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Återigen fick vi se solen när Bifrostorden firar 
Riksting. Jag vet inte om det är det mest korrekta sät-
tet att uttrycka just ”fira Riksting” men det är så det 
känns. Det är en ynnest att få tillfälle att träffa bröder 
från alla landsändar. 
Jag slutar aldrig förvånas över hur skickligt och prick-
säkert våra arrangörer lyckas tillfredsställa alla oss 
gäster med mat, logi, lokaler och aktiviteter. Är vi ett 
Ordenssällskap eller ett Eventföretag? Man undrar, 
riktigt bra jobbat av alla inblandade! 
Nu ställer vi in siktet på Kalmar nästa år och gör det 
till ytterligare ett lyckat och välbesökt Riksting. 

Den känsla som också dröjer sig kvar är en känsla av 
tacksamhet och glädje. Under Rikstingsmötet meddela-
de Elektorsförsamlingens Ordförande att undertecknad 
kommer vara Ordens högsta styresman i ytterligare 
tre år. Under Högtidslogen omvalde jag även hela mitt 
Ordens direktorium. På detta sätt får vi den kontinuitet 
Orden behöver i nuläget. 

Kopplat till Bifrostordens utveckling så finns i egentlig 
mening inget nytt att tillföra då vi arbetat strukturerat 
med verktyg och stöd till våra loger. Så nu är vi inne i 
ett läge att fortsätta spotta på stenen. Vi behöver agera 
på allt det vi vet om hur vi på bästa sätt kan utveckla vår 
verksamhet med ett växande brödraantal. 

Som ni hörde mig säga så är vi inne i ett läge nu som 
skulle kunna sammanfattas med; Håll i - fortsätt arbeta 
med det som fungerar, Håll ut - uthållighet är ledordet 

OSM har ordet 2019/2

Rikstinget – En plats för glädje!
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Utdelning av stipendier ur Ruby och 

Lars Ullmans stiftelse på Stockholms 

konserthus den 23 oktober 2018.

Läs mer på sidorna 24-25.

Bifrostorden  

100-ÅRSJUBILEUM 1925–2025

100-ÅRSJUBILEUM 1925–2025

100 år!
2025 smäller det! Bifrostorden fyller 100 år 
och det ska vi fira med en oförglömlig  
jubileumskväll på Stadshuset i Stockholm.

Nu söker vi 10 huvudsponsorer som vill sätta 
sitt namn på brödrakartan och bidra till att 
sätta guldkant på vårt 100 årsjubileum.

Vårt exklusiva sponsorpaket innehåller:
• 2 VIP-biljetter till banketten
•  Hotellrum – 1 natt för 2 personer i  

dubbelrum
•  Helsida – samlingsannons med samtliga 

sponsorer i varje nummer av Bifrostordens 
tidning (4 nr/år) fram till år 2025

•  Pluggannons för varje sponsorföretag i 
minst en tidning/år fram till år 2025

• Exponering på hemsidan

Kostnad: 10 000 kr/år fram till 2025 vid  
tecknande under 2019. Samtliga intäkter  
går oavkortat till vårt jubileum.

För mer information kontakta kansliet eller 
ordens intendent. Bifrostorden  
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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

Patrick G Lundeberg 
Ordens Styrande Mästare

BDR rapporterar .............................................................................................. sid 58
Personalia ...............................................................................................................  sid 60
 
Vänta inte till sista manusdag med att skicka in referat!
Respektera manusstoppet!
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och stryka i 
insänt material.
Sänd Er text via e-mail: redaktionen@bifrostorden.se
Bifoga texten som en Word-fil. Slå bara returer (Enter) 
när Du vill ha ett nytt stycke. 
Skriv inte direkt i mailprogrammet! 
Skriv logens nummer och namn i ämnesrutan. 
Bilder bifogas,”råa” som JPG-filer. 
Ta helst inga bilder med mobilen!

Bifrost nr 3
Manusstopp senast 15 september 2019
I brevlådan under vecka 41 

och Håll om – med den starka brödrasamhörigheten 
kommer vi att lyckas. 

Med denna devis går vi in i vår gemensamma framtid 
och skriver ytterligare ett kapitel i Bifrostordens histori-
ebok. Tänk att få säga: ”Jag var med när det hände. När 
Bifrostorden vände trenden och återigen blev ett växan-
de Ordenssällskap.”

Håll i – Håll ut – Håll om
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Bifrostordens Riksting den 10-12 maj 2019 i Södertälje
Resan till landskapet Södermanland 
och staden Södertälje där årets Riks-
ting var förlagd gick behagligt tillvä-
ga. Totalt var 417 anmälda till olika 
aktiviteter under helgen. Värdlogen 
13 Torkild och BDR hade arbetat att 
vi skulle trivas och uppleva vår ge-
menskap på bästa sätt. Boendet hade 
vi alla på Scandic Skogshöjd. Vid 
incheckningen så blir det alltid trev-
ligt med att vi hälsar på varandra. En 
del har inte träffats på ett tag, vär-
men sprider sig och förväntningarna 
stiger. Det finns också deltagare som 
är på sitt första Riksting. Nu följer 
vad vi gjorde denna helg på Ordens 
årliga fest.

Rikslogen fredagen 10 maj
Fredagen den 10 maj så samlades 
Rikslogen till gradgivning i Grad X. 
Referatet finns på sid 9 i tidningen. 
Ni kan också läsa referatet kring BDRs 
grad Iduns Äpple på BDRs sidor, 58-59, 
i tidningen.

Välkomstfesten 
fredagen 10 maj
Vid välkomstfesten som var på hotellet 
i en lokal vid namn Olgas bar. En utsökt 
måltid gjorde en grund för mingel. 134 
personer deltog och arrangemanget blev 
lyckat. Efter måltiden blev det stipendi-
eutdelning till en mycket lovande kille 

M Assar Åsberg delar ut stipendiet ur 
Fred Norinders Fond
vid namn Leo Florin som spelade ack-
ordeon. Leo som är 16 år började spela 
på detta instrument redan vid fem-sex 
års åldern och nu studerar han på Lilla 
akademin i Stockholm. Han bjöd på 
olika stycken bland annat av
Mozart. Leo har en känsla för olika mu

Dansen på välkomstfesten

sikstilar, samtidigt som han behärskar 
detsamma. Mästare Assar Åberg delade 
ut stipendiet ur Fred Norinders Fond 
med valören 10 000 kronor. Runt om 
i Europa talas redan om ”underbarnet 
från Sverige”.

Festdeltagare Britt-Marie och Joakim 
Asp från Vetlanda

Rikstinget 
lördagen den 11 maj
Kl 10.00 samlades bröderna för Riksting 
och årsmötesförhandlingarna i Bergasa-
len på hotellet. En fin sal med gott om 
utrymme. OSM Patrick G Lundeberg 
förklarade Rikstinget för öppnat. 
Under året har åtta av Rikslogens bröder 
avlidit: Sören Carme 10 Withala, Rune 
Sellö Logen 11 Löfstad, Urban Johans-
son Logen 15 Norheim, Finn O Jensen 
Logen 5 Åsagård, Olof Engfeldt Logen 
32 Runrike, Anders Isaksson Logen 7 
Junehus, Sven-Olof Wilhelmé Logen 7 
Junehus, Lars Lindblom Logen 30 Tor-
grim De hedrades med en tyst minut och 
vacker stilla orgelmusik ackompanjerat 
av br Carsten Bach Christiansen. 

Till att leda mötesförhandlingarna 
valdes ExOSM Karl-Gunnar Roth. Vid 
punkten ”närvarokontroll” fanns det 
98 röstberättigade. Totalt var vi 214 
församlade bröder.

Ordensdirektoriets förvaltningsberät-
telse jämte balans & resultaträkning 
föredrogs med yttrande av OR Fredric 
Björk med förklaring kring resultat samt 
budget.

Revisor Eric Åhsberg uppläste reviso-
rernas berättelse med kommentarer och 
beviljade ansvarsfrihet i Stiftelserna och 
i Orden för 2018. 
Ordförande tackade Eric Åhsberg för 
det arbete han lägger ner för vår Orden. 
Vilket blev applåder från de närvarande 
på mötet.

Valberedningen presenterade sina för-
slag till olika poster och styrelser som 
godkändes.

Årsavgiften till Orden blir oförändrad 
för 2020. 

Vid punkten propositioner framträdde 
OL Bo Löfgren och berättade kring det 
föreslagna innehållet i propositionen. 
Förslaget är som följer:

§15 
RIKSLOGEN består av ledamöterna i 
Grad X. Antalet ledamöter i Rikslogen 
får ej överstiga ett hundrafyrtio, om an-
talet ledamöter i Orden understiger två 
tusen. För varje uppnått helt hundratal 
ledamöter utöver två tusen får antalet 
ledamöter utökas med sju ledamöter. 
Sju är också det maximala antalet 
ledamöter som Rikslogen kan utökas 
med varje år. Rikslogen sammanträder 
en gång per år i samband med Riksting 
under ledning av Ordens Direktorium 
på tid och plats som bestämmes av Or-
dens Styrande Mästare.  Utan hinder för 
vad som stadgats i ovanstående stycke 
har Ordens Styrande Mästare rätt att 
för varje kalenderår kalla upp till tre 
recipiender att mottaga Ordens Grad X.

Rikstinget beslutade att bifalla förslaget. 
Det här första beslutet av två varandra 
följande Riksting.

Elektorsförsamlingens Ordförande Tom-
my Albinsson framträdde och förordna-
de OSM Patrick G Lundeberg att vara 
Ordens högsta styresman i ytterligare 
tre år.

Högtidslogen 
lördagen den 11 maj
Efter Rikstingsförhandlingarna intogs 
en valfri lunch på hotellet som samlat 
186 föranmälda bröder. 
Därefter förberedelse till Högtidslogen 
som också var i lokalen Bergasalen.

Högtidslogen besöktes av 231 bröder 
där stämningen var på topp. Mästarna 
samlades vid respektive SLM i förbere-
delse för intåg. Efter intåget av de Höga 
Värdigheterna och OSM inleddes en fin 
Högtidsloge. 
Vid orgeln spelade Carsten Bach Kris-
tiansen. Trevligt med livemusik som 
höjer upplevelsen.

Vid utdelningarna av utmärkelser som 
inleddes med Ordens Veterantecken, 
tecknet som delas ut till broder som 
uppnått 25 års medlemskap. De 14 brö-
der som var närvarande på Rikstinget 
fick sitt tecken dekorerade på sina grad-
band. Andreas Wolfram 1 S:t Örjan, 
Sonny Angelkvist 27 Odinsal, 
Lennart S Bengtsson 23 Forsete, 
Bo Carlsson 28 Gondler, 
Johnny Eklund 28 Gondler, 
Gunnar Enerstrand 13 Torkild, 
Lars-Göran Jacobsson 25 Alvheim, 
Per Licke 8 Manheim, 
Arne K Matsson 15 Norheim, 
Dag Nordenfors 4 Valhall, 
Ingvar Oscarsson 28 Gondler, 
Tommy Pemer 2 Eyrabro-Havamal, 
Rolf Sallander 12 Nicopia, 
Åke Svensson 12 Nicopia.

OJT (Ordens Jubelbroder Tecken) 
tecknet som delas ut till broder som 
uppnått 50 års medlemskap. Tecknet 
tilldelades Anders Nilsson 15 Norheim 
och Hans Berggren 20 Vesthav

Bröder som erhöll Veterantecken

Den med OJT dekorerade 
Anders Nilsson

Den med OJT dekorerade
Hans Berggren

En av många som var framme och gra-
tulerade OSM Patrick G Lundeberg

OSM Patrick G Lundeberg startar 
Rikstingsförhandlingarna
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OSM avslutade Högtidslogen med uttåg 
samt övriga närvarande bröder lämnade 
lokalen för vidare förberedelser inför 
banketten.

Banketten 
lördagen den 11 maj

OSM Patrick G Lundeberg håller sitt tal 
på banketten

Via bussar så åkte vi till Restaurang 
Snäckviken, vid Astra Zenecas infart, 
där banketten skulle intas. I entrén blev 
det en inledande fördrink och mingel. 
Våningen ovanför låg bankettsalen som 
snart skulle fyllas på. 

Den inledande skålen utbringade OM 
Hans Wallberg och hälsade oss välkom-
na till banketten. 
Han läste upp ett brev från Carl XVI 
Gustaf med välgångshälsningar till Or-
den. Kungssången sjöngs unisont. Vid 
våra respektive bord på banketten upp-
levde vi en välkomponerad god meny. 

Tal av OSM Patrick G Lundeberg – ett 
mycket underhållande tal om meningen 
med livet. 
BDRs Preses Berit Olsson tal som ni 
kan läsa i sin helhet på sidan 27.

BDRs Preses Berit Olsson håller tal

Stipendiaterna

BDRs ExP Gunilla Starck Hansen 
presenterade Laura del Sol Oróstica, 22 
år från Stockholm, sångelev i klassik 
musik, romanser och opera vid Vadstena 
sång och pianoakademi. 

Lauras sångbana kan sägas börja då hon 
vid 5 års ålder började sjunga vid den 
lokala kyrkokören, något som sedan 
ledde vidare till att hon vid 10 års ålder 
blev antagen till Adolf Fredriks Mu-
sikklasser i Stockholm. Detta öppnade 
dörren till den värld som Laura nu full-
komligt trollbundits av - opera. Den ena 
operaproduktionen ledde till den andra 
tills hon så småningom stod längst fram 
på scenen som första gossen i Mozarts 
Trollflöjten. 

Lauras sångstudier fortsatte sedan vid 
Lilla Akademiens Musikgymnasium 
i Stockholm, ett år vid Kapellsbergs 
Operastudio i Härnösand som är en 
av landets främsta förberedande ope-
rautbildningar och nu är hon inne i sitt 
andra år vid Vadstena sång- och pianoa-
kademi. 

OSM Patrick G Lundeberg delade ut 
Bifrostpriset på 30 000 kronor till Laura 
som sedan visade prov på sina fantastis-
ka kunskaper. 
Hon sjöng tre klassiska stycken bland 
annat romans av Wilhelm Peterson-Ber-
ger. Vilken upplevelse vi fick av att lyss-
na på Lauras vackra sångröst.

OEM (Ordens Excelsiormedalj) som 
tilldelas en broder som genom särskilt 
betydelsefulla insatser för Orden gjort 
sig synnerligen förtjänt av Ordens 
tacksamhet och erkänsla. OEM är 
Bifrostordens högsta utmärkelse och 
räknas som den mest exklusiva.
Detta tecken tilldelades Ordens Mar-
skalk Hans Wallberg 20 Vesthav.

OFT (Ordens Förtjänst Tecken) som 
tilldelades en broder som genom särskilt 
intresserat och gagnerikt arbete inom 
Orden gjort sig förtjänt av Ordens tack-
samhet och erkänsla. Mottagaren var 
Börje Sällberg 7 Junehus.

Den med OFT dekorerade
Börje Sällberg

Den med OEM dekorerade
Hans Wallberg

Överlämnandet av budkavlar

Värdlogernas Mästare Assar Åberg, Tor-
kild och BDRs Riksmötesrepresentant 
Eva Sjöström överlämnade budkavlarna 
till nästa års värdloge för Rikstinget 
2020 i Kalmar. Logens Mästare i 28 
Gondler Tommy Eriksson, och BDRs 
Riksmötesrepresentant Maj Erlandsson 
Preses i Ganndul.

När taffeln bröts startade Kanalbandet 
upp till dans till in på småtimmarna.

Slutligen  – Tack för fina dagar 
i Södertälje!

Redaktör Mats Hyltén

Tack till värdarna för årets Riksting från OSM Patrick Lundeberg 
och Preses Berit Olsson

OSM Patrick G Lundeberg, BDR:s ExP 
Gunilla Starck Hansen med stipendiaten 
Laura del Sol Oróstica

Stipendiaten Laura de Sol Oróstica gav 
oss prov på sina fantastiska kunskaper

Laura de Sol Oróstica och Gunilla 
Starck Hansen

Överlämnandet av budkavlar

Peter Andersson Grad I och Jonny Ej-
derbring Grad X från Logen 7 Junehus

Fia Jerdhaf och OI Allan Jensen
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Det första OD-mötet för 2019 hölls redan den 11 januari. Den 
här gången på Bifrostordens kansli i Stockholm. Dagen därefter 
höll OSM och OK i Mästareutbildningen på kansliet, för årets 
sex nytillträdande Mästare.

För ODs del började det redan dagen innan då Ordensledningen 
fick möjlighet att göra ett studiebesök i Frimurarordens loka-
ler i Bååtska Palatset på Blasieholmen i Stockholm. Vi fick en 
guidad visning av vackra och ändamålsenliga lokaler, samtidigt 
som det också gavs en intressant information om Frimuraror-
den, dess ursprung och dess verksamhet och syften. 

Förberedelsearbetet inför Rikstinget har pågått under hösten 
och vintern. Det har bl.a. resulterat i den inbjudan till Rikstinget 
i Södertälje, som är bilagd i denna tidning. Välkommen till Sö-
dertälje 10 – 12 maj! 

Innan Rikstinget kommer årets Mästaremöte att genomföras i 
Kalmar 8 – 10 mars. Logen 28 Gondler är värd för evenemang-
et. Huvudteman för Mästaremötet kommer att vara rekvisita och 
regalier, Brödravård, rekrytering samt marknadsföring/hemsi-
dor/sociala medier.  
Den uppmärksamme noterar också att det på första sidan av den-
na tidning står ”Tidskrift för Bifrostorden” i stället för ”Bifrostor-
dens medlemstidning”, som det stått på tidigare nummer. Föränd-
ringen är föranledd av att vi vill komma bort från ordet medlem 
och i högre grad identifiera oss som Bröder. Vi är inte en förening, 
utan vi är ett Ordenssällskap och vi tror att om vi talar om oss i 
termer av Bröder istället för i termer av medlemmar, kan det vara 
en av flera faktorer, som kan stärka vår profil och markera vad vi 
står för. Förberedelserna inför vårt 100-årsjubileum och Riksting-
et i Stockholm intensifieras efter hand. De Bröder som höll i ar-
rangemanget när vi hade vårt 75-årsjubileum i Stadshuset år 2000 
intervjuas, så att vi i det kommande evenemanget kan ta vara på 
det som man tyckte var bra samt undvika det som var mindre bra. 

I förra numret av Bifrosttidningen fanns på näst sista sidan en 
annons om försäljning av sponsorpaket, som en hjälp till att kla-
ra finansieringen av 100-årsjubileet. Den riktar sig till Bröder 
inom Orden som genom sina företag har möjlighet att bidra till 
denna finansiering. I konceptet finns också en uppsida, där den 
som sponsrar får en del tillbaka som tack för insatsen. Ett in-
formationsblad med mer detaljer finns och kan rekvireras från 
kansliet. I samma informationsblad finns också erbjudandet om 
att köpa jubileumsmanschettknappar. De kostar 495 kr och är 
framtagna i en begränsad upplaga. Intäkterna från sponsorpa-
keten och manschettknapparna går oavkortat till 100-årsjubileet 
och syftar till att skapa sådan ekonomi att våra Bröder ska kunna 
deltaga vid jubileet till en modest och överkomlig kostnad.
Arbetet med att ta hand om Ordens historiska arkiv har återigen 
kommit igång. Arkivet finns i Örebro och Logen 2 Eyrabro-Ha-
vamal har välvilligt ordnat så att två Bröder ställt sig till förfo-
gande för utförandet av denna viktiga uppgift.

OD har också beslutat att öka takten i hjälpverksamheten. Ge-
nom att på ett mer medvetet sätt avsätta den avkastning Orden 
får på placerade medel kan vi bli mer aktiva i att ge ekonomiskt 
stöd till enskilda och föreningar. Ett exempel på detta är att OD 
beslutade att Orden via Logen 29 Rosheim ger ett ekonomiskt 
bidrag till en autistisk förening i Norrtälje, som därigenom kan 
genomföra en eftertraktad bussresa. 

OD i korthet
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Söndagen den 24 april träffades OC Anders Randelius, M 29 Ros-
heim Håkan Holgersson, fotograf Lars Vicklander samt underteck-
nad i Norrtäljes bowlinghall. Syftet var att överlämna ett stipendi-
um på 15 000 kr till ordföranden i Norrtälje Autismförening Yvonne 
Forsberg Lindroth. Hon hade ansökt som resultat av den helsida om 
Bifrostorden som gått ut från Logen 29 Rosheim i det lokala gra-
tisbladet Roslagsliv under fjolåret. Föreningens verksamhet finansie-
ras till största delen genom ansökningar från fonder och syftar till 
att täcka deras verksamhetsårs femtontal olika aktiviteter. OC Anders 
Randelius betonade att stipendiet ur Ordens Styrande Mästares Fond 
samt att Logen 29 Rosheim varit grunden till att anslaget blev beslu-
tat. Medel som beräknas täcka en tredjedel av årets planerade dagar. 
För en utomstående betraktare framstår deras arbete som en modell 
skapad utifrån Bifrostordens egna dygder. Med andra ord, osjälviskt 
arbete som med stort hjärta skapats och där vänskap och kärlek fått 
utgöra grund. Vid den efterföljande diskussionen framgick tydligt 
vilken glädje vårt bidrag åstadkommit. Lök på laxen levererades av 
Mitt Roslagen, som genom närvarande reporter passade på att skriva 
om händelsen i sitt annonsblad den 16 april, vilket givetvis ger gra-
tis uppmärksamhet till Bifrostorden som helhet. Ni kan läsa mer om 
händelsen via http://mittro.se/ ”Stipendium ger möjligheter för aktiv 
autismförening” sidan 20.  

 Faktaruta Norrtälje Autismförening:
 Grundat: 1998 som ideell förening inom Norrtälje kommun.
 Antal medlemmar: 68 (enskilda/familj).
 Medlemsavgift: 100/300 Kr.
 Åldrar: 2–63 år.
 Syfte och verksamhet: Att på olika sätt låta medlemmar med   
   autismspektrum ta del av aktiviteter som andra jämnåriga gör, 
 samt att härvid ge dem det extra stöd som dessa kan behöva.
 Exempel på aktiviteter: Bowling, simhallsbesök, dagsutflykter,  
 skapardagar, minigolf, gokart, jullunch.

Referent Ture Lindén. Fotograf Lars Vicklander

Utdelning ur OSM-fonden 
till Norrtälje Autismförening

Fr. v OC Anders Randelius, Kassör Anneli Svahn, Ordförande 
Yvonne Forsberg Lindroth och M Håkan Holgersson 29 Rosheim

Yvonne Forsberg Lindroth slår ett slag på bowlingbanan

 Referat från stor- och grundlogernas logesammanträden

    FAKTARUTA
Grad VI: Kärlekens Grad
Datum: Lördagen den 16 februari 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 63
Recipiender: Se befordrade bröder

  Tirfing Örebro

Så var det åter dags att samlas till 
gradgivning och, som brukligt vi 
årets första träff, även årsmöte. 
Kanske tack vare de numera in-
förda gratisresorna med buss till 
Tirfings sammankomster hade 63 
bröder mött upp, varav 13 reci-
piender. Eftermiddagen inleddes 
med årsmötet, där Solheims Mäs-
tare Johan Axelsson utsågs att 
hålla i ordförandeklubban, vilket 
han gjorde med bravur. Årsmötet 
blev snabbt genomfört, eftersom 
inget speciellt fanns att diskute-
ra. Verksamhetsberättelsen, rä-
kenskaper och revisionsberättel-
sen presenterades varefter mötet 
biföll ansvarsfrihet för direktoriet. 
Efter en paus inleddes så dagens 
gradgivning, installation och ut-
delning av förtjänsttecken. De 13 
recipienderna blev på ett högtid-
ligt sätt informerade/undervisade 
om kärleksbudskapet i Grad VI 
och blev dekorerade med det blå 
bandet. Den senare delen i kapi-
telsalen blev, som brukligt är vid 
årets första möte, installation av 
SLM. I vårt fall blev SLM Tomas 
Lindkvist återinstallerad på två år 
av OH Tomas Östman. Två Tir-
fingbröder blev lite extra glada, 
när de fick stiga fram till Mästar-
bordet och mottog Storlogernas 
Belöningstecken. De extra glada 
bröderna var Lars Mattsson och 
Berndt Larsson. FSM Stig-Len-
nart Cederlöf tackade SLM To-
mas Lindkvist för det gågna 
året och överlämnade en blom-
bukett. Så var vi då framme vid 
brödramåltiden. Under inledande 

förrätt sjungs det snapsvisor och 
så även denna gång. Värdlogens 
Mästare Sven Dahlberg inledde 
med visan om Närke och Örebro,  
Solheim och Carolus kontrade 
med ”Värmlandspöjkera”, var-
efter Odinsal fortsatte med ”en 
Odinsalare”.
Talet till Orden hölls av Odinsals 
Mästare Tomas Andersson, där 
han på ett fint sätt berättade om 
hur han upplever sammanhåll-
ningen och broderskapet i vår 
Order. Som extra krydda berät-
tade han att han är fadder till en 
av dagens recipiender, som dess-
utom är hans far, vilket gör att 
Tomas är fadder, broder och son 
till sin far! Talet till recipienderna 
hölls av OH Tomas Östman, i vil-
ket han underströk betydelsen av 
kärleken samt hälsade recipien-
derna välkomna till Storlogen 
och Grad VI. Recipiendernas tal 
hölls av Broder Bengt Johansson. 
Han tackade för en fin och hög-
tidlig gradgivning, samt beskrev 
på ett målande sätt hur han upp-
lever vår Orden. När maten var 
intagen var det så dags att ”beta 
av” talarlistan.
Först ut var Skattmästaren, som 
var halvt lyrisk! Insamlingen i ka-
pitelsalen hade slagit rekord, när 
det gäller ”snitt/person” Drygt 
31 kronor! Broder Erik Netz höll 
ett kort tal, där han berättade om 
några händelser och företeelser 
som berört honom. För de extra 
glada bröderna enligt ovan, tack-
ade Berndt Larsson för den fina 
utmärkelsen som Storlogernas 

Recipienderna i Tirfings Grad VI.  Namn se ”Befordrade Böder”

  Rikslogen

Rikslogen hölls i 13 Torkilds Ordenslokal i Södertälje. 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 tagna av stundens all-
var antar jag att de recipierande tre bröderna kände sig, då de leddes 
in i kapitelsalen av ett par av de Höga Värdigheterna. Antalet bröder i 
Rikslogen är kvoterat. Detta regleras genom vår Ordens konstitution. 
OSM har endast att befordra sex bröder per hundra nya bröder som 
recipierar i vår Orden. Eftersom antalet bröder återigen har minskat i 
antal under det gångna året medger snart inte konstitutionen att fler 
bröder kan intas i Rikslogen. Vi må alla bröder runt om i Bifrostsve-
rige, verka för att vi åter kommer att öka brödraantalet. 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.
Bröderna Carsten, Jonny och Jan-Eric ikläddes högtidligen Gradens 
insignier.
Påföljande Brödramåltid inleddes med skålen för fosterlandet. Däref-
ter 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. Han talade om den proposition som skulle föreläggas Rikstinget 
och om vikten att den godtogs positivt. Den propositionen som om 
den godtas även under nästa Riksting, möjliggör att OSM kan utse fler 
bröder till Rikslogen.
Påföljande tal, talet till recipienderna, hölls av OM Hans Wallberg. 
Han talade om det band som osynligt binder oss samman och att de 
nya bröderna skulle göra som tidigare, verka för Bifrostorden fullt ut. 
Recipiendernas tacktal hölls av Carsten Bach Kristiansen.
Torkilds Mu med hjälp av flera Ordensbröder såg till att Brödramålti-
den kunde intagas till allas belåtenhet.

Referent Göran Straume. Fotograf Anders Kling

Fr. v Carsten Bach Kristiansen, Jonny Ejderbring, Jan Eric Carls-
son, OSM Patrick G Lundeberg

    FAKTARUTA
Grad X: Den Styrande Viljans Grad
Datum: Fredagen den 10 maj 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 69
Recipiender: Carsten Bach Kristiansen 8 Mannheim, Jonny 
Ejderbring 7 Junehus, Jan-Eric Carlsson 17 Grimner
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Belöningstecken är. Mästarbordets två blombuketter delades idag ut 
till dels Bengt Johansson, som höll recipiendernas tacktal, och till Sol-
heims Mästare Johan Axelsson. När man har roligt går tiden fort, det 
gjorde denna lördagseftermiddag! När kaffet på maten och lotteriet 
var klart hade klockan blivit drygt 17 och det var dags att vända hem 
igen efter en lyckad start på Storlogeåret och nu ser vi fram mot nästa 
logemöte med Grad VII som är den 13 april hos Righeim i Gävle.

Referent Berndt Larsson. Fotograf Pelle Sunnerkrantz

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad VII: Sanningens Grad
Datum: Fredagen den 12 april 
Antal besökare inkl recipiender: 64
Recipiender: Leif Persson, Fredrik Pettersson 1 S:t Örjan, Claes 
Lundqvist 5 Åsagård, Ulf Berg, Klas Lindström 8 Manheim, Lennart 
Eriksson, Tommy Ersson 16 Runheim, Risto Furulid, Jan-Åke Juhlin, 
Magnus Olsson, Mats Tengdelius 29 Rosheim, Jan Lindell och 
Gunnar Westling 32 Runrike
Gäster: OK Olavi Ollikainen, IOEM Christer Smedh, IOEM Tom 
Stjernschantz

 Heimdal Stockholm

OK Olavi Ollikainen och SLM Björn Torstenius tillsammans med 
recipienderna. Namn se ”Befordrade Böder”

    FAKTARUTA
Grad VII: Sanningens Grad
Datum: Lördagen den 13 april 2019
Antal Besökare inkl. recipiender: 70
Recipiender: Se befordrade bröder

Den 13 april var en solig dag, både vädermässigt och glädjemässigt 
för Tirfing! Å vad berodde det på då? Jo – 70 Bröder, varav 15 reci-
piender hade vallfärdat till Righeim i Gävle för att delta/besöka Tir-
fings gradgivning i Grad VII, Sanningens Grad. Vad var det då som 
gjorde denna gradgivning så bra? Jo, för det första hade vi även denna 
gång en buss som vid 6.30-tiden gick från Karlstad med glada Solhei-
mare ombord. F.ö. var det Solheims egen broder Lars Lindberg som 
ordnat busstransporten! Tack Lars. Bussen gick via Örebro, Eskilstu-
na, Västerås och Uppsala för att sedan ankomma Righeim i Gävle 
vid 12-snåret. Efter avgången i Uppsala var bussen fylld med 44 Tir-
fingbröder. Som vanligt numera står Tirfing för transportkostnaden. 
Förhoppningsvis kan detta vara en av orsakerna till att så många kom-
mer? Efter knappa timmens mingel samlades vi i Kapitelsalen, där de 
15 recipienderna blev lärda och informerade om Bifrostordens lära 
om Sanningen. Efter ritus hade vi glädjen att gratulera och hälsa de 
nyinvigda bröderna välkomna i graden. Detta skedde, säkerligen väl-
digt ovanligt, utomhus under klarblå himmel och strålande sol! Efter 
avnjuten förrätt fortsatte kvarvarande ritus, där talet till Orden hölls 
av värdlogens Mästare Hans Söderström. Gissa om han var glad och 
nöjd över det stora antalet besökande bröder i ”hans” loge! Han var 
också en av många som uttryckte sin stora glädje över den gemytliga 
och goda stämningen bröder emellan. Talet till recipienderna hölls av 
SLM Tomas Lindkvist. Utöver lyckönskan och välkomnandet i gra-
den, framförde han sin stora förhoppning att de nyinvigda bröderna 
och även till graden äldre bröder fortsätter att besöka vår Storloge! 
Han tyckte även att det kändes fantastiskt att det kommit 70 bröder 
denna lördagseftermiddag. Recipiendernas tal hölls av Odinsalbro-
dern Tommy Lundin. Han framförde sitt, och å övriga recipienders 
vägnar, varma tack för den fina gradgivningen. Hans avslutning på 
talet var bra! Han mindes från sin barndom en bonad/vepa på väggen 
hemma hos sin Farmor (eller var det Mormor?) där han läste: ”SAN-
NINGENS VÄG ÄR ENKEL OCH TRYGG”.  För sitt tacktal fick 
han motta en av Mästarebordets blombuketter. Den andra buketten 

förärades Righeims barmästare, Jan-Erik Gustafsson, som tack för det 
fina förberedelsearbete han hade lagt ner inför vårt besök. Vår Skatt-
mästare informerade om bl.a. insamlingsresultatet: Omräknat per ca-
pita blev det 22,08 per ”kollektbehörig Broder”. Tal hölls även av 
Alvheimbrodern Stig Cederlöf, Eyrabro-Havamals M Sven Dahlberg 
och Solheims M Jonas Axelsson. Stig C chockade nog lite med sin 
inledning: ”Det här är det sämsta besökresultatet!” Men fortsättning-
en blev ju bättre: ”Hittills! Nu ska vi bara bli bättre och fler!” Däref-
ter informerade han om och hälsade välkomna till nästa gradgivning, 
Grad VIII, som äger rum i Eskilstuna hos Alvheim i oktober, hoppas 
på stor anslutning.

Referent Berndt Larsson. Fotograf Pelle Sunnerkrantz.

Recipienderna i Tirfings Grad VII.  Namn se ”Befordrade Böder”

    FAKTARUTA
Grad VII: Sanningens Grad
Datum: Lördagen den 16 mars 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 68 
Recipiender: Se befordrade bröder
Gäster: OHL Lars-Erik Furuskog, ExOH Jon Asp, ExM Ingemar 
Dalsjö, Anders Kling, ExM Curt Sandberg, ExM Göran Straume samt-
liga 10 Withala

 Gotheim Jönköping

Dagens recipiender tillsammans med SLM Ulf Jaremo
Dagen började med att vi mottogs med stora famnen av vår värdloge 
Danheims Mästare Peter B Arvidsson redan vid garderob och inskriv-
ning. Idag skulle vi få gästa vår SLM Ulf Jaremos hemmaloge och jag 
vill påstå att SLM:s marknadsföring för sin egen Loge gjorde att vi 
hade en god uppslutning till dagen. En fin och välrepeterad gradgiv-
ning genomfördes under Ulfs lugna, fina värdighet. Som framgår ovan 
gästades vi av flera bröder från 10 Withala och det visade sig att det 
var alla nuvarande Ex Mästare i logen samt en av bröderna är svärfar 
till nuvarande Mästaren. Till måltiden höll SLM talet till Orden där 
han bland annat berörde det fina Mästaremötet han tidigare i månaden 
besökt, ett möte där ALLA bidrog. Ulf talade om lärdomen om Sund 
Livsåskådning som att: bära livets vedermödor, godhet och människo-
kärlek som påverkar tänkandet och handlandet. SLM höll även talet 
till dagens i denna grad befordrade bröder. Sanningen gör oss trygga i 
gemenskapen i detta otroliga brödraskap, vi blir bättre medmänniskor 
i en tuff omvärld och det bästa med sanningen är att man inte behö-
ver komma ihåg vad man sagt. Sanningen gör oss till mer trovärdiga 
och pålitliga människor. För dagens recipienter talade Danheims ExM 
Jörgen Elvstrand. Jörgen berättade att man skall akta sig för halvsan-
ningar för du har kanske fått tag i fel halva. Jörgen tyckte att det var 
lite extra speciellt att få finna sanningen i de lokaler som tillhör hans 
hemmaloge och dessutom att Gotheims Mästare och delar av dess 
direktorie också tillhör denna loge, är ju faktiskt lite extra trevligt. 
Mästarebordets blommor tilldelades Danheims MU Bengt Andersson 
för det fina arbeta han gjort för oss bröder, även Gungners Mästare 
Anders Svenningsson erhöll blommor av SLM då Anders valt att fira 
sin födelsedag ihop med oss bröder i Storlogen. Storlogens utvecklare, 
Claes Berg, talade sedan om att vi skall entusiasmera dem som finns 
omkring oss så att vi blir flera. Tala om vad vi ger och vad vi kräver. 
Bra information vid starten gör att vi får färre avhopp och behåller 
våra bröder. ”Kvalitet på alla nivåer”. Stort tack till er Danheimsbrö-
der som tog emot oss och gjorde denna dag till en minnesrik dag.

Referent & Fotograf Rolf Hackzell

När portarna till Kapitelsalen öppnades, fredagen den 12 april, ström-
made bröder av Sanningens Grad och högre in för att bevista hur tret-
ton förväntansfulla bröder från Kärlekens grad trädde in i logelokaler-
na, i Södertälje, för att möta Sanningen. 
Alldeles fritt från tankar och undringar över gradens innehåll var det 
inte, detta kunde märkas i sällskapsrummet innan recipienderna kall-
ades in till recipiendrummet. När Sanningssökarna äntligen fick träda 
in i kapitelsalen märktes det att pulsen steg ytterligare någon grad. 

SLM Björn Torstenius, med ett samtränat direktorium, förde ritus 
framåt på ett exemplariskt sätt vilket föreföll ha en lugnande inverkan 
på recipienderna. När sen så småningom kapitlet avslutats och alla 
hade välkomnat de nya Sanningsbröderna välkomna i graden, vidtog 
den sedvanliga fotograferingen varefter alla med stor förväntan såg 
fram emot den väntande brödramåltiden. 

Väl inne i matsalen och efter några välljudande snapsvisor var det 
dags för hyllningen för fosterlandet med efterföljande tal. Talet till 
Orden höll värdlogens Mästare, Assar Åberg, som särskilt framhöll 
värdet av god brödravård, talet till recipienderna och graden hölls av 
Jan Kjellson. När det så var dags för recipiendernas tacktal hade valet 
hamnat på Klas Lindström, 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 obligatoriska kaffetåren 
med vidhängande lottdragning varvid några lyckliga vinnare kunde 
hämta ut sina vinster innan det var dags att i nattens mörker anträda 
hemresan.

Referent & Fotograf Gunnar Holmsten

100-ÅRSJUBILEUM 1925–2025

100-ÅRSJUBILEUM 1925–2025

Unikt tillfälle! Passa på 
att beställa våra exklusiva 
manschettknappar.

Pengarna går oavkortat  
till Bifrostordens 100-års- 
jubileum.

Beställning sker via din 
loge eller kansliet.

www.bifrostorden.se

Beställ redan nu våra 
jubileumsmanschettknappar

Begränsad upplaga!

495kr/par
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    FAKTARUTA
Grad VI: Kärlekens Grad
Datum: Lördagen den 23 februari 2019
Antal besökande bröder inkl. recipiender: 109
Recipiender: 17 st (Se befordrade bröder)
Gäster: OL Bo Löfgren, OHL Lars-Erik Furuskog 10 Withala, IOEM 
Tore Persson, Bengt Eliason, Gert Nordahl 31 Rimfaxe

  Ladulås Västervik

Så var det dags för vårens första gradgivning i Ladulås. Logen 15 
Norheim i Västervik stod för värdskapet. Dagen började med årsmötet 
och redovisningen av 2018 års räkenskaper. Ladulås har en god eko-
nomi och välskötta räkenskaper. Direktoriet och Skattmästaren erhöll 
därför enhällig ansvarsfrihet för det gångna året, så SLM kunde lägga 
verksamhetsåret till handlingarna. Därefter intåg och gradgivning i 
Kärlekens Grad. Sammanlagt 17 recipiender fick mottaga sina insig-
nier. Gradgivningen genomfördes med stor värdighet av SLM Peder 
Grahn och de tjänstgörande bröderna. Mot slutet av gradgivningen 
tog OL Bo Löfgren över kommandot för att låta kalla fram Storlogens 
Talare Bo Carlsson, Storlogens Skattmästare Lars Hultman, Storlo-
gens Förste Väktare Ingvar Oscarsson och Storlogens Dirigent Johnny 
Engström till Mästarebordet. Där fick de mottaga den nya utmärkel-
sen Storlogens Belöningstecken SBT. När SLM Peder Grahn 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 fina medalj. Sedan var det dags för OL att tacka SLM 
för ett väl genomfört 2018 och önska lycka till under 2019. Som sin 
första gärning för året, fick nu SLM utse sitt direktorium och tjänstgö-
rande bröder. Den nytillsatta tjänstemannen i Ladulås, broder Per-Ar-
ne Friberg 21 Midgård, fick svära ämbetseden och handfästes i sitt nya 
ämbete. Han ersatte broder Johnny Engström som Storlogens Diri-
gent. I övrigt blev de tidigare tjänstgörande bröderna återinstallerade. 
Vid brödramåltiden var det bordsplacering som vanligt. Sammanlagt 
var det 98 bröder samlade. Logen 15 Norheims bröder ska ha en stor 
eloge för sitt arbete åt storlogen. Måltiden inleddes som brukligt med 
sången till Ladulås.

Utdelning av det nya SBT 
till, fr. v. SK Lars Hultman, 
D Johnny Engström, SLM 
Peder Grahn, FV Ingvar 
Oscarsson, T Bo Carlsson. 
Längst till höger OL Bo 
Löfgren

Mästarbordets blommor av 
SLM Peder Grahn fick Ju-
belbroder Sven Kristiansson

Talet till Orden hölls av OL 
Bo Löfgren. Han talade då 
om OD:s förslag om föränd-
ring av konstitutionen när 

det gäller antalet bröder som får finnas i Rikslogen. Med sjunkande 
antal bröder totalt i Bifrostorden, kan det annars inte bli några nyut-
nämningar till Grad X.
Talet till recipienderna hölls av SLM Peder Grahn och deras tacktal 
hölls av Anders Torgilsman 12 Nicopia. Mästarbordets blommor till 
Sven Kristiansson 17 Grimner. Broder Sven har för några dagar se-
dan fyllt 90 år och det var på dagen 56 år sedan han blev antagen i 
Bifrostorden. Dagens insamling till förmån för Storlogens verksamhet 
inbringade hela 2 800 kronor, vilket alla tacksamt applåderade för. Vid 
efterföljande lotterier blev ännu fler bröder glada över de flaskor de 
erhöll från butikerna med de gröna skyltarna.

