ångman Linneus
2018-03-28 Tor Brisfjord Linneus
2018-03-28 Leif Petersson Linneus
2018-04-04 Björn Friberg Forsete
2018-04-04 Christian Jonasson Forsete
2018-04-04 Cay Månsson Forsete
2018-04-04 Johannes Sporre Forsete
2018-04-06 Niklas Gustafsson Danheim
2018-04-26 Per-Åke Larsson Alvheim
2018-04-26 Simon Lundmark S:t Örjan
2018-04-26 Daniel Petersson S:t Örjan
2018-04-26 Bengt Risinger S:t Örjan
2018-04-27 Daniel Johansson Runheim

2017-11-03 Anders Gustafsson Valhall
2018-03-14 Per-Åke Granlund Gagnrad
2018-03-15 Ronny Erhardsson S:t Örjan
2018-03-15 Johan Lööf S:t Örjan
2018-03-23 Joakim Sandahl Junehus
2018-03-23 Bengt Jönsson Rimfaxe
2018-03-27 Olof Bouvin Odinsal
2018-03-27 Göran Hedefalk Odinsal
2018-03-27 Daniel Persson Odinsal
2018-03-28 Tommy Gullberg Aroshus
2018-04-06 Karl-Erik Hammarberg Torgrim
2018-04-11 Jan-Erik Rönnholm Torkild
2018-04-13 Olof Johansson Gondler

2018-04-13 Roger M Nilsson Grimner
2018-04-13 Mats Ytterborg Grimner
2018-04-13 Henrik Sämfors Gungner
2018-04-13 Christer Samuelsson Gungner
2018-04-13 Lukasz Stanowski Gungner
2018-04-13 Magnus Widar Gungner
2018-04-20 Per Ekelöf Forsete
2018-04-20 Cristian Bohman Linneus
2018-04-20 Christian Fisch Vanadis
2018-04-20 Douglas Flink Vanadis
2018-04-20 Urban Hesselberg Vanadis
2018-04-25 Magnus Engdahl Manheim
2018-04-25 Pasi Hyyrynen Manheim

2018-04-25 Johan Jägerström Manheim
2018-04-27 Tommy Brink Mjölner
2018-04-27 Thomas Johansson Mjölner
2018-04-27 Lennart Nielsen Mjölner
2018-04-27 Leif Göran Nilsson Mjölner
2018-04-27 Sebastian Svaneborn Mjölner

2018-01-24 Joakim Devilde Forsete
2018-01-24 Bo Juvin Forsete
2018-01-24 Daniel Juvin Forsete

2018-01-24 Peter Larsson Forsete
2018-01-26 Tomas Sjöberg Carolus
2018-01-26 Johnny Sundberg Carolus

Grad IV
B efordrade Bröder            Grad IV – Hoppets Grad 
Dat    Namn  Loge Dat   Namn  Loge Dat  Namn  Loge

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

2017-11-01 Mattias Aspegren Forsete
2017-11-01 Lars Levin Forsete
2017-11-01 Mikael Nilsson Forsete
2017-11-01 Douglas Stålhammar Forsete
2017-11-01 Lars Tretvold Forsete
2018-01-24 Sven-Olof Carlsson Linneus
2018-01-24 Per Krantz Linneus

2018-01-24 Martin Lamme Linneus
2018-01-24 Anders Linde Linneus
2018-01-24 Kristoffer Skjutare Linneus
2018-01-24 Fredrik Bernström Withala
2018-03-22 Stephan Bendz Alvheim
2018-03-22 Staffan Boström Alvheim
2018-04-10 Urban Edstedt Runrike

2018-04-10 Johan Kenneberg Runrike
2018-04-27 Marcus Petersson Danheim
2018-04-27 Conny Lönnegren Forsete
2018-04-27 Christer Nilsson Forsete
2018-04-27 Lennart Juhlin Rimfaxe
2018-05-09 Håkan Karlsson Torkild
2018-05-09 Håkan Strand Torkild

Grad VIB efordrade bröder            Grad VI Kärlekens Grad
Dat    Namn  Loge Dat   Namn  Loge Dat  Namn  Loge

2018-02-03 Erik Hallin Danheim
2018-02-03 Christer Ohlsson Danheim
2018-02-03 Bengt Johansson Forsete
2018-02-03 Mikael Juvin Forsete
2018-02-03 Nils-Edvin Troli Gungner
2018-02-03 Jan K Johansson Junehus
2018-02-03 Kent B L Jonasson Junehus
2018-02-03 Ulf Bild Linneus
2018-02-03 Jan Johansson Mjölner
2018-02-03 Mats Sjöholm Mjölner
2018-02-03 Bo Andersen Rimfaxe
2018-02-03 Lennart Ståhl Rimfaxe
2018-02-03 Ingmar Svensson Rimfaxe
2018-02-03 Jens Östling Vanadis
2018-02-03 Alexander Edvardsson Vesthav
2018-02-03 Berne Felldin Vesthav
2018-02-03 Rolf Hurtig Vesthav
2018-02-03 Einar Nagel Vesthav

2018-02-16 Bill Larsson Åsagård
2018-02-16 Stig Lindberg Åsagård
2018-02-16 Maurizio Lugoboni Åsagård
2018-02-16 Allan Orbert Manheim
2018-02-16 Roger Uller Manheim
2018-02-16 Kim Yrttimaa Manheim
2018-02-16 Peter Halldén Rosheim
2018-02-16 Åke Ahlgren Runheim
2018-02-16 Anders Ekström Runheim
2018-02-16 Ulf Persson Runheim
2018-02-16 Johan Segerman S:t Örjan
2018-02-16 Lars Larsson Torkild
2018-02-16 Jan Rojsek Valhall
2018-02-16 Ulf Söderqvist Valhall
2018-02-17 Deva Kahanda-liyanage Aroshus
2018-02-17 Jonny S Ericsson Carolus
2018-02-17 Fredrik Lemón Gagnrad
2018-02-17 Sonny J Angelkvist Odinsal

2018-02-17 Toni Lassila Odinsal
2018-02-24 Peter B Arvidsson Danheim
2018-02-24 Bo Agmell Gondler
2018-02-24 Lars Lövstrand Gondler
2018-02-24 Tommy Rosqvist Gondler
2018-02-24 Conny Frisk Grimner
2018-02-24 Göte Johansson Grimner
2018-02-24 Toni Lavi Grimner
2018-02-24 Göran Schoug Midgård
2018-02-24 Michael Bernzon Nicopia
2018-02-24 Gustaf Pedersen Nicopia
2018-02-24 Lars Seger Nicopia
2018-02-24 Greger Johansson Norheim
2018-02-24 Jan Söder Norheim
2018-02-24 Peter Svensson Norheim
2018-02-24 Jan Lindqvist Withala
2018-02-24 Tor-Erik Rydén Withala

B efordrade bröder            Grad VII Sanningens GradGrad VII

Dat    Namn  Loge Dat   Namn  Loge Dat  Namn  Loge

2018-03-17 Magnus Andersson Gungner
2018-03-17 Benny Lundgren Gungner
2018-03-17 Kent Palmér Gungner
2018-03-17 Hans Gustavsson Junehus
2018-03-17 Bo Persson Mjölner
2018-03-17 Jonas Mogensen Rimfaxe
2018-03-17 Leif Breidemar Vanadis
2018-03-17 Per Klintin Vanadis
2018-03-17 Bengt Pettersson Vanadis
2018-03-17 Thomas Hassléus Vesthav
2018-03-17 Sture Jelldeus Vesthav
2018-03-17 Ingemar Karlsson Vesthav
2018-03-17 Bruce Macgregor Vesthav
2018-03-17 Stig Andersson Withala
2018-03-24 Claes Aspenryd Aroshus