Referent Göran Straume. Fotograf Anders Kling

Dagens recipiender: Namn, se befordrade bröder

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad VII: Sanningens Grad
Datum: Lördagen den 13 april 2019
Antal besökande bröder inkl. recipiender: 77
Recipienter: Antal 19: Kjell Falebäck 12 Nicopia. Hans Eriksson, 
Benny Engslinder, Mårten Frej, Roger Hoffsten 15 Norheim. Bertil 
Hemmingsson, Stanley Modig, Daniel Svensson, Jonas Sjöberg, 
Rolf Malm, Jan-Åke Franzén 17 Grimner. Tommy Carlbom, Joakim 
Stenman 21 Midgård. Sven Ahlbäck, Leif Bengtsson, Anders 
Bergenfeldt, Ingemar Florå, Stig Nygren, Kent Rudolfsson 28 Gondler
Gäster: IOEM Tore Persson, Bengt Eliason 31 Rimfaxe

Rad 1 fr. v: Daniel Svensson, Roger Hoffsten, Hans Eriksson, Kent 
Rudolfsson, Jonas Sjöberg, Ingemar Florå, Tommy Carlbom och 
Stanley Modig. Rad 2 fr. v: Jan-Åke Franzén, Joakim Stenman, 
Kjell Falebäck, Benny Engslinder, Mårten Frej, Stig Nygren, Anders 
Bergenfeldt, Bertil Hemmingsson, Leif Bengtsson, Sven Ahlbäck och 
Rolf Malm

Storlogen gästade idag Logen 21 Midgårds vackra kapitelsal i Linkö-
ping. SLM Peder Grahn öppnade och förde storlogen på ett föredöm-
ligt sätt. Recipierande bröder, till antalet19, fick lära vad ritus hade 
att lära om Sanningen. Jag upplevde att högtidligheten var extra stor 
när bröderna i denna grad fick ta emot Ordensringen. Vid brödramål-
tiden sjöng inledningsvis de 74 bröderna som brukligt ”Sången till 
Ladulås”. Senare hölls talet till Orden av Ladulås FSM Joakim Asp 10 
Withala och talet till dagens recipiender av SLM Peder Grahn. I talet 
till bröderna nämnde SLM att talet 7, genomsyrar mycket i Bifrostor-
den. Mycket av ritus bygger just på siffran 7. Recipiendernas tacktal 
hölls av Anders Bergenfeldt 28 Gondler. Ett mycket bra tal som talade 
om vad sanning är, och det finns många olika sanningar som vi jagar.
Midgårds Mästare tackade i sitt tal Midgårds bröderna för sin närvaro 
och hjälp. Hälsade sedan alla bröderna välkomna tillbaka. Broder Tore 
Persson tackade för att han och 
Br Bengt fick komma till Linkö-
ping även om det blev sen an-
komst på grund av oljeläckage 
på en av SJ:s vagnar. 

Mästarebordets blommor: Till 
Mu Mats Persson av den idag 

födelsedagsfirande 
SLM Peder Grahn

Samtidigt passade han på att överlämna en gåva till SLM Peder Grahn 
som fyllde år dagen till ära. Därefter en skål för Peder. ExM Bo-Len-
nart Holmsten tackade för dagen och hälsade alla välkomna till Grad 
VIII i Kalmar den 19/10. Därefter var det ASM Leif Johanssons tur 
att gratulera Br Peder. Ladulås Sk, Lars Hultman 11 Löfstad, medde-
lade att insamlingen till storlogens verksamhet inbringade 1 900 kr. 
Mästarebordets blommor tilldelades vår MU Mats Persson som alltid 
håller så fin koll på Brödramåltiderna. Till slut lotteriet med vinster 
från butiken med de gröna skyltarna är alltid ett välkommet inslag.

Referent Göran Straume. Fotograf Anders Kling

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad & installation
Datum: Torsdagen den 14 februari 2019
Antal besökare inkl. recipiend: 34
Recipiend/Fadder: Christoffer Sorner/Fredrik Petersen
Gäster: OK Olavi Ollikainen, OHL Karl-Gunnar Roth, SLM Björn 
Torstenius Heimdal, IOEM Yngve Strindholm, M Kent Anderson, Filip 
Brännström, Miguel de Paula 5 Åsagård, Johan Backman, Pekka 
Lindblom 8 Manheim

S:t Örjan Stockholm1

Fredrik Petersen, OK Olavi 
Ollikainen, Christoffer Sorner

och M Holger Andersson

I samband med en väl genomförd 
gradgivning, som också inklude-
rade ett delvis nytt direktorium, 
tilldelades två bröder Logernas 
Belöningstecken, nämligen Rick-
ard Johansson och Anders Söder-
berg. De har både assisterat vår 
Mästare i olika befattningar på ett 
utmärkt sätt och var väl värda ut-
märkelsen. Två bröder, Kjell-Åke 
Nilsson och Bengt Risinger, uppvaktades med blommor med anled-
ning av nyss uppnådda jämna levnadsår. Den efterföljande brödramål-
tiden var som alltid uppsluppen och vår munskänk Sven Göthe hade 
som brukligt författat för tillfället lämpliga visor som kunde sjungas 
vid konsumtion av innehållet i de små glasen. OK Olavi Ollikainen 
höll talet till Orden och betonade därvid vikten av fadderskap. En 
fadder skall leda sin adept genom Orden, men förr eller senare kan 
faddern bli litet till åren och då bör adepten fungera som hans fadder. 
Kloka ord. M Holger Andersson hälsade i sitt tal kvällens nyintag-
ne broder välkommen i vår samvaro. Han betonade den kamratliga 
gemenskap som existerar bröder emellan till allas vårt gagn och väl-
färd. Recipienden Christoffer Sorner tog fasta på dessa detaljer i sitt 
tacktal, och som han uttryckte det, så var det kanske signifikativt att 
han fick sin första grad just på Alla Hjärtans Dag. Kvällen avslutades 
på sedvanligt sätt med trevligt umgänge bröder emellan i de eleganta 
sällskapsrummen. Allt tillsammans med kaffe och lotteridragning.

Referent & Fotograf Bo Haufman

    FAKTARUTA
Loge utan reception
Datum: Torsdagen den 14 mars 2019
Antal besökande: 22
Gäster: Miguel de Paula 5 Åsagård, Stig Axelsson 8 Manheim

Tanken var att kvällens loge skulle ge en Grad III, men dagen innan 
tvingades den tilltänkte recipienden avboka sig, vilket innebar att lo-

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad V: Trohetens Grad
Datum: Torsdagen den 11 april 2019
Antal besökande inkl. recipiender: 29
Recipiender: Rolf Lindh, Stig Persson, Petri Salonen
Gäster: OHL Karl-Gunnar Roth, ExSLM Per Dyberg 4 Valhall, M 
Kent Andersson, Marko Salonen 5 Åsagård, Bo Klang, Bertil Klang 8 
Manheim

M Kent Andersson, Petri 
Salonen, LM Holger 
Andersson, Rolf Lindh och 
Stig Persson

En kylig aprilkväll tog vi 
oss till Militärsällskapets 
lokaler för att övervara en 
väl genomförd Grad V un-
der M Holger Anderssons 
erfarna ledning. I samband 
med gradgivningen upp-
vaktades broder Christer 
Åhnberg med blommor 
med anledning av hans ny-
ligen celebrerade 75-åriga 
födelsedag. 

Därefter var det uppdukat för brödramåltiden. Under denna tog vår 
M till orda och kunde då med viss beklagan konstatera att Bifrostor-
dens brödraantal är i dalande. Emellertid kunde han ändå med stolthet 
framhålla att S:t Örjan håller sina ställningar och faktiskt ser fram 
emot en mindre ökning under året. Ett exempel för övriga loger att 
följa vill man hoppas. Senare höll han talet till dagens recipiender och 
laborerade då på begreppet Trohet. Det finns mycket man kan lägga i 
det begreppet, bland annat tron på vår Orden och dess grundläggande 
principer. 
Recipiendernas tacktal hölls av Stig Persson och gav upphov till stor 
munterhet bland alla bröder. Hans tal var fyllt av ett humoristiskt ral-
jerande om sina förberedelser inför erhållandet av den nya graden. 
Kunde han förbereda sig för lömska frågor? Hade han verkligen beta-
lat gradavgiften? Hans tal föranledde många glada skratt bland de app-
låderande bröderna. Kvällen avslutades på sedvanligt sätt med kaffe, 
kaka och kanske något mer plus lotteridragning.  

Referent & Fotograf Bo Haufman

BIFROST

BIFROST

gen på kort notis fick konverteras 
till en Loge utan reception. Även 
vår ordinarie Mästare var förhin-
drad att närvara, men den tillför-
ordnande Mästaren Johan Lööf 
skötte uppdraget med den äran 
och genomförde en perfekt och 
välrepeterad ritus. Brödramål-
tiden bestående av en laxtoast 
följd av en magnifik lammfilé 
var synnerligen välsmakande 
och restauratören var väl värd det 
uppskattande omdömet från alla bröder. Talet till Orden, som hölls av 
IL Anders Söderberg, utgjorde en insiktsfull betraktelse över historien 
bakom Ordenssällskap i allmänhet och vår egen loge i synnerhet, och 
vad logeverksamhet betyder för oss. Det var ett mycket uppskattat an-
förande. Kvällen avslutades på sedvanligt sätt med kaffe och kaka och 
en avec till de som så önskade. Lotteriet gjorde fem vinnare lyckliga.

Referent & Fotograf Bo Haufman.

FSM Carl Stefan Christensson, 
Tjg M Johan Lööf och ASM 

Gösta Strandberg
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    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad & installation
Datum: Onsdagen den 13 februari 2019
Antal besökare inkl. recipiend: 43
Recipiend/Fadder: Morgan Pettersson/Sven Dahlberg
Gäster: SLM Tomas Lindkvist Tirfing, Anders Sävborg 27 Odinsal

2  Eyrabro/Havamal Örebro

Överst från vänster: 
Anders Sävborg, Bo 
Karlsson, Bength 
Mann, SLM Tomas 
Lindkvist och M Sven 
Dahlberg.
Nederst från vän-
ster: Jesper Persson, 
Anders Lord, recipient 

Morgan Pettersson, Lennart Niklasson och Erik Larsson

Dagens gradgivning av Grad I gick som det skulle och ritusen avlöpte 
utan missöden och recipienden Morgan Pettersson fick sina insignier 
och delgavs Ordens lära i denna grad. Fadderbrevet delades ut till bro-
der M Sven Dahlberg. SLM Tomas Lindkvist förrättade utdelning av 
tecken. Anders Lord och Lennart Niklasson förärades Logernas Belö-
ningstecken (LBT) och Bo Karlsson förärades Logernas Hederstecken 
(LHT). Det blev medalj och diplom. Mästaren informerade om att te-
aterresan till Lerbäck nu är fulltecknad alltså 110 platser. Vårt Kansli 
i Frimurarhuset ska renoveras och tanken är då att det ska gå att ha 
Direktorie-möten i en närliggande lokal. SLM Tomas Lindkvist tack-
ade Mästaren för ett mycket bra samarbete under det gångna året, och 
att han tyckte det alltid är trevligt att besöka Eyrabro-Havamal. Han 
påminde om att det var gradgivning av Grad VI i Örebro på lördag. 
Talet från recipienden hölls av broder Morgan Pettersson som bl.a. 
tackade Anders Sävborg som lockade in honom i Bifrostorden, som 
han inte ångrade. Mästarebordets blomma fick Jesper Persson, som 
har Grad I men är nu invald i direktoriet som ersättare för Dirigenten.
En lyckad afton som avslutades med kaffe och lottdragning.

 Referent Kjell-Arne Isulv. Fotograf Daniel Sjökvist
BIFROST

    FAKTARUTA
Loge utan reception
Datum: Onsdagen den 13 mars 2019
Antal besökare: 33

Till denna gradgivning var det kallat sex bröder som alla hade förhin-
der av olika anledningar. Därför blev det istället Loge utan reception. 
Denna speciella ritus avlöpte utan missöden och det var en stämnings-
full sådan, som förklarade Bifrostordens innehåll och mening.
Många bröder tycker att man borde ha Loge utan reception då och då 
för att sätta enbart Bifrostorden i centrum. Mästaren tog till orda vid 
ordet är fritt och talade om att det nu fanns två lediga platser av 110 
till teaterresan till Lerbäcks Teater den 29 mars. Till den 24 april så är 
det tänkt att kalla alla med Grad I och II till en sammankomst för att 
de ska känna sig välkomna i brödragemenskapen. Även deras faddrar 
ska bjudas in. Till den lokala golftävlingen den 15 juni så är det max 
28 som kan deltaga. Anmälan bör göras snarast.
Den 10 – 12 maj är det Bifrostordens Riksting 2019 som denna gång 
blir i Södertälje. Det är en stor begivenhet som alla bröder, oavsett 
grad, kan deltaga i. Anmälningsblankett finns i Bifrosttidningen nr 1 
2019. Brödramåltiden förlöpte på sedvanligt vis med hög stämning 
och god mat. Mästarebordets blomma fick broder Bength Mann som 
nyss hade fyllt 70 år. En ändå lyckad afton utan recipiender, som av-
slutades med kaffe och lottdragning.

 Referent Kjell-Arne Isulv

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad med parentation
Datum: Onsdagen den 3 april 2019
Antal besökare inkl recipiend: 33
Recipiend/Fadder: Stefan Liljebrand/Anders Lord
Gäst: Anders Sävborg 27 Odinsal

Stående M Sven Dahlberg.
Sittande fr. v Anders Lord, fadder 
till recipienden 
Stefan Liljebrand

Ritusen gick bra, med tanke på att 
det var några som fick rycka in som 
ersättare, då några ordinarie tjänste-
män meddelat frånvaro. Fadderbrev 
utdelades till broder Anders Lord, 

som är flitig till att ordna recipiender. Efter det så var det dags för pa-
rentation över broder Karl-Gustav Gustavsson, som enbart hade Grad 
I men varit sjuklig en längre tid. Vid ordet fritt tog Mästaren till orda 
med att meddela att Rikstinget 2019 är den 10 – 12 maj och att det 
idag var sista dagen för anmälan. År 2025 jubilerar Bifrostorden med 
att fylla 100 år och så gör även 2 Eyrabro eftersom Bifrostordens upp-
komst skedde i Örebro. Den 13 april ger Tirfing en Grad VII i Gävle. 
Den 24 april så ska det bli samling av alla med Grad I och II samt deras 
faddrar för att lära känna varandra bättre. Den 15 juni blir det en lokal 
Bifrostgolf och samma dag en bouletävling. Efter dessa begivenheter 
blir det tillsammans en tillställning i Frimurarhuset. Broder Anders Säv-
borg framförde en hälsning från 27 Odinsal och deras Mästare Thomas 
Andersson. Logen 27 Odinsal har säsongsavslutning den 24 maj med 
Grad I och parentation.
Kvällen avslutades med vinlotteri och kaffe. 

Referent Kjell-Arne Isulv. Fotograf Daniel Sjökvist

    FAKTARUTA
Loge utan reception
Datum: Onsdagen den 27 februari 2019
Antal besökande: 29

I avsaknad av recipiender genomfördes denna kväll en loge utan re-
ception.  Denna ritus är även den högtidlig och värdig och tjänste-
männen gjorde den full rättvisa. Vid brödramåltiden hölls talet till 
Orden av M Peter Edman som anförde exempel på tal till Orden från 
1940 där det sades att man skulle vidga vyerna och dana oss till bättre 
människor. Vidare talade M där han menade att omvårdnaden av våra 
bröder är av stor vikt och att vi lär av och tar hänsyn till varandra, samt 
inte minst att vi har trevligt tillsammans. Mästarebordets blomma fick 
ExM Bo Hedlund som snart fyller 80 år och för att han nästan alltid är 
på gradgivningar och direktoriemöte.

Referent Bo Hedlund

  Aroshus Västerås3

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad V: Trohetens Grad
Datum: Onsdagen den 8 maj 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 38
Recipiender: Magnus Johansson, Håkan Falk, William Jensen, 27 
Odinsal
Gäster: OI Allan Jensen, ExM Lars Lindberg, 12 Solheim

BIFROST

Vårens sista gradgivning gick i Trohetens tecken. Två bröder, Håkan 
Falk och Magnus Johansson, från Eyrabro-Havamal samt broder Wil-
liam Jensen från Odinsal, var det som hade hörsammat kallelsen till 
denna kväll. Några av kvällens tjänstemän var ersättare, dock avlöpte 
gradgivningen på sedvanligt vis, alltså på ett bra sätt. Vid ordet fritt 
började Mästaren med att tala om att vi har en klubbafton den 17 maj 
på La Pampa. Då blir det darttävling för att få fram logens dartmästa-
re. Den 15 juni blir det en intern golftävling och senare på dagen blir 
det en bouletävling, för de som inte gillar golf. Efter detta blir det en 
matbit och ev. dans på Frimurarlogen. Insamlingen till Annickas Min-
nesfond är nu uppe i 10 000 kronor, och ska då delas ut vid ett lämpligt 
tillfälle. Broder William Jensen tackade på recipiendernas vägnar och 
betonade att det var mycket givande att besöka en annan loge. Han 
hälsade oss också välkomna till 27 Odinsal. Mästarebordets blomma 
erhöll broder Per-Olof Odler som hade fixat blommorna på ett maka-
löst sätt. Efter brödramåltiden blev det kaffe samt lottdragning.                               

Referent & Fotograf 
Kjell-Arne Isulv  

Översta raden: M Sven Dahlberg, OI 
Allan Jensen. Nedre raden recipien-
der William Jensen, Håkan Falk och 

Magnus Johansson

    FAKTARUTA
Loge utan reception
Datum: Onsdagen den 27 mars 2019
Antal besökande: 32
Gäster: M Allan Löwenhamn, Lars Bylund, Thomas Hagberg, Sven-
Erik Lönnberg, Anders Mathsson, Sven Olsson 19 Gagnrad

Då de två kallade recipienderna fått förhinder blev det en Loge utan 
reception. Logen hade glädjen att få besök av sex bröder från Logen 
19 Gagnrad som bidrog till den goda stämningen och Gagnrads M 
Allan Löwenhamn passade på i kapitelsalen att välkomna Aroshus-
bröderna till ett återbesök i Borlänge, och det gjorde ingenting om det 
kom fler bröder än sex. 
I kapitelsalen uppvaktades också ExM Bo Hedlund som fyllt 80 år av 
M Peter Edman med en ros och dubbelfanfar. Anders Mathsson inbjöd 
Aroshusbröderna till Masarnas kommande speedwaytävling med där-
efter sedvanlig förtäring. 
Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av Pelle Sunnerkrantz som 
menade att det är vi som är Orden och det är vi som skall åstadkomma 
de förändringar som behövs. Talet till de frånvarande recipienderna 
hölls av M Peter Edman. Han uppehölls sig kring talet tre, Aroshus 
är den tredje logen, 3x3 bröder från Gagnrad, de tre nornorna Urd, 
Skuld och Verdandi osv. Mästarebordets blomma utdelades Pelle Sun-
nerkrantz som åker tåg till gradgivningarna.

Referent Bo Hedlund
BIFROST

    FAKTARUTA
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Onsdagen den 24 april 2019
Antal besökare inkl. recipiend: 27
Recipiend: Tommy Gullberg
Gäst: Olavi Ollikainen

Recipienden Tommy Gullberg 
och  M Peter Edman

Den 24 april och sommarvärme i luf-
ten. Naturens skira grönska blir allt 
mer påtagligt. Vad är då matchande? 
En kapitelsal uppdukad för Hoppets 
gröna färg. 27 bröder hörsammade 
inbjudan och var uppsuttna i kapitel-
salen. Kvällen till ära besökte OK Ol-
avi Ollikainen Västerås och Logen 3 
Aroshus. M Peter Edman genomförde 

tillsammans med sina tjänstemän ritus med stor värdighet. För dagen 
var en recipiend kallad och upptogs högtidligen i sin nya grad. Vid 
brödramåltiden hölls talet till Orden av OK som började från början, 
1925 och Ordens tillblivelse. Fortsatte om sin 25-åriga personliga 
resa inom vår Orden med olika personliga roller. Som OK är det för 
tillfället en stor utmaning att hantera personuppgifter inom GDPR. 
OK informerade om att bröderna i Aroshus är en av de mer fram-
gångsrika logerna att skicka in samtycken kring GDPR. Talet till da-
gens befordrade broder hölls av M Peter Edman. Talet tog utgångs-
punkt i hoppets grads gröna gradband med vidhängt ankare. Ankare 
är även ett tillbehör som bör finnas på alla farkoster på sjön. Gradens 
ankare kommer således väl till pass då recipienden är yrkesverksam 
som båtbyggare. 
Recipienden Tommy Gullberg tackade för den nya graden, samvaro 
med bröder och passade på med en preliminär inbjudan till klubbaf-
ton i sommar på recipiendens husbåt och hem, fyrbåten Stora Björn.

Referent Henric Sjöblom. Fotograf Roger Pistol
BIFROST

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad 
Datum: Fredagen den 22 februari 2019
Antal besökare inkl. recipiend: 30
Recipiend/Fadder: Mikael Rosholm/Urban Hiärne
Gäster: SLM Björn Torstenius Heimdal, ExIO Ulf Adelstrand 8 
Manheim

Bakre raden fr. v SLM 
Björn Torstenius, 

M Bengt Hellström, 
Fadder Urban Hi-

ärne. Främre raden 
Pär-Anders Pehrson 
och Mikael Rosholm

Denna kväll fick Fri-
hetens röda färg lysa 
upp kapitelsalen, men 
först samlades brö-
derna för lite trevlig samvaro och förfriskningar i baren. M Bengt 
Hellström genomförde ritus där en förväntansfull recipiend upptogs 
i brödraskaran Logens M Bengt Hellström förklarade verksamhets-
året 2018 avslutat. Göran Kimell höll tal till avgående men i ämbetet 
kvarstående Mästaren och överlämnade en påse med hemligt men sä-
kerligen gott innehåll.
SLM Björn Torstenius som återinstallerade Broder Bengt Hellström 
som Mästare i Logen 4 Valhall. M Bengt installerade och handfäs-
te Stig Persson som logens nya Skattmästare. SLM Björn Torstenius 
överlämnade LBT till Göran Mattisson och LHT till Hans-Owe Hid-
lund. Vid brödramåltiden höll SLM Björn talet till Orden och gick 
igenom Ordens 3 delar: sprida en sund livsstil, trevlig samvaro och att 
bedriva hjälpverksamhet. 
Hjälpverksamheten bedrivs bland annat genom Bifrostbågen som 
grundades 1952. Rolf Lindh höll talet till recipienden och påpekade 
hur viktigt det är med en bra fadder/mentor som hjälper sin nya broder 
på vandringen genom Bifrostorden. 
Kvällens recipiend Mikael Rosholm beskrev i sitt tal känslan av att stå 
framför alla bröder och känna generositet och välkomnande strömma 
emot honom. Han vill absolut fortsätta vandringen inom Orden men 
ser också en anledning att börja träna lite eftersom måltiden som ser-
veras är så god. 
Mästarebordets blommor förärades Stig Axelsson. Lottdragning och 
kaffe avslutade kvällen.

Referent & Fotograf Hans-Owe Hidlund

Valhall Stockholm4
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Utgivningsschema 2019
Nr Manusstopp Till läsare Temasidor
1 3 februari Vecka 9 13 Torkild
2 12 maj Vecka 23 34 Linneus
3 15 september Vecka 41 Öppet tillsvidare
4 17 november Vecka 50 Öppet tillsvidare

OD-ledamot har ordet
1   Ordens Intendent 3  Ordens Kansler
2   Ordens Stf Mästare 4  Ordens Curator
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Bakre raden fr. v OK Olavi 
Ollikainen, M Bengt Hellström. 
OI Allan Jensen.Främre raden: 
Peter Eriksson, Stefan Janzén. 
Saknad i bild är Jonas Foug-
stedt

Denna kväll var kapitelsalen 
smyckad i Vänskapens varma 
orangea färg som fick lysa upp, 

men först samlades bröderna för lite trevlig samvaro och förfriskning-
ar i baren. M Bengt Hellström genomförde ritus där tre förväntans 
fulla recipiender upptogs i brödraskaran. Vid brödramåltiden tog Ol-
avi Ollikainen upp hur världen skulle se ut om alla var vänner, nu vet 
vi att verkligheten är annorlunda men att gå med i ett ordenssällskap 
ger mycket stora möjligheter att just träffa nya vänner. Att besöka 
andra loger i den egna logens närhet ä båda utvecklande och beri-
kande. Vänner som man kan umgås med utanför logekvällarna eller 
bara höra av sig till för att prata bort en stund. Att besöka Riksting 
ger en oanad möjlighet att träffa bröder från resten av Sverige som 
också kan blir dina vänner. Bengt utvecklade ”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. Det krävs respons men att ta första steget är 
både spännande och givande, men vem ska börja? Svaret är DU! Se 
en människa i ögonen och le, det kan få oanade effekter. Jonas Foug-
stedt höll recipiendernas tal och berätta att hela begreppet vänskap är 
stort, själv har han en gammal vän som inte längre hör av sig, eller 
besvarar kontaktförsök, det är obegripligt när vänner försvinner ur 
ens liv. Han tackade också för förtroendet att gå vidare inom läran 
i Bifrostorden. Mästarebordets blommor lämnades till Stig Eriksson 
som inte var kallad att ta emot en ny grad men ändå ville var med och 
umgås med bröderna, det är sann vänskap. Lottdragning och kaffe 
avslutade kvällen.

Referent & Fotograf Hans-Owe Hidlund.

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad 
Datum: Onsdagen den 21 mars 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 27
Recipiender: Peter Eriksson, Stefan Janzén, Jonas Fougstedt
Gäster: OK Olavi Ollikainen 4 Valhall, OI Allan Jensen, Stig Axelson 
och Carsten Bach Hansen 8 Manheim, Anders Lagerlöf 32 Runrike

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad 
Datum: Fredagen den 3 maj 2019
Antal besökare inkl. recipiend: 22
Recipiend/Fadder: Joakim Sundin/Sören Nordén
Gäster: OK Olavi Ollikainen 4 Valhall, M Klas Lindström, Stig 
Axelsson 8 Manheim, Thomas P Hellsten 27 Odinsal

Denna kväll fick Frihetens röda färg lysa upp kapitelsalen, men först 
samlades bröderna för lite trevlig samvaro. M Bengt Hellström ge-
nomförde ritus där en förväntansfull recipiend upptogs i brödraskaran. 
M Bengt Hellström kallade sedan fram Pär-Anders Pehrson som för 
en månad sedan fyllt 70 år och nu uppvaktades med blommor, därefter 
överlämnade han fadderbrev till Sören Nordén. Lars Lundgren höll 
talet till Orden där han tog upp dagens oro och stress som på något 
sätt drabbar oss alla. Detta trots att vi på många sätt har det betydligt 
bättre än tidigare. Här fyller Bifrostorden en stor funktion genom att 
hjälpa bröderna att gå ”off-line” att träffas och samtala, umgås och ha 
trevligt tillsammans. Stämningen vid en gradgivning och de hemliga 
ritualerna är något den oroliga världen utanför inte kan påverka.  En 
logekväll är det tillfälle att nå inre ro och stillhet. 
OK Olavi Ollikainen höll så talet till recipienden där han tog upp frå-

gan vad är frihet? Han hänvisada delvis till ett referat från 1940-talet. 
Kvällens recipiend Joakim Sundin höll ett kort men kärnfullt tal där 
han beskrev hur han redan vid informationsmötet i januari i år fick 
känslan av ”det här är en sammanslutning jag vill vara med i”. Ef-
tersom han är yrkesofficer är han nu ännu mer intresserad av att un-
dersöka och gräva djupare i vad är det för frihet som han hela tiden 
försvarat. Pär-Anders Pehrson tackade för uppvaktningen med blom-
mor och beskrev känslan av att åter vara med i Bifrostorden samt att 
brödragemenskapen i Bifrost är unik. 
Mästarebordets blommor förärades Thomas P Hellsten från Odinsal 
för hans grundliga arbete i att intervjua alla bröder i Grad I - IV. Detta 
för att försöka få svar på frågor som är viktiga för Ordens framtid. 

Lottdragning och kaffe 
avslutade kvällen.

Referent & Fotograf 
Hans-Owe Hidlund

Fr. v M Bengt 
Hellström, Joakim 
Sundin och Fadder 
Sören Nordén

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Tisdagen den 9 april 2019
Antal besökare inkl recipiender: 36
Recipiender: Albin Eliasson, Per-Anders Jönsson, Thim Levén och 
Fredric Söderquist
Gäster: OK Olavi Ollikainen, M Claes-Göran Hörnqvist 16 Runheim, 
M Bernt Carlsson 32 Runrike, Johan Lööf, Bengt Risinger 1 S:t 
Örjan, Mikael Rosholm, 4 Valhall, Stig Axelsson, Anders Meijer, 
Johan Wegelius 8 Manheim, Frank Ekmosse 16 Runheim

Fadder Miguel de Paula, Thim 
Levén, Fredric Söderquist, M 
Kent Andersson, Per-Anders 

Jönsson, Albin Eliasson

April är en hektisk tid i kalendern 
och i Åsagårds logelokal, där flera 
olika ordenssällskap samsas, blir 
det trångt om tillgängliga tider. Därför blev det i år en gradgivning 
på en tisdag, vilket är ovanligt i den här logen. Trots den ovanliga 
veckodagen blev gradgivningen lyckad. Broder Miguel de Paula hade 
rekommenderat tre främlingar och broder Anders Skogsmo en, som 
samtliga antogs och invigdes i Frihetens Grad. Under brödramåltiden 
höll Fredric Söderquist, van talare och retoriker, ett mycket uppskattat 
tacktal från recipiendernas sida.

Referent Kent Andersson. Fotograf Charlie Magnusson

 Åsagård Stockholm 5
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    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Torsdagen den 7 mars 2019
Antal besökare inkl recipiender: 38
Recipiender: Anders J Andersson och Miguel de Paula
Gäster: IOEM Göran Kimell, SLM Heimdal Björn Torstenius, M 
Bernt Carlsson 32 Runrike, Stig Axelsson, Bertil Klang, Bo Klang 
8 Manheim, Michael Vogtmann 12 Nicopia, Mattias Boldt, Marcus 
Carlsson, Jonas Carlsson, Alf Karlsson, Börje Larsson, Jan Lindell, 
Gunnar Westling, 32 Runrike

M Kent Andersson, Miguel de 
Paula, Anders J Andersson, 
Joakim Wanzelius

Miguel de Paula och Anders J 
Andersson gick in i Bifrostorden 
vid olika tillfällen, Miguel 2017 
och Anders 2014. Torsdagen den 
7 mars förenades de i samma 
grad, när de båda invigdes i Kun-
skapens Grad. De båda recipien-
dernas färd in mot kunskapens 
innersta väsen övervakades av ett 
flertal gäster, som välkomnades 

varmt. Bland gästerna märktes att hela åtta bröder från 32 Runrike i 
Täby fanns på plats, med Mästare Bernt Carlsson i spetsen. 
Åsagårds dirigent Joakim Wanzelius hade inte möjlighet att delta 
vid installationslogen i januari, då han enligt planerna skulle ha fått 
ta emot ett utmärkelsetecken. Trots trasslig hälsa tog han sig till lo-
gelokalen den här kvällen, där storlogemästare Björn Torstenius med 
flinka fingrar dekorerade honom med Logernas hederstecken för hans 
gedigna arbete med att sprida ljuv musik med hjälp av tangenterna på 
logens orgel.

Referent Kent Andersson. Fotograf Charlie Magnusson
BIFROST

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 22 februari 2019
Antal besökande inkl. recipiender: 41
Recipiender: Joakim Thorp, Rikard Ottosson, Anders Yngvesson/ 
Lovrin

Fr. v sittande Rikard Ottosson, 
Anders Yngvesson Lovrin. 

Joakim Thorp, Stående 
M Christer Jörliden

Att denna kväll skulle bli något 
alldeles extra hade man på känn. 
Det var ovanligt många bröder 
som med stor förväntan hörsammat kallelsen denna kväll. Logens 
nyutnämnda M Christer Jörliden skulle leda sin första gradgivning 
tillsammans med sitt nya direktorie. Detta skedde på ett föredömligt 
sätt, tre recipiender fick ta del av vad vänskap egentligen betyder både 
inom och utanför vår loge, som gav upphov till mången eftertanke.
Brödramåltiden var som vanligt bra komponerad och avnjöts under 
stort gemyt. Kvällen fortsatte enligt ritus med talet till vår Orden som 
hölls av M Christer Jörliden som framhöll vikten av att besöka andra 
loger. Lära känna andra bröder vilket ökar vår gemenskap och är läro-
rikt. Han framförde vikten av att vår loge och Orden måste växa, han 
informerade om att vi i 7 Junehus nyligen har bildat en grupp som har 
till uppgift att försöka få nya lämpliga bröder till logen och att vi kan 
utvecklas ytterligare. Han påtalade att i maj månad har vi Riksting 

Junehus Jönköping7 BIFROST

i Södertälje och tyckte det skulle vara extra roligt om vi då fick en 
broder befordrad till Grad 10. Talet till recipienderna höll även M på 
ett nyanserat sätt då vi hade flertalet bröder av Grad I under måltiden 
vilket alltid är glädjande. För recipienderna talade Joakim Thorp som 
tackade logen för ett mycket fint mottagande och för en minnesvärd 
gradgivning. Han tyckte också att alla bröder var mycket trevliga och 
såg fram mot nästa gång vi ska träffas.
Kvällen fortsatte under glada skratt vilket kändes värmande att alla 
trivdes och hade trevligt.

Jan Lithman tackades med 
blommor. Med på bilden är även 
br Börje Sällman

Ordet hade begärts av vår gäst 
från 3 Aroshus broder Pär An-
ders Sunnerkrantz som talade 
lite om Ordens historia och vad 
han upplevt under sina år i vår 
Orden. Mästarbordets blommor 

gavs till broder Jan Lithman som till brödernas stora tacksamhet 
sponsrat kvällens lokalhyra. Även broder Peter Magnusson hyllades 
på samma sätt för sina insatser till våra bröders gagn och välfärd. 
Med kaffe och lotterier avslutades kvällen. Ovanligt många bröder 
satt kvar länge efteråt och hade trevligt. Det känns som om 7 Junehus 
har fått ny vind i seglen och förhoppningsvis ska den hålla i sig En fin 
logekväll som blev över förväntan det var vi överens om.

Referent & Fotograf Jonny Ejderbring

    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 29 mars 2019
Antal besökande inkl. recipiend: 41
Recipiend: Thomas Tengvall
Gäst: Bo Sjöberg 30 Torgrim

Fr. v: Peter Magnusson fadder och 
recipienden Thomas Tengvall        

          Stående M Christer Jörliden

Det var nu åter dags att samlas till 
en logeafton så här i slutet av mars 
och vårsolen hade gläntat lite på 
sin dörr men ville inte öppna den 
helt ännu. Några snödroppar har tit-
tat fram i trädgården så våren är på 
gång. Många bröder hade hörsammat 
kallelsen och slutit upp inför kvällens gradgivning som var Ordens 
budskap om vad kunskap och hjälpsamhet betyder för oss alla. M 
Christer Jörliden började med att hälsa vår gäst Bo Sjöberg från logen 
30 Torgrim, Hudiksvall varmt välkommen. M genomförde ritus med 
tjänstgörande bröder på föredömligt sätt. Under tiden väntade bröder 
av lägre grader på att få deltaga i brödramåltiden. Under måltiden höll 
M talet till vår Orden där han poängterade hur viktigt det är att logerna 
har en stabil grund. 
Logernas arbete måste vara framgångsrikt gällande rekrytering och 
ekonomi och att ge bröderna en trevlig upplevelse under logekvällar-
na. Han informerade om att logens direktorium tillsatt en grupp som 
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Logen 7 Junehus

Företag som stödjer Logen 7 Junehus
– Gynna dessa företag – 

ska arbeta med rekrytering. Även talet till kvällens recipiend höll M i 
kunskapens tecken. Recipienden Thomas Tengvall tackade för många 
upplysande och tänkvärda ord som gavs under ritus. Brödramåltiden 
var som alltid trevlig och gemytlig och många glada bröder hördes 
i salen. Mästarbordets blommor fick denna kväll Sigge Hammarnäs 
och Martin Sandén som är nya tjänstgörande bröder i vårt direktorie. 
Kvällen fortsatte med kaffe och lotterier i en sann Bifrostanda. 

Referent och fotograf Jonny Ejderbring.                                                                           

    FAKTARUTA
Grad V: Trohetens Grad 
Datum: Fredagen den 26 april 2019
Antal besökande inkl. recipiender: 44
Recipiender: Pär Löfstedt, Peter Magnusson, Jan Lithman, Sten 
Joensuu, Sasa Muric

Sittande från vänster: Sten 
Joensuu, Pär Löfstedt, Sasa 
Muric.
Stående Peter Magnusson, 
Christer Jörliden, Jan Lith-
man

Så var det dags för vårsäsong-
ens sista möte inför somma-
ruppehållet. Vi hade ett härligt 
vårväder på vår väg till logelo-

kalen denna kväll. Många bröder deltog även denna gradgivning, en 
trend vilket är glädjande som vi noterat tidigare under året och som 
vi räknar med ska hålla i sig. Flera bröder av lägre grader deltog i 
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brödramåltiden vilket också är mycket glädjande. Logens M Christer 
Jörliden intog presidium, öppnade logen och ledde den enligt ritus. 
Vid brödramåltiden informerade M om att vi under år 2019 i genom-
snitt haft 43 bröder på våra logekvällar och ser det som en framgång 
att det ökat på det sättet. Han påminde också att den 6 september har 
vi Grad I, Frihetens Grad och att alla bröder har ett ansvar att försö-
ka rekrytera nya bröder och tänka på detta under sommaruppehållet. 
Sånghäften var framlagda och munter sång följde under kvällen. För 
recipienderna talade Pär Löfstedt. Mästarebordets blommor var lätt 
att dela ut då logekvällen sponsrades av Jahn Johansson som också 
fyllde 60 år. Vårt byggäng bestående av sex flitiga bröder som alltid 
ställer upp och bygger inför varje gradgivning blev också uppmärk-
sammade genom applåder och en blomma var som uppskattning. M 

önskade oss en bra och 
härlig sommar. En trevlig 
avslutning på första halv-
an av årets Bifrostsäsong.

Referent och Fotograf 
Jonny Ejderbring

Kvällens 60-åring och 
sponsor Jahn Johansson 
får blommar av M
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    FAKTARUTA
Loge utan reception & installation
Datum: Torsdagen den 7 februari 2019
Antal besökare: 38
Gäster: IOEM Christer Smedh, SLM Björn Torstenius Heimdal, M 
Kent Andersson 5 Åsagård, Erik Edman 4 Valhall, Leif Persson 1 S:t 
Örjan, Miguel de Paula 5 Åsagård

Fr. v Sebastian Zander 
och Johan Wegelius

Ritus med ominstallation 
av vår kära Mästare Klas 
Lindström gick som för-
väntat felfritt.  Övning 
ger färdighet, sägs det. 
SLM Björn Torstenius 
belönade bröderna Se-
bastian Zander och Johan 
Wegelius med Logernas Belöningstecken för deras värv och engage-
mang för logens gagn och nytta. Under middagen höll Björn ett be-
jublat tal till Orden. Alla vi närvarande fick lära oss hur livet på jorden 
började och hur vår Mästare Klas Lindström efter några turer blev 
förvisad från paradiset till Upplands Väsby med fru och allt. Inte ett 
öga var torrt. Mästarbordets blommor tillföll Jan-Erik Glennsjö.

Referent Pasi Hyyrynen. Fotograf Jörgen Axelsson

 Manheim Stockholm8
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    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad med Mästareinstallation
Datum: Fredagen den 15 februari 2019
Antal besökare inkl. recipiend: 28
Recipiend: Thomas Eklöv
Gäster: OM Hans Wallberg, Anders Boëthius 20 Vesthav, M Johan 
Axelsson, Jim Wennström, Tommy Johansson 14 Solheim

 Carolus Karlskoga9

Ordens Styrande Mästares Fond (OSM-Fonden)
 – När Du vill hylla en broder – BG 625-0419

Text och jubilar med adress skickas till or@bifrostorden.se

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 15 mars 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 36
Recipiender: Reidar Karlsson 8 Manheim, Kenneth Lindahl 1 S:t 
Örjan
Gäster: OK Olavi Ollikainen, M Kent Andersson 5 Åsagård, 1 S:t 
Örjan Gunnar Engström, Gösta Strandberg, Leif Persson. 4 Valhall 
Göran Mattisson. Fredrik Medin, Peter Witt, 32 Runrike

Gradgivningen flöt utan större avvikelser, därför går jag direkt till or-
det fritt. Bo Wilhelmsson uppvaktades med blommor för att fira hans 
50-årsdag som inföll 14 februari.
Dessutom informerade Mästaren om 8 Manheims Facebooks sidor. 
Det finns både en officiell samt en sluten grupp. Broder Axel Sande-
berg informerade om de aktiviteter som planerats inför våren, utanför 
logekvällar. En olivoljeprovning och en resa till loge långt söderöver 
planeras. Mästarebordets blommor fick Johan Wegelius. Kvällen av-
slutades med en välsmakande trerätters brödramåltid.  