2018-04-19 Kjell B Andersson Åsagård
2018-04-19 Ulrich Vilmar Åsagård
2018-04-19 Jonas Skyllermark Manheim
2018-04-19 Dan Hammarlund Rosheim
2018-04-19 Kettil Saxlund Runheim
2018-04-19 Lars Sundh Runheim
2018-04-19 Mattias Boldt Runrike
2018-04-19 Bernt Carlsson Runrike
2018-04-19 Alf R Karlsson Runrike
2018-04-19 Peter Nienhuysen Runrike
2018-04-19 Peeter Jensen Torkild
2018-04-19 Thomas Önnebro Torkild
2018-04-19 Staffan Wiklund Valhall
2018-04-21 Lars Rosqvist Gondler

2018-04-21 Kim Andersson Grimner
2018-04-21 Gert Gränsmark Grimner
2018-04-21 Bjarne Karlsson Grimner
2018-04-21 Thomas Rehnström Grimner
2018-04-21 Peter Wahlman Grimner
2018-04-21 Peter Stenmark Midgård
2018-04-21 Raymond Berg Nicopia
2018-04-21 Jens Ekberg Nicopia
2018-04-21 Ted Karlsson Nicopia
2018-04-21 Åke R Svensson Nicopia
2018-04-21 Nicklas Kärrman Norheim
2018-04-21 Mats Göransson Withala
2018-04-21 Roger Johansson Withala
2018-04-21 Niklas Rydén Withala

2018-04-27 Peter Swalander Junehus
2018-04-27 Peter Wernersson Junehus

B efordrade bröder            Grad IX Vishetens Grad  Grad IX

Dat    Namn  Loge Dat   Namn  Loge Dat  Namn  Loge

2017-11-23 Rune Hedman Åsagård

B efordrade bröder            Grad X  Den Styrande Viljans Grad Grad X

Dat    Namn  Loge Dat   Namn  Loge

2018-05-04 Bengt Widén Forsete

Dat  Namn  Loge
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Logen 33 Danheim

Inbjuder till Bifrostmästerskap i golf 2018 
lördagen den 15 september på Skepparslövs GK

TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Tävlingen genomförs i tre klasser:

Herr en klass, Dam en klass och Bäst Loge, Tremannalag.
Spelform för samtliga klasser är slaggolf med Hcp.

Bifrostmästare och Bifrostmästarinna blir den med lägst nettoscore.
Bästa loge = De tre bästa nettoscorerna/Loge

Sidotävling närmast hål och längsta drive
Respektive deltagare bekostar Greenfee med startavgift enskilt

 ca: 300 Sek vid incheckning.
Samling med fika och information sker på Skepparslövs GK kl 09:00

Första start 10:00
Anmälan till Mikael Edel, edel.mikael@bredband.net, tel 0709-42 30 39 

alternativt medlemsportal senast den 15 augusti.
Ange:  Namn, Golf-ID, Loge, Tee (Gul, Röd) samt förbokning golfbil.

MIDDAG MED PRISUTDELNING
Genomförs på 33 Danheim Loge, Västra Boulevarden 35 Kristianstad

 kl 19:00 Insläpp från 17:30
Pris 300 sek för tävlingsdeltagare 

(golf-fika + middag)
Pris 250 sek för övriga deltagare (middag)

      ÖVRIG INFO
Övernattningsalternativ med överkomliga priser:

Hotell Duxiana, Västra Boulevarden 35, tel 044-21 77 40
Best Western Hotel Anno 1937, Västra Storgatan 17, tel 044-12 61 50

Quality Hotel Grand, Västra Storgatan 15, tel 044-28 48 00
(Uppge Bifrostorden för rabatterat pris)

Välkomna!

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
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Ordensdirektoriet, BDR och Redaktionen önskar hela Bifrostsverige
En skön och avkopplande sommar



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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