Referent Ivan Petterson

    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 26 april 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 42
Recipiender: Olle Dahlén 8 Manheim, Roger Lundberg, 8 Manheim, 
Daniel Johansson 16 Runheim
Gäster: OHL Karl-Gunnar Roth, IOEM Christer Smedh, OK Olavi 
Ollikainen, M Claes-Göran Hörnqvist 16 Runheim, Peter Biro 1 S:t 
Örjan, Rickard Axelsson, Mikael Ollikainen 4 Valhall, Marko Salonen, 
Miguel De Paula 5 Åsagård, Johan Johansson, Kjell Lindqvist, Kettil 
Saxlund 16 Runheim

 Fr.v Olle Dahlén, 
Daniel Johansson, 

Roger Lundberg och 
M Klas Lindström

M Klas Lindström 
höll talet till Orden. 
Han poängterade hur 
viktigt det är att avan-
mäla sig om man får 
förhinder i sista stund. 
Någon annan kan då fylla den tomma stolen. Han påminde även att 
man efter grad III kan vara fadder för en ny broder och uppmanade 
alla att ta vara på den möjligheten. Olle Dahlén höll recipiendernas 
tacktal han tackade ödmjukt för kunskapen som han har förvärvat via 
bröderna i Bifrostorden. Mästarebordets blommor fick Johny Gustafs-
son.

Referent Pasi Hyyrynen. Fotograf Nils Engerby
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Från vänster Christer 
Persson som dekorerats 

med LHT, OM Hans 
Wallberg, dagens reci-

piend Thomas Eklöv, M 
Christer Ericsson och 

ExM Hans Wester

Den 15 februari var det 
dags för Mästareinstal-
lation i 9 Carolus. Vi fick besök av Ordens Marskalk Hans Wallberg, 
som skulle installera den nya Mästaren Christer Ericsson. Som efter-
trädde den avgående Mästaren Hans Wester som tjänstgjort i fyra år. 
Vi var 28 besökare men eftersom det är ”vabruari” så vart även vi 
drabbade. Vi fick fyra sena sjukanmälningar. Men med hjälp av trogna 
bröder löste det sig. Mästaren i Solheim Johan Axelsson hoppade in 
som IL med bara några timmars varsel. Som skrivare ställde broder 
Jonny Sundberg upp och gjorde det helt perfekt trots att det var första 
gången på den posten. En av våra nya bröder som precis tagit Grad 
II ställde upp som talare, fast han inte kunnat varit med på så många 
gradgivningar gjorde han ett helt perfekt jobb. Tack broder Jimmy 
Wärn för att du ställde upp. Förutom en Mästarinstallation så fick vi 
en ny broder, Thomas Eklöv. Det delades också ut två Logernas He-
derstecken. En till broder Christer Persson för allt han gjort för logen. 
Den andra fick avgående Mästaren Hans Wester. 
Dagens kollekt uppgick till 690 kr och ska gå till USÖ:s cancerforsk-
ning i broder Rolf Janssons namn. När det var klart i kapitelsalen så 
var det dags för brödramåltiden. OM Hans Wallberg tal till Orden och 
den nyblivna Mästaren höll talet till recipienden.
Thomas Eklöv höll ett tacktal för att han kommit med i våra Orden. 
Det var ett mycket bra tal. Mästarebordets blommor fick Johan Axels-
son för att han dom två senaste gradgivningarna ställt upp som IL hos 
oss. Sedan var åter en lyckad logekväll till ände och alla bröder gick 
nöjda hemåt. 

Referent Hans Wester. Fotograf Lars Wester
BIFROST

    

FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 26 april 2019
Antalbesökare inkl. recipiender: 45
Recipiender: Tobias Jarlemark, Mikael Lindblad, Joakim Stenman 9 
Carolus, Lennart Vieweg 14 Solheim 
Gäster: M Johan Axelsson 14 Solheim med sällskap av 15 bröder

LM Christer Ericsson, 
recipiend Lennart 
Vieweg 14 Solheim, 
Tobias Jarlemark, 
Joakim Stenman, M 
Johan Axelsson 14 
Solheim. Saknas i bild 
är recipienden Mikael 
Lindblad

Nu var det åter igen 
dags för en utav 9 Ca-

rolus höjdpunkter. Årets stora sill afton.Som vi i år hade glädjen att 
ha gemensamt med 14 Solheim. Vi åt inte enbart utan det var fyra 
bröder som passade på att ta Kunskapens Grad denna afton. Det var 
en mycket högtidlig gradgivning, som vår nya M Christer Ericsson 
höll. Dagen till äran gick kollekten för första gången till 9 Carolus 
nystartade fond för hjälpverksamhet. Bättre start kunde den inte få, 
summan vart 954 kr ett stort tack. Efter gradgivningen var det dags 
för maten. Där fyra bröder hade hjälpts åt att lägga in 13 sorters sill, 
bakat bröd, gjort gubbröra och lite andra små rätter. Ett stort tack till 
Bo Sahlström, Mikael Lindblad, Lars och Hans Wester. Som seden är i 
Carolus gick vi upp en våning för att fortsätta bordsritusen med kaffe, 
ny bakade kakor med mera. Talet till Orden höll broder Hans Wester 
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    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 15 mars 2019
Antal besökare inkl. recipiend: 22
Recipiend: Jan Bäckström

Årets första loge med nyinstallerade Mästaren, Christer Ericsson, gick 
i vänskapens färger. På grund av sjukdomar och annan frånvaro blev 
det hektiskt att få ihop direktoriet, men det löste sig i sista stund då 
broder Mikael klev in och tog den tomma stolen som talare. Efter en 
del tekniska problem med ljud kunde dock logen startas med både 
komplett direktorie och ljudlig inmarsch. Kollekten som inbringade 
519 kr gick denna gång till Johan Janssons stiftelse för att hedra bort-
gångne broder Rolf Nyström, Stone Hill.
Efter gradgivningen serverades en god brödramåltid, efter huvudrät-
ten gick vi upp en våning för att inmundiga kaffe och nybakade kakor. 
Talet till Orden höll broder Peter Sundh och talet till recipienden höll 
mästare Christer Ericsson. Mästarebordets blommor gick till broder 
Mikael Kainulainen.

Referent Christer 
Ericsson
Fotograf Sven Karlsson

Fr. v FSM Klas 
Ahlstrand, Recipiend 

Jan Bäckström, M 
Christer Ericsson, ASM 

Tord Andersson

BIFROST

som berättade vad Orden betytt för honom, när livet var som stressi-
gast och det fanns ingen tid över. Då gick han med i Bifrostorden. 
Det lugn och tankerensande som en gradgivning gav var något han 
behövde. Talet till recipienderna höll Johan Axberg det var ett tal om 
kunskap och vad det är. Mästarbordetsblommor gick till broder Hans 
Wester. Nu var klockan sen och bröderna började röra sig hemåt, mät-
ta och belåtna med omega 3 upp till öronen.

Referent & Fotograf Hans Wester

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad & installation
Datum: Fredagen den 22 februari 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 57
Recipiend/Fadder: Henrik Käck/Fredrik Bernström
Gäster: OHL Lars-Erik Furuskog, FSM Joakim Asp storlogen 
Ladulås, ExM Sten Sjödahl 34 Linneus

Joakim Asp FSM Ladulås, 
Fredrik Bernström fadder, 

Henrik Käck recipiend och 
M Peter Wrethander

Årets första gradgivning i 
våra fantastiska logelokaler 
var tillägnad Friheten och M 
Peter Wrethander och hans 
tjänstgörande brr genomförde ett mycket fint kapitel. Kvällens enda 
recipiend, Henrik Käck, fick motta gradens insignier. Br Jan Friberg 
fick motta LHT av Joakim Asp, FSM i storlogen Ladulås för lång och 
fortfarande trogen tjänst på diverse uppdrag inom logen. Avgående 
tjänstgörande brr tackades och de nya invigdes genom att avlägga 
ämbetseden. Göran Straume som fyllde 70 år i december och Anders 
Kling som fyller 70 år om bara några dagar, uppvaktades med en var-

  Withala Vetlanda10

sin blombukett. Som vanligt serverades vi en mycket god förrätt och 
varmrätt vid brödramåltiden. Anders Kling har tagit på sig att åter-
uppta en gammal tradition inom logen, nämligen att ha en ny snaps 
vid varje brödramåltid. Vår Mu Emil Ljunggren hade för första gång-
en kvällens öl, en IPA. Ett uppskattat initiativ visade det sig eftersom 
cirka 60% av bröderna hade valt detta alternativ. Joakim Asp, FSM 
i storlogen Ladulås höll ett fint tal till Orden som bland annat hand-
lade om Ordens tidlöshet och mänskliga värden. Tredje hyllningen 
till Orden hölls av M Peter Wrethander där han hälsade recipienden 
välkommen och sade att han nog inte skulle komma ihåg så mycket 
av själva gradgivningen i efterhand och att det därför är viktigt att del-
ta vid kommande Grad I för att då upplevelsen blir helt annorlunda. 
Recipienden höll sitt presentationstal. Mästarebordets blommor gick 
denna kväll till vår avgående S och referent Lars Bielke von Sydow 
som nu flyttar söderut i Sverige med sin familj. Han hade dessutom 
lyckan med sig i kvällens lotteridragning där han vann både ett första 
pris och ett tredje pris. Vi alla Withala bröder vill önska Lars och 
hans familj lycka till och vi hoppas att han kommer på besök lite då 
och då. Slutligen tackade och kramade vår Mu Emil Ljunggren våra 

tre damer, Siv Sandberg, Monica 
Asp och Anita Kling, som hjälpte 
oss denna kväll och gav dem ett 
varsitt glas med en liten Gerbera i 
och en fin fjäril på utsidan.

Referent Curt Sandberg
Fotograf Anders Kling

Bilden ovan: Joakim Asp FSM 
Ladulås, Jan Friberg dekorerad 
med LHT och M Peter 
Wrethander

Lars Bielke von Sydow med 
Mästarebordets blommor och M 
Peter Wrethander

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 15 mars 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 46
Recipiender: Tomas Rostedt, Kjell Johansson
Gäster: OHL Lars-Erik Furuskog, ExM Sten Sjödahl 34 Linneus

M Peter Wrethander, 
recipienderna Kjell Jo-

hansson och 
Tomas Rostedt

Denna kvälls gradgivning 
var tillägnad vänskapen 
och M Peter Wrethander 
och hans tjänstgörande brr 
genomförde ett fint kapitel och kvällens recipiender Tomas Rostedt 
och Kjell Johansson fick högtidligen motta gradens insignier. OHL 
Lars-Erik Furuskog bistod denna afton vår M med att dela ut LBT till 
br Stefan Sandberg och motiveringen var att br Stefan på ett positivt 
sätt, under många år deltagit i festkommitténs arbete och från och 
med i år är han även sammankallande och han tjänstgör även som 
Förste Väktare. Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av Br Göran 
Straume på ett lite annorlunda men trevligt sätt. Tredje hyllningen till 
Orden var tillägnad aftonens befordrade brr. M Peter Wrethander öns-
kade dem välkomna och recipiendernas tal hölls av br Tomas Rostedt. 
Mästarebordets blommor gick denna kväll till vår eminenta Mu Emil 
Ljunggren och som avslutning tackade och kramade han våra tre da-
mer, Lotta Svensson, Lena Josefsson och Carina Fyhr, som hjälpte oss 

denna kväll. Finalen för kvällen var lotteridragningen som genomför-
des i Bar-rummet.

Referent Curt Sandberg. Fotograf Anders Kling

M Peter Wrethander, Stefan 
Sandberg dekorerad med LBT 
och OHL Lars-Erik Furuskog.

Våra damer som hjälpt oss under 
kvällen, Lotta Svensson, Carina Fyhr 

och Lena Josefsson och bakom dem 
Mu Emil Ljunggren

BIFROST

Besök hos Storlogen Gotheims Grad VII i Kristianstad

Lördagen den 16 mars på förmiddagen hämtade br Göran Straume 
oss fem andra brr för vidare färd ner till Kristianstad för att delta i 
Storlogen Gotheims Grad VII. Vi som åkte dit var alla fem Ex-Mästa-
re i vår loge, Göran Straume, Jon Asp, Lars-Erik Furuskog, Ingemar 
Dahlsjö, Curt Sandberg och dessutom var Anders Kling, svärfar till 
nuvarande Mästaren med. Runt kl 13 ankom vi till logelokalerna i 
Kristianstad och vi blev verkligen varmt mottagna. En fin gradgivning 
med 13 recipiender genomfördes och därefter serverades en förträfflig 

brödramåltid och som final fick vi 
välja bland flera fina tårtor att äta 
av. Vi som var på besök vill tacka 
brr i SL Gotheim för en jättetrevlig 
eftermiddag.

Referent Curt Sandberg. Fotograf Anders Kling
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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

Withalaföretag som stöder Bifrost
 – Gynna dessa företag–

Joakim Asp
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    FAKTARUTA
Loge utan reception
Datum: Fredagen den 12 april 2019
Antal besökare: 31

M Peter Wrethander och den 
blivande 60-åringen 

Anders Holmström

Säsongens sista gradgivning blev 
ingen gradgivning eftersom vi 
den här gången inte hade lyckats 
med att fånga upp någon ny reci-
piend. Det är tack och lov väldigt länge sedan vi genomförde ett ka-
pitel med Loge utan reception, men man kan konstatera att ritusen är 
väldigt fin och i efterhand kan man ju tycka att det var okej att vi inte 
hade någon recipiend. M Peter Wrethander och hans biträdande bröder 
genomförde en klanderfri ritus. Br Anders Holmström uppvaktades i 
förskott med en blombukett eftersom han fyller 60 år den 1 maj. Vid 
brödramåltiden serverades vi en god förrätt och varmrätt och de som 
hade valt kvällens öl respektive snaps var nog nöjda. Talet till Orden 
hölls av M Peter Wrethander och han beslutade dessutom att tilldela 
br Göran Straume Mästarebordets blommor. Innan kvällen avslutades 
i barrummet med lotteridragning tackade vår Mu Emil Ljunggren våra 
tre damer Annika Möller, Eva Straume och Majvor Karlsson med en 
blomma för att de hjälpte oss denna kväll.

Referent Curt Sandberg. Fotograf Fotograf Anders Kling

M Peter Wrethander och 
Göran Straume som fick 
Mästarebordets blommor

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens grad samt Mästareinstallation
Datum: Fredagen den 8 februari 2019
Antal besökande inkl. recipiend: 46
Recipiend/Fadder: Gert Dahlman/ Jan Pettersson
Gäster: OSSM Thommy Brännström, M Christer Schmiedt, ExSLM 
Lars Pettersson, Erik Olsson 21 Midgård

OSSM Thommy 
Brännström, reci-
piend Gert Dahlman, 
M Stefan Paulsson 
och ExM Torbjörn 
Andersson

En ny broder, en 
ny Mästare och nya 
medaljörer. Det var 
nyheternas afton i 

logen denna kväll då kapitelsalen var klädd i Frihetens färg. M Tor-
björn Andersson inledde kvällen med att ge en Grad I, den sista som 
ordinarie Mästare i logen. En recipiend hade hörsammat kallelsen och 
välkomnades i brödernas krets på ett högtidligt och väl genomfört sätt, 
mycket tack vare ett sammansvetsat och rutinerat gäng tjänstgörande 
bröder. Logen hade nöjet att välkomna OSSM Thommy Brännström 

  Löfstad Tranås11     FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 8 mars 2019
Antal besökande inkl. recipiend: 30
Recipiend: Håkan Saxfeldt

Kvällens recipiend Håkan 
Saxfeldt och M Stefan Paulsson

På väg hem från kvällens grad-
givning i Ordenshuset kunde re-
ferenten konstatera att den broder 
som så vänligen erbjudit skjuts 
hem hade varit en främling om 
det inte vore för Bifrostorden. 
Tack Conny! Likaså många av 
grannarna i kapitelsalen och un-
der brödramåltiden. Människor 
som förmodligen hade passerat 

obemärkta om inte vår brödrakedja länkat oss samman. Att finna nya 
vänner är en av de många fördelarna med att vara Bifrostbroder. Innan 
hemresan påbörjades hade Lars Axehill fått mottaga Mästarbordets 
blommor, lotterivinster fördelats, tal hållits och skålar utbringats. 
Brödramåltiden följde det traditionella, trivsamma mönstret. M Stefan 
Paulsson manade till inventering av bekantskapskretsarna inför Grad 
I som vi har i april, men han påminde oss också om att prata med våra 
befintliga bröder, som kanske inte synts till i kapitelsalen på ett tag. En 
lika viktig uppmaning som den första. Nya vänner och gamla vänner 

BIFROST

    FAKTARUTA
Loge utan reception samt parentation
Datum: Fredagen den 12 april 2019
Antal besökande: 36
Återinträde i Orden: Mikael Snive (Grad IV)

Ibland är det snabba och tvära kast inför en gradgivning. Under dagen 
hade kvällens frihetssökande anmält akuta förhinder, den planerade 
Grad I blev därmed till en Loge utan reception. Tjänstgörande bröder 
klarade dock det snabba kastet med den äran. Glädjande nog kunde 
Logen ändå välkomna en ny, eller rättare sagt nygammal, broder i 
form av Mikael Snive som återvände till Orden efter ett par års frånva-
ro. Efter en snabb gallupundersökning i baren konstaterade underteck-
nad att ingen av de tillfrågade hade sett hur ett återinträde går till. Nu 
vet vi och hoppas på repriser! Kvällens insamling gav en rejäl slant till 
Hjärt- och lungfonden. 
M Stefan Paulsson ledde därefter på ett mycket värdigt sätt en minne-
sloge för Logens Hedersledamot, jubelbrodern Sixten Andersson som 
i höstas avled i en ålder av 101 år. Många av de besökande bröderna 
kände Sixten och delade under kvällen med värme med sig av minnen 
till dem som inte haft möjligheten träffa honom. I sitt tal till Orden gav 
M kvällens nygamle broder en repetitionskurs om Orden och logen. 
Han poängterade även återigen vikten av att vi marknadsför vår Orden 
och loge i våra bekantskapskretsar. Det budskapet framfördes också 
av logens nye YL Mats Holmstedt som höll ett inspirerande tal som 
lovade mycket gott inför framtiden, många intressanta tankar om hur 
vi kan växa och förkovras. Förhoppningsvis blir det fler än en reci-
piend till höstens Grad I. Mästarbordets blommor tilldelades Logens 
egne postmästare Arne Petersson som i många år levererat kallelserna 

till bröderna. Han konstaterade 
i sitt tacktal att tekniken håller 
på att konkurrera ut honom, 
men än så länge finns det ett an-
tal bröder som inte har e-post. 
Logens bröder vet dock att ing-
et kan konkurrera ut Arne, en 
klippa i logearbetet. 

Referent & Fotograf 
Torbjörn Andersson

Från vänster ”Återvändaren” 
Mikael Snive, M Stefan 
Paulsson och Arne Petersson

som delade ut LBT till IL Johan Törnvall och VB Jan Richardsson, två 
engagerade bröder i logen. Mycket välförtjänt! Lika välförtjänta hyll-
ningar fick kvällens fadder som mottog fadderbrev och logens tack i 
kapitelsalen. Insamlingen till förmån för logens rekvisita inbringade 
hela 1 012 kronor, det var givmilda bröder på plats denna kväll. Sex 
år är en ganska lång tid. Men tiden går fortare än man tror när man har 
roligt. Visst var det en känslosam stund i kapitelsalen. ASM Krister 
Rydholm framförde brödernas tack till avgående M, ord som verk-
ligen värmde, det kan undertecknad intyga. Sedan skred OSSM till 
verket och genomförde bytet, med hjälp av sina uppvaktande bröder 
Lars Hultman, Lars Axehill, Ingemar Högström och Leif Hellmans-
son. Slutligen satt då Stefan Paulsson bakom Mästarebordet. Ett nytt 
direktorium presenterades, visst kunde man känna igen de flesta an-
siktena när de ikläddes sina ämbeten. Den nye M framförde sedan en 
önskan om att få se fler nya bröder i logen, men även att dem som vi 
inte sett på ett tag återvänder till kapitelsalen. Det är ett arbete som vi 
alla får hjälpas åt med att genomföra. Men först en rejäl brödramåltid, 
kvällen till ära kryddad med Mästarens hemkryddade snaps. Schnit-
zeln var på plats, helt enligt ExM Torbjörns önskemål. Stämningen 
var mycket god och logens nye Mu Weine Gustavsson förde taktpin-
nen med säker hand. En del bröder vann på lotteriet, andra vann en ny 
upplevelse i Bifrost, en del vann kanske en fördjupad vänskap med en 
broder man inte pratat med på länge. Och slutligen, vi som lämnade 

Ordenshuset efter en lyck-
ad kväll kunde konstatera 
att med Stefan vid rodret 
kommer Logen 11 Löfstad 
också vara en vinnare. 

Referent Torbjörn 
Andersson

Fotograf Krister Rydholm

Logen 11 Löfstads 
Mästare från 1945 och 
framåt

BIFROST

blir en bra blandning.  Första gången. Vem minns inte den? Det var en 
hel del debutanter bland de tjänstgörande bröderna. S Kalle Eliasson, 
FSM Peter Mickelsson och YL Mats Holmstedt gjorde debut på nya 
poster. Gradgivningen var stämningsfull och debutanterna klarade 
premiären med den äran. På grund av en vattenläcka i Ordenshuset, 
måndagen före gradgivningen gick resultatet av insamlingen till att 
täcka logens självrisk. Viss rekvisita skadades tyvärr, men det mesta 
går att rädda. 

Bröderna under 
Bifrostbågen, 
som är skänkt av 
Tore Persson

Slutligen vill vi 
alla i Logen 11 
Löfstad tacka 
broder, Tore 

Persson,  som ordnat den fina Bifrostbågen som har en hedersplats 
i vår bankettsal. Att finna vänner, på många platser i vårt land, är ju 
som sagt en av fördelarna med att vara Bifrostbroder. 

Referent & Fotograf Torbjörn Andersson

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad & installation
Datum: Torsdagen den 7 februari 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 45
Recipiender/faddrar: David Dahlström/Dennis Frisell, Stefan 
Hultgren/Jakob Lidberg-Nygren

Fr. v David Dahlström, M Börje 
Berzén och Stefan Hultgren

Nytt år och nya tag. Skönt att 
ordning och rutiner åter börjat 
råda efter all ledighet. Det inne-
bär naturligtvis att logekvällar-
na drar igång igen på allvar och 
det har jag sett fram emot. Två 
nya bröder invigdes och upp-
togs i Frihetens Grad och några 
justeringar i direktoriet gjordes. 
Utmärkelsetecken delades också 

ut. SLM Peder Grahn dekorerade Per Axelsson med LBT samt Jakob 
Lidberg-Nygren och Per Annerbäck med LHT. Stort grattis bröder till 
välförtjänta medaljer. Vid talet till Orden hälsade LM Börje Berzén 
recipienderna välkomna och informerade om det kommande Riks-
tinget. Logen ska sponsra med bussresor dit så alla som vill ska få en 
chans att följa med. Ett mycket bra initiativ! Anders Lindgren höll 
talet till recipienderna och bjöd på sina tankar kring Frihetens Grad. 
Recipiendernas svarstal hölls av Stefan Hultgren som tackade för en 
fin gradgivning och ser fram emot att komma in i logen och lära känna 
alla. SLM Peder Grahn välkomnade även han de nya bröderna och 
betonade även glädjen i att äntligen få dela ut Utmärkelsetecken till de 
bröder som länge har förtjänat detta.  

Referent & Fotograf Gustaf Pedersen

  Nicopia Nyköping12

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Torsdagen den 7 mars 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 40
Recipiender: Anders Lundgren, Tomas Sjödelius, Emil Daréus, 
Daniel Bengtsson
Gäster: M Lars Bengtsson från 21 Midgård

Det börjar ljusna ute nu och våren är på intåg men det är långt kvar 
till sommaren och Bifroståret har bara börjat. På kvällens agenda stod 
Vänskapens Grad och fyra recipiender delgavs dess lära och bjöds 
eventuellt på en liten ögonöppnare. Vi fick även passa på att välkomna 
21 Midgårds nya mästare Lars Bengtsson som vår gäst.
Talet till Orden hölls av LM Börje Berzén som instämde i budskapet 
från OSM att vi är bröder och inte medlemmar, ett Ordenssällskap 
och ingen förening. Han uppmanade oss även att så snart som möjligt 
anmäla oss till Rikstinget så transporterna kan börja planeras.

I talet till recipienderna berättade Rolf Sallander om sitt logebyte och 
bjöd även på sina tankar kring att hålla ihop genom graderna. Det kan 
på sikt leda till en djupare vänskap.

Recipiendernas Anders Lundgren tackade för en fin gradgivning. Var-
je år lämnar Nicopia ett bidrag till någon verksamhet som vi tycker är 
värd att stödja. Vår senaste gåva gick till BUFFF, en organisation som 
arbetar med att hjälpa barn och ungdomar som har en förälder som 
sitter i fängelse. Logens skrivare Börje Nyström läste upp det tackbrev 
som vi fått där man beskrev allt det roliga som BUFFF kunnat unna 
barnen tack vare vårt bidrag. Jag talar nog för samtliga då närvaran-
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BIFROST

    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Torsdagen den 4 april 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 40
Recipiender: Carl-Gustav Bondesson, Claes-Göran Borrman, Krister 
Johansson
Gäster: M Lars Bengtsson från 21 Midgård

Kunskap och allt som vår Orden har att säga om detta tema skulle 
kvällens recipiender snart bli varse. Tre recipiender befordrades och 
tog på så vis ännu ett steg i sin vandring.
Talet till Orden hölls av SLM Peder Grahn som informerade om tidi-
gare och kommande aktiviteter inom Orden samt det kommande Rik-
stinget. Han passade även på att presentera 21 Midgårds nya Mästare 
Lars Bengtsson. Lasse har ju innan sin nya roll alltid tillhört Nicopia 
så det är glädjande att han fortsätter besöka oss regelbundet. LM Börje 
Berzén bjöd på sina tankar om kunskapen samt pålyste att man oav-
sett grad får deltaga vid brödramåltiden på alla grundlogernas grader. 
Efter erhållandet av Grad III får man dessutom ingå i direktoriet och 
även rekommendera nya bröder. Vid recipiendernas svarstal tackade 
Carl-Gustav Bondesson för en fin gradgivning samt menade på att 
man lär så länge man lever.
Slutligen passade M Lars Bengtsson på att hälsa från 21 Midgård och 
välkomnade Nicopia bröderna att åka ner och gästa. Kvällen avsluta-
des precis som vanligt i salongen med kaffe och kaka.

Referent & Fotograf 
Gustaf Pedersen

Fr. v Carl-Gustav 
Bondesson, M Lars 
Bengtsson, Claes-Gö-
ran Borrman, LM 
Börje Berzén, Krister 
Johansson, SLM 
Peder Grahn

BIFROST

de när jag säger att det var en rörande berättelse och väl investerade 
pengar.

Referent & Fotograf Gustaf Pedersen

Fr. v M Lars Bengts-
son, Anders Lund-
gren, Tomas Sjöde-
lius, Emil Daréus, 
Daniel Bengtsson, 
LM Börje Berzén

    FAKTARUTA
Loge utan reception & installation 
Datum: Onsdagen den 13 februari 2019
Antal besökare: 49
Gäster: OL Bo Löfgren, SLM Björn Torstenius Heimdal, ExM Pär 
Johnsson, Claes Aspenryd, Roland Eklund, Bo Johnsson, Hans-Erik 
Svensson, Ulf Söderlund, Ove Werngren samtliga från 3 Aroshus, 
Otto Schätzling 8 Manheim, Kjell Holm från 17 Grimner

Den 13 februari hade logen sin första gradgivning för året, tyvärr så 
lyckades vi inte övertyga någon ny broder denna gång men skam den 
som ger sig, och jag fick för andra gången under mina snart tjugo års 
samvaro vara med om en loge utan reception det är en klart intressant 
och värdig process. När Nils Ybel tackat vår M för det gångna året 
var det dags för OL Bo Löfgren att återinstallera vår M Assar Åberg 
efter detta så var det två bröder Petri Lindholm och Magnus Mäll-
ström som dekorerades med Logernas Hederstecken och Logernas 
Belöningstecken av OL Bo Löfgren. Kvällen avslutades som vanligt 
med brödramåltiden och kaffe med lottdragning. 

Referent & Fotograf 
Mikael Bergh  

Fr. v M Assar Åberg, Magnus 
Mällström, Petri Lindholm och 
OL Bo Löfgren.

bild till höger: Vår återinstalle-
rade M Assar Åberg och 

OL Bo Löfgren

  Torkild Södertälje13

    FAKTARUTA
Loge utan reception
Datum: Onsdagen den 13 Mars 2019
Antal besökare: 25

Onsdagen den 13 Mars skulle 
vi haft en Grad II (Vänskapens 
grad) vi var 25 bröder totalt va-
rav tyvärr ingen recipiend, dom 
två tillgängliga hade båda förhin-
der och kunde inte närvara. När 
vi samlats i kapitelsalen och fått 
den obligatoriska genomgången 
angående säkerhet och andra all-
männa frågor så var det dags för 
ytterligare en Loge utan recep-
tion, detta var den andra i rad och 

får inte bli en vana. Efter avslutad 
verksamhet i kapitelsalen var det 
brödramåltid och därefter kaffe 
och kaka samt den obligatoriska 
lottdragningen, sen hade klockan 
blivit ganska mycket så att det 
började bli dags för många att 
påbörja hemfärden efter en lång 
trevlig och trots inga recipiender 
en rolig kväll.

Referent Mikael Bergh

BIFROST

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Onsdagen den 10 april 2019
Antal besökare inkl. recipiend: 34
Recipiend: Björn Johansson

Denna kväll gav logen Kunskapens grad, där vi var 34 bröder närvaran-
de inkluderat kvällens recipiend. Denna gång kunde en av de kallade 
bröderna närvara. Då vi har haft några Loge utan reception under året. 
Ritusen fortlöpte och ganska snart var vi samlade i förrummet i väntan 
på brödramåltiden. Som vanligt var ljudnivån ganska hög av glada rös-
ter. Vid brödramåltiden och där vår recipiend, broder Björn hållit sitt 
frivilligt påtagna ansvar att hålla recipiendernas tacktal, så serverades 
kaffe och kaka i förrummet där även lottdragningen skedde.

Referent & Fotograf 
Mikael Bergh

LM Assar Åberg och 
kvällens recipiend Björn 
Johansson

  Solheim Karlstad14
    FAKTARUTA

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 22 mars 2019
Antal besökande inkl. recipiender: 29
Recipiender: Ola Lindholm, Henrik Qvarnlöf 
Gäster: M Christer Eriksson, Br. Bo Sahlström, ExM Hans Wester 
samtliga från 9 Carolus 

Nu i kväll har vi två bröder som vi ämnar lyfta upp till grad IV. 
Vi som tillhör ”åskådargänget” sitter i allrummet och pratar, när det 
ges klarsignal att inta våra ”publika” platser i vår fina logelokal. Väl 
där koncentrerar vi oss på att hålla tummarna för våra bröder som nu 
skall recipiera. Vår M Johan Axelsson genomför, med hjälp av sitt 
direktorium, recipiendernas befordran enligt den ritus som gäller för 
graden. Det hela går liksom på räls och utförs på ett både professio-
nellt och stämningsfullt sätt.
Nu följer det traditionella så kallade ”handskakningsvarvet” då vi alla 
skakar hand med våra nyrecipierade bröder och hälsar dem välkomna 
i den nya graden. Nu är det dags att även ge våra magar en liten högtid 
och det har i vanlig ordning fixats till av vår munskänk Tomas Börjes-
son och övriga i matgänget på ett sätt som får våra smaklökar att jubla.
M Johan Axelsson håller ett högtidligt tal riktat till vår Orden och han 
talar också till dagens recipiender. Han hälsar dem välkomna till den 
nya graden och framhåller att bästa sättet att utvecklas inom graden 
och i sin vandring mot högre grader är att så ofta som möjligt delta i 
logens sammanträden. Recipiendernas tacktal blir litet speciellt på så 
sätt att Ola Lindholm och Henrik Qvarnlöf delar på talet och håller 
halva talet var. De gör det på ett mycket roligt och medryckande sätt 
och belönas rejält med applåder av oss som lyssnar. Vad skall man 
kalla ett sådant tal egentligen? Kanske Tandemtacktal vore en lämplig 
benämning. Talkör vore ju också en tänkbar variant och vi får väl se 
vad framtiden kan bjuda på i den vägen.
Sången har ju också som alltid sin givna plats vid våra möten och så 
även denna gång. Trots att vi väl kanske i likhet med Egon Kärrman, 
en av de första allsångsledarna på Skansen, kanske sjunger hellre än 
bra så känner vi en stark samhörighet när vi kommer loss i några skö-
na värmlandslåtar. Vid lotteridragningen ber vi ibland en tyst bön till 
Fru Fortuna som är lyckans och slumpens gudinna i den romerska 
mytologin. Man kan ju också tycka att det faktum att vi nu firar ”Hop-
pets Grad” skulle ge litet extra utdelning i form av vinster. Men det 
blir naturligtvis inte så men utifrån en del glada utrop förstår man att 
slumpen i alla fall jobbar på. Mästarebordets blommor ges till Jan Erik 
Waldén. Det har varit en mycket trevlig kväll.

Till sist vill vi att solen ska 
skina på oss nu i sommar och 
sänder en varm sommarhäls-
ning, med den innebörden, 
till alla våra ”kompisloger” 
runt om i Sverige.

Referent Lennart Nyqvist.
Fotograf Lars Lindberg

M Johan Axelsson och
M Christer Eriksson

Sittande fr. v Ola Lindholm, 
och Henrik Qvarnlöf

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad samt Mästareinstallation
Datum: Fredagen den 15 februari 2019
Antal besökare inkl recipiend: 58
Recipiend/Fadder: Mattias Thurgren/Fredrik Karlsson, 17 Grimner
Gäster: OL Bo Löfgren, Claes Engberg, Fredrik Karlsson, Kjell Holm, 
Roger Tarsén samtliga från 17 Grimner

I en något annorlunda kväll genomfördes en Grad I inklusive installa-
tion. Kvällen inleddes med installation av ny Mästare. Vår ordinarie 
Mästare Urban Johansson avled hastigt våren 2018. OL installerade 
Kenneth Drott som ny Mästare i 15 Norheim. Efter Urbans bortgång 
har Kenneth tjänstgjort som Mästare men inte officiellt installerats 
förrän nu. Därefter genomfördes en Grad I med en recipiend nämligen 
Mattias Thurgren med fadder Fredrik Karlsson från 17 Grimner som 
vår loge är fadderloge till. Vi från 15 Norheim är väldigt tacksamma 
mot Grimner som ger oss den andra brodern på ganska kort tid. Lo-
gens Belöningstecken (LBT) tilldelades bröderna, Anders Söderström 
och Mats Berg. Bo Löfgren avtackade de tidigare tjänstemännen och 
Kenneth presenterade lite senare sina nya tjänstemän. Några mindre 
ändringar, b.la. blev Peter Jonsson ny Skrivare. Avgående Skrivare 
Kjell Arpsäter och avgående Curatorerna Brr Lars-Inge och Sven-Åke 
Palmhoff tilldelades en blomsterbukett för sitt arbete av Mästaren. I 
matsalen serverade MU Anders Svensson en laxtallrik och baconlin-
dad kycklingfilé med potatiskaka. Talet till Orden svarade OL Bo Löf-
gren för där han b.la. annat talade om sin bana inom Bifrost, där han 
varit OH och numera OL. Det som mest diskuteras är paragraferna 
i konstitutionen vilka ändras över tid. Där förs diskussionen om hur 
många tior som kan finnas i orden. Det kan som högst finnas 189 tior 
vilket baserar sig på 7 % av antalet bröder i orden. 
Sju är en siffra som går igenom orden, där finns numera sju utmärkel-
ser. Man kan i portalen läsa om de olika lagar och regler som finns. I 
talet till dagens recipiend tackade M Kenneth Drott återigen 17 Grim-
ner i Oskarshamn för att de tar in nya bröder i vår loge. Hälsade Mat-
tias välkommen och hoppas han skall trivas och att han blir delaktig 
i Friheten, att han skall känna gemenskapen och lust till en egen ut-
veckling. Det är stort att bli rekommenderad av en broder och bli väl-
kommen in i Bifrostorden. Anders Svensson överlämnade en mössa 
till Bo Löfgren som han hoppades att han skulle ha på sig när han går 
på ishockey i Oskarshamn och framförallt när de möter Västervik i 
HA. Björn Andersson fadder till Kenneth Drott önskade honom lycka 
till i sitt nya ämbete och är inte ett dugg orolig än att det kommer bli 
jättebra. Dagens recipiend Mattias Thurgren tackade för att han blivit 

väl omhändertagen och 
välkommen i logen. 

Mästarebordets blommor tilldelades denna kväll Robin Hultgren, 
dessa är du mycket värd var kommentaren från Mästaren. Han tackade 
kvällens damer för hjälpen genom att ge dem några rosor var, damerna 
var Lena Hagman, Lilian Johansson och Yvonne Eriksson. Kvällen 

avslutades som vanligt med lotteri-
dragningen och kaffe o kaka.

Referent & Fotograf 
Thomas Manfredh

Nyinstallerade M Kenneth Drott 
och OL Bo Löfgren

  Norheim Västervik 15

Fr. v Mats Berg LBT, 
Anders Söderström LBT, 
M Kenneth Drott, fadder 
Fredrik Karlsson, reci-
piend Mattias Thurgren 
och OL Bo Löfgren
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Tack vare Broder Exmästare Rolf 
Johansson i Solheim, Karlstad, kan vi nu 
ta del av detta intressanta brev.
Brevet skevs 1960 och Rolf hittade det i 
samband med 14 Solheims flytt ifrån Hotell 
Savoy till Odd Fellow 2014. Det låg helt 
oskyddat längst ner i en stor trälår.
Att det klarat sig genom alla flyttar efter 
snart 55 år är bara i sig ett mirakel.
Fyra tätt skrivna sidor med sirlig skrivstil 
rörande Bifrostordens tillkomst! 
Problemet var att det inte var undertecknat 
med namn. Nu var det inte så svårt att lista 
ut vem författaren var med tanke på vad han 
skrivit om sin bakgrund. Det var nämligen  
skrivet av Ordens första Intendent, löjtnan-
ten John Einar Leonard J:son Landtgren, 
som var född 1888. Han var tillika S:t Ör-
jans förste Mästare!
En del kuvert som hittades avslöjar att han 
slutade sin yrkesbana som fängelsedirektör 
i Karlstad. Han var också med i Odd Fel-
lows då han 1921 var med och bildade 87 
Örebrohus. Troligen bodde han i Karlstad 
även på 30-talet då han varit med och star-
tat bowlingklubben Taifun 1938. Även om 
de flesta fakta är kända så är detta ett viktigt 
tidsdokument, skrivet 35 år efter Bifrostor-
dens tillblivelse! Åter, ett stort tack till Rolf 
Johansson för att du gjorde det möjligt för 
alla Bifrostbröder att få ta del av brevet! Det 
var lite knepigt att tyda allt i det handskrivna 
brevet, skrivet på lite äldre svenska än vad 
vi är vana med. Hoppas alla finner det in-
tressant! 

Örebro i mars 2019
Med broderliga hälsningar 

Anders Lord, Ordens arkivarie  

Initiativet till vår Orderns tillkommst torde 
vara att söka i Örebro, där två för Ordens 
arbete intresserade herrar, Bankdirektör 
Fredrik Larsson och Redaktör Harald Åker-
berg var bosatta.  Dessa voro tidigare med-
lemmar i en av stadens Odd Fellow loger, 
vilken undertecknad även tillhörde. Sedan 
det lyckats dem att intressera Riksdagsman 
Per-Henning Sjöblom och Direktör Carl-Er-

Minnen angående Bifrostordens tillkomst
ik Kinman båda i Stockholm sammankallad-
es i början av december 1924 till ett möte 
i Örebro för att förbereda bildandet av ett 
ordenssällskap. 
Vid mötet beslöts att konstituera sig som en 
kommmite med Fredrik Larsson som ord-
förande och C-E Kinman som sekreterare. 
I allt det förberedande arbetet för Ordens-
sällskapets tillkomst var C-E Kinman ”eld-
själen”.

Någon dag i januari 1925 uppringdes jag 
av herr Carl-Erik Kinman, som bad om ett 
besök på sitt kontor. Efter vederbörlig pre-
sentation meddelades mig att jag ombetts 
till besöket på rekommendationen av herrar 
Larsson och Åkerberg. Herr Kinman relate-
rade, vad här ovan anförts om sammankom-
sten i Örebro. Uttrycket ”eldsjäl” står dock 
helt för min räkning. 
Då jag alltid varit intresserad av Ordensar-
bete och uppslaget tilltalade mig, förklarade 
jag mig villig biträda i det förberedandet ar-
bete i mån av tid och förmåga. 

Sedan de konstitutionella och rituella förbe-
redelserna voro färdiga framlades förslagen 
för de blivande stiftarna, vilka nu voro nio st 
till antalet efter utökning med Kapten Nils 
Holmgren, D:r Sigurd Seherling, Bankdir 
Th Åkermark och Bankdir Gustaf Svensson.
Sedan förslagen preliminärt antagits, fö-
relåg ytterligare två frågor av största vikt 
nämligen
1) det blivande Ordenssällskapets namn och 
2) utseende av den första Styrande Mästa-
ren. Beträffande namn för såväl Ordens-
sällskapet, som blivande loger, bestämdes, 
att det ”heliga” sjutalet skulle vara genom-
gående. Efter livliga diskussioner enades 

att namnet Bifrost trots 
en del betänkligheter, då 
tidigare fanns en Frimu-
rarloge med detta namn. 
Beträffande Ordenssäll-
skapets blivande Styrande 
Mästare, ansågs lämpligt, 
att få en prominent person 
till detta ämbete. Efter un-
derhandlingar, åtog sig tf 
Chefen för Kungliga För-
säkringsrådet Oskar Fri-
tiof Enbom uppdraget att 
bliva Ordenssällskapets 
Styrande Mästare. För 
att de blivande stiftarna 
skulle vederbörligen pre-

senteras för den blivande Styrande Mästa-
ren ordnade C-E Kinman med en middag på 
Operakällaren. 
Det visade sig, att hr Enbom var en fint bild-
ad man, som vi då och allt framgent kommer 
trivas tillsammans med. Sedan alla förbere-
delser voro vidtagna bestämdes att Ordens-
sällskapet skulle konstitueras den 1 april 
1925. Efter underhandlingar beslöts förläg-

ga Ordensarbetet till Stallmästaregården, 
där innehavaren ställde gamla tingssalen 
med tillhörande smårum till vårt förfogande. 

Den 1 april 1925 samlades samtliga Stifta-
re, varvid Ordenssällskapet vederbörligen 
konstituerades, ritus och allmänna bestäm-
melser godkändes samt upplästes Stiftel-
seurkunden som godkändes och underteck-
nades. Härefter installerades stiftarna i sina 
ämbeten. Omedelbart efter denna högtidliga 
akt instituerades vårt Ordenssällskaps för-
sta grundloge med namnet St Örjan och med 
undertecknad som Mästare.

Som innehavare av de olika logebefattning-
arna utsågs stiftare. I den följande recep-
tionen i 1: a graden upptogs ca 20 st nya 
medlemmar. Under den följande festmålti-
den blev stämmningen hög och belåtenhe-
ten hos alla var allmän. För att ytterligare 
höja stämmningen vid våra brödramåltider 
engagerades en sångkvartett, vilket med-
lemmar fingo recipiera som tjänande brö-
der. Den tillsatta propagandakommisionens 
arbete forcerades i allt för hög grad för att 
praktiskt kunna utföra br Ordensmarskalken 
Kinmans högtflygande utbyggnadsplaner. 
Beslutet om att undertecknad under som-
maren skulle företaga en omfattande orga-
nisationsresa blev dock skrinlagd sedan jag 
för Ordensmarskalken framhållit, att det 
nystartade Ordenssällskapet ej kunde vid-
kännas en så stor omkostnad som det belopp 
vilket anslagits för ändamålet. Däremot fö-
retogs en resa till resp. Örebro och Väster-
ås, där förberedelser redan voro vidtagna 
för grundlogebildningar. I dessa två städer 
instituerades under hösten 1925 logen Nr 2 
Eyrabro i Örebro och logen Nr 3 Aroshus i 
Västerås. Vid båda tillfällen deltogo om jag 
ej minnes fel, samtliga Stiftare och en del S:t 
Örjansbröder. 

Institueringen av dessa båda loger var en 
högtidlighet av stora mått och kvarlämna-
de ett varaktigt minne. Så fortlöpte arbetet 
kontinuerligt för min del till hösten 1926, då 
jag beslöt lämna Stockholm för att återgå till 
min fångvårdstjänst med placering i Gävle. 
I följd härav avsade jag mina befattningar 
som Ordensällskapets Intendent och Mästa-
re i S:t Örjan. Då jag senare under år 1927, 
fann det allt för betungande, att tillhöra ej 
mindre än sex st Ordenssällskap, anhöll jag 
om utträde ur tre st, däribland Bifrostor-
dern. 

Nu på gamla dagar efter 33 års bortvaro 
har jag åter fått kontakt med vår Orden, då 
i Karlstad finnes en loge nr 14 Solheim och 
jag är både tacksam och glad över att på 
nytt blivit intagen i Bifrostorden och i min 
gamla grad.

Karlstad i november 1960
Med Ordens hälsning

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 29 mars 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 36
Recipiender: Ulf Göthberg, Henrik Johansson 17 Grimner
Gäst: Erik Svensson 17 Grimner som är fadder till Henrik

Fr. v Fadder Roger Oskars-
son, rec. Ulf Göthberg, M 

Kenneth Drott, rec. Henrik 
Johansson och fadder/gäst 

Erik Svensson

36 bröder samlades i 15 Nor-
heim, fredagen den 29 mars 
2019 till en loge för att delge 
två sökande till Vänskapens 
Grad. Denna kväll visar också att vi är ett brödraskap över gränserna, 
för ikväll hade vi glädjen att kunna medverka till att Henrik Johansson 
broder från 17 Grimner som valt att gå vidare inom vår Orden via att 
ta sin andra grad i Västervik. Ibland passar inte tiden i sin egen loge 
utan då får man titta på vad som finns i närliggande loger. 15 Norheim 
är ju fadderloge till 17 Grimner så vi är glada att kunna hjälpa våra 
bröder från söder. Vår Mästare Kenneth Drott har fått idé från annan 
loge om att när man har haft bröder som fått grad i storlogen att man 
vid nästa hemmagrad presenterade dem då. Nu hade vi tre bröder som 
blivit storlogebröder, nämligen Lars Pettersson, Lars Andersson och 
Anders Svensson, de hedrades av de närvarande bröderna, detta kom-
mer att bli en återkommande aktivitet vid våra gradgivningar. Vår gäst 
Erik Svensson från 17 Grimner tackade för en fin gradgivning och 
framförde hälsningar från sin LM Johan Brundin. Väl i matsalen där 
munskänken dukat upp med en sill entré och Wallenbergare med till-
behör inleddes den med att Broder Anders Söderström presenterade 
några Whiskey sorter. FSM Mårten Frej svarade denna kväll för talet 
till Orden, där enligt han var kvällens gradgivning den viktigaste inom 
orden, nämligen Vänskapens Grad. Den visar hur du bör förhålla dig 
till din vän. Även Mästaren Kenneth Drott i sitt tal till recipienderna 
hur viktig denna grad är: Vänskapen uttrycker det viktigaste, den är en 
oumbärlig del av vår Orden. Uttryckte också glädjen i att våra bröder 
från 17 Grimner passade på att få sin Vänskaps Grad i grannlogen 15 
Norheim. Några bröder därifrån har ju även varit faddrar till nya brö-
der i 15 Norheim. Ett mycket trevligt samarbete. Vän stöttar och ger 
trygghet även i motgång den ger tillit. Ulf Göthberg som denna kväll 
var en av recipienderna tackade för en trevlig gradgivning och både 
han och Henrik Johansson var glada för att blivit delgivna Vänska-
pens Grad. De hoppades att båda logerna skulle gå en ljus framtid till 
mötes med många trevliga sammankomster. Mästarbordets blommor 
gavs denna kväll till Jan Söder som blivit ersättare som belysnings-
anvarig och fick ställa upp ikväll och han hjälpte även till vid senaste 
storlogeträffen. Mästaren har dessutom ett trevligt uppdrag nämligen 
att ge de hjälpande damerna två rosor denna kväll och en Bamsekram, 
de lyckliga denna kväll var Lillemor Cederlöv, Eva Kaaunnisaar, He-
len Andersson och Camilla Andersson Sjöberg, den sist nämnda blev 
även lycklig vinnare av en whiskyflaska vid den efterföljande lott-
dragningen som sig bör var en av de sista aktiviteterna tillsammans 
med kaffe och kaka vid en i övrigt trevlig kväll för de närvarande 36 
bröderna.

Referent Thomas Manfredh. Fotograf Anders Söderström
BIFROST

    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Lördagen den 27 april 2019
Antal besökare inkl. recipiend: 38
Recipiend: Stefan Bohm
Gäst: ExM Lars Pettersson 21 Midgård

Peter Jonsson delar ut 
Mästarebordets blommor till 

Kenneth Drott

För ovanlighetens skull är vi 
på plats i Ordenshuset på lör-
dag förmiddag, det har jag 
förutom vid storlogens möten 
inte varit någon gång under 
mina snart 10 år i logen. Halv tio kom de första bröderna och började 
iordningställa kapitelsal och matsal. Väl insuttna i kapitelsalen löper 
gradgivningen smidigt och mycket bra. Under ordet fritt får br Ben-
ny Engslinder visa upp sitt nya gradband eftersom han är nybliven 
”sjua” och br Kent Svensson mottager standar och blommor då han 
fyllt 70år. Vid brödramåltiden bjuder T Björn Alm på skönsång i form 
av snapsvisor. Han följer sen upp det med talet till Orden. Han talade 
om vad Orden betytt för honom och hur viktigt det är att vi ”försö-
ker göra verkstad av det vi säger i kapitelsalen”. Idag hade vår IL 
Thomas Manfredh ordnat med maten, bland annat grillat ute i regnet. 
Mycket gott var det! M Kenneth Drott håller talet till recipienden. 
Han talar om kunskap men även om vänskap och frihet och hur de 
tre dygderna och graderna är grundvalen i ”Bifrostandan”. Recipien-
dens tacktal levererades bra och kärnfullt. Han ser med spänning fram 
emot att få uppleva sin nya grad som besökande broder för att kunna 
reflektera över alla de kloka ord han hört idag. Tal hölls sen av ExM 
Lars Pettersson 21 Midgård, br Kent Svensson m.fl. När det var dags 
för Mästarebordets blommor så kuppade vår S Peter Jonsson. Han 
hade konspirerat med ett par bröder och delade ut dem i stället för M. 
Till vem? Till Mästaren själv såklart! Ett mycket uppskattat tilltag. M 
tog sen tillbaka kommandot och delade ut blommor och kramar till 
Norhild-damerna som tack för den fina hjälpen med servering mm. 
Dagen avslutades med dragning i lotteriet och referenten lyckades för 
en gångs skull få med sig en vinst hem.

Referent Michael Steiner. Fotograf Anders Söderström
BIFROST

    
FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad med parentation
Datum: Tisdagen den 19 februari 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 37 
Recipiender: Niklas Borgenäs, William Carehag 
Gäster: SLM Björn Torstenius, Andreas Lagerlöf 32 Runrike

SLM Björn Torstenius, 
Mästare Claes-Göran 
Hörnqvist med nyupptagna 
bröderna Niklas Borgenäs 
och William Carehag

Runheims Ordenslokal i 
Scoutlokalen, Fjällvik Viksjö 
var denna dag dekorerad i 

frihetens färger. Så snart det var dags träffades vi alla i kapitelsalen 
för en gradgivning i Grad I. Kvällens sammanträde i bestod, kan 
man säga, i tre delar. Först en Parentation över broder Eric Jans-
son, gradgivning i Frihetens Grad samt återinstallation av Mästare 
Claes-Göran Hörnqvist och installation av direktoriet för verksam-
hetsåret 2019. Efter den stämningsfulla ritusen, följde utdelandet av 
fadderbrev till Joakim Lundin och Lars Lundin. Mästaren överläm-
nade ordet till Storlogens Mästare Björn Torstenius som tilldelade 
Stig-Göran Björkman och Lennart Eriksson Logernas belöningsteck-
en för sina arbeten inom direktoriet. Vid brödramåltiden höll Bror 
Strandberg ett minnestal över vår bortgångne broder Eric Jansson. 

  Runheim Järfälla16
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OD- och Mästaremöte i Kalmar den 8-10 mars
2019 års Mästaremöte var förlagt till 
Kalmar. Logen 28 Gondler inledde 
med logeafton i vänskapens grad på 
fredagen, där totalt 94 bröder var an-
mälda. En bra start på det efterföljan-
de Mästaremötet under lördagen och 
söndagen. OSM Patrick G Lundeberg 
hade ett planerat förhinder att vara 
på plats denna helg. En varm hälsning 
från Patrick fick vi via OSSM Thommy 
Brännström som startade Mästaremö-
tet. Efter upprop och information kring 
schemat för helgen, så startade vi en 
kreativ helg tillsammans. 

OM Hans Wallberg informerade kring 
uppdelningen av grupper med följande 
innehåll:
Rekvisita & regalier: OI, OH, OK
Brödravård: OC, OL, OM
Rekrytering: OSSM
Marknadsföring/Hemsidor: OR

Dessa olika stationer blev till stor belåten-
het för närvarande Mästare. Information, 
frågor, tillämpningar och framför, allt 
erfarenheter kunde här ventileras. Detta 
stärker vår Orden.
ExM Tomas Hellsten presenterade en 
summering av framförda åsikter vid in-
tervjuerna vintern och våren 2018. Vid 
förra årets Mästaremöte presenterades 
delrapporten. Deltagarna fick samman-
ställningen med de olika frågorna och 
svaren. Svaren, kommentarer och åsikter 
från 351 Bröder som har tagit sig tid till, 
att med sina svar och kommentarer, bidrag 
till logernas och vår Ordens utveckling. 
Mästarna indelades i nio grupper med frå-
geställningarna och erfarenheterna i res-

pektive loge företogs. Redovisningen från 
respektive grupp skall ske på söndagens 
förmiddag, vilket jag återkommer till. 

Under lördagens samkväm samlades del-
tagarna till promenad från hotellet till 
Kalmar läns museum. Vid detta besök 
fick vi information om museet och histo-
riska vingslag om Kalmar. Efter en utsökt 
måltid följde ett quiz med luriga frågor. 
Det blev jämt mellan lagen, och en ut-
slagstävling för att få fram vinnarna blev 
en lång föreställning. Det finns mycket 
allmänbildning bland deltagarna. För de 
som kände för ett besök på museet fick 
chansen innan vi gick tillbaka till hotellet. 
Ett stort tack till de bröder i Kalmarlogen 
som bearbetat programpunkten denna 
lördagskväll.

På söndagen startade vi med att Kent An-
dersson berättade kring utvecklingen i 
den nya portalen och hur arbetet hitintills 
gått. Nästa punkt: Redovisningarna från 
grupparbetena. En synpunkt som är viktig 
i vår Orden är högtidligheten kring våra 
gradgivningar, samt tydligheten med att 
rätt information framförs till presumtiva 
bröder, så att de känner till kostnader med 
mera. Några fler axplock av synpunkter 
från grupperna lydde:
Aktiv antagningskommitté.

En broder lämnas aldrig ensam – detta 
är ALLAS ansvar.

Inte ett affärsnätverk – gör detta klart 
från början.

Raska igenom lotteriet, ”dubbla vinster” 
på varje nummer.

Efter att alla grupper redovisat klart var 
det dags för OD från sina respektive an-
svarsområden framträda. 

OL Bo Löfgren gick genom propositionen 
kring utökandet av antalet i bröder som 
kan inneha Grad X och därmed Rikslo-
gen. Propositionen skall behandlas på två 
följande Riksting, med start i år. 

OR Fredric Björk meddelade att en inbju-
dan till logernas skattmästare kommer att 
skickas ut, där Ordens revisor Erik Åhs-
berg kommer att leda en utbildningsdag, 
inom respektive Storloge område. Fredric 
informerade också en oförändrad årsav-
gift till Orden. OK Olavi Ollikainen tog 
upp hur han önskade ansökningshandling-
arna skall hanteras.

OH Tomas Östman informerade att ny 
arkivarie är utsedd och det är broder An-
ders Lord som tillsammans med Tomas 
Risberg arbetar med materialet som skall 
vidare till Riksarkivet i Örebro. 

OM Hans Wallberg pratade om den kom-
mande Rikstinget i Södertälje. Han infor-
merade om kommande Mästaremöte: 
År 2020 i Västervik, samt år 2021 i Nykö-
ping. Precis när han var klar, så blev det 
allsång i salen och ett fyrfaldigt leve. Bro-
der Hans fyllde nämligen år den 11 mars. 

OSSM Thommy Brännström avslutade 
och tackade för fina kreativa dagar i Kal-
mar. 

Referent & Fotograf Mats Hyltén

Samlingsbild på deltagarna vid OD- 
och Mästaremötet i Kalmar

BDRs Preses, Berit Olssons, tal vid Rikstingsbanketten 
Ordens Styrande Mästare 
Mina systrar
Bifrostbröder
Övriga festdeltagare

STORT TACK! till alla Torkilds Bröder 
och de Systrar som arbetat med förbere-
delserna inför denna Bifrosthelg. 
Jag tillhör Damlogen Modgunn, som in-
stiftades 1994.  Logen fyller alltså 25 år i 
år och jag har varit med ända ifrån början. 

I dag har jag fått Veterantecknet.  
Det är jag så glad för.
Vem är då Modgunn?
Modgunn är en av Asynjorna i den nord-

iska mytologin. De är vackra, vänliga, 
hjälpsamma och varje asynja är speciellt 
kunnig inom något område.
Väktare vid den guldtäckta Gjallarbron 
är den sturska asynjan Modgunn. Gjallar-
bron går över sjön Gjöll från de levandes 
värld till dödsriket, Hel. Modgunn frågar 
alla som vill komma in om deras namn 
och ätt.

Att vara med i ett ordenssällskap är ju inte 
som att vara med i någon vanlig förening. 
Vi har vår Ritus, Grader, löften och det är 
ju lite hemligt och mystiskt.
Språket och orden vi har i vår Ritus kan 
upplevas som lite gammeldags ibland, 

men jag anser att det berikar vårt språk, att 
vi bidrar i viss mån med att bevara gamla 
ord, som vi inte använder till vardags. Det 
är definitivt inget SMS-språk vi använder 
i våra texter och verser. En del kanske 
tycker att vi ska modernisera oss och byta 
ut en del ord och fraser till nyare ord, men 
jag tycker att det är en del av själen i vår 
Ritus.

Vår tid som vi lever i nu är väldigt hektisk 
och prestationskrävande. Vi omges av in-
formationsflöden från hela världen och vi 
är nåbara dygnet runt, via mobiler och alla 
sociala medier. Hjärnan får liksom aldrig 
koppla av och detta är mycket stressande.
Att få komma in i en kapitelsal, sätta sig 
ned bredvid sina Systrar och uppleva allt 
det finstämda och den rogivande atmosfä-
ren är helt fantastiskt. Man kommer in i 
en annan värld och får stänga verkligheten 
ute för en stund. Detta är läkande för min 
själ med denna kontemplation, att vara 
stilla och tömma huvudet på tankar och 
bara andas in atmosfären. 

Den vänskap som växer fram mellan alla 
Systrar är unik. Vi delar både glädje och 
sorg. Systrarna och Bröderna finns där för 
en om du behöver hjälp och stöd i svåra 
situationer.

Så ni som inte ännu är med i någon 
Dam-eller Herrloge, ta möjligheten om 
ni får den att gå med. Ni kommer inte 
att ångra er. Dessutom så får man träffa 
människor från hela landet, man får så 
många vänner och det är berikande.
Jag vill avsluta med att utbringa en skål för 
Bifrostorden och dess Damloger. SKÅL!

Berit Olsson Preses BDR

Inbjuder till Bifrostmästerskapet i golf 2019
lördagen den 7 september på Degeberga Widtsköfle GK 

TÄVLINGSBESTÄMMELSER:
 Tävlingen genomförs i tre klasser och är öppen för bröder, systrar och 
 presumtiva medlemmar (deltar ej i tävling om vandringspris).
 Herr en klass, Dam en klass och Bästa Loge,  Tremanna lag. 
 Spelform för samtliga klasser: 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 enskilt med 325 Sek.   
 vid incheckning på golfbanan. Bokning golfbil sker genom enskild försorg.

 Samling med fika och information sker på DWGK från kl 09:00 
 Första start 10:00 
 Anmälan på medlemsportalen senast 15 augusti alternativt till 
 Mikael Edel, edel.mikael@bredband.netalt eller tel. 0709-42 30 39 
 Ange: Namn, Golf-ID, Loge, Tee (Gul, Röd)

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

 kl 19:00 Insläpp från 17:30
Pris 300 sek för middag betalas kontant vid ankomst till Logen.

Meny: Förrätt: Klassisk Toast Skagen. Varmrätt: Rosmarinmarinerad kycklingfilé 
med råstekt potatis och rosépepparsås. Kaffe med tårta

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

Logen 33 Danheim

Logen 33 Danheim
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VÄXJÖ – Europas 
grönaste stad med 
cirka 91 000 invå-
nare, är en spän-
nande kombination 
av småstadsidyll, 
universitetsstad och 
nöjesmetropol. Den 
har också en stolt 
idrottstradition att 
värna och utveckla. 

Växjö – Sveriges 
grönaste stad
Foto: Mats Samuelsson

På senare år har maten en alldeles särskild plats i Växjös 
hjärta, vilket skapats genom den årliga matmarknaden 
med många lokala matproducenter. City bjuder på shop-
ping, mysiga caféer och andra mötesplatser.
Mitt i staden ligger Växjösjön omgiven av lummig grön-
ska och populära gång och cykelvägar. Intill Växjösjön 
hittar det världsunika Emigrantinstitutet och Smålands 
Museum – Sveriges Glasmuseum. 

Få städer i Växjös storlek har ett lika omfattande kultur- 
och nöjesutbud. Konserthuset är ett av landets största, 
där bl.a. Musica Vitae, bjuder på kammarmusik i världs-
klass. Växjö Teater är en riktig raritet, där det spelas 
både teater och revy. Regionteatern Blekinge Krono-
berg är en av landets största, har egen teaterlokal och 
ger egna teaterföreställningar både för barn och vuxna. 

Andra sevärdheter i 
Växjö är Teleborgs 
Slott, som ligger i 
anslutning till Univer-
sitetet, samt Krono-
bergs Slottsruin en 
gammal Biskopsborg 
som Gustav Vasa 
intog 1543.

Teleborgs Slott
Foto: Hans Bild 

Där finns också möjlighet att åka en ångbåtstur på som-
maren. I kommunen finns 7 000 företag i en dynamisk 
blandning av storlekar och branscher, inte minst inom 
IT. Glastillverkningen i Glasriket finns på nära håll, både 
i stort och smått. Möbelrikets hjärta ligger i nordligaste 
delen av kommunen, Lammhult, där förenas lång tradition 
och djupt kunnande inom möbelhantverk med klassisk 
och nyskapande design. 
Bostadsbyggandet är omfattande, 6 000 bostäder skall 
byggas till 2025, år 2020 är målet att 50% av bostäderna 
skall vara byggda av trä. Genom att Linnéuniversitetet 
fått en kraftig utveckling genom åren har studentbostäder-
na byggts ut mer och mer. 

Växjö och logen 34 Linnéus

Carl von Linné
Foto: Hans Bild

Hösten 2011 bestämde jag mig för att gå med i den organi-
sation som hade bildats med mål att starta en Bifrostloge i 
Växjö. Det var då en 8–10 personer som träffades vid ett antal 
tillfällen, med stöd av bland annat N-G Johnsson, Jon Asp och 
Sten Sjödahl. Eftersom vi inte hade någon loge i Växjö och 10 
Withala skulle vara vår fadder för att få igång verksamheten 
så blev jag antagen i Bifrostorden i Withala den 24 februari 
2012. Tyvärr inträffade en tragisk händelse innan jag körde 
till Vetlanda, den tilltänkta Mästaren i Linneus, Bo Larsson, 
som skulle åkt med mig, blev påkörd på ett övergångsställe en 
timme innan vi skulle köra och avled efter några dagar. 
Vi hamnade i en svår situation, skulle vi inte få igång vår 
loge på grund av detta, sorgen över vad som hänt Bo var be-
dövande. Men vi ville inte svika Bosses dröm om att en loge 
skulle starta i Växjö. Sten Sjödahl lovade att ställa upp som 
Mästare under tre år, och vi andra tillsammans med Withala 
kämpade hårt och vi kunde hälsa hela Bifrostorganisationen 
välkommen till vår invigning den 20 oktober 2012.Samtidigt 
startade också våra Bifrostsystrar sin verksamhet under loge-
namnet Linnean. 

Det var ett enormt arbete att ordna detta, vi var inte så många 
bröder i logen, men tack vare all hjälp från Withala och från 
Bifrostordens direktorium, lyckades vi klara arrangemanget. 

Vi hade mycket provisoriska lokaler de första åren, ett väldigt 
slit att varje gång att täcka för alla fönster och väggar i rött 
tyg. Köra rekvisita på en släpkärra fram och tillbaka 30 km, 
och materialet förvarades på ett höslinne i en ladugård, en 
del fick vi ha i en hyresgästs klädkammare, Vi fick inte göra 
några förändringar i huset som ägdes av en stiftelse. Som tur 
var lyckades vi efter ett par år få möjlighet att få komma in 
i Frimurarhusets lokaler och slapp köra rekvisitan, som hade 
slitits mycket p.g.a. de ideliga transporterna. Nu kunde vi ha 
dem i samma hus, även om det var trångt. 

Vi ökade vår brödraskara i vår Orden när vi fick bättre lo-
kaler, och i fjol kunde vi genomföra vår första gradgivning 
med egna tjänstemän. Vi har i skrivande stund 43 bröder i 
logen, och vi har aldrig hittills aldrig genomfört en Loge utan 
reception, vilket känns bra. Det som känns extra roligt, är att 
vi fått med både yngre och lite äldre bröder som är positiva 
och skapar en bra stämning i logen, både i kapitelsalen och 
vid brödramåltiden. Och vi jobbar envist på att bli större och 
bättre hela tiden, men inte slarva med kvaliteten i det vi gör. 
Jag gissar att vi har den lägsta medelåldern av samtliga loger 
i Bifrostsverige. Vi hälsar med glädje alla som vill komma 
och besöka oss på våra Bifrostkvällar.

Hans Bild

En Linnéusbroders betraktelse 
från dåtid till nutid

Den Svenska Tanten 
– en bronsstaty 
av Susanna Arwins
blickar ut mot 
universitetsområdet

Foto: Hans Bild

Växjö jobbar hårt med att få en bättre miljö, i samverkan med med-
borgarna, företag och organisationer, och fått flera internationella 
utmärkelser för detta. Exempel på detta är, att fjärrvärmen till 99% 
idag består av Biobränsle, vidare har stora insatser gjorts för att rena 
de sjöar som omger staden. Sorteringen av avfall är omfattande och 
byggs ut hela tiden. Intresset från omvärlden är stort för vad Växjö 
gör på miljösidan och 2007 beskrev brittiska BBC Växjö som Europas 
grönaste stad, vilket sedan blivit stadens varumärke. 

Arenastaden är en storsatsning där man samlat arenor för fotboll, is-
hockey, innebandy, friidrott m.m. Träningslokaler för motionärer finns 
också. Växjö har flera elitföreningar inom idrott ex. Östers IF, Växjö 
DFF, Växjö Lakers och Växjö Vipers. 

Några kända personer med Växjö anknytning kan nämnas veten-
skapsmannen Carl von Linné, Hovsångerskan Christina Nils-
son, författarinnan Elin Wägner och författaren Pär Lagerkvist. 
Friidrottsstjärnan Carolina Klüft, tennisspelaren Mats Wilander, 
pianisten Per Tengstrand, musikgruppen The Ark och Melody 
Club är också kända Växjöprofiler.

Lite om Växjös historia 
Växjö – platsen vid sjöarna där vägarna mötas

Växjö stad
Fotograf 
Mats Samuelsson

I slutet på 1000-ta-
let kom enligt 
legenden den eng-
elske missionären 
Sigfrid som den för-
ste kristne budbära-

ren till hednalandet Sverige och Växjö, han byggde stadens första 
kyrka som på 1170 talet ersattes av en stenkyrka, ursprunget till 
dagens domkyrka.1342 fick Växjö sina stadsrättigheter av kung 
Magnus Eriksson. 
År 1542 gjorde bönderna i Småland, under ledning av Nils Dacke, 
uppror mot Gustav Vasas skattepålagor. Upproret kom att kallas 
Dackefejden. Växjö har brunnit ett flertal gånger men alltid byggts 
upp igen. Staden har lång tradition som skolstad, residensstad, 
handelsstad och stiftsstad och fram till början av 1990 talet även 
garnisonsstad. Hans Bild

Logen 33 DanheimLogen 34 Linnéus

Spegelbollen i Växjösjön    Foto: Mats Samuelsson
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Därefter utbringades en minnesskål till Eric. Talet till vår Orden 
hölls av SLM Björn Torstenius. Talet till recipienderna hölls av 
Mästare Claes-Göran Hörnqvist.
 

Referent & Fotograf Roland Ljungkvist

SLM Björn 
Torstenius vid 
talet till Orden

Avtackning av våra fantas-
tiska Modgunnsystrar som 

är behjälpliga i kök och med 
servering. MU Kjell Hestad 

och M Claes-Göran Hörnqvist

Fortsättning från sidan 26

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad 
Datum: Fredagen den 29 mars 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 33
Recipiender: Frank Ekmosse, Halvar Jonsson
Gäster: IOEM Tom Stjernschantz 5 Åsagård, OK Olavi Ollikainen, 
SLM Heimdal Björn Torstenius, Göran Mattisson, Mikael Ollikainen, 
Ulf Söderqvist 4 Valhall

Bakre raden OK Olavi Ollikainen, 
M Roland Johansson och SLM 

Björn Torstenius. 
Främre raden kvällens recipiender

FSM Roland Johansson fick idag age-
ra Mästare för första gången. Nästan 
alla övriga tjänstgörande bröder var 
också nya på sina poster. Nervositeten var därför stor när vi övade innan 
gradgivningen. Men på gradgivningen genomförde alla sina åtaganden 
med bravur. OK Olavi Ollikainen och SLM Björn Torstenius kallade 
fram broder Kettil Saxlund för att få mottaga Logernas Belöningstecken 
för sina goda insatser. Den utmärkta middagen där munskänken Kjell 
Hestad assisterades av damer från damlogen Modgunn förlöpte som 
vanligt både stilfullt och med mycken trivsel och gemyt. Talet till Orden 
hölls av OK Olavi Ollikainen, och talet till recipienderna av SLM Björn 
Torstenius. Frank Ekmosse höll recipiendernas svarstal. Alla mycket 
tänkvärda o bra tal. Mästarbordets blommor gavs till Kjell Lindqvist för 
sin premiärinsats som IL. Vi är alltid väldigt glada att Modgunns damer 
hjälper oss med serveringen, så de tackar vi speciellt för.

Referent & Fotograf 
M Claes-Göran Hörnqvist

Fr. v OK Olavi Ollikainen, da-
gens M Roland Johansson, SLM 
Björn Torstenius samt den för 
dagen tjänstledige M Claes-
Göran Hörnqvist

Bröder i väntan på gradgivning

  Runheim Järfälla16
    FAKTARUTA

Grad I: Frihetens Grad samt installation 
Datum: Fredagen den 8 februari 2019 
Antal besökare inkl. recipiender: 75 
Recipiender/faddrar: Johan Löfqvist/Tommy B Johansson, Lucas 
Stavervik/Mikael Karlsson, Fredrik Svensson/Erik Svenson, Fredrik 
Jonsson/Erik Svenson, Bo Lindström/Tomas Ekstam 
Gäster: OL Bo Löfgren, OI Allan Jensen 

Fr. v OL Bo Löfgren, 
Bo Lindström, Lucas 
Stavervik, LM Johan 
Brundin, Johan Löf-
qvist, Fredrik Jonsson, 
Fredrik Svensson och 
OI Allan Jensen

Logekapitlet denna 
kväll startade i sorgens 

tecken då LM Johan Brundin började med att påkalla en tyst minut 
för broder Sören Larsson som nyligen avlidit och därmed lämnat 17 
Grimners brödraskara. Efter hyllningen till vår avlidne broder så fort-
satte kapitlet med intåg av två IOHV nämligen OL Bo Löfgren och 
OI Allan Jensen, som därmed hedrade logen med sin närvaro denna 
logekväll. De fem recipienderna som denna kväll sökte inträde i vår 
loge och vår Orden upptogs sedan högtidligen i Frihetens Grad och 
delgavs så Ordens lära om friheten. Efter att det till kvällens faddrar 
överlämnats fadderbrev samt ett tack från LM för att de bidragit med 
nya bröder, så intog OI tillsammans med OL kapitelsalens golv. OI lät 
där kalla fram de bröder som utsetts till att föräras med olika utmär-
kelsetecken för visat intresse och förtjänstfullt arbete för logen. Detta 
innebar att Lennart I Nilsson pryddes med LBT, samt att bröderna Ulf 
Gustafsson, Roger Tarsén och Krister Hellström förärades med LHT 
av OI och med bistånd av OL. När så LM kommit till den punkten att 
han förklarade det gångna verksamhetsåret för avslutat, så steg FSM 
Petter Sandstedt upp och höll ett kort tacktal till M för hans insats för 
logen under det gångna året, samt överlämnade en blomma som bevis 
på logens uppskattning för det arbete han lagt ner. Därefter var det åter 
dags för OI att ta kapitelsalens golv i besittning och läste där upp ett 
nytt förordnande som LM för Johan Brundin, som nu installerades för 
en ny tvåårsperiod som LM. 
Vid brödramåltiden, som började med att Grimnersången sjöngs uni-
sont av bröderna, så hölls talet till Orden av OI Allan Jensen. Han 
började med att utbrista, att äntligen ha fått komma och uppleva en 
gradgivning hos 17 Grimner i vår fina kapitelsal och fastighet. Han 
talade sedan vidare lite om vad som händer inom Orden, samt om för-
beredelserna inför Ordens 100 års jubileum 2025. LM höll sedan talet 
till kvällens nyintagna bröder, där han förutom att välkomna dem i 
vår krets, även höll en genomgång av de olika gradbandens betydelse. 
Faddrarna till kvällens nya länkar fick sedan göra en kort presentation 
av sin respektive adept, innan en av recipienderna, nämligen Fredrik 
Svensson, framförde recipiendernas tacktal i vilket han bl.a. tyckte 
sig ha börjat på ett nytt kapitel i sitt liv i samband med sitt inträde i 
Bifrostorden. Den blomsterutdelning som sedan vidtog började med 
att LM kallade fram Roy H Nilsson och med en blomsterbukett tacka-
de honom för de 12 år som Bifrostseniorernas ordf. som han nyligen i 
samband med logens årsmöte avslutat. Gratulationerna fortsatte sedan 
med Arne Nilsson som nyligen fyllt ett antal jämna år, samt med Sven 
Kristiansson som räknat från denna logekväll om två dagar skulle fyl-
la 90 år men som redan nu denna kväll hyllades av logens bröder 
med både blommor, sång och hurrarop. Broder Sven som har med-
lemsnummer 1 i 17 Grimner och som varit med från start som en av 
instiftarna av logen, började sin bana med inträde i 15 Norheim 1963, 
och har en i övrigt diger meritlista. LM i 17 Grimner, SLM Gotheim, 

  Grimner Oskarshamn17
Ex-OL, Ex-OH, IOEM, IOFT, ILHT, IOVT, IOJT. I samband med sin 
90-årsdag blir han också hedersledamot i 17 Grimner. De sista bröder 
som blomsterbelönades denna kväll blev två av de bröder som tidigare 
under kapitlet avgått från sina uppdrag i logens direktorie. Dessa två 
var Uno Andersson och undertecknad referent Jan-Eric Carlsson som 
för detta fick dela på Mästarbordets blommor. OL Bo Löfgren talade 
lite om den fond som han inrättat, och vars målsättning är att kunna 
nyttjas för framtida underhåll av framför allt Grimnerhusets kapitelsal 
och matsal. Han såg det som en fördel om de bröder som i dag har an-
delar i Grimnerhuset i stället överför dessa till hans nyinrättade fond. 
Det lotteri som sedan avslutade kvällen innebar ett jublande antal brö-
der som denna kväll hade tumme med fru Fortuna. 

Referent & Fotograf Jan-Eric Carlsson

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad 
Datum: Fredagen den 15 mars 2019 
Antal besökare inkl. recipiender: 57 
Recipiender: Pär Henriksson, Ulf Johansson, Per Tingström

Fr. v LM Johan Brun-
din med recipienderna 
Pär Henriksson, Ulf 
Johansson, Per Ting-
ström

Denna fredag när IK 
Oskarshamn spelar 
borta på Hovet i Stock-
holm mot AIK i den 

kvalserie som event. kan handla om en framtida plats i SHL, så har 
M i 17 Grimner även kallat till gradgivning i Vänskapens Grad. Tre 
recipiender hade hörsammat kallelsen och upptogs, efter att ha under-
kastats Ordens vänskapsprov, högtidligen i Vänskapens Grad.  
Vid brödramåltiden så hölls talet till Orden av LM. Han berättade 
där om det Mästaremöte som nyligen hållits i Kalmar, att 28 Gondler 
nästa år står som värd för Ordens Riksting, och att 17 Grimner år 
2022 är arrangör för OD:s mästarmöte, samt att det år 2023 åter är 
dags för 17 Grimner att arrangera ett Riksting. LM höll även talet till 
kvällens recipiender, där han bl.a. vävde in några citat om vänskapen. 
Per Tingström höll tacktalet för kvällens recipiender. Han sade bl.a. 
att den vänskap han kände av inom logen gav honom goda energier, 
och han såg fram emot deras fortsatta vandring inom vår Orden. Sk 
Lars-Olof Sand informerade att kvällens insamling i kapitelsalen efter 
avrundning uppåt och dubblering från logens sida hade givit 3 000 
kr. Pengar som direktoriet beslutat skall skänkas till Oscarsgymnasiet 
i Oskarshamn för att stödja den satsning som de gör för behövande 
ungdomar i bl.a. Estland.  
Stefan Palmberg hade fyllt jämna år och förärades som brukligt är 
med både blommor och Bifroststandar av LM, medan bröderna stäm-
de i med hurrarop för jubilaren. Mästarebordets blommor gick denna 
kväll till Lars Yvell och Erik Svenson som båda debuterat på nya pos-
ter i kvällens tjänstgörande direktorie. Som vanligt jublade sedan ett 
antal nöjda bröder över sina vinster i lotteridragningen, och på Hovet 
i Stockholm besegrade IK Oskarshamn AIK med 3–2! Fortsättning 
följer! 

 Referent & Fotograf Jan-Eric Carlsson
BIFROST
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    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 12 april 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 53
Recipiender: Peter Mjösberg, Oscar Kindstrand, Stefan Hällblad
Gäst: OL Bo Löfgren

53 bröder hade samlats i kapitelsalen för att se tre recipiender ta till sig 
kunskap från tjänstgörande bröder under ledning av M Johan Brundin. 
Brödramåltiden bestod av SOS (smör, ost sill) samt till varmrätt coq 
au vin. Vår broder OL Bo Löfgren gästade oss och under talet till 
Orden så berättade han om en proposition till rikstinget om ett ändrat 
beräkningssätt för att erhålla Grad X. Recipiendernas tal testade bro-
der Oscar Kindstrand våra bröder om kunskapen till våra maträtter 
som vi åt ikväll och vilken rätt som var den äldsta som människan 
konsumerat. Kyckling var äldst, därefter SOS och yngst var rabar-
berkaka som vi fick till kaffet, tydligen franskt från mitten av 1800 
talet. Mästarebordets blommor tilldelades våra två nya tjänstgörande 
bröder i rollen som YL Åke Josefsson och Sk Mats Ytterborg. Vinster-
na i lotteriet var ädla drycker samt en skänkt gåva i form av ett skepp 
gjort av Broder Krister Hellström. Vem vann det om inte vår M Johan 
Brundin, grattis!
Kvällen avslutades med div. info. Bland annat en planerad skärgårds-
tur till Runnö, torsdagen den 23 Maj tillsammans med damlogen 
Grimhild. Tack alla för en trevlig logekväll. Nu tar Grimner sommar-
lov och vi syns närmast i höst till Grad I den 13 september.

Referent & Fotograf 
Christer Bricer

Fr. v Oscar Kindstrand, M 
Johan Brundin, Peter Mjös-
berg, Stefan Hällblad

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad samt installation
Datum: Fredagen den 22 februari 2019
Antal besökande inkl. recipiender: 62
Recipiender/Fadder: Torbjörn Bergqvist/Thomas Karlsson, Thomas 
Ocsko/ Jerker Magnusson, Robert Johansen/ Christer Thunberg och 
Robert Persson/ Glenn Danielsson
Gäster: OI Allan Jensen, SLM Ulf Jaremo Gotheim

Recipiender, Faddrar, 
M, SLM, OI, nyinstal-
lerade samt avtacka-

de tjänstemän

Första logekvällen på 
ett nytt verksamhetsår 
är speciellt, och be-
tydelsen av att logen 
besöks av bröder från 
OD och SLM från 
Gotheim ger kvällen en extra härlig stämning. Att kvällen dessutom 
bjöd på en hel del, uppvaktningar, utdelningar av utmärkelser och en 
mycket speciell överraskning gjorde denna kväll extra minnesvärd. 
Mästare Sten Svensson gavs nytt förtroende och installerades av OI 
Allan Jensen, därefter meddelades logens kommande verksamhets-
års tjänstgörande och förtroendevalda bröder (själv ska jag axla den 
ärofyllda befattningen som ordinarie IL). Bröderna Sven-Erik Pers-
son, Lars-Göran Persson, Sten Holmberg och Johny Johansson upp-
vaktades för att de upptagits i Kärlekens Grad. Mästarens förslag till 
utmärkelser blev besvarade och M läste stolt upp motiveringarna till 
Brr Christer Thunberg, Christer Carlsson och Jerker Magnusson som 
numera är stolta bärare av LBT. Den än mer tyngre utmärkelsen LHT 
förärades Br Sven Hermansson. Allt detta genomfört med högsta tänk-
bara värdighet, en bättre start på sin resa inom vår Orden går knap-

  Mjölner Eslöv18
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past att få som recipiend, men nu var det en överraskning kvar innan 
brödramåltiden. En ny kudde bars fram av logens Intendent och moti-
vering börjades läsas upp av SLM Ulf Jaremo gällande LHT, helt utan 
vetskap blev M Sten Svensson totalt tagen på sängen så att säga då 
han kallades ner från podiet och bli innehavare av denna utmärkelse. 
Talen vid brödramåltiden var som vanligt givande, SLM berättade i 
sitt tal till Orden om Storlogen Gotheim, talet till recipienderna gav 
en insikt av Orden och en berättelse om gudarnas skatter från den 
nordiska gudasagan. En lång men givande kväll avslutades med kaffe, 
kaka och avec under tiden lotteriet delgav de lyckliga som fick fysiskt 
bära något med sig hem. Jag personligen bar upp min nyinköpta frack 
kvällen till ära, det var en helt ny upplevelse och den kommer bäras 
vid varje Frihetens Grad framöver.

Referent Glenn Danielsson. Fotograf Jakob Ljungstedt
BIFROST

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 22 mars 2019
Antal besökande inkl. recipiender: 51
Recipiender: Richard Andersson, Mats Nilsson, Michael Nilsson, Jan 
Nilsson, Lennart Roth Tom Sandström

Recipiender, M, 
premiärtjänstgö-
rande tjänstemän

Recipiender, Fadd-
rar, Mästare Sten 
Svensson har kall-
lat till Vänskapens 
Grad och 51 bröder 
deltog, tyvärr inga 
gäster denna kväll 
men det känns stort 
att vänskapen är så stor inom vår loge. Broder Jörgen Cefa ordnade 
trivsam samvaro med quiz för de bröder som har den lägre graden el-
ler på grund av tidsaspekten inte blivit kallade som recipiender. Ritus 
genomfördes med dess nya tjänstgörande och som ny IL är jag stolt 
över samtliga. Under ordet fritt tog broder Sven-Åke upp en förfrågan 
om levande musik i kapitelsalen, och övriga bröder ser fram emot att 
detta kan bli en verklighet. 

Dofterna från den uppdukande brödramåltiden välkomnade oss redan 
i trappen ner, italiensk buffé med allt vad det innebär av läckerheter. 
Bröderna Mats Nygren och Jörgen Åstrand blev uppvaktade med an-
ledning av sina tidigare högtidsdagar. Att hålla tal är konst i sig själv, 
men framförallt är det ett mod. Talet till Orden denna kväll bestod mer 
av att M berättade om Mästaremötet i Kalmar, enkäten och allt annat 
positivt som kom fram via arbetsgrupperna, i talet till recipienderna 
tog M vid där det slutade om gudarnas skatter. Tors hammare Mjölner, 
Odens spjut. Men i kväll handlade det om vad som finns vid Yggdra-
sils ena rot nämligen Mimers brunn, alltid lika roligt att höra om dessa 
sagor. Men nu är det så att vår Mästare är en van talare, så både modet 
och konsten stod sig väl denna kväll. Recipienden Michael Nilssons 
tal där orden bara flöt på och berörde oss. Självklart handlade talet om 
vänskap citat: - bra vänner måste inte vara perfekta, och de måste inte 
alltid vara redo att hjälpa till. Det är tillräckligt att de accepterar dig, 
är intresserade av vad som händer i ditt liv och är villiga att lyssna på 
dig. Vänskap är både en enkel och djup gåva slutcitat.

 Att vara en räddande vän och ta till sig mod fick vi bevittna via det 
föredrag som Jenny Lilja från Sjöräddningssällskapet höll. Innan vi 
fick se en video med autentiska bilder inspelat av besättningen be-
rättade hon att SSRS bedrivs på ideell bas och helt finansierat via 
medlemsavgifter, gåvor och donationer. Med cirka 2 300 medlemmar 
på 71 platser står denna organisation för 70 % av all sjöräddning i 
Sverige. Föredraget handlade om de gula båtarna i Grekland. Jenny 
var själv nere i en period om två veckor och hela uppdraget bestod 

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 12 april 2019
Antal besökande inkl recipiender: 45
Gäster: M Bo Andersen 31 Rimfaxe, Brr Jan Granholm Bengt 
Onemark Tomas Ralfsson samtliga 31 Rimfaxe
Recipiender: Lars-Göran Jönsson, Göran Ohlsson, Mats Oldhammer 
och Zdenek Tancibudek

För oss Bifrostbröder är Grad III, Kunskapens Grad och en självklar-
het att så är fallet. Men denna kväll var verkligen en kväll helt och 
hållet i kunskapens våld. Det blev faktiskt så mycket av den varan 
att en hel del inte fastnade, men gör att den nyfikne kommer att söka 
kunskapen som sipprade förbi. Ritus gav precis de kunskapssökande 
den upplysning och uppenbarelsen som dem väl förtjänade. De bröder 
med Grad I och II togs väl hand om av logevärd Tomas Karlsson. 
Bröder som inte visste fick vetenskapen om att Broder Gert-Ove Nils-
son fyllt år och därmed uppmärksammades med blommor. Talet till 
Orden stod kvällens gästande Mästare Bo Andersen för och gav oss 
kunskapen att om man inte vandrar till vännerna kommer denna väg 
växa igen av högt gräs, citat-” så sök ej sällan hans sal”.  

Recipiend Zdenek Tancibudek tackade tillsammans med övriga re-
cipiender för en fin ritus och dess nya kunskaper kvällen givit dem. 
Då var det dags att ge Er som inte var här en bråkdel av kunskapen, 
hoppas du sitter ner. Det glödande Muspelheim, den bitande kalla Ni-
felheim, kon Audhumbla, Bure, Betsla, Oden, Vile och Ve. 
Dessa är namn på platser och levande varelser i den nordiska gudasa-
gan. Jätten Ymers kropp som bars till Ginnungagaps mitt där världen 
skapades av honom och jorden av hans kött, bergen av hans benknotor 
mm. Vi fick även veta hur Oden var klädd när han besökte människor 
då han gick över bron Bifrost från Valhall. Allt detta och mycket mer 
därtill gav vår Mästare Sten Svensson oss. 

En kort paus och sedan var det dags för nästa talare, mästerfotografen 
Ingmar Skogar, en resa med bilder i vårt vackra (inte platta) Skåne. 
Kullaberg, Ven, Brösarps backar, Ale stenar, Falsterbo och naturreser-
vatet Skäralid för att nämna några av de platser bilderna var tagna. Nu 
var det som sagt kunskapens afton så självklart pratade Ingmar under 
tiden bilderna visades och det gjorde han till och med på inandningen, 
vi fick veta vad gåsen hette som flög längst fram och visade vägen, för 
Mårten gås med Nils Holgersson på sin rygg. Var och vilken byggnad 
som är originalet till Glimminge hus. Att Öresund är ett av världens 
mest trafikerade sund och mycket mer. 
Sen till sist men inte minst vet vi även nu att de nya kollekthåvarna ger 
extra klirr i kassan. Mjölner tackar ödmjukast alla närvarande bröder 
för sina bidrag, en snygg gåva av Broder Bengt Nilsson (vi har två om 
kapitelsalen är fullsatt).

Referent Glenn Danielsson

av två fartyg med en besättning på fyra vardera under drygt 12 må-
nader. Den videon var verkligen gripande och hjärtkrossande, bland 
annat fick vi se hur ena båten på yttersta gräns av sin egen säkerhet 
räddade människor ur vattnet och nära de knivskarpa klipporna. De 
fyllde verkligen båtarna till sista centimetern och förde dessa till säker 
hamn. Det är svårt att med ord beskriva vad som vi fick se, men det är 
bara att ta kontakt med SSRS så kommer de till Er loge. Stort tack till 
Jenny och SSRS för allt. Efter detta föredrag kom den utsökta vanilj 
pannacottan med jordgubbar och kaffe väl på sin plats. Och successivt 
blev luften lättare och stämningen gladare med hjälp av lotteriet. Än 
en gång levererar Bifrost och mina underbara bröder.

Referent Glenn Danielsson. Fotograf Sven-Eric Nilsson

    FAKTARUTA
Loge utan reception & installation
Datum: Onsdagen den 13 februari 2019
Antal besökande: 27 
Gäster: OI Allan Jensen, ExM Åke Ekstam 28 Gondler

OI Allan Jensen, till höger, 
tillsammans med kvällens deko-
rerade Broder Robert Östberg, 
i mitten, och Mästare Allan 
Löwenhamn

Onsdagskvällen den 13 februari 
började med ett välbesökt årsmö-

te där broder Mikael Prenler säkert och effektivt lotsade 27 närvarande 
bröder igenom årsmötesförhandlingarna.
Efter årsmötet hölls en Loge utan reception. Ritus genomfördes som 
vanligt på ett förtjänstfullt sätt. FSM Fredric Lemón tackade LM Allan 
Löwenhamn, som återvaldes på två år, för det förtjänstfulla arbete han 
lagt ned under året som Mästare. OI delade ut Logernas Belönings-
tecken till Robert Östberg. M avtackade Åke Danielsson som varit 
logens Skrivare i 14 år. Brödramåltiden i gemytlig samvaro avslutade 
en innehållsrik och minnesvärd logekväll. OI Allan Jensen, som för 
första gången besökte Gagnrad, gav i sitt tal till Orden en eloge till 
Gagnrad för våra fina lokaler och vår fina Gagnrad-anda. Jensen fram-
förde även sina tankar om det vikande antalet bröder och han påtalade 
att det är minst lika viktigt att logernas bröder försöker engagera och 
bättre ta hand om de bröder som normalt inte kommer på logeträffar-
na, som att söka nya bröder till logerna. ExM Åke Ekstam, numera 
hemmahörande i Logen 28 Gondler, gladde oss alla med sitt besök. 
Han berättade om det Riksting som Gondler kommer att arrangera i 
Kalmar 2020. Rikstinget i Kalmar sammanfaller med 500-årsfirandet 
av Gustav Wasas landstigning i Kalmar 1520.

Referent & Fotograf Sven Olsson

  Gagnrad Borlänge19

    FAKTARUTA
Grad V: Trohetens Grad 
Datum: Onsdagen den 13 mars 2019
Antal besökande inkl. recipiend: 18  
Recipiend: Robert Östberg

Onsdagskvällen den 13:e mars samlades vi, 18 bröder varav en reci-
piend i Logen 19 Gagnrad, till en som vanligt trevlig logekväll i Tro-
hetens grad. Recipienden Robert Östberg, som för kvällen även skulle 
vara munskänk var förväntansfull inför att få sin högsta grad i grund-
logen. I baren erbjöds bl. a ”körv mä brö” och tillhörande dryck innan 
vi samlades i kapitelsalen för kvällens ritus. Vi var flera tjänstgörande 
bröder som hade fått andra uppgifter eller fått nya uppgifter inom lo-
gen, och som var spända inför den ritus som skulle genomföras. Men 
som vanligt genomfördes ritus på ett fint och förtjänstfullt sätt av alla 
tjänstgörande bröder. Vid den efterföljande brödramåltiden kunde vi 
tjänstgörande bröder som fått nya eller andra befattningar slappna av 
och njuta av den goda maten och dryckerna. Recipienden Robert Öst-
berg höll ett fint och tänkvärt tal om trohet, hur viktigt det är att man är 
juste och trofast i alla skeenden i livet mot alla som man möter.
Vid brödramåltiden avtackades vår avgående skrivare Åke Danielsson 
med en stor blombukett, som han var mycket väl värd efter sina 14 år 
som skrivare inom logen Gagnrad. Åke sade i sitt tal att varje gång 
som M under ritus sade, ”Skrivare så ryckte jag till men insåg att det 
inte var mig han menade”.  Anders Mathsson tillsammans med fem 
bröder från Avesta, bröder som alla har Anders som fadder, besökte 
logen Odinsal och de har även planerat in ett besök hos logen Aros-
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    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad 
Datum: Onsdagen den 10 april 2019
Antal besökande. inkl recipiend: 17  
Recipiend: Lars-Gunnar Eriksson
Gäst: Tommy Pemer 2 Eyrabro/Havamal

Fr. v vår ålderman 
Stig Skärström, 
Tommy Pemer, 

M Allan Löwen-
hamn, recipienden 

Lars-Gunnar 
Eriksson

I den soliga men lite 
kylslagna onsdags-
kvällen, samlades 
vi som vanligt till en trevlig logekväll i Kunskapens Grad. ”Körv mä 
brö” och allehanda drycker serverades i baren innan vi tog kapitelsa-
len i besittning. Recipienden Lars-Gunnar Eriksson, var till en början 
lite spänd inför kvällens gradgivning då han skulle upptagas i Kun-
skapens Grad. 
Några av tjänstgörande bröder hade fått förhinder men ersättarna sköt-
te sig med den äran och ritus genomfördes bra och värdigt. Bl. a fick 
Åke Danielsson som avgått som S fick åter träda in som skrivare och 
dirigent och vår nye skrivare Sven Olsson fick ta sin gamla roll som 
IL. Vi var några bröder som besökte Aroshus i mars och de hade en 
fin avslutning på ritus i kapitelsalen. Vi gjorde detsamma och alla var 
överens om att det var ett stämningsfullt avslut i kapitelsalen. Kväl-
lens brödramåltid var som alltid trevlig och med mycket god mat. 
Vår eminente hjälp i köket, Anna, hade opererat sin ena fot, men med 
hjälp av några bröder så serverade hon maten på bästa sätt. 

Recipienden Lars-Gunnar Eriksson talade om hur viktigt det är med 
kunskap och att lära sig om nya saker men även att lära känna an-
dra människor och att man aldrig blir för gammal att lära sig. Broder 
Tommy Pemer från Logen 2 Eyrabro/Havamal framhöll i sitt tal vid 
brödramåltiden hur viktigt och berikande det är att besöka andra loger 
och få mera kunskap om andra loger och träffa andra bröder inom 
Bifrostorden. Han framhöll att om man åker fyra bröder i en bil och 
besöker deras loge så bjuds föraren på kostnaden för maten. 

M Allan Löwenhamn sade att detsamma gäller när bröder från andra 
loger besöker Gagnrad. Lotteridragningen avslutade ännu en trevlig 
kväll i sann Gagnrad anda där broder Börje Sundell vann två av kväl-
lens priser.

Referent & Fotograf Sven Olsson

hus i slutet av mars och vi bjuder in bröder från båda dessa loger att 
deltaga i vårt årliga speedwayevent i Avesta i juni. Ett event som är 
uppskattat av alla som deltar, då vi först får vara med om en förhopp-
ningsvis spännande speedwaymatch med efterföljande ”Jansson med 
tillbehör”. Lotteridragningen avslutade ännu en trevlig kväll i sann 
Gagnrad anda där Åke Danielsson vann 2 av kvällens priser.

Referent & Fotograf  Sven Olsson.

Från höger Åke Björk (fadder och 
logens curator), i mitten Robert 
Östberg (recipient) och till vänster 
Mästaren Allan Löwenhamn
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    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad och installation 
Datum: Fredagen den 22 februari 2019
Antal besökande inkl. recipiender: 23
Recipiend/Fadder: Karl Lilja Sellergren/Bengt Christiansson, 
Christer Olsson/Kjell Carlsson 
Gäst: OM Hans Wallberg

Fr. v Christer Olsson, M 
Jakob Sjöling och

 Karl Lilja Sellergren

En Grad I var aftonens sto-
ra händelse. Två nya brö-
der väntade med spänning 
på vad som skulle ske. 
Alla bröder i kapitelsalen 
fick först delta i ett extra årsmöte för att välja in två bröder till direk-
toriet som saknades vid ordinarie årsmötet. Därefter vidtog kvällens 
Grad I och två nya bröder beviljades inträde i vår loge. M Jakob Sjö-
ling presenterade det nya direktoriet för 2019. Detaljer om dessa finns 
inom kort på vår hemsida. Vid informationen i kapitelsalen fick också 
vi bröder veta att Bengt Björklund nyligen fått Grad VI, det vackra blå 
bandet med röda kanter. Broder Peter Häggblad firade sin födelsedag 
genom att närvara på logen. Givetvis fick han hurrarop och traditions-
enlig sång. Under middagen hölls tacktalet för recipienderna av Karl 
Lilja Sellergren. Lars Bäck som avgående Skrivare tackade för sig 
efter hela 15 år på den tjänsten. All heder åt Lars. OM och M bevilja-
des också att tala. Mästarebordets blommor fick delas mellan de nya 
bröderna. Skattmästaren redovisade dagens insamling och sedan var 
det dags för kvällens lotteri. Det enda undertecknad tydligt minns att 
ingen vinst trillade in till mig. 

Referent & Fotograf Morgan Carlsson

  Vesthav Göteborg20
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    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 22 mars 2019
Antal besökande inkl. recipiend: 31
Recipiend/Fadder: Lucas Beecken/ Rolf Hackzell
Gäster: OM Hans Wallberg, Peter Andersson 7 Junehus

Fr. v LM Jakob Sjöling, Rec Lucas 
Beecken och Fadder ExM Rolf Hackzell

Efter sedvanligt ”tjöt” och glada möte 
i Kajutan kallades Vi till gradgivning 
i kapitelsalen där vi hade nöjet att få 
välkomna Lucas Beecken till vår loge 
och Orden. Mycket trevligt att vi gästa-
des av en broder av Ordens första grad, 
Broder Peter blev ledamot i Bifrostor-

den i slutet på januari och är redan ute och besöker andra loger, ett 
mycket gott initiativ, varmt välkommen åter. Denna afton hade Mäs-
taren glädjen och nöjet att få förära Broder Roger Berntsson Logernas 
Hederstecken vilket var mycket välförtjänt. Vid måltiden talade OM 
Hans Wallberg till vår Orden där han bland annat pratade om den goda 
gemenskap det ger av att besöka andra loger och delta vid Riksting. 
Talet till recipienden hölls av Mästaren som redogjorde för oss alla de 
om olika graderna och visade med hjälp av bröder upp hur varje grad 
ser ut. Vår nya broder Lucas tackade för att han fått möjlighet att få 
komma med oss i vår gemenskap och senare förärades Lucas, Mästa-
rebordets blommor för att dela med sig av dessa till sin hustru Emma.

Referent Rolf Hackzell. Fotograf Morgan Carlsson

    FAKTARUTA
Loge utan reception 
Datum: Fredagen den 26 april 2019
Antal besökande: 31
Gäster: OM Hans Wallberg, Marcus Carlsson 32 Runrike, Lennart 
Eriksson, Johan Johansson, SLM Thomas Lindqvist, ExM Mikael 
Sjölander 27 Odinsal, M Hans Söderström 22 Righeim

Denna afton hedrades vi genom sju gäster på besök i vår loge. Det var 
med spänning i luften vi alla Vesthavare tog oss till loge lokalen den-
na vårdag med lika strålande väder som det varit sedan före påsken. 
Innan mer skrivs skall meddelas att det var tack vare en hjälteinsats 
av vår ExM Rolf Hackzell som vi kunde avnjuta en 3 rätters middag 
denna afton då den ordinarie krögare lämnat in sin konkursansökan 
i veckan. Vi hade kallats till en Grad II och hade två recipiender att 
inviga i nya graden, men sjukdom och familjeangelägenheter gjorde 
att de båda fick ställa in i sista stund. Så det fick bli en Loge utan re-
ception denna kväll. Vår YL Philip Berggren kallade upp alla bröder 
till kapitelsalen kl. 19:10 precis som vi brukar. Ett fint kapitel genom-
fördes och alla våra gäster fick som seden bjuder ett stort tack för att 
de kommit till vår loge denna afton. Då som ovan angetts så fanns inte 
ordinarie krögare på plats. Rolf Hackzell tog på sig att hitta alternativ 
lösning. Det visade sig att Ulf Netzler, vår gamla krögare från tiden 
när vi hade logelokalen på Bellmansgatan kunde hjälpa oss. Det blev 
en fantastisk mat som vi fick serverad med så kort varsel som runt 24 
timmar. All heder till Ulf med hustrun Maria. Under brödramåltiden 
höll Storlogemästare i Tirfing, Thomas Lindqvist, talet till vår Orden. 
Det innehöll bland annat hur han ser på rollen av att vara fadder till en 
ny broder. Thomas hade också med ett extrapris till vårt traditionsen-
liga lotteri som jag återkommer till. Vi bjöds på skönsång med egen 
text från gästande Odinsal bröder också även solosång från gästande 
M Hans Söderström med för oss okänd rolig text till känd melodi. 
Mästarebordets blommor tilldelades Rolf Hackzell för den hedervär-
da insatsen med att hitta en ny krögare som räddade aftonens måltid. 
Krögarparet Ulf och Maria fick kallas in efter måltiden och hyllas för 
sin fina insats. Sen var det dags för lotteriet innan vi alla skulle skiljas. 
Den fina extravinsten fick efter lite lobbing, bli första priset. Under-
tecknad sa innan lottdragning till min bordsgranne Staffan Valinder 
att ”du skall se att Thomas som skänkt priset vinner den tillbaka”. 
Det otroliga händer, min förutsägelse inträffar. Men Thomas som är 
en klok karl återlämnar den och drar en ny lott, och då inträffar det 
något osannolikt igen, undertecknad sitter med vinstlotten no. 11 och 
tar hem 1: a vinsten för första gången någonsin på 12 år sedan start i 
20 Vesthav. Så denna afton var det lätta att köra hemåt efter en väldigt 
trevlig afton med alla gäster. 

Referent Morgan Carlsson
BIFROST

  Midgård Linköping21
    FAKTARUTA

Grad I: Frihetens Grad med Mästareinstallation
Datum: Fredagen den 23 februari 
Antal besökare inkl. recipiend: 51 
Recipiend/Fadder: Hans Werner/Peter Alvhed

Grad I och Mästarebyte. Dagen till ära så var det väldigt många gästan-
de bröder, det vankas Mästarebyte. Det kom 16 gästande bröder från 
logen Nicopia och övrigt bröder från logerna Junehus, Löfstad, Man-
heim och Torkild. M Christer Schmiedt som har varit Midgårds Mäs-
tare under fyra år skall avsluta sitt uppdrag och Midgårds 9:e Mästare 
blir Lars Bengtsson. M Christer har under åren gjort ett strålande arbe-
te med 21 Midgård, FSM Mikael Granath tackade Christer för hans ar-
bete som Mästare. Bröder i 21 Midgård vill hälsa vår nya Mästare Lars 
Bengtsson välkommen. I kapitelsalen så genomfördes gradgivning-

en och Mästarebytet. 
Som alla vet så är det 
mycket som skall fung-
era under en sådan här 
ceremoni men det löpte 

på bra. Många är spända in för deras nya roller och utmaningar i lo-
gen. Ordens Intendent Allen Jensen kallade fram logens skrivare Erik 
Olsson som för sitt arbete fick mottaga Logernas belöningstecken. 
I pausen innan maten så blev det tid att prata med tillresta gästande 
bröder och hade en trevlig stund innan det var dags för brödramålti-
den. Måltiden blev som vanligt väldigt trevlig. Talet till Orden hölls 
av Allen Jensen. Talet handlade b.la om att vi är ett brödraskap och 
inte en förening. Övriga tal som hölls var Rune Larsson som nämn-
de något om när och hur många som var med när Midgård bildades 
och SLM Peder Grahn talade om varför och hur vi fick vår Mästare 
från Nicopia. Sen öppnades dörrarna till det yttre rummet och in kom 
Margareta Gylling och Lillemor Pettersson från vår damloge Idavall 
och tackade Christer för de gångna åren som Mästare med en vacker 
bukett. De tackade för ett gott samarbete och hoppades att det skulle 
fortsätta under den nye Mästaren. Tommy Carlbom tackade Christer 
för hans arbete och överlämnade från logen en stor blombukett.

Referent Peter Alvhed
Fotograf Owe Svensson

Fr. v Margareta Gylling, 
ExM Christer Schmiedt, 
Lillemor Pettersson
Referent & Fotograf 
Morgan Carlsson

Fr. v M Lars Bengtsson, 
Recipiend Hans Werner, 
Fadder Peter Alvhed, 
ExM Christer Schmiedt, 
OI Allen Jensen.
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    FAKTARUTA
Loge utan reception
Datum: Fredagen den 29 mars 2019
Antal besökare: 18
Gäst: SLM Peder Grahn

Tyvärr hade vi ingen recipiend och vi fick hålla en Loge utan recep-
tion. Om det inte sker för ofta så är det en trevlig ritus med mycket fina 
ord om livet och vänskap. Vår nya Mästare Lars Bengtsson med hjälp 
av tjänstgörande bröder gjorde en bra insats. Det blev en bra träning 
för många nya tjänstgörande bröder. När det inte är så många bröder 
så blir det en annan stämning runt brödramåltiden, det blir en mer 
familjär och uppsluppen stämning. Även denna gång. Så vi som var 
där hade en väldigt trevlig kväll med bra diskussioner. Peder Grahn 
höll talet till Orden där han tog upp den fina vänskap och broderskap 
som finns inom vår Orden. Efter tal och brödramåltid så rundade vi av 
kvällen med kaffe och avec i fåtöljerna i nedre hallen.

Referent Peter Alvhed

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 3 maj 2019 
Antal besökare inkl. recipiend: 30 
Recipiend: Hampus Attervall
Gäst: SLM Peder Grahn

Sista gradgivningen för säsongen blev en Grad I. En recipiend som för 
ovanlighetens skull har sökt upp vår loge och inte tvärtom. Hampus 
är även med i Odd Fellow. Under brödramåltiden och under samtalen 
så framförde han att vi hade en väldigt vänskaplig och lätt anda inom 
vår loge och han kände sig direkt varmt välkommen. Tidigare i kapi-
telsalen så genomfördes gradgivningen på ett lugnt och värdigt sätt. 
Under kapitlet blev Tommy Carlbom kallad fram och blev gratulerad 
för att han fått sin sjunde grad. I pausen innan brödramåltiden så hade 
vi tid att hinna prata med tillresta gästande bröder. Hampus Attervall 
tackade för maten och tyckte att logen överträffade hans förväntningar 
med trevligt bemötande och broderlig värme. Talet till Orden hölls av 
Peder Grahn talet handlade mycket om framtiden och framtida evene-
mang som Riksting. Vi hade också en jubilar Christer Tyrén som fyllt 
75 han fick både en fin blombukett och en födelsedags sång på köpet.
Mästarebordets blommor tilldelades dagens nya broder Hampus.

Referent Peter AlvhedFo-
tograf Owe Svensson

Recipienden Hampus 
Attervall till höger 
tillsammans med M Lars 
Bengtsson

Jubilaren Christer Tyrén 
uppvaktas av M Lars 
Bengtsson
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    FAKTARUTA
Loge utan reception
Datum: Tisdagen den 19 februari 2019
Antal besökande: 28
Gäster: SLM Tomas Lindkvist Tirfing, Andreas Melin 27 Odinsal

Vid logens första möte på det nya året förklarade M Hans Söderström 
verksamhetsåret 2018 avslutat varefter undertecknad framförde ett 
tack från bröderna för det gångna året och överlämnade en bukett 
blommor. SLM Tomas Lindkvist tackade också Hans för gott samar-
bete under året. Hans inledde sitt andra år som Mästare genom att utse 
de tjänstgörande bröderna. Kvällen avslutades med brödramåltid och 
sedvanlig lotteridragning.

Referent Jan Källberg

  Righeim Gävle22

    FAKTARUTA
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Tisdagen den 19 mars 2019
Antal besökande inkl. recipiend: 31
Recipiend: Karl-Gunnar Karlsson 30 Torgrim
Gäster: OI Allan Jensen, M Sören Molander, Bruno Hamberg, Robert 
Fahlgren, Martin Lestander, Bo Sjöberg och Ove Engman samtliga 
30 Torgrim

Vid detta logemöte hade vi glädjen att välkomna Ordens Intendent 
Allan Jensen som inte besökt oss tidigare. Vi behövde hjälp med 
tjänstgörande bröder, varvid Bruno Hamberg från Torgrim ställde 
upp som talare och löste uppgiften perfekt liksom övriga bröder. Sven 

BIFROST

Fortsättning på sidan 39
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Stipendieutdelning ur Ruby och Lars Ullmans Stiftelse
Utdelning av stipendier Ur Ruby och 
Lars Ullmans Stiftelse till förmån för 
Harry Arnolds sällskapets ungdomssti-
pendie i Malmö 5 maj 2019.
Söndagens utdelning i Malmö var på 
Annebergsgården, där Harry Arnolds 
sällskapet hade sitt vårmöte. Ordföran-
de Bo Hirche hälsade oss välkomna och 
berättade kring dagens program. Efter 
en god förtäring blev vi underhållna av 
Roger Berg Swing Explosion & Roger´s 
Sisters, mycket underhållande och med-
ryckande. Verk av Count Basie, Duke 
Ellington med flera. Broder Lennart 
Bengtsson framträdde och berättade 
om Bifrostorden och Ordens tillkomst. 
Detta resulterade att några deltagare 
visade intresse för Bifrostorden vilket 
är trevligt. Gunilla Starck Hansen pre-
senterade sig och pratade om Ordens 
Stiftelser och den hjälpverksamhet som 
bedrivs inom Orden.

De tre Stipendiaterna har utsetts av säll-
skapet med bistånd av lärare ifrån Malmö 
Musikhögskola och kapellmästare Roger 
Berg. I samarbete med Ruby och Lars 
Ullmans Stiftelse kan stipendierna utde-
las. Ett samarbete Gunilla Starck Hansen 
hoppas kan bli framgent återkommande. 
Tre stipendiater som vardera mottog 5 000 
kronor och därtill ett diplom, här följer en 
presentation:

Hilda Nordqvist, 19 år, som spelar elbas.
I tidig ålder spelade Hilda olika instru-
ment såsom trummor, piano, men elbasen 
drog till sig det största intresset, då gick 
Hilda i grundskolan. 
Därefter kulturskolan samt gymnasiet, där 
hon nu går sista terminen på Malmö Latin-
skolans estetiska program. Hon gillar att 
spela jazz, och det märktes.
Hon bjöd oss på stycket Solar av Miles 
Davis.

Ludvig Samuelsson, 24 år ,som spelar 
altsax. Det började med att han vid fyllda 
10 år fick sin mammas altsax, och på den 
vägen är det.

Via Kulturskolan i Kävlinge till en spets-
utbildning i musik på Heleneholms gym-
nasium, och Skurups Folkhögskola. 

Under våren nu så går han ut den treåriga 
musiker/jazzlinjen vid Malmö Musikhög-
skola. Ludvig tänker sig en framtid som 
frilansmusiker. 
Han bjöd på ett stycke av Lester Young.

Stipendiaterna tillsammans med orkes-
tern avslutade med ett stycke vid namn 
”Splanky” av Count Basie. Ett stort tack 
för en fin eftermiddag, där ett nytt samar-
bete såg dagens ljus.

Referent & Fotograf Mats Hyltén

Hilda Nordqvist tillsammans med 
Gunilla Stark Hansen

Ludvig Samuelsson tillsammans med 
Gunilla Stark Hansen

Lukas Flink tillsammans med 
Gunilla Stark Hansen

Lukas Flink, 15 år, som spelar trombon.
Började spela trombon vid fyllda sex år. 
Han slutar nu strax grundskolan på Lim-
hamn, där han går i en musikklass. 

Vidare kommer Lukas i gymnasiet att fort-
sätta på en välrenommerad estetisk linje. 
Spelar just nu mycket klassisk musik, 
men jazzen får också sitt utrymme. Han 
har bland annat ett nystartat band, han 
har vikarierat i olika band, bland annat 
hos Roger Berg. Han har också spelat till-
sammans med dagens stipendiat Ludvig 
Samuelsson i olika sammanhang. 
Lukas avslutar med att han satsar stenhårt 
på musiken som sin framtid. 
Jag vet att det inte är lätt, men någon mås-
te göra det!
Han bjöd på ett stycke Take Five av Dave 
Brubeck.

De tre stipendiaterna som erhöll medel ur Ruby och Lars Ullmans Stiftelse. 
Från vänster Lukas Flink, Hilda Nordqvist och Ludvig Samuelsson

BIFROST

Lidström gratulerades med present för fyllda 80 år. Vid den efterföl-
jande brödramåltiden bjöds vi på en mycket välsmakande röding med 
tillbehör. Karl-Gunnar Karlsson tackade för sin nya grad på ett fan-
tastiskt sätt i Torgny Lindgrens anda. Broder Jan Erik skötte sedan 
lotteridragningen. En mycket trevlig logeafton var till ända.

Referent & Fotograf 
Jan Källberg.

M Sören Molander, M Hans 
Söderström och OI Allan Jen-
sen bakom dagens recipiend 
Karl-Gunnar Karlsson

Fortsättning från sidan 37

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad & installation
Datum: Onsdagen den 20 februari 2019
Antal besökare. inkl recipiender: 41
Recipiender/Faddrar: Krister Olson/Bengt Widén, Christer Nyman/
Stefan Larsson
Gäster: OR Fredric Björk, OI Allan Jensen, M Sten Svensson 18 
Mjölner, M Bo Andersen 31 Rimfaxe, ExM Sven-Eric Nilsson, ExM
Roland Carlström, Magnus Fridälv, Johny Johansson, Glenn 
Danielsson 18 Mjölner, Ingvar Skeberg 8 Manheim

Sittande fr. v Krister 
Olson, M Mats Ahrling, 
Christer Nyman.
Stående fr. v OR Fredric 
Björk, ExM Roland Carl-
ström, Magnus Fridälv, 
ExM Sven-Eric Nilsson, 
M Sten Svensson, M Bo 
Andersen, OSSM Thommy 
Brännström, OI Allan 
Jensen

Denna afton hade vi glädjen att få följa två nya bröder inträde i Fri-
hetens Grad. Frihet måste aktivt uppnås av varje människa. Broder 
Christer kallar till kapitelsalen. Hans dunkande av staven i golvet gör 
att sorlet upphör och bröderna går in i salen för att sätta sig på gi-
ven plats. Vi får uppleva en stämningsfull gradgivning Två nya länkar 
knöts till vår brödrakedja. Broder Torbjörn Lundström förärades Lo-
gernas belöningstecken av OR Fredric Björk. M berättade med vilka 
bevekelsegrunder som låg bakom denna ansökta utmärkelse. Fadder-
brev till Bengt Widén och Stefan Larsson som bidrog med två nya 
bröder till vår Orden och till logen. M Mats Ahrling fick sedan ett nytt 
förordnande som logens Mästare. I övrigt agerade Biträdande bröder 
stilfullt och värdigt med bestående minnen från kvällen. 
Vid den kommande brödramåltiden höll OR talet till Orden. M hälsade 
de nya bröderna välkomna. Recipienderna höll varsitt kort anförande 
och tackade för förtroendet som de båda fått av logen. Stämningen var 
mycket god och vi sjöng alla med, oberoende om det var snapsvisor 
eller annat. Nu vet vi hur det förmodligen låter om alla bröder duschar 
samtidigt. Stämningen var hög och höll i sig hela tiden fram till avslut. 
Vi avslutade kvällen med besök i baren, kaffe och lotteri. En skön 
kväll ägnad åt friheten.

Referent Bengt Fernerud. Fotograf Mats Hyltén

  Forsete Malmö23

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Onsdagen den 3 april 2019
Antal besökare. inkl recipiender: 40
Recipiender: Anton Berben, Robert Sönderby 23 Forsete, Tobias 
Rietz 18 Mjölner
Gäster: ExM Roland Carlström, Bengt Nilsson, Hans-Ove Lunde 18 
Mjölner

Recipienderna fr. v Tobias 
Rietz, Robert Sönderby, 
Anton Berben och M Mats 
Ahrling

Denna sköna vårkväll hade 
vi glädjen att få följa tre 
bröder vidare mot Vän-
skapens Grad. Närvarande 
bröder kunde följa en väl 

genomförd ritus ledd av M Mats Ahrling.Stämningen i kapitelsalen 
skapas bland annat genom att de tjänstgörande bröderna i sanning 
trivs i sina roller. Jag har självt fått tjänstgöra om så bara som ersättare. 
Ulf Adolfsson blev i kapitelsalen ihågkommen att ha uppnått 60 år och 
fick från M Mats ta emot en gåva. Vid brödramåltiden gav Mästarebor-
det blommor till Ulf, “The Winner takes it all”. Roligt att ungdomarna 
blir uppmärksammade. Det gäller även två av dagens recipienter. De 
var “skolkamrater”. Följde varandra utan att vara medvetna om den 
andres existens. De kom att ses inför valet gå med i Bifrostorden. Det 
kändes rätt med varma applåder. Även Sven Norlinder fick ta emot 
blommor vid måltiden. Talet till Orden hölls av Stefan Larsson som 
hälsade recipienderna grattis till ny grad. Han berättade om besök i 
andra loger och vilken positiv upplevelse det är. En av våra gäster 
ExM Roland Carlström 18 Mjölner höll ett mycket uppskattat tal och 
återknöt till vad Br Stefan sagt. ExM Roland menade att besöken i 
andra loger ger oss möjligheten att lära känna andra bröder. Vi tänker 
för statiskt och väntar på att en större grupp organiseras för besök. Han 
pekade på vad Winston Churchill sagt om styrkan i det spontana. För 
att hålla ett tal på 5 minuter tvingas man förbereda sig med att skriva 
utkast. För att känna sig säker kanske testa talet. Att spontant resa sig 
upp och tala vad hjärtat är fullt av kräver inga förberedelser. Kvällens 
avslutades med kaffe och sedvanlig lotteridragning. 

Referent Bengt Fernerud. Fotograf Rolf Magnusson.
BIFROST

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 8 mars 2019
Antal besökare inkl. recipiender:  37
Recipiender: Daniel Blomvall, Andreas Olofsson, Per Pettersson,
Kristofer Ståhl, Jesper Devrér, Patrik Åsedal

Överst fr. v Kristoffer Ståhl, 
Claes Berg, Magnus Andersson.
Rad 3 från vänster: Per Petters-
son, Bengt Segerblom, Mästaren 
Johan Lindberg. Rad 2 från 
vänster: Jesper Drevér, Daniel 
Blomvall. Andreas Olofsson. 
Rad 1: Patrik Åsedal

Vid aftonens gradgivning satt Jo-
han Lindberg vid Mästarebordet, 
då ordinarie Mästaren Anders 

  Gungner Borås24
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BIFROST

    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 12 april 2019
Antal besökande inkl. recipiender: 34
Recipiender: Jonas Holmer-Eriksson, Christian Mjörnerud, Jörgen 
Adriansson
Gäster: Peter Andersson 7 Junehus

Kvällens gradgivning var sista innan sommaruppehållet. Tre recipien-
der hade hörsammat
Mästarens kallelse att recipiera till Kunskapens Grad. M Anders Sven-
ningsson med tjänstgörande bröder intog kapitelsalen och genomför-
de ritus på ett föredömligt sätt. M Anders Svenningsson kallade fram 
bröderna Johan Lindberg och Thomas Almgren som har recipierat till 
Grad VII i storlogen Gotheim tidigare i mars. Även Ingmar Gustavs-
son fick komma fram till Mästarebordet där han fick mottaga Loger-
nas Belöningstecken. Efter utmarsch från kapitelsalen gratulerades de 
ny dekorerade bröderna från övriga bröder. En stunds mingel i vår 
baravdelning, varefter vi senare intog matsalen för brödramåltiden. 
Måltiden började med hyllningar till fosterlandet och vår Mästare höll 
talet till Orden samt till recipienderna där det blev en tillbakablick i 
historien om hur Bifrostorden kom till. Recipiendernas tacktal hölls av 
Jörgen Adriansson. Mästaren informerade om en kommande aktivitet 
i maj månad där alla bröder och tilltänkta bröder är välkomna. Mästa-
rebordets blommor fick Niklas Snygg. Måltiden avslutades med kaffe 
och kaka där Munskänkarna hade dragning på sitt lotteri. Kvällen av-
slutades som den bör med mingel och trevlig gemenskap. 

Referent & Fotograf 
Nils-Erik Karlsson

Rad 1 Fr. v Jörgen Adrians-
son, Jonas Holmen/Eriksson, 

Christian Mjörnerud. Rad 
2 Fr. v Thomas Almgren, M 
Anders Svenningsson, Jan-
Åke Hugosson och Magnus 

Andersson

BIFROST

Svenningsson var på Mästaremöte i Kalmar. Gradgivningen gick i 
Vänskapens tecken. Sex bröder var kallade och samtliga infann sig 
för att mottaga Grad II. Johan Lindberg hanterade Mästare rollen 
och ritus på ett utomordentligt sätt med hjälp av de tjänstgörande 
bröder. Efter uttåget från kapitelsalen gratulerades recipienderna av 
övriga bröder. MU kallade upp oss till matsalen för att inmundiga 
brödramåltiden. M Johan Lindberg höll talet Orden, samt talet till 
recipienderna. Recipiendernas tacktal hölls av Andreas Olofsson. 
Mästarebordets blommor fick Magnus Andersson som fyllde år idag. 
Alla bröder hyllade Magnus med ett fyrfaldigt leve och skönsång till 
hans ära. Måltiden avslutades med kaffe och kaka och dragningen 
av MU lotteri. Kvällen fortsatte i vår baravdelning med mingel och 
trevlig gemenskap.

Referent & Fotograf Nils-Erik Karlsson

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Torsdagen den 28 februari 2019
Antal besökare inkl. recipiend: 41
Recipiend/Fadder: Peter Mårtensson/Stefan Blomstrand
Gäster: OC Anders Randelius, ExM Torsten Östlid 3 Aroshus

Fr. v OC Anders Randelius, Pe-
ter Mårtensson och M Nils-Eric 
Carlevad

Kvällen till ära så var OC An-
ders Randelius på besök. Mäs-
tarinstallation och diverse teck-
en skulle delas ut. Men först så 

skulle en ny broder träda in i vår krets. Vi välkomnar vår nye broder 
Peter. LBT delades ut till Stefan Berg och LHT till Jörgen Westin samt 
Kenth Karlsson. OC Anders Randelius förklarade lite om sin roll som 
OC. Gav lite information om olika stiftelser och fonder. Vad som gäl-
ler vid stipendium ansökningar och utdelningar.
M Nils-Erik Carlevad pratade om vad frihet innebär och hur olika 
tänkare definierade ordet frihet. Vad Ordens filosofi är angående ordet 
frihet. Börje S Nilsson uppvaktades på grund av sin födelsedag som 
hade varit. Staffan Boström erhöll Mästarebordets blommor.

Referent Conny Halvardsson. Fotograf Kent Wallin

  Alvheim Eskilstuna25

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Torsdagen den 28 mars 2019
Antal besökare inkl. recipiend: 41
Recipiend: Mikael Ljung
Gäster: ExM Torsten Östlid, Rauno Haikonen 3 Aroshus, Karl Gunnar 
Karlstedt 5 Åsagård

Fr. v OC Anders Randelius, Peter Mårtensson och M Nils-Eric Vän-
skapens grad hade samlat vännerna (bröderna) ikväll. En grad som har 
en fin andemening i texten. Berndt Larsson som är aktiv i Storlogen 
Tirfing nämnde att Tirfings gradgivningar ska hållas på lördagar kl 
13.00 hädan efter. Anledningen är att en del bröder har långa resor. 
De återstående gradgivningarna kommer att ske i Gävle Grad VII, Es-
kilstuna Grad VIII och Örebro Grad IX. Den av Damlogen Aelforna 
skänkta whiskyflaskan med anledning av Alvheims 30 års jubileum 
skulle lottas ut ikväll. Lämplig nog så vann en av instiftarna flaskan. 
En del bröder som hade fyllt år uppvaktades, det var Gunnar Lindèn, 
Björn Brodd och Sören Lindell. Mästarebordets blommor fick Per-
Åke Larsson.

Referent Conny Halvardsson
BIFROST

    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Torsdagen den 25 april 2019
Antal besökare inkl. recipiend: 40
Recipiend: Per-Åke Larsson
Gäster: Pehr Odell 13 Torkild

Fr. v Per-Åke Larsson och
M Nils-Eric Carlevad

Bröderna hade samlats till Kunska-
pens Grad. Varje dag så lär man sig 
något nytt av sitt umgänge med an-
dra människor. Orden ger Bröderna 
kunskap under deras resa genom 
graderna. Dessa ord kom från LM 
Nils-Erik Carlevad när han höll 
sitt tal. Det är bara att instämma. 

Broder Börje Nilsson som är en av instiftarna och ExM i Alvheim 
fick välförtjänt mottaga en bukett blommor. Även broder Stig-Åke 
Andersson fick mottaga en bukett från Mästarebordet. En liten pa-
rentes är att Broder Stig-Åke fyllde år idag. Visserligen ojämnt men 
hyllningar kom ändå.

Referent Conny Halvardsson. Fotograf: Kent Wallin

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad med Mästareinstallation
Datum: Fredagen den 16 februari 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 55
Recipiender: Peter Blaschke, Patrik Jönsson, Jonas Kraft, Kenth 
Nilsson
Gäster: OSSM Thommy Brännström, Jon Asp 10 Withala, Hans-Ove 
Lunde 18 Mjölner, Mats Hyltén 23 Forsete

Fr. v Vanadis nyantagna 
bröder Peter Blaschke, 
Jonas Kraft, Kenth Nils-
son och Patrik Jönsson 
framför OSSM Thommy 
Brännström flankerad av 
M Patrik Cederholm och 
ExM Jens Östling

Aldrig någonsin tidigare har så många Vanadisbröder varit samlade 
till loge i Karlskrona.  Tillsammans med gäster från både Malmö, Es-
löv och Vetlanda fanns förväntningar på en extraordinär afton. Hela 
fyra frihetssökande och därutöver Mästarebyte, under OSSM Thom-
my Brännströms ledning, stod på programmet. Jens Östling avgå-
ende efter sex års värv och Patrik Cederholm ny pågående Mästare 
för Karlskronalogen. Fint också att sällan sedd Vanadisbroder, Hå-
kan Wijk numera till vardags verksam i norra Finland, kunde närvara 
denna speciella logekväll. Det blev ett mycket högtidligt kapitel med 
reception av fyra nya Vanadisbröder. På Ordens Styrande Mästares 
uppdrag delade OSSM ut förtjänsttecken. Logernas Belöningsteck-
en tilldelades bröderna Tommy Carlsson och Kurt Friberg. Logernas 
Hederstecken tilldelades Leif Breidemar och Patrik Cederholm, samt 
till Jens Östling. Den avgående Mästaren meddelade, att kvällens kol-
lekt efter vederbörlig prövning av ändamålet, var till en pensionsfond 
för avgående Mästare. Efter insamlingen annonserade Mästare Jens 
sitt frånträde. FSM Fredrik Arebark framförde logens och direktoriets 
uppskattning för en högst enastående gärning. Med tack till logen och 
det avgående direktoriet avslutade Jens sin gärning och återlämna-
de sina Mästare attribut till OSSM. På OSM uppdrag utsågs Jens till 
ExM och ikläddes tecknet härför.
Broder Patrik Cederholm kallades fram inför Mästarebordet. OSSM 
ledde därefter en ceremoni där Patrik avlade Mästareden och ikläd-
des de insignier som tillkommer logens Mästare. Med en tillönskan 
från OSM och Ordensledningen om en god gärning, intog Patrik sin 
plats och höll ett installationstal. Den nye Mästaren och av honom 
utsedda Biträdande Bröder avslutade kapitlet på samma fina högtidli-
ga sätt, som vi nu blivit vana vid i Karlskronalogen. Vi lämnade alla 
kapitelsalen väl till sinnet men hungriga. Munskänk Tommy Johans-
son uppfyllde vår förväntan. En utsökt trerätters måltid tillagad och 
serverad av Systrar från damlogen Galatea avnjöts. Väl värt en app-
låd! Efter hyllningen till fosterlandet hölls Talet till Orden av OSSM 
Thommy Brännström. Talet till dagens recipierade hölls av Mästare 
Patrik Cederholm. Därefter var talarlistan lång. Tack för reception och 
kulinarisk måltid hölls av nybliven broder Patrik Jönsson. Bröderna 
Fredrik Arebark, Peter Pettersson hyllade nybliven ExM och tillträdd 
Mästare. Broder Rolf Skog uppmärksammade Håkan Wijk samt Mat-
tias Olsson utannonserade plats som medhjälpare i baren. Faddrarna 
Thomas Löfdahl och Tommy Johansson samt broder Ola Nilsson ta-
lade om och till dagens recipierade. Skattmästare Joakim Andersson 
meddelade att insamlingen inbringat drygt 700 kronor. Broder Joakim 
gav, riktat till vår nye ExM och under muntra skratt från bröderna, 
flera exempel på vad summan och övrigt innehåll i kollekthåven möj-
ligtvis skulle räcka till som pensionsförstärkning. Som avslutning fick 
nyblivne ExM ordet. Jens sa sig vara överväldigad av alla positiva 
ord. Ödmjukt uttryckte han, att utan alla goda medarbetare som hjälpt 
honom genom åren, hade framgången inte varit möjlig. 

  Vanadis Karlskrona26
OSSM delade ut ExM tecken till 
Jens Östling. Logernas Heder-
stecken till Patrik Cederholm, 
Jens Östling, Leif Breidemar. 
Logernas Belöningstecken 
till Tommy Carlsson och Kurt 
Friberg

Därefter överlämnade han sym-
boliskt logens nycklar till Mästa-

ren. Patrik tackade och gav Mästarebordets blommor till Jens. Efter 
lotteridragning avslutades kvällen under stort gemyt. ”En osannolik 
afton” hade säkert logens förste Mästare Harry Mortenson uttryckt 
som ett samlat omdöme över kvällen.

Referent & Fotograf N-G Johnsson
BIFROST

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 15 mars 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 34
Recipiender: Anders Eriksson, Urban Nilsson, Andreas Pettersson, 
Conny Strömberg
Gäst: Lars Bielke von Sydow

Fr. v Vänskapsbröderna 
Urban Nilsson, An-

ders Eriksson, Andreas 
Pettersson och Conny 

Strömberg framför 
LHT-belönade Patrik 
Ellis, Mästare Patrik 

Cederholm och Withala 
gästen Lars Bielke von 

Sydow

Vid samlingen före kvällens kapitel fanns närvarande en Withala bro-
der, Lars Bielke von Sydow, som inte gästat Karlskronalogen tidigare. 
Lars hade bytt arbetsplats och ny hemort hade därmed blivit Karls-
krona. Ett bra val tyckte de närvarande bröderna och lovade vara Lars 
behjälplig i alla avseenden, om han nu fann Vanadis lämplig för sin 
fortsatta hemvist inom Bifrost.
Vid kvällens Vänskapskapitel recipierades fyra bröder, en prövning 
både för dem och logens nye Mästare Patrik Cederholm. Nye Mäs-
taren motsvarade väl ställda förväntningar och de recipierade bestod 
prövningarna, om än några med hjälp av viss vägledning. Ordens Sty-
rande Mästare hade beslutat att tilldela broder Patrick Ellis, Logernas 
Hederstecken, vilket utdelades med assistans av logens ExOD-leda-
mot, Logens ExMästare och Mästaren. Det finns mycket känsla och 
värme bröder emellan då vi sluter Vanadis Brödrakedja.
Nu manade Munskänken, ”till bords”! Vid brödramåltiden och förrät-
ten presenterade broder Göran Johansson sin vän, som han tagit med 
kvällen till ära. Vännen i form av en ståtlig mås placerades på bordet, 
samtidigt som Göran inledde till allas munterhet, visan om ”plankan, 
pilten och måsen”.  Efter hyllningen till Fosterlandet hölls talet till 
Orden av broder Klas Gustavsson. Ett mycket bra tal som summe-
rades ytterst tänkvärt, ”där man är lycklig finns kärlek”.  Mästaren 
höll Talet till de nya Vänskapsbröderna. En vänskap som leder dem 
mot Vishet och vidgade vyer, exempelvis genom besök i andra loger. 
Vid de fria talen inledde recipienden Anders Eriksson. Han tackade 
för de recipierades räkning Mästare och biträdande bröder, både för 
fint högtidligt kapitel och en lyckad reception samt Munskänk för 
fantastisk dansk måltid, genom att utbringa en skål. Broder Stefan 
Södergren uttryckte också för alla matgästernas räkning jubel över 
vad bröderna Henrik Lirsjö, Mats Pettersson och Munskänk Tommy 
Johansson åstadkommit. Skattmästare Joakim Andersson redovisade 
insamlingsresultatet vilket fördes till kvällens protokoll. Broder Joa-
kim filosoferade också till åhörarnas förtjusning, över övriga ting som 
kan finnas i en kollekthåv samt gav förslag på alternativ till vad in-
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samlade medel kan gagna. Broder Conny Strömberg hyllades som 
60-åring med sång och Mästarebordets blommor fick broder Klas 
Gustavsson. Som avslutning utlottades fina vinster inklusive skänkta 
bonusvinster till stort värde. Vi hoppas nu alla, att också broder Lars 
Bielke von Sydow väl kommer att trivas i vår loge, när han nu provat 
på Vanadisandan. 

Referent & Fotograf N-G Johnsson

    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 12 april 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 30
Recipiend: Nicklas Ångman 34 Linneus
Gäst: ExM Sten Sjödahl 34 Linneus

Då mästaren kallar en logebroder till reception, så naturligtvis vill 
brodern inte missa detta tillfälle då just han skulle stå i centrum och 
erhålla en högre grad. Det är dock så, att ibland kommer det annat 
emellan som förhindrar deltagandet. Så var det för Vanadisbroder 
Mattias Hallström. Tillreste broder Nicklas Ångman, som hade för-
hinder vid Växjölogen Linnéus Kunskaps kapitel, fick nu möjlighet 
att recipiera i vår loge. Tillsammans med fadder Sten Sjödahl blev 
de duon som stod i centrum innanför kapitelsalens lykta dörrar. Flera 
ersättare till ordinarie tjänstemän var ianspråktagna. Kapitlet genom-
fördes emellertid både högtidligt och stilfullt.
Vid efterföljande brödramåltid hölls talet till Orden av broder Leif 
Breidemar. Leif uppehöll sig vid Ordenshusens betydelse och historia. 
Vårt eget har sin grund i 1700-talet som köpmansgård. Efter stads-
branden har på platsen uppförd byggnad innehållit såväl Amiralitetet, 
Blekinge Bank, Riksbank. Också ordenssällskap som Nationalorden, 
Godtemplarorden med flera. Här har varit Folkbibliotek och biograf-
salongerna Svea och Regina. År 1976 sålde Baptiströrelsen fastighe-
ten till Odd Fellow och sedan 2004 är vår loge en av hyresgästerna. 
Mästare Patrik Cederholm talade till dagens recipiend. Han framhöll 
”kunskap” som ett samlande begrepp för insikt och förståelse, en bra 
grund för konstruktivt handlande. I recipiendens tal uttryckte bro-
der Nicklas, sin upplevelse av det som hänt, med orden trevligt, bra, 
mycket nöjd och till Munskänk Tommy Johansson gav han ett stort 
tack för en vacker taffel och utsökt måltid.
Vid de fria talen berättade broder Sten Sjödahl angenäma minnen från 
vår loges tillblivelse. Broder Sten och många flera Withalabröder var 
då klart inblandade. Vetlandalogen är vår fadderloge. Kvällens Skatt-
mästare Joakim Andersson redovisade insamlingsresultatet och fram-
förde en egenkomponerad dikt som fick brödernas gillande. Mästare-
bordets blommor gick till broder Ove Hansson och lotteriansvariga 
överlämnade vårens överskott till Mästaren. Tack alla bröder för Er 
frikostiga insats!

Referent & Fotograf 
N-G Johnsson

Kvällens recipiend 
Nicklas Ångman flanke-
ras av Mästare Patrik 
Cederholm och broder 
Sten Sjödahl

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad och installation
Datum: Tisdagen den 26 februari 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 58
Recipiend/Fadder: Pär Aronsson/ Leif Isén, Oskar Fredrik Jonsson/ 
Thomas Hellsten
Gäster: OM Hans Wallberg, OI Allan Jensen, Lars Bylund, Sven-Erik 
Lönnberg, Anders Mathsson, Johan Mathsson, Peter Woxblom 19 
Gagnrad, Anders Boëthius 20 Vesthav

Med så många bröder samlade och gäster från alla landets hörn så var 
förväntningarna på kvällen höga. En strålande ritus genomfördes där 
två nya bröder invigdes i vår krets. Till S Tommy Lundin delades ett 
välförtjänt Logernas belöningstecken ut.
M Thomas Andersson tackades för sin insats under två gångna åren 
och Ordens Marskalk Hans Wallberg fans på plats och återinstallerade 
vår Mästare Thomas Andersson för ytterligare två år. Som första ak-
tivitet utsåg Thomas ett nytt direktorie bestående av mestadels gamla 
välkända namn men något helt nytt och några nygamla namn dök upp 
i den nya direktorie rullan. Brödramåltiden bestod av lika delar god 
mat, god dryck och gott sällskap. Ordens Marskalk höll talet till Or-
den där han uppmärksammade hur trevligt vi har det i Odinsal och 
vi uppmanades att fortsätta att göra det vi gör. Kvällen avslutades så 
klart med kaffe och lotter och med facit i hand får man säga ett alla 
förväntningar som fanns i början av kvällen var mer än väl uppfyllda 
när vi begav oss hemåt.

Referenter Ola Jonsson/Johan 
Johansson

Fotograf: Fredrik Jonneryd

Fr. v OM Hans Wallberg, Oskar 
Fredrik Jonsson, M Thomas 
Andersson, Pär Aronsson samt 
OI Allan Jensen

  Odinsal Uppsala27

En resa till andra loger
Många är vi Odinsalsbröder som har en fäbless för resor. 
En av mina allra närmaste vänner sedan 45 år, Lennart Eriksson 
och jag själv gav oss ut på en resa häromdagen. Vi satte kosan mot 
Kristianstad. En stolt och elegant 
stad i Skåne. För att göra besöket 
grundligt såg vi till att hinna med 
en mycket trevlig fredagkväll med 
Logen 33 Danheim som gav loge 
i Grad II och lördagseftermiddag 
med Storlogen Gotheim som gav 
loge i Grad VII. Undertecknad 
hade förmånen att vara recipiend. 
Vi gjorde detta besök för en gradgivning till en utflykt. Trevligt var 
det! När man väl börjar besöka andra loger fortsätter man ofta. Jag 
har väldigt ofta rest, även för att ta mig till logekvällarna i vår egen 
loge. När jag som nybliven broder 2007 började min vandring inom 
Bifrostorden, var jag väldigt ofta på jobb på annan ort. Jag planerade 
aktivt i min kalender för att få möjlighet att närvara vid logekvällarna. 
Ibland kom jag direkt från norra Norge, andra gånger flög jag in från 
Estland.
Logelivet blev min oas, ett andningshål i en alltför hektisk tillvaro. 
Det är individuellt vilket, eller vilka motiv man har för att gå med i 
ett Ordenssällskap. Motiven kan även ändras under livets gång. För 
mig ändrades det ganska plötsligt, inte över en natt men under efter-
middagen den 20 april 2011. Jag var med om en allvarlig olycka, ett 
trauma som nästan kostade mig livet! Efter att ha fått igång tillvaron 
efter olyckan, inser jag att min tillhörighet till Bifrostorden och alla 
fantastiska bröder, verkligen hjälpt mig tillbaka. Ni har del i min men-
tala och sociala återhämtning under den ganska långa konvalescensen. 

Ett stort tack bröder!
Idag har jag en annan karriär och är måhända i viss mån tillbaka på 
ruta ett. Arbetar mycket, men kopplar av med hjälp av Bifrostorden.
Ett är säkert, jag tänker fortsätta ta mig tid för resor till andra loger!

Broderliga hälsningar Ola Lindström, Logen 27 Odinsal
BIFROST
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    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Tisdagen den 26 mars 2019
Antal besökare inkl recipiender: 45
Recipiender: Markus Lehto och Christofer Urby
Gäster: ExM Daniel Holmgren 22 Righeim

Denna gång samlades 45 bröder inför kvällens loge. Att gå runt och 
hälsa på de församlade bröderna är alltid lika trevligt, samtidigt är 
det en riskabel övning då det skall bäras både en kall dryck och en 
till två korvar i den ena handen och hälsas med den andra. Dagens 
gäst Daniel Holmgren från Righeim var ett mycket trevligt återseen-
de. Under ritus denna afton prövades och upptogs bröderna Markus 
Lehto och Christofer Urby i Kunskapens Grad och blev senare under 
kvällen informerade om vad en tallrikskrossare är. SLM Tomas Lind-
kvist delade ett välförtjänt Logernas Belöningstecken till vår IL Matte 
Bergqvist. Talet till Orden hölls av Toni Lassila i vilket han berättade 
om fördomar som vi själva bär med oss och som andra kanske har om 
oss, mycket intressant och tänkvärt.
Till kaffet var det fixat flera olika sorters kakor och chokladpraliner 
vilka avnjöts till lotteriet. De eftertraktade vinsterna följde denna gång 
ett slags kriminaltema som med lite vilja kunde utläsas ur diverse flas-
ketiketter.

Referenter Ola Jonsson/Johan Johansson. 
Fotograf Fredrik Jonneryd

Från vänster Markus Lehto, Matte
Bergqvist, Christofer Urby

Talet till Orden hölls av 
Toni Lassila
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    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad & installation
Datum: Fredagen den 15 februari 2019
Antal besökare inkl. recipiend: 52
Recipiend/Fadder: Mats Lorentsson/Jan Sellman
Gäster: SLM Peder Grahn, Lennart Zetterström 12 Nicopia

Sittande Mats Lorentsson. Stående fr. v 
M Tommy Eriksson, ExM Jan Sellman 

och 
SLM Peder Grahn

Ett år går fort så nu var det dags igen för 
installation av Mästare och loge direk-
torium. Den första i vår ”nya” logelokal 
och innan det en ritus med reception av 
en ny Bifrost.  Broder. M Tommy Er-
iksson ledde och genomförde ritus som 

  Gondler Kalmar28

vanligt på ett smidigt och högtidligt sätt. Två bröder dekorerades med 
Logernas Belöningstecken. Dessa gick till MU Bo Agmell som varit 
Munskänk i 5 år och skött detta på ett förträffligt sätt och till logens 
curator Lars Rosqvist som tagit sin uppgift till en stor nivå och ställer 
alltid upp som ersättare när det behövs. Samtidigt delades Logernas 
Hedertecken ut till vår SK Åke Rudolfsson som varit detta i 5 år med 
stort engagemang på ett mycket positivt sätt. Dessutom aktiv i vår 
rekryteringsprocess. Alla förtjänstetecken delades ut av SLM Peder 
Grahn som också läste upp ett medföljande diplom från OSM Patrick 
G Lundberg. När ordet var fritt så presenterade M Tommy Eriksson 
den sedan några år tillbaka instiftad utmärkelsen på lokal nivå, näm-
ligen ”Årets Gondlerbroder”. Den som fick denna fina utmärkels som 
nu delades ut för fjärde gången var vår loges curator Lars Rosqvist. 
Detta själklara val aplåderades av samtliga Bröder. Priset delades ut 
av logens ålderman Bo Herbon som också höll ett litet tal. Priset för-
utom äran är en stilig graverad glasvas med sitt namn ingraverat som 
den belönade får behålla under året tills nästa broder utses. Mästarin-
stallationen gick smidigt och programenligt. Efter sedvanliga hyll-
ningar var det dags för kvällen först tal, talet till Orden vilket hölls 
av SLM Peder Grahn som först välkomnade den nya Brodern Mats 
Lorentsson och tackade för en fin gradgivning. Det handlade också 
om vikten av Brödravård för att inte tappa Bröder. Detta är något som 
hela föreningslivet lider av, inte minst olika Ordenssällskap. SLM 
gladdes åt att två loger inom Storlogen Ladulås går mot strömmen. 
Den egna hemmalogen 12 Nicopia och 28 Gondler. Också en uppma-
ning. Åk på Riksting!
I sitt tacktal från kvällens nyupptagna broder Mats Lorentsson tacka-
de han för en mycket fin kväll och ett extra tack till sina faddrar. Här 
får vi även räkna Olof Johansson som en ”Extra Fadder” för Mats. 
Lars Rosqvist tackade också för sin utmärkelse Logernas Belönings-
tecken samt för sin fina lokala utmärkelse Årets Gondlerbroder. M 
Tommy Eriksson delade ut en blomma till kvällens recipiend och 
Mästarbordets blommor tilldelades Stefan Eriksson som är ny ASM 
och till ExM Johnny Eklund som alltid ställer upp och stöttar logen. 

Kvällen fortsatte traditionsen-
ligt i baren med kaffe, kaka och 
avec. Allt som vanligt under stort 
gemyt.

Referent Per-Olof Svensson. 
Fotograf Bo-Lennart Holmsten

M Tommy Eriksson, SLM Peder 
Grahn. Sittande årets Gondler-
broder Lars-Göran Rosqvist

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad 
Datum: Fredagen den 8 mars 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 93
Recipiender: Tommy Dahl, Peter Engström och Lasse Lindström
Gäster: OSSM Thommy Brännström, OL Bo Löfgren, OI Allan 
Jensen, OM Hans Wallberg, OK Olavi Ollikainen, OR Fredric Björk, 
OC Anders Randelius, OH Tomas Östman, Grundlogemästare, 
Storlogemästare, IOEM Tore Persson, Mats Persson 17 Grimner, 
Johan Furuskog 24 Gungner, Ex M Owe Hansson, Ex M Jens Östling, 
Rolf Skog 26 Vanadis, Thomas P Hellsten 27 Odinsal och Bengt 
Eliason 31 Rimfaxe

Denna logekväll var lite speciell och oerhört trevlig. Med Mästaremö-
te dagen efter resulterade detta i att vi hade över fyrtio gäster inklusive 
nästan hela OD så totalt 93 bröder. Detta är rekord för en logekväll 
hos oss i Gondler. M Tommy Eriksson ledde arbetet som vanligt på 
ett mycket fint och högtidligt sätt. Efter ritus utdelades Logernas 
Belöningstecken till Broder Anders Bergenfeldt av OSSM Thommy 
Brännström. Anders är inte med i direktoriet men gör ofta ett tungt 
jobb innan, under och efter logekvällarna. För att inte tala om hans tal, 
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    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 29 mars 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 47
Recipiend/fadder: Mohamed Haidar/Tommy Eriksson, Johnny 
Johansson/Jonas Myller, Mohamad Al Kuzbaril/Tommy Eriksson

Då var det dags för logekväll igen, endast tre veckor sedan den förra. 
Då hade vi över 40 gäster hos oss och totalt nästan hundra bröder to-
talt. Ändå är vi nästan femtio bröder denna kväll varav tre recipiender. 
Arbetet i kapitelsalen leddes av M Tommy Eriksson som vanligt på 
ett alldeles ypperligt sätt. Kvällens tal till Orden hölls av Broder Sune 
Carlsson. Talet kom att associera till en del TV-program med en del 
eftertänksamma teman liksom även lite kåserande om de vanligaste 
förkommande förnamnen i Sverige. Sune avslutade sitt tal med dikten 
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precis som M Tommy Eriksson 
uttryckte att det ofta är kvällens 
höjdpunkt. Innan Brödramåltiden 
tar sin början delas ett stipendium 

ut från logens S.O.S. fond som gick till Elin Gripstrand från Kalmar. 
Elin är en framstående flöjtist som nu också ska studera detta på en 
högre nivå. Motivationen lästes upp av M Tommy Eriksson som ock-
så gav Elin ett diplom. Elin framförde sedan ett stycke på sin tvärflöjt 
till allas uppskattning. Talet till Orden framfördes av OSSM Thom-
my Brännström som började med en hälsning från OSM Patrick G 
Lundeberg som inte kunde närvara. Sedan tog han hjälp av alla sina 
OD Bröder som var och en berättade lite om sin uppgift i OD. Allt 
detta till mycket skratt och applåder. Vår Mästare hälsade kvällens 
recipiender välkomna i sin nya grad, Vänskapens Grad. Ett särskilt 
välkomnande riktades till kvällens alla gäster som kommit från lan-
dets alla hörn. Broder Tommy Dahl höll därefter ett mycket trevligt 
tal från kvällens recipiender. Han berättade om när han fick sin första 
grad och att han inte kommer ihåg någonting därifrån. Han sa också 
att det känns väldigt bra att få Vänskapens Grad och tycker det alltid 
känns fint att träffa bröder av högre grad även om man inte kan vara 
med i kapitelsalen. Bengt Eliasson från 31 Rimfaxe i Helsingborg 
grattade till vår fina logelokal och matsal. Broder Bengt visste också 
att dagen innan var ”första torsdagen i mars” och att då äter man 
tårta i Småland därför skänktes en skånsk delikatess från bröderna i 
Helsingborg, en spettekaka. Nästan som tårta. Efter brödramåltiden 
hjälptes M Tommy Eriksson och OSSM Thommy Brännström att 
dela ut Logernas Hederstecken till broder Olof Westerlund som för 
kvällen varit tvungen att tjänstgöra i köket. Olof som också är logens 
hyresvärd och har genom utbyggnad av lokalerna bidragit stort till 
logens utveckling. Olof har också rekommenderat ett stort antal nya 
bröder till vår loge. Mästarbordets blommor gick till Ex M Bo-Len-
nart Holmsten, utan hans insats och förberedelser hade denna kväll 
inte varit möjlig, och till Bo Carlsson som alltid ställer upp. Efter 
kaffe, avec och lottdragning var en lång och mycket fin kväll till ända.

Referent Per-Olof Svensson 
Fotograf Bo-Lennart Holmsten, Jonas Hagström

Kvällens extrakock Olof Westerlund 
har blivit dekorerad med Logernas 
Hederstecken av OSSM Thommy 
Brännström och Anders Bergenfeldt 
dekorerades med Logernas 
Belöningstecken. 

Sittande fr. v Tommy Dahl, Lars 
Lindström, Peter Engström
Stående fr. v Bo-Lennart 
Holmsten (Fadder) - Jonny Has-
selström (Fadder) samt Mästare 
Tommy Eriksson
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Brobygget av Läckebypoeten Bengt ”Cidden” Andersson. Sedan var 
det dags för M Tommy Eriksson, i kväll även fadder för Mohamed 
Haidar och Mohamad Al Kuzbaril, att välkomna kvällens nyförvär-
vade bröder på sin resa inom vår Orden och även visa en presentation 
av alla gradband inom vår Orden. Talet från recipienderna hölls av 
Johnny Johansson som tackade för en fin, spännande och lite skräm-
mande kväll. Även ett hopp om lika trevliga logekvällar framöver 
framfördes. Vår Skattmästare Åke Rudolfsson berättade lite om ett 
nytt lotteri som körs tillsammans med damlogen Ganndul där vin-
sterna består av presentkort till banketten vid Bifrostordens Riksting 
2020 här i Kalmar. Så var det dags för M Tommy Eriksson att dela 
ut Mästarebordets blommor. Dessa gick till Alf Karlsson och Tomas 
Gustavsson som bägge varit tjänstgörande bröder för första gången 
denna kväll. I rollen som Intendent och Dirigent fungerade det allde-
les ypperligt. Så till baren för kaffe, kaka, avec och lottdragning och 
som vanligt vilade det inga ledsamheter under kvällens sena timme.

 Referent & Fotograf 
Per-Olof Svensson

Recepienderna Fr. v Moha-
mad Al Kuzbaril, Mohammed 
Haidar och Johnny Johansson. 
Faddrar M Tommy Eriksson 
och Jonas Müller

    FAKTARUTA
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 26 april 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 41
Recipiender: Leif Bengthsson, Ulf Gustafsson, Bert Karlsson

Så var det dags för ”vårterminens” sista logekväll denna fina april-
kväll. Att vi är några bröder mindre än vad vi är vana vid kan till viss 
del bero på det fina vädret. I Kapitelsalen är det vår Mästare Tom-
my Eriksson som håller i ”taktpinnen” och det flyter på både fint och 
högtidligt. Efter sedvanlig hyllning till Fosterlandet är det vår ExM 
Johnny Eklund som håller talet till Orden. Talet som var mycket fint 
och känslosamt handlade till en del som en hyllning till Bifrost som 
Ordenssällskap och att vi bryr oss om varandra. Vi är inte medlemar 
utan Bröder och det är en stor skillnad. Johnny som varit Bifrostbroder 
länge och en av ”eldsjälarna” bakom bildandet av 28 Gondler konsta-
terade att Orden gjort honom till en bättre människa. Talet slutade med 
uppmaningen: Håll av och besök de du tycker om. M Tommy Eriksson 
hälsade kvällens recipiender välkomna till Grad III och det solgula 
gradbandet och berättade även att nu kan ni bli fadder och vara med 
i direktoriet. Han uppmanade även dem att ta nytta av nätverket med 
bröder i Bifrostorden. Ulf Gustafsson tackade från recipienderna för 
gradgivningen och för förtroendet att få ny och högre grad samt för 
glädjen att komma mer och mer in i gemenskapen i logen. Mästarebor-
dets blommor tilldelades kökspersonalen för de fantastiskt goda rätter-
na de ständigt åstadkommer, samt till broder Tommy Dahl som alltid 
ställer upp, i kväll som världens bästa ”korvgubbe”. Kvällen fortsatte 

i baren med kaffe, kaka, avec 
och lottdragning. Allt som 
vanligt under stort gemyt. 

Referent Per-Olof Svensson. 
Fotograf Lars-Göran 

Netterström

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad & installation
Datum: Fredagen den 22 februari 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 46 
Recipiender: Ralf Nord, Henrik Stålhandske samt Johan Bergman 
Lindfors samtliga från 29 Rosheim
Gäster: OH Tomas Östman, M Bernt Carlsson 32 Runrike, ExM 
Mattias Boldt 32 Runrike, Peter Witt 32 Runrike, Bo Pettersson 16 
Runheim

Fr. v Ralf Nord, Henrik 
Stålhandske, Johan Bergman 

Lindfors samt OH Tomas Östman 
och M Håkan Holgersson

Denna afton visade sig bli välbe-
sökt från såväl när som fjärran. 
Detta uppenbara tecken på ett 
starkt engagemang följdes upp av 
att nästan halva direktoriet fick ny bemanning. Allt sammantaget gör 
att framtiden syns ljus för verksamheten inom logen. Kvällens enda 
svaghet var svårigheten att höra eller se vad som pågick från den ena 
ändan av Brödramåltiden till den andra.

Referent & Fotograf Ture Lindén

  Rosheim Norrtälje29

    FAKTARUTA
Loge utan reception
Datum: Fredagen den 22 mars 2019
Antal besökare: 24

Aftonens kapitel öppnade med det lägsta besöksantalet på mycket 
länge. Vid Brödramåltiden hade antalet bröder krympt till 22 vilket i 
sin tur bjöd på en ny form av intimitet. Det vanliga larmet uteblev och 
nu kunde jag från min placering i mitten faktiskt uppsnappa fragment 
av diskussionerna runt omkring. Det mest intressanta kan ha varit den 
broder som bullrande delgav sina bröder någon form av snabbkurs i 
finska, dock utan de nödvändiga kunskaperna i finska kasusformer. 
Som kompensation kunde honnörsbordet stundtals ses viska bakom 
kupade händer. Kommer hemligheterna att yppas vid nästa samman-
komst?

Referent Ture Lindén

BIFROST
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    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad 
Datum: Fredagen den 26 april 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 41 
Recipiender/Fadder: Per Löfgren/Tom Johansson, Martin Stribell/
Dan Svennberg, Peter Nordström/Håkan Johansson 
Gäster: SLM Björn Torstenius Heimdal, Harald Ortliden, Jan Rojsek, 
Gunnar Spångberg 4 Valhall

Översta raden SLM 
Björn Torstenius, M Hå-
kan Holgersson. Främre 
raden fr. v recipienderna 
Per Löfgren, Martin Stri-
bell, Peter Nordström

Denna afton var det kväl-
lens nyupptagna bröder 
tillsammans med sina 
nyligen tillkomna Grad II 
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bröder som satte tonen. Tillsammans lyckades dessa inte bara med att 
snabbt evakuera kapitelsalen utan även med att dominera brödramål-
tiden med tal och gamman. Vi lite äldre kunde bara med avund se på 
hur väl dom genast anpassat sig. Det enda springandet som kunde 
noteras från oss gamlingar uppstod mellan baren och faciliteterna ute 
i hallen. Det måste därför noteras att det finns gott hopp för såväl den 
framtida successionsordningen som den inhemska bryggerinäringen.

Referent Ture Lindén. Fotograf Lars-Gunnar Vicklander

    FAKTARUTA
Loge utan reception & installation
Datum: Fredagen den 1 mars 2019
Antal besökande: 18
Gäster: SLM Tomas Lindkvist Tirfing, M Hans Söderström 22 
Righeim

Avgående Mästaren öppnade Ritus som vanligt och började med att 
tacka för det gångna året och för det år som han haft glädjen att vara 
logens Mästare. Han tackade även tjänstgörande bröder för det stöd 
och hjälp han fått. Logens ålderman. Broder K-A Lindström tacka-
de broder Sören från bröderna i logen och sade några ord om Sörens 
insats under det gångna året. SLM Tomas Lindkvist återinstallerade 
broder Sören som Mästare för ytterligare två år.
SLM kallade fram Broder Kurt-Axel Lindström som förlänades Lo-
gernas Hederstecken (LHT). Årets installation flöt utan problem. För-
ra året var lite svårare. Alla tidigare tjänstgörande bröder och ersättare 
kvarstår från förra året, då brödraskaran är så liten. Alla vi närvarande 
bröder i Logen 30 Torgrim vill dock sist men inte minst rikta ett varmt 
tack till OSSM för det fina stöd och den hjälpande hand som via SLM 
Tomas Lindkvist förärade oss. Tal till Orden framfördes av Tomas 
Lindkvist och M Sören Molander. Gratulationer till L-O Hamberg på 
hans födelsedag, och tacktal framfördes under mycket trevliga for-
mer av gästande bröder. Kvällen avslutades som vanligt med att K.A. 
Lindström förrättade lottdragning och prisutdelning i samband med 
kaffe, avec och liten kaka.

Referent & Fotograf Bo Sjöberg

Fr. v SLM Tomas Lindkvist, M 
Sören Molander och M Hans 
Söderström

  Torgrim Hudiksvall30
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    FAKTARUTA
Loge utan reception med parentation
Datum: Måndagen den 25 mars 2019
Antal besökare: 20

Ritus enligt, loge utan reception, genomfördes extra omsorgsfullt 
emedan högtidens mystik och rymd svävande över tjänstgörande och 
närvarande bröder inför avskedet av en aktad Loge- och Bifrostbroder. 
Måndagen den 25 mars tog bröderna i Logen 30 Torgrim farväl av 
broder Lars Lindblom som lämnat oss i sorg och saknad efter en läng-
re tids sjukdom. Vår tiofaldigt Ordensprydda broder Lars Lindblom 
var en av de två personer som sådde det första fröet till grundandet av 
en Bifrostloge i Hudiksvall.
Först som kamratförening och efterhand i samråd med Logen 22 
Righeim, Gävle och Ordens kansli så grundades Logen 30 Torgrim. 
Nuvarande ExM Göran Persson med ursprungsloge Aroshus, Väster-
ås, också Ordensprydd med högsta graden, var den andre i duon som 
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    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Måndagen den 6 maj 2019
Antal besökande inkl. recipiend: 16
Recipiend: Magnus Svensson

Vårens sista gradgivning var i vänskapens färger, och att vänskapen 
stod oss bi denna vårdag i maj 2019. Turerna inför just denna grad-
givning var många, allt mellan hopp och förtvivlan svävade vi i (AU) 
gruppen för att fullfölja vårt schema, gradgivning måndagen den 6 
maj. 
Tidigt var det klart att logen hade bröder i första graden värdig upp-
flyttning till högre grad, en av dessa avsåg att vinna befordran i före-
stående logemöte. Hans arbetsgivare ville dock annat så hindret var 
hela Östersjön mellan Gdansk och Hudiksvall. 

Nya tag och försök att ändra till Grad IV där vi också hade Grad III 
bröder värdiga att vinna högre grad. I sista stund så stupade planerna 
att ge en Grad IV i brist på komplett utrustning och att vi alltför sent 
vänt oss till vår fadderloge och storloge för att få deras stöd och hjälp. 
Räddningen i nöden blev att ytterligare en av de tre som upptagits i 
Ordens första grad den 22 januari 2018 anmälde sitt intresse att vinna 
högre grad när informationen om vår nödsituation nådde hans öron. 
Med tacksamhet mottog vi i (AU) hans önskan trots en alltför kort 
framförhållning, från torsdag till måndag. Vi riggade vår kapitelsal, 
recipiendrum, mottagningsrum och matsal bara timmar före ceremon-
ins början utan minsta chans till träning, men stämningen var god, alla 
skulle göra sitt bästa. 
ExM Göran Persson axlade både rollen som (MU), leveransen av vår 
brödramåltid, samt rollen som (YL) på grund av att ordinarie insjuk-
nat och tvingats lämna återbud, timmarna före logeaftonens öppnande. 
”Trägen vinner heter det” och vi i Logen 30 Torgrim ser fram mot 
våravslutande utflykt med respektive och höstterminen som lovar gott.

Referent Sören Molander. 
Fotograf Bo Sjöberg

Recipienden Magnus Svensson

BIFROST

förtjänstfullt gav vår stad Hudiksvall status av att vara Sveriges Nord-
ligaste Bifrostloge. Båda stiftarna av Logen 30 Torgrim var således 
verksamma i Orden sedan lång tid tillbaka. Lars Lindblom i Logen 
8 Manheim, Stockholm där han fick sin första grad 7 oktober 1982.  

Parentationens stämningsfulla ritus manande till att tjänstgörande 
bröder gjorde sitt absolut yttersta för att hedra vår bortgångne Bifrost-
broder. Med facit i hand så vill nog undertecknad framhålla att vi 
lyckades mycket bra. En enkel måltid med flera minnestal, framför 
allt av de äldre bröderna, belyste vår bortgångne broders stora bety-
delse för vår loge Torgrims tillblivelse och verksamhet. 
Lars Lindblom var alltid den centrala personen, vältalig och gladlynt, 
dessutom begåvad med god sångröst till stöd för oss andra medelmåt-
tiga. Logens bröder skildes med tillförsikt och förtröstan efter avslu-
tande kaffe med avec och kaka. 
Lotteriet och andra världsliga företeelser lämnade vi därhän denna lo-
geafton när kapitelsalen var smyckad i Frihetens röda färg, inramade 
minnes bordets svarta beklädnad.

Referent Sören Molander

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad och installation
Datum: Fredagen den 15 februari 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 30
Recipiender: Mike Niva, Mikael Petersson
Gäster: OC Anders Randelius, M Sten Svensson 18 Mjölner, M 
Mats Ahrling 23 Forsete, ExM Sven-Eric Nilsson 18 Mjölner, ExM Bo 
Ohlsson 18 Mjölner, ExM Hans Berggren 20 Vesthav

Övre raden fr. v M Sten 
Svensson, ExM Bo 
Ohlsson, ExM Sven-Eric 
Nilsson, 18 Mjölner, M 
Mats Ahrling 23 Forsete
Undre raden fr. v Mikael 
Petersson, OC Anders 
Randelius, M Bo Ander-
sen och Mike Niva

Logen 31 Rimfaxe hade verksamhetsårets första gradgivning den 15 
februari, passande nog en Grad I. En vacker gradgivning med många 
bröder närvarande. Två recepiender togs upp i logen. Efter gradgiv-
ningen förordnades M Bo Andersen av Ordens OC. Broder Jan Gran-
holm förärades LBT, av M för lång och trogen tjänst. Brödramåltiden 
intogs under övliga former. Efter den goda maten delades lotteriets 
vinster ut till kaffet.

Referent Christer H Persson. Fotograf Christer Lind

  Rimfaxe Helsingborg31

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 1 mars 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 23
Recipiend: Tomas Malmborg
Gäster: ExM Hans Berggren 20 Vesthav

Recipiend Tomas Malm-
borg, M samt Fadder 
Kent Bredén

Broder Tomas Malm-
borg invigdes till Vän-
skapens Grad. Broder 
Bengt Eliason förärades 
Logernas Belöningsteck-
en, LBT,  samt erhöll 
broder Tomas Ralfsson 
sin Faddergåva då han 
var frånvarande vid hans 

recipiends inträde i vår loge. Måltiden inleddes med en fantastisk 
hummersoppa följd av inbakad fläskfilé. Lotteriet hade denna kväll 
en mängd vinster. En trevlig kväll avslutades av några bröder med 
samvaro och diskussion i baren innan hemgång.

Referent Olle Bergqvist. Fotograf Christer Lind

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad och installation 
Datum: Fredagen den 22 februari 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 31
Recipiender /Faddrar: Robin Andersson / Bo Andersson, Richard 
Fredin / Marcus Petersson.
Gäster: OK Olavi Ollikainen, Rickard Axelsson, 4 Valhall, M Mats 
Ahrling, 23 Forsete, M Bo Andersen, 31 Rimfaxe

Fr. v Recipiend Robin 
Andersson, M Peter B 
Arvidsson, Recipiend 
Richard Fredin.

Logens bröder, gästan-
de bröder från andra 
loger, samt två reci-
piender hade hörsam-
mat Mästare Peter B 

Arvidssons kallelse till reception denna fredag. M Peter B Arvidsson 
installerade logens nya direktorie samt avtackade de bröder som av-
trädde från sina tjänster.
Bröderna Bengt Andersson och Ulf Pettersson tilldelades Logernas 
Belöningstecken. M Peter B Andersson läste upp sin motivering och 
Ordens Kansler Olavi Ollikainen dekorerade bröderna. Därefter tog 
OK till orda igen och läste upp OSM:s motivering och beslut att till-
dela M Peter B Arvidsson Logernas Hederstecken för insatserna han 
gjort för loge och Orden. Recipienderna Robin Andersson och Ric-
hard Fredin 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.

Referent & Fotograf 
Jörgen Elvstrand

Fr. v M Peter B Arvidsson, Bengt 
Andersson, Ulf Pettersson, OK 
Olavi Ollikainen

33   Danheim Kristianstad

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 15 mars 2019
Antal besökare inkl. recipiend: 21
Recipiend: Benny Andersson 
Gäster: Lennart Eriksson, Ola Lindström 27 Odinsal

Logens Mästare, Peter B Arvidsson, hade denna afton kallat bröderna 
till en logeafton i Vänskapens Grad. Efter en stämningsfullt genom-
förd ritus vidtog brödramåltiden där logens bröder och de tillresta gäs-
terna såg till att det blev en trevlig tillställning och en kväll värd att 
minnas. Recipienden Benny Andersson upptogs i Vänskapens Grad 
och gratulerades av närvarande 
bröder.

Referent & Fotograf 
Jörgen Elvstrand

M Peter B Arvidsson och 
recipiend Benny Andersson

BIFROST

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 12 april 2019 
Antal besökare inkl. recipiend: 18
Recipiend /Fadder: Klas-Göran Molin /Jörgen Elvstrand

Logens bröder samt en recipiend 
hade hörsammat Mästare Peter B Ar-
vidssons kallelse till reception denna 
fredagskväll hos logen 33 Danheim i 
Kristianstad. Recipienden Klas-Göran 
Molin upptogs i Frihetens Grad och 
gratulerades av närvarande bröder.

Recipienden Klas-Göran Molin och M Peter B Arvidsson
BIFROST

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad & installation
Datum: Torsdagen den 28 februari 2019
Antal besökande inkl. recipiend: 34
Recipiend/fadder: Nils-Gunnar Strömberg/Alexander Airosto
Gäster: SLM Ulf Jaremo, Ernie Elofsson 33 Danheim, Robert Pierre 
Alison, Alf Bjerhag, Anders Kling, Niklas Rydén, Tor-Erik Rydén, Dag 
Sjödahl och Göran Straume samtliga 10 Withala

Recipienden Nils Göran Strömberg

En välfylld kapitelsal skapade en högtidlig 
och fin stämning när LM Alexander Airosto 
hälsade välkommen till dagens gradgivning. 
Speciellt vände han sig till SLM Ulf Jaremo 
och övriga gäster. Vi kunde även denna gång 
hälsa en ny broder välkommen i vår Brödra-
krets och Alexander kunde stolt konstatera att 
vi fortfarande är yngst, men inte längre minst 
när det gäller antalet bröder. SLM Ulf Jaremo 
kunde via OSM meddela att Alexanders för-
ordnande som Mästare även detta året. I sam-
band med detta framförde vår ålderman och tillika ExM, Sten Sjödahl 
brödernas tack till Alexander för det engagerade arbete han lägger ned 
för att Linneus skall växa. LM Alexander meddelade därefter vilka 
bröder som kommer att tjänstgöra under året. Extra högtidligt blev 
det när Ulf Jaremo kallade fram Broder Martin Lamme för att till 
honom överlämna Logernas Belöningstecken för ett bra arbete i vår 
Loge. Motivering skriven av Alexander lästes upp. En synnerligen väl 
förtjänt belöning till vår skrivare, han är dessutom vår mesta fadder. 
Talet till vår Orden hölls av Ulf Jaremo, dels berättade han lite om sig 
själv och sin vandring både i arbetslivet och inom Bifrostorden. Han 
beskrev vilken roll Storlogen har, ganska okänd inom vår unga loge. 
Han tackade också för en mycket fin gradgivning. Alexander talade 
också till recipienden och informerade lite hur en loge fungerar. Reci-
pienden tackade för det fina mottagandet. Han erkände att han känt en 
viss spänning innan men kände nu efteråt att Bifrostorden verkar vara 
något som passar honom. 
Ljuv musik att höra efter en gradgivning, men också något för oss att 
leva upp till.

SLM Ulf Jaremo, Martin Lamme 
som förärades LBT

En Broder, Jonas berättade lite 
om sin bakgrund, han har bara 
varit med några månader men ut-
tryckte att han upplevde en näs-
tan poetisk känsla när han kom 

  Linneus Växjö34

Besök i logekaitel i stor- och grundloge är en av 
förutsättningarna för befordran till högre grad
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hit. Intendenten Bengt Håkansson fick Mästarbordets blommor, men 
denna gång fanns det två blommor att dela ut och andra buketten gick 
till vår gäst från 10 Withala, Anders Kling, som hade fyllt jämna år. 
Vår Munskänk som sköter lotteriet, belönade sig själv med högsta 
vinsten bra jobbat! LM Alexander avslutade den trevliga kvällen med 
att påminna om vår nästa gradgivning: Grad II den 28 mars

Referent & Fotograf Hans Bild

    FAKTARUTA
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Torsdagen den 28 mars 2019
Antal besökande inkl. recipiender: 30
Recipiender: Göran Widell, Jonas Wranå, Alexandru Zamfir
Gäster: Robert Pierre Alison, Alf Bjerhag, ExM Ingemar Dalsjö, 
Anders Kling, Per Rosander, ExM Göran Straume samtliga 10 
Withala, Stefan Larsson 23 Forsete

Recipienderna på 
bilden är fr. v Alex-
andru Zamfir, Jonas 
Wranå, Göran 
Widell sam LM 
Alexander Airosto

LM Alexander Ai-
rosto hade glädjen 
att hälsa bröderna 
välkomna till Vän-

skapens Grad. Speciellt vände han sig till våra sju gäster från Vetlanda 
och Malmö. Alla fick vi uppleva glädjen att få se tre bröder befordras 
till Vänskapens Grad.
Han kunde också glädjas åt att vi fortsätter att öka vår brödraskara 
som i dag uppgår till antalet 42. Redan nästa månad har vi en ny re-
cipiend klar till Frihetens Grad. Dessutom har vi ett antal namn som 
kommer att bjudas in till vårt informationsmöte i maj.

Dessutom uppmärksammades att tre bröder från Linneus, erhållit 
Grad VI i Storlogen Gotheim, vilket innebär att fyra bröder från Lin-
neus erhållit denna grad senaste året.  Under måltiden så talade vår 
gäst från Forsete, Stefan Larsson, till vår Orden. Han berättade lite om 
verksamheten i hans hemmaloge. Alexander talade till recipienderna 
om målet att få ett rikt och innehållsrikt liv. Vi präglas mycket av de 
vänner vi umgås med både i tanke och gärning. Bra vänner är det bästa 
man kan ha, och det kan man finna hos Bifrostorden (sista meningen, 
mitt eget tillägg). 

ExM Sten Sjödahl brinner för Bifrostordens historia, och denna gång 
berättade han om Vänskapens Grad och varför symbolen för denna 
har ändrats från sitt ursprung. Två av våra bröder brukar vi varje sam-
mankomst berätta om sitt liv och erfarenhet på ett lite djupare plan, för 
att vi skall lära känna varandra lite bättre och få kunskaper om vilka 
resurser som finns samlade i 34 Linneus. Denna gång handlade det om 
grafiskt arbete, livsmedel och att driva eget företag. 

Mästarbordets blommor gick denna gång till vår Sk Sven-Olof Carls-
son för hans arbete med bl.a. att införa möjligheten att betala via 
Swish. Dessutom hade han tur i lotteriet och vann högsta vinsten, 
bättre kunde det ju inte bli. Ett särskilt tack vill jag rikta till vår Broder 
Leif Pettersson, som målar tavlor på sin fritid, och ofta skänker en 
tavla till vårt lotteri. En mycket attraktiv vinst att vinna. 

Som vanligt avslutades kvällen med glada skratt när Göran Straume 
drog sina vitsar innan kl. slog 22.30 då LM Alexander tackade alla för 
en som vanligt trevlig kväll.

Referent Hans Bild. Fotograf Anders Kling

    FAKTARUTA
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 26 april 2019
Antal besökande inkl. recipiend: 23
Recipiend: Carl-Johan Borg
Gäster: Harri Airosto, Robert Pierre Alison, Göran Straume samtliga 
10 Withala

På fotot syns fr. v 
Carl-Johan Borg, 
Alexander Airosto 
och Nils-Göran 
Strömberg

LM Alexander Ai-
rosto kunde hälsa 
alla välkomna till 
vår sista gradgivning 
innan sommaren, 

och bättre avslutning än att få hälsa en ny broder välkommen, kan 
man inte tänka sig.
Antalet bröder i Logen är nu 45. Alexander rapporterade det gått ut en 
inbjudan till ett informationsmöte den 22 maj, en samordnad aktivitet 
med Linneorna. Vi hoppas kunna intressera ytterligare några personer 
att bli bröder och systrar i Bifrostfamiljen. Nästa gradgivning är den 
26 september, men vi kommer också att ha en traditionell sommar fika 
och en brödraträff i augusti. Göran Straume påminde om Rikstinget 
även om anmälningstiden gått ut, och känslan att få möta 410 bröder 
på en och samma gång. Undertecknad meddelade att tema-numret av 
Bifrost-tidningen med Växjö och Linneus i blickpunkten utkommer v 
23. Talet till vår Orden hölls denna gång av ExM Sten Sjödahl, han 
betonade att Bifrostorden är en Orden för alla. Han betonade vikten 
av att bevara våra traditioner i tal och skrift även om språket i dag kan 
låta lite gammaldags.
Som vanligt var det två bröder som presenterade sig lite mer person-
ligt, som vanligt mycket intressant att få veta vilka resurser vi har 
i vår Brödraskara. Dagens recipiend uppmärksammades lite extra 
av Alexander och Carl-Johan tackade för att han blivit antagen som 
Bifrostbroder. Mästarebordets blommor gick denna gång till Christian 
Bohman och Gustav Johannesson som med kort varsel fick rycka in på 
ovana uppgifter. Lotteriets högvinst gick denna gång till Harri Airosto. 
LM Alexander avslutade kvällen, efter det att några muntrationer av 
olika slag framförts.

Referent & Fotograf Hans Bild.
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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!

Aktiviteter utanför våra logemöten
2 Eyrabro/Havamal, Örebro
Teaterkväll ”Dömd på förhand”

Glada bröder och systrar med 
välsmakande mat

Omkring 110 förhoppningsfulla 
bröder och systrar bordade 
två fullpackade bussar för en 
timmeslång färd till Lerbäck 
där den trivsamma Lerbäcks 
Teater ligger. I gänget fanns 
även personer från Duranki, 
Frimurarna, W6 och Mariorna. 
Denna kväll blev det fars som 
hette ”Dömd på forehand”. Storyn var ganska komplicerad som den 
alltid är i fars. Det var mycket spring i dörrar och missförstånd. Det är 
svårt att berätta med ord men storyn höll hela vägen. Den måste bara 
ses. Skådespelarna, som även skötte om serveringen var verkligen 
duktiga, och gjorde bägge sakerna med bravur. Maten var synnerligen 
välsmakande, en trerätters, där varmrätten var en torskrygg. Denna 
resa till Lerbäcks Teater har blivit en tradition, som måste få fortleva. 
Alla for hem med glada minnen.
                                                                                                   

Referent & Fotograf Kjell-Arne Isulv
BIFROST

7 Junehus, Jönköping
Sill-lunch måndagen den 29 april 2019
Måndagen den 29 april 2019 hos 7 Junehus kansli avslutade vi 
daglediga vårsäsongen med en sillunch för 22 bröder. Ett stort tack 
till Leif Grytberg och Hansi 
Henschel som ordnat med god 
mat mm. en trevlig eftermiddag 
med fina bröder.

Alla lät sig väl smaka

Maten var vällagad 
och god

BIFROST

10 Withala, Vetlanda, Ölprovning hos Ängöl i Kalmar
På väg i bussen till Ängöl i Kalmar

Fredagen den 1 mars samlades 25 
Withalabröder vid Hargen utanför 
våra logelokaler för att äntra bussen 
som skulle ta oss till Kalmar och 
Mikrobryggeriet Ängöl. På vägen 
ner från Vetlanda under de cirka två 
timmarna som bussresan tog, hade 
festkommittén med Stefan Sandberg 
i spetsen, ordnat så att vi redan där 
fick prova hur en Ängöl Prima 
Lager smakar ihop med lite Salami. 
Det erbjöds dessutom whisky som 
kunde köpas för en billig penning. 
Festkommittén sålde lotter i bussen 
och eftersom vi var 25 bröder så 

BIFROST

10 Withala, Vetlanda, Populär utflykt i repris
Ingemar Wernersson 
fokuserad på tavlan

Det har börjat bli lite av en 
tradition att i maj månad åka 
ut till Slättåkra och Ingemar 
Wernersson. Han kunde i 
år hälsa ett 15-tal bröder 
välkomna. Han tog oss med 
ut i den grönskande, vackra 
våren på en promenad 
för att låta oss få njuta 
av den vackert kuperade 
omgivningen. Kanske är det 
en av de vackraste platserna kring Vetlanda. 
Väl återkomna till Wernerssons fick vi möjlighet att beskåda 
och diskutera veteranbilar och motorcyklar som fanns i hans 
fordonsmuseum. Alla hade vi något minne från förr, ty bilar är lika 
viktigt för små grabbar som äldre gentlemän att diskutera. Eller vad 
sägs om en DKW modell 1935 som var under behandling för att återfå 
sin forna glans. Efter att vi intagit kaffe med dopp var det dags för att 
för tredje året i rad kora Logen 10 Withalas inofficiella mästare i dart 
för daglediga. Årets mästartitel gick till Ingemar Wernersson själv 
som efter flera kvalificeringsomgångar gick till final och nu övertog 
mästartiteln. Vi tackar Ingemar för en trevlig förmiddag i Slättåkra.

Referent & Fotograf Ingemar Dalsjö

fick alla köpa 4 lotter var. Dragningen gjordes av Stefan och tro det 
eller ej, men jag vann både första och tredje pris, totalt 16 flaskor öl. 
Det blev 7 Ängöl Prima Lager och resten var lite blandade IPA. Det 
var nästan så att jag trodde att jag skulle bli utkastad ur bussen efter 
denna lyckträff. När vi ankom till Ängöl så togs vi emot av en ung och 
jätteduktig tjej som guidade oss under kvällen och imponerade på oss 
med sin enorma kunskap om hela processen i detta fina Mikrobryggeri. 
Med bara fyra anställda producerar man i dagsläget cirka 200 000 
liter öl och andra drycker per år och man kan med nuvarande storlek 
på lokaler med mera producera 700 000 liter per år i framtiden. Vi åt 
en kall buffé och till det drack vi en eller ett par öl som vi fick köpa. 
I själva öl provningen fick vi smaka på lite olika sorters öl där bland 
annat en suröl med blåbärssmak serverades. En del rynkade på näsan 
och en del tyckte verkligen om den. Därefter fick vi göra en rundtur 
i själva bryggeriet och det var en trevlig upplevelse. Runt tiotiden på 
kvällen tackade vi för oss och bussen gick tillbaka till Vetlanda igen. 

Ett gäng Withalabröder 
som lyssnar på guidens 

info om Ängöl
Ängöls 
bryggutrustning och 
produktionsanläggning

De flesta bröderna hade 
varit förutseende och 
tagit med sig lite egen 
dricka för hemfärden och 
det fanns dessutom lite 
korv kvar för den som 
ville ha. Väl framme vid 
Hargen klev en hel hop 

med glada och nöjda bröder av för vidare hemfärd. Jag vill på mina 
och övriga deltagande bröders sida tacka Stefan och kompani för en 
jättelyckad aktivitet. Vi ser redan fram emot nästa. 

Referent Curt Sandberg. Fotograf Anders Kling
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11 Löfstad,  Tranås

”Många järn i elden”, Studiebesök Ovako, Boxholm
Broder 
Lars-Erik 
Andersson 
rustad för 
bruksbesök

Två mil 
norr om 
Tranås ligger 
den lilla 
bruksorten 
Boxholm. 
Många 

av er har säkert färdats på 
riksväg 32 och noterat den stora 
gräddosten och stålverket strax 
bredvid vägen. En hel del av er 
har säkerligen undrat hur det 
ser ut bakom brukets stängsel. 
Onsdagen 13/3 beslutade sig 
ett tjugotal Löfstad-bröder 
med damer för att stanna 
till i Klampebo för att stilla 
nyfikenheten. 
Boxholms bruk grundades 1758. 
Svartåforsen var energikällan 
som möjliggjorde den första 
smidesindustrin på orten, en 
verksamhet som över tiden 
breddades med jord- och 
skogsbruk, ett mejeri samt 
ett sågverk. Verksamhet var 
sammanhållen ända fram till 
1981 då Boxholms AB delades 
upp och såldes ut. Idag är 
sågverket dessvärre nedlagt, 
samma öde väntar sorgligt nog 
även mejeriet vid nästa årsskifte. 
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Men valsverken går fortfarande 
varma!
Vi möttes av fyra mycket 
kunniga guider som tog hand 
om oss på allra bästa sätt. 
Under närmare tre timmar fick 
vi lära känna dagens bruk utan 
och innan. Temperaturen steg 
ända till 1 200 grader när vi 
passerade valsverken, det är vid 
det gradantalet som stålämnena 
blir hanterbara och kan formas 
till efterfrågade dimensioner 
med i exakt precision. Man 
producerar cirka 170 000 ton 
valsat stål per år, de största 
kunderna är bilindustrin samt 
Toyotas truckfabrik i Mjölby. 
Ovakos verksamhet i Boxholm 
sysselsätter idag cirka 220 
personer, därmed är företaget 
fortfarande en av ortens största 
arbetsgivare. Efteråt så bjöds det 
på kvällsmacka och kaffe hemma 
hos undertecknad, där kunde vi 
konstatera att det var ett givande 
besök och trevlig samvaro. 
Slutligen, undrar ni varför 
Boxholm kallas Klampebo, 
alternativt Klampeland? Förr 
hade bruksarbetarna alltid 
klamper på fötterna, det vill säga 
träskor. Ett säkert kännetecken 
för en sann boxholmare när det 
begav sig. 

Referent & Fotograf 
Torbjörn Andersson

15 Norheim, Västervik
Ärsmöte torsdagen den 7 februari 2019

Från vänster MU 
Anders Svensson, 
Tomas Sundgren, 
Björn Franzon, Roger 
Hoffsten, presidiet 
ordf. Ingvar Folckner 
och sekreteraren Kjell 
Arpsäter

Nu är det full fart i logerna, årsmöte, installation av nya TjM och 
Mästare i loger med ojämna siffror. Torsdagen den 7 februari 
genomförde 15 Norheim sitt årsmöte. Efter ett väl genomfört 
direktorie anlände ytterligare några bröder så vi blev 26 bröder som 
samlades till årsmöte. Årsmötet leddes som vanligt av nestorn Ingvar 
Folckner. Det var inte några större förändringar när valkollegiets 
ordförande Tommy Albinsson föredrog de aktuella bröderna. En 
rokad förekom dock just i valkollegiet där Björn Franzon blev dess 
ordförande efter just Tommy. Detta året har sett bättre ut ekonomiskt. 
En liten vinst redovisades, dock färre besök på våra gradgivningar 
tyvärr. Vi jobbar hårt för att öka på närvaron. Mästaren Kenneth Drott 
är lite hemlighetsfull när han inte avslöjar sina TjM för de kommande 
två åren. Han håller dessa hemliga till installationen den 15 februari. 
Däremot föredrog han sin målsättning och verksamhetsplan för 
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15 Norheim, Västervik
Seniorträff torsdagen den 21mars 2019
Vårens första seniorträff hos 15 Norheim ägde rum torsdagen den 21 
mars 2019. Nästan 40 seniorbröder hade samlats dels för samvaron 
men dessutom fick man en föreläsning av Christer Warfvinge om 
Sälar i krigstjänst. Om denna speciella föreläsning skulle jag kunna 
skriva flera sidor men jag skall försöka fatta mig något så när kort. 
Föredraget är baserat på boken Sälar i krigstjänst skriven av Johan 
Ahlbom. Tore Glemmefors var värnpliktig och artillerist, en dag kom 
ett viktigt meddelande att han skulle infinna sig hos Marinchefen i 
Stockholm för förflyttning. I det civila var han djurskötare på Skansen 
med speciellt ansvar för sälarna. Han blev förflyttad till sälstationen 
på Gålö. Sverige hade besvär med sjöfarten, mycket transporter till 
sjöss, svårt med bevakning av ubåtarna. Där och då kom man fram till 
att sälar var förhållandevis lätta att dressera, därför kunde man kanske 
använda dem till att lokalisera minor och torpeder. En man som låg 
bakom detta vid namn Valdemar Fellenius och han blev ledare för ett 
projekt. En båt inköptes och liksom projektet fick namnet Palmen. 
Tillsammans med andra byggnader byggde man utrymme till sälarna 
detta hände runt 1940. Man kom fram till att gråsälen var enklast att 
dressera, det var därför de fick namnet havets hundar. Sälarna fick 
en sele som bestod av gummi försedd med en attiralj försedd med 
en magnet som skulle fastna på det sökta objektet. Efter att ha fått 
träna på olika objekt med ljud och annat som liknade riktiga ubåtar 
fick de börja träna på riktiga ubåtar. De lyckades 19 av 20 gånger leta 
upp ubåten. Kapten Bengt Hedlund FC på ubåten Sjölejonet försökte 
leka kurragömma med sälarna men han förlorade nästan alltid. På 
sälstationen fanns inte bara sälar där fanns också örnar, uvar och 
duvor. De skulle läras att spana från luften. Sälarna flögs runt i Sverige 
för att delta i olika sökningar men av olika anledningar hittade man 
inte det man trodde man sökte efter. Sälar är duktiga dykare, kan vara 
under vatten i 7–8 minuter, dyka till relativt stora djup, En fullvuxen 
gråsäl kan vara 250 cm lång och väga bortemot 300 kilo. Honan något 
mindre och lättare.  Sälstationen efter beslut av Marinchefen lades 
ned hösten 1942. Som avslutning på verksamheten deltog Fellenius 
med att söka efter ubåten Ulven. Christer berättade i övrigt om hur 
sälar parar sig, diar, var de föder, hur de lever. Idag finns ca 20 000 
sälar i Östersjön, under många år har sälen varit skyddad från jakt 
men 2017 fick över 700 sälar skjutas. Säljakten är starkt begränsad till 
omfattning, i tid och jaktsätt. En säl som deltog i projekten kallades 
Pelle, och några av sälarna fördes över till Skansen och om man ropar 
på Pelle så brukade han komma och kolla om det var någon han kände 
igen. Om så var fallet kom han fram och hälsade. Byggnaderna står 
idag kvar på Gålö har använts som vandrarhem men numera kan 
man hyra in sig som sällskap, eller för en konferens och det finns 
information lättillgänglig på platsen.

BIFROST

2019. Vi har tyvärr de senaste åren tappat ett antal bröder men den 
trenden vill Kenneth Drott ändra på. Han vill att vi skall öka med fem 
bröder per år, 40% av dessa skall närvara vid våra sammankomster 
oavsett det är gradgivning eller något annat. Viktigt är att bröderna är 
närvarande på Riksting, besöker andra loger och är aktiva i vår loge 
i övrigt. Hoppas att faddrarna skall vara mer aktiva för att få med 
de bröderna de har tagit in i logen och att de blir mer deltagande. 
Årsavgiften fastställdes till 850 kr per år. Efter mötet serverade 
Munskänken ärtsoppa med diverse tillbehör. Självklart avslutades 
kvällen med ett litet vinlotteri.

Referent & Fotograf Thomas Manfredh

M Kenneth Drott förberedd att 
svara på frågor och föredraga sin 
målsättning och verksamhetsplan

Några nya bröder i munskänkeriet hade sett till att även idag 
blev det god förplägnad i form av kassler och potatissallad med 
tillbehör samt kaffe o kaka. Baren var självklart öppen även denna 
torsdagseftermiddag.

Referent & Fotograf 
Thomas Manfredh

Dagens föreläsare 
stående bland 
Bifrostseniorerna i 
Västervik

16 Runheim, Järfälla, Gemensam luch för 16 Runheim
Den 2 april gjorde vi första försöket med en gemensam lunch för 
Runheim, Modgunn och intresserade. Åtta tappra hade samlats på 
restaurang Grabbarna i Barkarbystaden. Där finns subventionerad 

pensionärslunch men även 
vanliga lunchrätter. Ett stort 
salladsbord och kaffe ingick.

Referent & Fotograf 
M Claes-Göran Hörnqvist

En del av lunchgästerna
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16 Runheim, Järfälla
Vinprovning på Restaurang Frances
Måndagen den 4 mars var ett trettiotal Runheimsbröder och 
Modgunnsystrar tillsammans med vänner på en mycket trevlig 
vinprovning. Temat var Nya Zeelands viner. Förutom ett intressant 
föredrag om landets vinproduktion som hölls av Sanna, som är 
sommelier, så provade vi sex viner utan och med mat. Maten var 
en hel måltid från välkomstsnittar via förrätt, varmrätt, efterrätt till 

avslutande kaffe. Alla jag pratade 
med var mycket nöjda.

Referent & Fotograf 
M Claes-Göran Hörnqvist

Förväntansfulla vinprovare från 
Runheim och Modgunn
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17 Grimner, Oskarshamn, Seniorträff den 19 februari 2019
Årets andra Seniorträff lockade totalt 25 systrar och bröder. En bra 
uppslutning med tanke på det sena återbudet av den inbokade aktivitet 
som skulle hållits i logefastigheten på Källgatan. Nu blev det i stället 
ett studiebesök på plats hos vår logebroder Anders Gustafssons 
företag, Gustafssons Maskinuthyrning/ Hydralservice. Ett företag 
som startades redan 1871, och då med namnet Grundläggare 
Gustafsson Oskarshamn. Mellan åren 1967–2003 drev Anders 
med hustru företaget i egen regi, men åren efter hustruns bortgång 
lämnades företaget över till barnen Tomas och Åsa, som i dag driver 
detta vidare. Anders har genom åren varit inblandad i ett antal olika 
sprängningsuppdrag, där ett av de största var ett uppdrag åt IPA 
Konsult, när en givare till en datorutrustning hade fastnat i ett 460 
m djupt borrhål på Äspö. Året var 1988 och givaren värderades till 
ca 1 000 000 kr samt en kabelkostnad på ca 400 000 kr. Nämnas 
bör att Anders löste problemet! Efter kaffepaus avslutade vi med en 
rundvandring på företaget både utomhus och inomhus, och fick då se 
deras olika uthyrningsprodukter, samt industributiken. Intresset var 
också stort om möjligheten av att få ta del av företagets utgivna historik 
och spränguppdrag som finnes tillgängliga på Oskarshamn Bibliotek. 
Detta var den nya seniorstyrelsens första aktivitetstillfälle, och som 
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17 Grimner, Oskarshamn 
Våravslutning hos Seniorerna i Oskarshamn
I ett soligt men ändå lite vår kyligt väder så hade Bifrostseniorerna 
i Oskarshamn sin sedvanliga avslutning av vårsäsongen ute vid 
Ernemar båthamn och segelsällskapets klubblokal. 33 seniorer 
hade hörsammat inbjudan till en skön promenad i det fina vädret. 
Seniorkommitén hade anlagt en tipspromenad med 13 ganska 
så kniviga frågor för deltagarna att försöka hitta svaren på. Efter 
avslutad tipspromenad så bjöds deltagarna på grillad korv med bröd, 
innan rättningen av tipsrundan tog vid. Det visade sig nu att ingen av 
deltagarna lyckats pricka in alla rätt. Bästa resultat fick Britt Holm 
med nio rätt medan fyra andra seniorer med åtta rätt fick göra upp om 
platserna två och tre. Detta fick nu avgöras genom pilkastning, där 
Åke Kalmsten och Roger Tarsén slutligen lade beslag på platserna två 
och tre. Eftermiddagen avslutades sedan med kaffe och kaka, samt 
lite trevligt eftersnack. Stort tack till seniorkommitén med ordf. Leif 
Claesén i spetsen för en trevlig eftermiddag!

Referent & Fotograf 
Jan-Eric Carlsson

Tre Bifrostseniorer som 
njuter av vårvädret  

Lennart I Nilsson skötte 
grillen med bravur
 

Seniorernas ordf. 
Leif Claesén och 
tipskonstruktören 
Gunnar Ekermark  
flankerar pristagarna i 
tipspromenaden fr. v Roger 
Tarsén, Britt Holm och Åke 
Kalmsten

ett tack för en intressant och 
givande föreläsning erhöll 
så broder Anders en mindre 
gåva.  

Referent & Fotograf 
Leif Claesén

 Dagens föredragshållare 
broder Anders Gustafsson

Intresserade bröder och 
systrar lyssnar på dagens 
föredrag
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28 Gondler, Kalmar, Årsmöte torsdagen 7 februari 2019
Två nöjda herrar Ebbe 

Sondér som lett sitt nittonde 
årssammanträde och 

M Tommy Eriksson

Torsdagen den 7 februari 2019 
höll Logen 28 Gondler sitt 
årsmöte i vår logelokal. Nästan 
40 bröder hade samlats för detta 
årssammanträde.
M Tommy Eriksson öppnade 
mötet och hälsade alla välkomna. 
Till mötesordförande för kvällen 
valdes Ebbe Sondér, för nittonde 
året i rad. Alltså vid samtliga 
årssammanträden som logen Gondler haft sedan den bildades. 
Ebbe tackade för förtroendet och som vanligt svingades klubban 
med van hand och ledde mötet framåt på ett vant och smidigt sätt. 
Som justeringsmän utsågs Arne Säll och Per-Olof Svensson. Hela 
mötet var som vanligt väl förberätt och färdiga kompendium med 
förvaltningsberättelse, resultat och balansräkning låg färdigt när 
vi anlände vilket medfördet ett bra flyt i mötet. Sk Åke Rudolfsson 
gick igenom resultat och balansräkningen och gav en del förklaringar 
till siffrorna för året som gått. Därefter lästes revisionsberättelsen 
för 2018 upp och givetvis fanns inte minsta klagomål att framföra. 
Enkelt uttryckt så är vår ekonomi i god ordning. Statistik för antal 
besökande under året gicks igenom och vi i Gondler har bland landets 
högsta besöks snitt. Sune Carlsson informerade om hur arbetet med 
värdskapet för Riksting 2020 fortskrider. Det går enligt plan, de flesta 
lokaler är bokade och samarbetet med Destination Kalmar är mycket 
bra men mycket arbete kvarstår givetvis. Efter mötet tackade Ebbe 
Sondér för förtroendet och önskade alla ett bra Bifrostår. M Tommy 
Eriksson utbringade tack och en rungande applåd för Ebbe och 
arbetet. Efter årsmötet avslutades kvällen med kaffe och landgång och 
traditionsenligt en inbjuden föredragshållare. Denna gång var det Ulf 
Björn och Bruno Karlström från Veteranpoolen som berättade om sin 
verksamhet i Kalmar-området och på Öland.
Veteranpoolen bedriver verksamhet över hela landet och har också 
en verksamhet i Kalmar. Alla deras medarbetare är avtals eller 
ålders pensionärer som vill jobba lite extra. Hur mycket och hur 
ofta bestämmer man själv. Kompentens finns inom mängder med 
områden men det som utnyttjas mest är hjälp i hemmet, hjälp med 
trädgården och olika sorts hantverkshjälp. Det var säkert många av 
oss Gondler bröder som kunde tänka sig att både anlita och jobba för 
Veteranpoolen.

Referent Per-Olof Svensson. Fotograf Anders Bergenfeldt
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32 Runrike, Täby, Årsmöte 2019 
I samband med årsmötet arrangerade Logen 32 Runrike en Pubafton, 
med ett föredrag om Briggen Tre Kronor af Stockholm. Från början hette 
projektet Stockholmsbriggen och de första spanten restes redan 1997.

De första spanten reses

Erfarna skeppstimmermän, till-
sammans med hantverksintres-
serade ungdomar och elever har 
genomfört bygget. Briggen Tre 
Kronor är till viss del byggd enligt 
ritningarna till HMS Gladan 
(som var den svenska flottans 

övningsfartyg från 1857–1924), med anpassningar till dagens krav och 
andra ändrade förutsättningar. Den 27 augusti 2005 sjösattes Briggen 
Tre Kronor och Kronprinsessan Viktoria höll i flaskan. Rustningen 
av fartyget fortsatte. Skeppet riggades och barlast lades in.  Den 25 
juli 2007 seglar Briggen Tre kronor för första gången på Stockholms 
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Första seglingen på 
Stockholms ström

När Briggen Tre 
Kronor började 
seglas, initierades 
projektet Hållbara 
Hav – ett miljö-
arbete för Östersjön 
– värdens största 
innanhav. Redan 

under byggtiden var målet att segla för Östersjön och det område 
där Tre Kronor kunde göra störst nytta; inom miljö och hållbarhet. 
Symbolvärdet av ett vackert segelfartyg är oerhört starkt. 
Östersjöregionen omfattar nio länder, 1500 kommuner och 85 
miljoner innvånare. Alla är beroende av Östersjön för rekreation, 
matproduktion, hälsa och livskvalité och som bas för näringsliv. 
Östersjön utgör även unik miljö för flera arter som kan leva i bräkt 
vatten. De trånga bälten i Danmark och Öresund, är enda vägen 
för att få in nytt saltvatten i Östersjön. Det räcker inte till idag och 
Östersjön är dessvärre nära en kollaps, på grund av övergödning, 
utsläpp av kemikalier, läkemedel och skräp.

Varje år besöker Briggen Tre Kronor och Hållbara Hav cirka 20 städer 
runt Östersjön, för att öka människors engagemang för Östersjön. 
Samarbete med kommunledningar i olika hamnstäder ger synlighet, 
aktiviteter och närvaro. Briggen Tre Kronor samarbetar också med 
forskningen, genom att samla in vattenprover under sina seglingar. 
Under hela sommaren erbjuder Tre Kronor af Stockholm möjlighet 
att segla och uppleva tjusningen med Östersjön på nära håll. Att få 
människor att uppskatta Östersjön och förstå vikten av att rädda detta 
unika hav är en central del i vårt arbete. Även ungdomsseglingar 
arrangeras, där de ges en chans att hjälpas åt i en arbetsgemenskap 
med en tydlig hierarki. Ett sammanhang många ungdomar idag 
inte är vana vid. Det ger dem bra förebilder och något som bidrar 
till at utveckla dem tillansvarstagande individer i samhället. Det 
var ett mycket tankeväckande och inspirerande föredrag, som 
skapade mycket engagemang och diskussion mellan bröderna som 
bevistade det.  Stort tack till broder Mats Jakobsson, som genoms sitt 
engagemang i Hållbara hav och Briggen Tre Kronor, möjliggjorde 
detta unika tillfälle.
Läs gärna mer på www.briggentrekronor.se och på 
www.hallbarahav.nu

Referent Mattias Boldt. Fotograf Bernt Carlsson

33 Danheim, Kristianstad, Årsmöte och Absolut Betraktelse
Bröderna sitter som 
tända ljus när Mats 

betraktar Absolut
Bröderna i 33 Danheim 
samlades för att delta 
i logens årsmöte 
samt efterföljande 
”Absolutprovning” 
och middag på Åhus 
Gästgivar-gård. 

Efter ett välbesökt årsmöte, där alla formaliteter klarades av, 
omgrupperade en del av bröderna för att genomföra en ”Absolut 
betraktelse”.  Mats (eller om det nu var Max, inte så lätt att veta) 
framförde en inspirerande betraktelse över Absoluts historia med 
välbehövliga avbrott för dryckesprovning. Därefter fortsatte kvällen 
med middag på Åhus Gästgivargård och efterföljande samkväm i en 
av de mervärdeslokaler som Åhus erbjuder.

Referent & Fotograf Jörgen Elvstrand

Några ord från OSSM Thommy Brännström
Hejsan Bifrostsverige!!
I mitt uppdrag som OSSM ingår bland 
annat att aktivt verka för att Orden 
utvecklas på ett positivt sätt. För mig och 
Orden är utveckling inte bara att antalet 
bröder ökar år för år utan självklart även 
att Orden är följsam vad gäller utveckling 
av ritus och andra beståndsdelar under 
en logekväll. Jag kommer här nedan att 
nämna några av de projekt som pågår 
just nu i syfte att både säkerställa att våra 
bröder stannar kvar i Orden som aktiva 
ledamöter samt även hur vi gemensamt 
ska öka vår förmåga att attrahera och 
rekrytera nya ledamöter.

Vi börjar med det vi kallar Thomas 
Hellsten-projektet. Bakgrunden är att 
Orden är intresserad av att ta reda på 
vilka konkreta åtgärder det är som gör att 
bröder stannar kvar och trivs i vår Orden 
år efter år och då självklart även vad det är 
som gör att de som är mer sällan besökare 
eller till och med avslutar sin medverkan 
i Orden anser vi brister i. Thomas med 
en gedigen bakgrund och kunskap från 
sitt tidigare yrkesliv att identifiera de 
mekanismer som gör kunder nöjda och 
tillfreds kom till Ordens direktorium med 
en ide hur vi skulle kunna få fram svar 
på ett antal frågeställningar. Jag tyckte 
det var en utomordentligt bra idé och det 
resulterade i att Thomas med stöd av en 
enkät har intervjuat ett stort antal bröder 
och dessa svar och tankar har därefter 
sammanställts och åskådliggjorts på ett 
bra sätt.

Nästa steg, den så viktiga analysen och 
bearbetningen av materialet startade på 
vårens Mästarmöte när Ordens Mästare 
med stort engagemang satte sig in i svaren 
och åsikterna som finns samlade. Tanken 
är nu att respektive loge i Sverige ska dra 
nytta av de svar som inkommit och på 
så vis utveckla sin verksamhet. Vill även 
här passa på att tacka alla de bröder som 
bidragit med svar i enkäten, era åsikter är 
mycket värdefulla för framtiden. 

Det andra projektet jag skulle vilja berätta 
lite om är precis nystartat och dess syfte 
är att identifiera och sammanställa de 
åtgärder som är verkningsfulla för en 
lyckad rekrytering av en ny broder. 
Bakgrunden här är att vi under de senaste 
åren konstaterat att vi sakta men säkert 
blir färre antal ledamöter och att alla vi 
ledare inom Orden trots goda intentioner 
inte lyckats tillräckligt väl med att 
attrahera och bibehålla nya bröder. 

Gruppen som nu ska arbeta fram och 
sammanställa en bra och hållbar process 
är Mästarna Sten Svensson 18 Mjölner, 
Anders Svenningsson 24 Gungner, 
Patrik Cederholm 26 Vanadis, Thomas 
Andersson 27 Odinsal samt Tommy 
Eriksson 28 Gondler. Uppstartsmötet 
skedde i samband med Rikstingshelgen i 
Södertälje och jag känner att de inledande 
diskussionerna bådar gott för framtiden. 
Gruppen är med sin bredd och kompetens 
väl skickad att arbeta fram ett bra material 
som kommer att kunna tillämpas inom 

Agnes Hansson, trumpet
Alva Olsson, sång
Andreas Bellini, musikproduktion
Arvid Andersson, elgitarr
Charlotta Flood, oboe
David Kronström, piano
Ebba Arnesson, violin
Evelina Kazinik, tvärflöjt
Gerda Valatkevica, horn
Marcin Tjernbäck, piano
Rebecka Ryd, piano
Victor Enander, trombon
Wilma Kvamme, sång
Södra Latins blåsorkester

Ordens 
grundloger.
Bifrostorden 
har under året 
en del fasta 
arrangemang 
som alla 
ska bidra 
till Ordens 
utveckling 
och skapa 
goda 
förutsättningar för ett hållbart och 
utvecklande ledarskap och positivt klimat. 
Ett av dessa arrangemang är Mästaremötet 
som sker på våren och i år var Ordens 
ledare på plats i Kalmar. Vi fick alla njuta 
av ett mycket välplanerat arrangemang 
under ledning av Mästaren och bröderna 
i Gondler, återigen stort tack för ett väl 
genomfört arrangemang. Jag skulle också 
vilja passa på att tacka alla er Mästare som 
bidrog till en mycket lyckad helg. Min 
och OD´s bild är att ni alla fylldes med 
positiv energi och goda tankar och att ni 
är bättre rustade att fullfölja ert så viktiga 
arbete i att fortsätta utveckla och befästa 
Bifrostordens verksamhet i Sverige. 

Avslutningsvis vill jag önska er alla mina 
bröder i Bifrostsverige en trevlig sommar 
och på återseende när höstterminen åter 
startar sin verksamhet

Med Broderliga Hälsningar
Thommy Brännström, OSSM

Stipendieutdelning ur Ruby & Lars Ullmans Stiftelse 
på Södra Latin den 26 mars 2019

Broder Jan Kjellson tillsammans med kvällens stipendiater.

150 000 kronor delades ut ur Stiftelsen och 
arrangemanget med besökande fick lyssna på mycket 
vacker musik. Samlingsbilden med stipendiaterna ser vi 
broder Jan Kjellson som delade ut stipendierna till:
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1 St: Örjan Stockholm        
Mu Sven Göthe sven.gothe@comhem.se 070-883 80 30  
8/15 Surströmmingsfest   
9/5 Loge Grad II   
10/3 Loge Grad IV   
11/21 Loge Grad I Parentation

2 Eyrabro-Havamal Örebro   
Mu Torbjörn Näslund   torbjorn@restaurangbrandasen.se 
0582-700 95/070-636 42 34  
9/11 Loge Grad II   
10/9 Loge Grad III   
11/6 Loge Grad I
   
3 Aroshus Västerås    
Mu Ove Werngren mu@logen3aroshus.se  704 441 932  
8/21 Loge Grad I   
9/18 Direktoriemöte   
9/25 Loge Grad II   
10/23 Loge Grad V   
11/20 Direktoriemöte   
12/7 Julfest
   
4 Valhall  Stockholm    
Mu Rolf Lindh rolfdaglindh@gmail.com   072 371 00 47  
9/25 Loge Grad II   
11/7 Loge Grad III   
11/29 Loge Grad I ev Parentation

5 Åsagård Stockholm    
Mu Marko Salonen  supermannen@gmail.com   070-782 20 27  
8/8 Loge Grad I I samarbete med 8 Manheim
9/12 Loge Grad II   
10/30 Loge Grad I   
12/3 Loge Grad I Parentation, lucia

7 Junehus  Jönköping    
Mu Leif A Grytberg   1944lag@gmail.com   036-960 46/070 731 81 66  
9/6 Loge Grad I   
9/27 Loge Grad II   
10/25 Loge Grad III   
11/29 Loge Grad IV
   
8 Manheim   Stockholm    
Mu Johan Backman   jepbackman@gmail.com   072-311 16 15  
9/9 Direktoriemöte Inför Grad I 19/9
9/19 Loge Grad I Hummerkväll
10/7 Direktoriemöte Inför Grad II 17/10
10/17 Loge Grad II   
11/18 Direktoriemöte Inför Grad I 27/11
11/27 Loge Grad I
   
9 Carolus   Karlskoga    
Mu Krister Persson   krister.p@telia.com  070-543 60 87  
8/30 Klubbafton Kamratafton
9/20 Loge Grad I Parentation
10/18 Loge Grad II   
11/15 Loge Grad III   
12/6 Loge Grad IV
   
10 Withala   Vetlanda    
Mu Emil Ljunggren   ljunggren86@gmail.com   073-407 91 46  
9/20 Loge Grad I   
10/18 Loge Grad II   
11/15 Loge Grad III   
12/6 Loge Grad IV
   
11 Löfstad  Tranås    
Mu Weine Gustafsson   Weine@w-service.se   46-070-351 96 88  
9/2 Direktoriemöte   
9/14 Loge Grad I   
9/30 Direktoriemöte   
10/11 Loge Grad II   
10/28/19 Direktoriemöte   
11/8 Loge Grad IV

   

13 Nicopia  Nyköping    
Mu Örjan Johansson   orjan64@tele2.se  076 110 21 55  
8/22 Klubbafton   
9/5 Loge Grad I   
10/3 Loge Grad II   
10/31 Loge Grad III   
11/21 Loge Grad V
   
13 Torkild  Södertälje    
Mu Patrik Berg patrik.berg198@gmail.com   08-550 315 16/070-253 45 23  
Saknas    
 
14 Solheim Karlstad     
Mu Thomas Börjeson thomas.0507@hotmail.com  054-21 00 94/070-482 00 24
9/27 Loge Grad II   
10/25 Loge Grad I   
11/29 Loge Grad V   
12/13 Julfest
   
15 Norheim  Västervik    
Mu Anders Svensson   anders.svensson.vvs@gmail.com  0766-33 38 70
8/31 Klubbafton Kräftskiva
9/6 Loge Grad II Grad II

16 Runheim  Järfälla    
MU  Kjell Hestad   kj.hestad@gmail.com  08-580 334 36/070-686 86 97  
9/16 Direktoriemöte   
9/20 Loge Grad I   
10/21 Direktoriemöte   
10/29 Loge Grad III   
11/18 Direktoriemöte   
11/22 Loge Grad IV   
12/3 Julfest
   
17 Grimner  Oskarshamn    
Mu Jan Brandting   jangunnar.br@telia.com   0491-175 08/076-761 75 08  
9/13 Loge Grad I   
10/11 Loge Grad II   
11/8 Loge Grad III   
12/6 Loge Grad IV
   
18 Mjölner  Eslöv    
Mu Robert Olsson   robert.olsson.ro24@gmail.com   0413-173 86/073-777 97 34
8/23 Loge Grad I   
8/27 Direktoriemöte   
9/27 Loge Grad II   
10/11 Fest Bierabend
10/25 Loge Grad III   
11/22 Loge Grad IV Gåsamiddag
11/26 Direktoriemöte   
12/13 Loge Grad I Julbord

19 Gangrad  Borlänge    
Mu Fredric Sundell   fsmorbygden@gmail.com    46-070-609 65 54  
9/11 Loge Grad I  
10/10 Loge Grad V  
11/13 Loge Grad I  
12/11 Julfest  Julbord med damer

20 Vesthav  Göteborg    
Mu Olle Nordberg   olle.nordberg@aqg.se    076 715 35 65  
9/6 Loge Grad I   
10/4 Loge Grad II   
11/8 Loge Grad III   
12/6 Loge Grad I Julbord

21 Midgård  Linköping    
Mu Christer Schmiedt   christer.schmiedt@live.se   013-16 47 61/076-111 09 11
9/6 Loge Grad I   
9/27 Loge Grad II  
10/25 Loge Grad III   
11/29 Loge Grad IV
   
22 Righeim Gävle    
Mu Bo Axman bo.axman@22righeim.se 026-51 27 92  
Event Saknas    
 
 

23 Forsete  Malmö     
Mu Stefan Larsson  nils.stefan.larsson@gmail.com  040-42 21 58/0734-29 30 10
8/21 Klubbafton  Vingården i Klagshamn
9/13 Loge Grad I  OD Besök
10/2 Loge Grad II  
10/30 Loge Grad III  
11/27 Loge Grad IV   
12/13 Loge utan reception  Julbord

24 Gungner  Borås    
Mu Christer Lindell   christer.lindell@boras.se   033-615 02 32/073 642 79 98  
9/13 Loge Grad I   
10/11 Loge Grad II   
11/8 Loge Grad III   
12/13 Loge Grad V  Julbord med Lucia

25 Alvheim Eskilstuna    
Mu Ted Rönn   tedronn@hotmail.com  016-13 47 68 / 070-652 89 03  
8/22 Direktoriemöte   
8/29 Klubbafton   
9/19 Direktoriemöte   
9/26 Loge Grad I   
10/24 Direktoriemöte   
10/31 Loge Grad II  
11/21 Direktoriemöte   
11/28 Loge Grad V  
12/7 Julfest
   
26 Vanadis Karlskrona    
Mu Tommy Johansson   tj65tj@gmail.com  070 515 56 79  
8/23 Loge Grad I  Parentation
9/20 Loge Grad II  
10/18 Loge Grad III   
11/2 Högtidsloge  30-års jubileum
11/22 Loge Grad IV  
12/6 Klubbafton  Julfest

27 Odinsal Uppsala    
Mu Roine Thunberg    Roine.Thunberg@icloud.com  070-580 12 54  
8/27/19 Loge Grad III  
9/24/19 Loge Grad IV  
10/22/19 Loge Grad II   
11/15/19 Loge Grad I  Fredagsloge Besök av OD

28 Gondler  Kalmar    
Mu Bo Agmell   bo.agmell@telia.com   070-618 29 25  
9/20 Loge Grad I  
10/25 Loge Grad II  
11/22 Loge Grad III   
12/13 Loge Grad IV
  
29 Rosheim Norrtälje    
Mu Lars-Gunnar Vicklander larsken1@gmail.com  070-439 98 11  
7/6 Loge Grad I  Sommarloge
9/6 Klubbafton   
9/20 Loge Grad II  
10/4 Loge Grad I   
10/25 Loge Grad III   
11/2 Brödraträff  Alla helgons dag, Kyrkogården
11/8 Klubbafton   
11/22 Loge Grad IV   
12/6 Julfest  Julbord

30 Torgrim Hudiksvall    
Mu Bengt Göran Persson  goran@dellenova.se  0650-186 28  
Event  Saknas  
 
31 Rimfaxe Helsingborg     
Mu Åke Hylander  mu@31rimfaxe.se  042-21 03 07  
9/13 Loge Grad II   
10/4 Loge Grad I   
11/1 Loge Grad IV   
12/13 Julfest
   

32 Runrike Täby    
Mu Alf R Karlsson  alf.xx.karlsson@ericsson.com  08-768 39 89  
9/10 Loge Grad I  
10/8 Loge Grad II  
10/25 Loge Grad V    Med S:t Örjan, Valhall, Åsagård, Mannheim

11/12 Loge Grad I  Gåsmiddag
12/10 Loge Grad I
  
33  Danheim Kristianstad    
Mu Bengt Andersson  bengan@bengtzandersson.se   044-21 82 76/073 947 09 31
8/17 Direktoriemöte  
8/30 Loge Grad I  
9/7 Bifrostgolfen 2019
9/10 Direktoriemöte
9/20 Loge Grad II
10/12 Klubbafton
10/18 Loge Grad III
10/27 Direktoriemöte 
11/8 Loge Grad IV 
11/29 Loge Grad V
 
34 Linneus  Växjö    
Mu  Kennert Johansson  kennert.j@telia.com  0470-830 83/0705-34 92 47  
8/22 Direktoriemöte  Studiebesök
9/26 Loge Grad I   
10/24 Loge Grad II   
11/14 Loge Grad III   
12/7 Julfest
   
88 Stockholmslogerna    
Mu Saknas   
7/2 Bifrostlunch  Ingen föranmälan behövs
8/6 Bifrostlunch  Ingen föranmälan behövs
9/3 Bifrostlunch  Ingen föranmälan behövs
10/1 Bifrostlunch  Ingen föranmälan behövs
11/5 Bifrostlunch  Ingen föranmälan behövs
12/3 Bifrostlunch  Ingen föranmälan behövs

Storlogen Heimdal    
Mu Johan Backman  jepbackman@gmail.com   072-311 16 15  
10/7 Direktoriemöte  
10/11 Loge Grad VIII  Anmäl med bet. Bg 403-0169
11/11 Direktoriemöte  
11/15 Loge Grad IX
  
Storlogen Gotheim    
Mu Mats Petersson  macke@k-na.se   
9/8 Direktoriemöte   
9/21 Mästaremöte  
10/19 Loge Grad VIII  
11/23 Loge Grad IX
  
Storlogen Tirfing    
Mu Lennart Eriksson  lennarteriksson28@gmail.com  018-38 12 84/073-088 21 30 
9/14 Loge Grad VIII   
11/16 Loge Grad IX  

Storlogen Ladulås    
Mu Mats Persson  matss.persson@hotmail.com 0491-914 36/076-879 34 51  
8/24 Mästaremöte   
10/19 Loge Grad VIII   
10/19 Direktoriemöte   
11/23 Loge Grad IX  
11/23 Direktoriemöte
   
Ordensdirektoriet 
9/13 OD-möte  
11/15 OD-möte  

Ordensdirektoriets samt stor- och grundlogernas program och adresser för hösten 2019

Kansliet är obemannat från vecka 24 till vecka 33, 
e-mailen läses under hela sommaren.
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Redaktörens spalt
Bifrost nr 2

Mats Hyltén, Redaktör

Efter Rikstinget i Södertälje, så 
var dels sortering av bilder, dels att 
skapa en text som skall beskriva 
vår Ordens årliga fest. Dagarna 
innan strömmade det in referat och 
bilder från logerna vilket är trevligt. 
Då vi hade kort tid för manusstop-
pet från Rikstinget och de texter 
och bilder som skulle komma ifrån 
bland annat BDR, så vill jag tacka 
Gun Svensson, Margona Sällberg, 
Jessika Lindkvist och Monica Asp 
för att ni var så snabba! Jag hann 
inte hem från att referaten och 
bilderna låg i mejlkorgen. Ett stort 
tack till br Göran Straume och br 
Anders Kling för referatet och bil-
derna från Rikslogen! Manusstopp 
till nästa nr är den 15 september. 
Skicka som vanligt in referaten och 
bilderna kontinuerligt kort efter era 
aktiviteter.

En fortsatt trevlig läsning. Samtidigt 
önskar jag Er alla en skön sommar!

Vi ses!

Mats Hyltén, Redaktör
Cedergatan 7 B
215 67 Malmö
Mobil 070-931 53 14
redaktionen@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
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
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Uppe med tuppen lördagen den 2 februari. Nere på 
centralen i Malmö var några bröder från 23 Forsete 
redan på plats. Resan till Jönköping gick snabbt, som 
det brukar göra när man är bland vänner.  
Efter en kort promenad var vi framme vid Storlogens 
lokaler. Väl inne kunde man inte undgå känna av 
gästfriheten. Bröder i Gotheim berättade om de nya 
lokalerna och vilka delar som genomgått restaure-
ring. Då vi som recipiender skulle invänta vår tur att 
få gå in i kapitelsalen blev vi hänvisade att sitta ner 
och vänta i biblioteket. En mycket vacker lokal. Vi 
bjöds på kaffe och smörgåsar. Min broder från For-
sete Torbjörn Lundström och undertecknad var bland 
de första på plats, inne i biblioteket. Vi valde att sjun-
ka ner i den sköna skinngruppen. Efter en stund kom 
broder Bengt och senare anslöt broder Erik från Lo-
gen 20 Vesthav. Vi kände stor gemenskap och lovade 
varandra fortsatt kontakt. En broder från Storlogen 
Gotheim kom och informerade oss om att vi strax 
skulle erbjudas inträde i Kapitelsalen, men inte som 
man brukar dvs en broder i taget. Vi skulle gå in i 
salen tillsammans. Det blev en trupp på 23 stycken! 
När vi trädde in blev jag fascinerad av den stora loka-
len och hur man arbetat fram inredningen. Ritus var 
en upplevelse som jag inte kommer att glömma! Får 
mitt nya gradband i Grad VI. Inför brödramåltiden 
berättade min broder Anders Freiding att ingen reci-
piend anmält sig för att tacka Storlogen Gotheim för 
all planering och allt arbete. Jag lovade säga några 
ord. Jag talade för mig och dagens nyintagna bröder. 
Broder Lennart Bengtsson, Forsete, sade bland annat 
att den 2 februari är Frihetens Dag som vi skall min-
nas. Två nyutnämnda ledamöter i direktoriet avlade 
ämbetseden. Det var två bröder från Forsete, näm-
ligen Anders Freiding, Inre Ledsagare och Anders 
Nordborg, ersättare Intendent. Tröttheten kom smy-
gande på tåget hem. Det var 
många intryck och för mig 
en milstolpe. Är det så här 
att leva i en ”bubbla”? Sist 
men inte minst vill jag tacka 
Storlogens Mästare Ulf Jare-
mo. Vilken tanke att få följa 
honom, en person med stor 
kunskap och mycket att delge 
andra. 

Bengt Fernerud, 23 Forsete

Grad VI i SL Gotheim 
– en upplevelse..! In Memoriam Anders Förnberg, 4 Valhall

Anders Förnberg, 
4 Valhall

Den 31 januari 2019 brast 
en gammal fin, patinabe-
lagd länk i Valhalls brödra-
kedja, då Anders Förnberg 
93 år gammal, lämnade 
sina många vänner, inte 
bara i hemmalogen utan i 
hela Stockholms Bifrost-
verksamhet. 
Detta avspeglades i upp-
slutningen inför begrav-
ningen, då det inte bara 
var många i hans egen loge 

som ville hedra vår nestors minne med sin närvaro, utan på-
fallande många från hela Stockholm. Anders begåvades med 
medlemskap i Bifrostorden den 10 oktober 1968 och inneha-
de Ordens Grad X och Ordens Förtjänsttecken. När jag blev 
ledamot av Bifrostorden i september 1979 satt Anders på po-

diet i egenskap av FSM och redan då tyckte jag att han ”klädde sin 
plats” i Mästare Börje Galléns direktorium.  Mellan Anders och mig 
utvecklades med tiden en stark vänskap och ett förtroende, som inne-
fattade allt ifrån starkt stöd för mitt eget sätt att styra logen när andra 
tvivlade och även samarbete även utanför själva Ordenslivet. Anders 
var en mycket aktiv människa även utanför logeverksamheten och 
jagade både små och storvilt på sin fastighet i Järvsö.
Som fiskeintresserad var det ett enastående tillfälle att tillsammans 
med Anders få dra noten genom dammen för att hämta nyfångad 
öring, som sedan överlämnades till en granne för att rökas och serve-
ras i samband med aftonspisen. För några månader sedan dekorera-
des Anders Förnberg med Ordens Jubelbrodertecken i hemmet med 
närvaro av OSM Patrick G Lundeberg samt Bengt Hellström, Per 
Dyberg och Olavi Ollikainen. Hans hälsa medgav inte att han besök-
te vare sig Riksting eller våra gradgivningar under de senaste åren. 
Med Anders frånfälle har ytterligare en aktiv broder lämnat oss och 
skrivs nu in i vår minnesbok tillsammans med många övriga bort-
gångna bröder som fortfarande kvarstår i vårt minne.     
 

Göran Kimell Kulturkommittén, Valhall
Fotograf Olavi Ollikainen

In Memoriam Anders Isaksson och 
Sven-Olof Wilhelmé, 7 Junehus

Anders Isaksson, 
1929-2018                                 

När man som Mästare tar 
emot inte mindre än två döds-
besked inom loppet av en må-
nad känns tillvaron mycket 
tung. Under hösten 2018 fick 
vi ta emot två sådana besked i 
Logen 7 Junehus.
Broder Anders Isaksson 

släckte ljuset för alltid i vår loge den 14 oktober 2018. Broder 
Anders var en flitig besökare i logen fram till runt 2010 då häl-
san medförde att han begränsade sitt deltagande i vår krets till 
de dagledigas måndagsträffar, dit han gärna kom för att känna 
gemenskapen med bröderna. Senaste gången vi fick se honom 
i logen var i januari 2017 då han var kallad att ta emot sitt 
jubelbrodertecken. Som broder i vårt Ordenssällskap sedan fe-
bruari 1964 var det med stor stolthet vi fick se Anders mottaga 
detta fina tecken av OR Fredric Björk. Jag vet att Anders upp-
skattade att få bli uppmärksammad och han infann sig mycket 
gärna för det. Anders har arbetat i vår loges direktorium på 
flera platser och jag minns särskilt hans tjänst som Intendent 
som sköttes med nit och redlighet. Jag var vid tiden för hans 
Intendentämbete Skrivare i logen och därför tillbringade vi en 
del tid inte bara i logelokalen utan även under direktorie träf-
farna. Man kunde få en uppfordrande blick om det var något 
som blev fel men den var riktad i största välmening. Vi bodde 
på samma ort så det var inte ovanligt att träffa på Anders i mat-
butiken och fick då alltid en trevlig och inspirerande pratstund. 
Det är med stor saknad och sorg vi minns en av våra verkliga 
trotjänare som innehade Grad X, Ordens Veterantecken, Lo-
gernas Belöningstecken och Ordens Jubelbrodertecken. 
Tack alla bröder som följde honom till sista vilan!

Sven-Olof Wilhelmé,
1936 – 2018  

Sven-Olof Wilhelmé, en av våra 
tidigare Logemästare trädde in i 
Bifrostorden 1984 och lämnade 
oss under november månad plöts-
ligt och oväntat. Besked om hans 
bortgång drabbade oss alla med 
bestörtning. Broder Sven-Olof arbetade under sin mest aktiva period 
med flera olika frågor i vår Orden. Insatserna för Bifrostbågen var be-
tydande och Sven-Olof var en varm ambassadör för denna. Inom vårt 
direktorium deltog han på flera platser bland annat som Inre Ledsagare 
men som tidigare nämndes även Mästare i vår loge och som sådan 
satte han stort avtryck. Han fascinerades av vår historia och har satt 
samman flera skrivelser om denna som vi har dokumenterat. Efter sina 
år som Mästare deltog han ofta i våra logesammanträden och gärna 
med kameran beredd att fånga oförglömliga ögonblick. Tillsammans 
sammanställde broder Sven-Olof och jag ett bildgalleri på alla våra 
Mästare under våra hittillsvarande 90 år. Vi hittade bilder på samtli-
ga och dessa pryder nu vårt kansli tillsammans med den period som 
uppdraget varade för respektive Mästare. En fantastisk historik som 
dokumenterades bara genom fotografierna. Jag lärde känna Sven-Olof 
redan innan jag själv blev en Bifrostbroder. Han fanns då på kundsidan 
och jag på leverantörssidan. Våra respektive företag gjorde stora och 
många affärer med varandra och det föll sig naturligt att jag fick myck-
et stöd och tips från honom innan jag själv åtog mig Mästare uppdra-
get. Den kunskap som Sven-Olof förmedlade var för mig ovärderlig 
och visade Sven-Olofs brinnande intresse för vår loge och Orden. Bro-
der Sven-Olof innehade vid sitt frånfälle Logernas Belöningstecken, 
Logernas Hederstecken, Ordens Förtjänsttecken och Ordens Veteran-
tecken samt var innehavare av Grad X. 
Vi minns honom och broder Anders med djupaste vördnad.

Jörgen Steén, ExM Logen 7 Junehus

Tack..!
Jag vill sända ett stort tack till 
Er alla som uppvaktade mig 
med hembesök, blommor, kort 
och via E-mail.

Ett tack även till Storlogen 
Ladulås som vid sitt årsmöte 
i Västervik den 23 februari 
uppvaktade med blommor och 
en sammanfattning över min 
vandring inom Bifrostorden.
Det var på dagen 56 år sedan 
som jag recipierade i Ordens 
första Grad. Samma dag instifta-
des Logen 15 Norheim av OSM 
Hjalmar Malmström.

Sist men absolut inte minst 
bidrog min egen hemmaloge 17 
Grimner med uppvaktning.
Förläningen bestod i att jag blev 
bjuden på en middag och en 
vacker blombukett. 
Dessutom tilldelades jag ett 
tillkännagivande om att ha blivit 
utnämnd till Ständig Hedersle-
damot i Logen 17 Grimner. Ett 
utnämnande som jag är mycket 
stolt över. Motivet var att jag 
är en av logens instiftare med 
ledamotsnummer 1 i logen. 
Därutöver har jag innehaft 
många tjänster och tjänsteår 
inom Orden, Storlogen Gotheim 
och i Logen 17 Grimner.
Åter igen ett stort tack för all 
visad Vänlighet på min Högtids-
dag.
 Vänskap är ett dyrbart stöd...  

 
Sven Kristiansson

Sven Kristiansson
Logen 17 Grimner



Christina 
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BDR – BifrostDamernasRiksorganisation 
Rapporter, information och händelser

Kalendarium 2019
14 - 15 september Presesmöte i Norrköping
28 – 29 september BDR styrelsemöte i Kalmar
26 okt. Damlogen Norhilds 50 årsjubileum i Västervik
18 - 20 januari 2020 BDR styrelsemöte i Norrköping

Har ni en fru, sambo/särbo eller bekant som är intresse-
rad 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!

Bröder och Systrar

BDRs Riksmöte 11-12 maj i Södertälje
Precis som det står i visan mötte vi våren i Södertälje, ski-
raste grönska och vårvärmen tillbaka efter de något kylslag-
na veckor med nattfrost vi haft de senaste veckorna. Men 
någon frostighet kunde vi inte se när Systrar och Bifrostbrö-
der mötte varandra, det var ett evigt kramande och varma 
leenden. Det är alltid lika trevligt att ses igen. 

Även i år var det BDR som var värd för BDRs Riksmötet, 
som startade med att Prestaverna förde in BDRs Represen-
tant Eva Nyström. I år deltog 116 systrar vid mötet. Eva häl-
sade de närvarande välkomna varefter hon 
anmodade Prestaverna föra in Damloger-
nas Preses, innehavare av BDRs Förtjänst-
tecken, BDR representanterna och slutli-
gen, efter Svensk Flagga och BDR fanan 
BDRs Preses Berit Olsson, som öppnade 
Riksmötet. 

Preses började med att presentera Dam-
logernas Preses Riksmötesrepresentan-
terna, BDRs styrelse och medarbetare 
samt de Systrar som dagen innan erhållit 
BDRs Grad Iduns Äpple. Sedan följde 
sedvanliga årsmötesförhandlingar med 
bl.a. genomgång av verksamhetsberättel-
se, ekonomisk rapport, val av styrelse och 
medarbetare. Två nya representanter, Maj 
Erlandsson, Ganndul och Monika Wer-
nersson, Draupner valdes in i BDR, i öv-
rigt omvaldes samtliga vars mandatperiod 
gått ut. 

Efter Riksmötets avslutande iordningställdes salen för Hög-
tidsloge, där v. Preses Carina Clevesjö tolkade tanken bak-
om logernas symbol och innebörden av vår strävan. Därefter 
fick sex Systrar från tre loger mottaga veterantecknet för 25 
års medlemskap. Dessa var, Anna-Karin Mägi, Livheim, 
Charlotte Mattsson, Prisman, Elisabeth Nordh, Christi-
na Samuelsson och Monica Sjödal, Modgunn, som erhöll 
tecknet av BDRs Preses assisterad av respektive Damloges 
Preses. Ceremonin avslutades med att v. Preses Carina Cle-
vesjö, assisterad av Modgunns Preses delade ut tecknet till 
BDRs Preses Berit Olsson, de dekorerade Systrarna gratu-
lerades med en varm applåd. 

Prestaverna anmodades föra fram Ewa Lidman, som ef-
ter 5 år som revisor, valt att lämna BDR, för att återlämna 
sitt blå ämbetsband. Preses tackade Ewa för det fina arbete 
och de många bra förslag och idéer hon haft under sin tid 
som revisor, hon fick, som tack, mottaga en äppelkvist och 
blomstercheck. Så var det dags att för Preses att installera 
de två nya BDR- representanterna, Revisor Maj Erlandsson 
och revisorssuppleant Monika Wernersson, som fick erhålla 
det blå BDR-ämbetsbandet. De hälsades hjärtligt välkomna 
in i BDR och fick intaga sina platser bland övriga BDR re-
presentanter. BDRs styrelse hade beslutat dela ut stipendie 
ur Majken Thamberts fond till Albin Gerhardsson, som är 
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barnbarn till Mona Källström, 
Duranki. Albin som nu är 19 år, 
har sedan han var fyra år, kört moto-
cross och började tävla vid sju års 
ålder. Idag tävlar han på elitnivå, både 
nationellt och internationellt. Han har varit 
en av tre svenskar som deltagit i juniorlandslaget vid EM. 
Han tog studenten 2018 på riksidrottsgymnasiet för moto-
cross i Tibro. Albin jobbar som montör i Hallsberg, lägger 
all sin fritid på crossen och träningen. Albin visade oss ett 
bildspel där man kunde se olika tävlingar han deltagit i, på 

vissa bilder kunde man också se hur han stolt står på pallen 
och lyfter segerbucklan. Albin verkade vara en glad och trev-
lig kille och mycket målmedveten. Han vill, redan i år testa 
på att deltaga i en till två EM-deltävlingar, och ett av hans 
mål är att vinna SM-guld, vem vet, kanske vi, i framtiden, få 
se honom på TV höjande SM-guldpokalen. Vi önskar Albin 
lycka till och hoppas han når sina mål. Preses överräckte 
stipendiet på 10 000 kronor samt en blomstercheck. 

När Albin lämnat lokalen var det dags för lotteriet med jät-
tefina vinster, ett stort grattis till vinnarna. 
Högtidslogen avslutades med att BDRs Preses utdelade 
BDRs Förtjänsttecken till en rörd och glad Jessica Lind-
kvist, vilket hon väl förtjänar. Därefter sjöng vi vår Riksmö-
tessång innan uttåget startade. 

En stor eloge till Eva Nyström, som tillsammans med Brö-
derna i Torkild, ordnat med detta välarrangerade Riksmöte. 
Hoppas vi alla ses igen, nästa år, i Kalmar!

Referent Margona Sällberg BDR
Fotograf Jessica Lindkvist BDR

BDRs grad Iduns Äpple 2019
Fredagen den 10 maj 2019 genomfördes gradgivning av 
BDRs grad Iduns äpple, denna gång i Södertälje i anslutning 
till Riksmötet. Gradgivningen skedde i hotell Skogshöjd, där 
damlogernas och BDRs evenemang hölls i år. 
De systrar som befunnits värdiga att erhålla denna vår högsta 
grad är: IngMarie Josbo, Carola, Gunnel Ohlsson, Duranki, 
Gunnel Persson, Fjorgun, Elisabeth Nord, Modgunn, Gunvor 
Grahn, Stjärnbågen, Gun Hackzell, Vestros. Nu finns det to-
talt 26 systrar i Sverige som är innehavare av graden. Ritus 
genomfördes av BDRs Preses Berit Olsson med biträdande 

BDR-systrarna Lisbeth Wallberg och Carina Clevesjö myck-
et stämningsfullt och bra. Dirigenten Christina Ericsson 
skötte musiken med lyhördhet och känsla efter innebörden 
i ritus. Innehållet i texten och utformningen av kapitelsalen 
skänker ro och högtidlighet åt upplevelsen. Ritus fortsatte 
sedan med en gemensam systermåltid, där tankar om inne-
hållet och syftet med graden framfördes, men det fanns även 
tid för mycket prat och skratt. Det blev en minnesrik kväll 
både för recipienderna och övriga deltagare, som var nästan 
100 % av totala antalet innehavare av graden. Vi kände alla 
att vår gemenskap är grundad på ett sant systerskap.

Gun Svensson, Norhild och BDR

Bakre raden: Carina Clevesjö, BDR. 
Gunvor Grahn, Stjärnbågen. Elisabet 
Nordh, Modgunn. Berit Olsson, BDR 
Ingmarie Josbo, Carola. Lisbeth 
Wallberg, BDR.
Främre raden: Gun Hackzell, Vestros. 
Gunnel Persson, Fjorgun. Gunnel 
Ohlsson, Duranki

BDR: Christina Ericsson, Carina Clevesjö och 
Preses Berit OlssonFrån vänster: Christina Ericsson, stipendiaten 

Albin Gerhardsson och Preses Berit Olsson
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  Datum                              Namn                                             Loge         Grad                       

   Brustna länkar

27 Januari Nils Westermark Aroshus IX
31 Januari Anders Förnberg Valhall  X
5 Februari Rolf Nyström Carolus IX

Ordens Minnesfond – När Du eller logen vill hedra en bortgången broder. BG 625-0419. Märkes ”Minnesfonden”. 
Text och namn skickas till or@bifrostorden.se

 Augusti 2019
 Dat  År  Loge  Namn

 Juni 2019
 Dat  År  Loge  Namn

 Juli 2019
 Dat  År  Loge  Namn

1 75 Grimner Börje Laksonen
4 75 Nicopia Lars Johansson
5 70 Eyrabro-H Malte Soogna
5 70 Vesthav Stig Engström
6 70 Åsagård Ronny Castlin
6 70 Rosheim Hans Malmström
8 80 Withala Göran Axelsson
10 80 Gondler Jan W Sellman
10 80 Mjölner Björn Esbjörnsson
10 75 Vanadis Jan-Erik Andersson
11 75 Junehus Åke Smedberg
14 85 Junehus Sven Håkansson
16 70 Löfstad Hans Sunmo
17 75 Runheim Kenneth Karlsson
17 60 Runrike Urban Edstedt
18 75 Torkild Christer Bärtfors
18 60 Vesthav Leif Nilsson
22 90 Grimner Börje Nyzell
22 80 Norheim Per-Olof Steinholtz
25 60 Nicopia Tomas Sjödelius
26 85 Alvheim Stig Roland Gustavsson
26 50 Grimner Petter Sandstedt
27 60 Danheim Lars Larsson
27 90 Gagnrad Stig K Skärström
27 70 Junehus Jörgen Steen
27 60 Vesthav Rolf Hackzell
27 75 Withala Åke Mattsson
28 50 Manheim Richard Nordin
29 80 Rosheim Göran Kvarnström

1 70 Aroshus Klaus Storås
1 60 Mjölner Benny Wiklund
3 75 Carolus Bernt Hendberg
7 50 Carolus Ulf Johansson
7 60 Danheim Bengt Andersson
7 60 Manheim Nils Engerby
7 75 Righeim Bo Axman
7 75 S:t Örjan Lars-Göran Lilja
7 80 S:t Örjan Nils I G Westberg
10 70 Linneus Åke Berntsson
11 75 Eyrabro-H Håkan Jemse
11 75 Solheim Rolf Johansson
14 75 Gondler Stefan B Jonsson
18 75 Junehus Leif A Grytberg
18 75 Vesthav Berne Felldin
19 60 Forsete Tommy Petersen
19 70 Mjölner Hans-Erik Månsson
22 75 Righeim Roland Wadelius
23 60 S:t Örjan Stefan Christensson
23 95 S:t Örjan Oddvar Tranback
24 60 Odinsal Mikael Eriksson
27 60 Aroshus Peter Alnestig
27 60 Gungner Claes Berg
27 70 Junehus Thomas Snarberg
27 50 Valhall Mathias Michelson
28 80 Manheim Per Licke
30 70 Midgård Göran Schoug
30 85 Norheim Per-Olof Nilsson
31 60 Danheim Bo Andersson
31 60 Gungner Mikael Löfdahl
31 70 Mjölner Kenneth Malmström

1 80 Alvheim Baltzar Karlsson
1 60 Nicopia Juha Pellikka
2 85 Righeim Jarl-Henry Kronskans
2 75 Torkild Hans-Bertil Sjöblom
3 70 Grimner Uno Andersson
5 75 Manheim Ralph Svalstedt
7 85 Runheim Bror Strandberg
9 75 Manheim Sune Nylund
9 70 Norheim Lars-Gunnar Johansson
9 70 Odinsal Thomas P Hellsten
9 80 Valhall Per-Einar Stark
11 60 Danheim Magnus Sjögren
11 80 Nicopia Olof Örsbrink
11 80 Valhall Dag Nordenfors
13 60 Gagnrad Dan Eriksson
13 60 Valhall Bo Danielsen
18 50 Aroshus Anders Klinteroth
18 70 Åsagård Maurizio Lugoboni
20 75 Grimner Birger Sjöberg
20 75 Withala Ingemar Dalsjö
22 75 Rosheim Bengt Wallin
23 50 Gungner Christer Samuelsson
24 75 Vanadis Tommy Carlsson
25 75 Manheim Axel Sandeberg
25 75 Rimfaxe Jan Granholm
26 75 Gondler Owe Öhrling
27 75 Withala Kent Hjalmarsson
28 85 Righeim Ove Larsson
30 50 Gungner Fredrik Johansson

 Jubilerande Bröder Personalia

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

1/24/19 Gunnar Albertsson Åsagård 
1/24/19 Robert Malmgren Åsagård 
1/25/19 Peter Andersson Junehus 
1/25/19 Mikael Andersson Junehus 
1/25/19 Tobias Svensson Junehus 
2/7/19 David Dahlström Nicopia 
2/7/19 Stefan Hultgren Nicopia 
2/8/19 Fredrik Jonsson Grimner 
2/8/19 Bo Lindström Grimner 
2/8/19 Johan Löfqvist Grimner 
2/8/19 Lucas Stavervik          Grimner 
2/8/19 Fredrik Svensson Grimner 
2/8/19 Andreas Hosio Gungner 
2/8/19 Ingemar Sundgren Gungner 
2/8/19 Gert Dahlman Löfstad
2/13/19 Morgan Pettersson       Eyrabro-H
2/14/19 Christoffer Sorner S:t Örjan 
2/15/19 Thomas Eklöv Carolus 
2/15/19 Mats Lorentsson Gondler 
2/15/19 Mattias Thurgren Norheim 

Dat    Namn  Loge Dat   Namn  Loge Dat  Namn  Loge

1/17/18 Lars-Gunnar Eriksson  Gagnrad
2/22/19 Rikard Ottosson Junehus
2/22/19 Joakim Thorp Junehus
2/22/19 A Yngvesson Lovrin Junehus
3/1/19 Thomas Malmborg Rimfaxe
3/7/19 Daniel Bengtsson Nicopia
3/7/19 Emil Daréus Nicopia
3/7/19 Anders Lundgren Nicopia
3/7/19 Tomas Sjödelius Nicopia
3/8/19 Tommy Dahl Gondler
3/8/19 Peter Engström Gondler
3/8/19 Lars Lindström Gondler
3/8/19 Patrik Åsedahl Gungner 
3/8/19 Daniel Blomvall Gungner
3/8/19 Jesper Devrér Gungner
3/8/19 Andreas Olofsson Gungner
3/8/19 Per Pettersson Gungner

3/8/19 Kristofer Ståhl Gungner
3/8/19 Håkan Saxfeldt Löfstad
3/15/19 Jan Bäckström Carolus
3/15/19 Pär Henriksson Grimner
3/15/19 Ulf J Johansson Grimner
3/15/19 Per Tingström Grimner
3/15/19 Reidar Karlsson Manheim
3/15/19 Kenneth Lindahl S:t Örjan
3/15/19 Anders Eriksson Vanadis
3/15/19 Urban Nilsson Vanadis
3/15/19 Andreas Pettersson Vanadis
3/15/19 Conny Strömberg Vanadis
3/15/19 Kjell Johansson Withala
3/15/19 Tomas Rostedt Withala
3/20/19 Peter Eriksson Valhall
3/20/19 Stefan Janzén Valhall
3/22/19 Rickard Andersson Mjölner

3/22/19 Mats Nilsson Mjölner
3/22/19 Michael Nilsson Mjölner
3/22/19 Jan Nilsson Mjölner
3/22/19 Lennart Roth Mjölner
3/22/19 Tom Sandström Mjölner
3/28/19 Mikael Ljung Alvheim
3/28/19 Göran Widell Linneus
3/28/19 Jonas Wranå Linneus
3/28/19 Alexandru Zamfir Linneus
3/29/19 Henrik Johansson Grimner
3/29/19 Ulf Göthberg Norheim
3/29/19 Frank Ekmosse Runheim
3/29/19 Halvar Jonsson Runheim
4/3/19 Anton Berben Forsete
4/3/19 Robert Sönderby Forsete
4/3/19 Tobias Rietz Mjöl

1/25/19 Mikael Kainulainen Carolus
1/25/19 Fredrik Wågemo Carolus
1/25/19 Daniel Wester Carolus
3/7/19 Anders J. Andersson Åsagård
3/7/19 Miguel de Paula Åsagård
3/26/19 Markus Lehto Odinsal
3/26/19 Christofer Urby Odinsal
3/29/19 Thomas Tengvall Junehus
4/4/19 Carl-Gustav Bondesson Nicopia
4/4/19 Claes-Göran Borrman Nicopia

4/4/19 Krister Johansson Nicopia
4/10/19 Lars-Gunnar Eriksson Gagnrad
4/10/19 Björn Johansson Torkild
4/12/19 Stefan Hällblad Grimner
4/12/19 Oscar Kindstrand Grimner
4/12/19 Peter Mjösberg Grimner 
4/12/19 Jörgen Adriansson Gungner
4/12/19 Jonas Holmer Eriksson Gungner
4/12/19 Christian Mjörnerud Gungne
4/12/19 Nicklas Ångman Linneus

4/12/19 Lars-Göran Jönsson Mjölner
4/12/19 Göran Ohlson Mjölner
4/12/19 Mats Oldhammer Mjölner
4/12/19 Zdenek Tancibudek Mjölner
4/25/19 Per-Åke Larsson Alvheim
4/26/19 Leif Bengthsson Gondler
4/26/19 Ulf Gustafsson Gondler
4/26/19 Bert Karlsson Gondler
4/27/19 Stefan Bohm Norhei

2/15/19 Mike Niva Rimfaxe 
2/15/19 Mikael Petersson Rimfaxe 
2/15/19 Peter Blaschke Vanadis 
2/15/19 Patrik Jönsson Vanadis 
2/15/19 Jonas Kraft Vanadis 
2/15/19 Kenth Nilsson Vanadis 
2/19/19 Niklas Borgenäs Runheim 
2/19/19 William Carehag Runheim 
2/20/19 Christer Nyman Forsete 
2/20/19 Krister Olson Forsete 
2/22/19 Robin Andersson Danheim 
2/22/19 Richard Fredin Danheim 
2/22/19 Torbjörn Bergqvist Mjölner 
2/22/19 Robert Johansen    Mjölner 
2/22/19 Thomas Ocsko Mjölner
2/22/19 Robert Persson            Mjölner
2/22/19 J BergmanLindfors Rosheim
2/22/19 Ralf Nord Rosheim
2/22/19 Henrik Stålhandske Rosheim

2/22/19 Peter Aronsson            Solheim
2/22/19 Mikael Rosholm         Valhall
2/22/19 Karl Lilja Sellergren Vesthav 
2/22/19 Christer Olsson Vesthav
2/22/19 Henrik Käck Withala 
2/26/19 Pär Aronsson Odinsal 
2/26/19 Oskar Fredrik Jonsson Odinsal 
2/28/19 Peter Mårtensson Alvheim 
2/28/19 Nils-Göran Strömberg Linneus 
3/1/19 Hans Werner Midgård 
3/22/19 Lucas Beecken Vesthav 
3/29/19 Mohamad Al Kuzbari Gondler 
3/29/19 Mohammed Haidar Gondler 
3/29/19 Johnny Johansson Gondler 
4/3/19 Stefan Liljebrand Eyrabro-H 
4/9/19 Per-Anders Jönsson Åsagård 
4/26/19 Per Löfgren Rosheim 
4/26/19 Peter Nordström Rosheim 
4/26/19 Martin Stribell Rosheim
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Grad IV
B efordrade Bröder            Grad IV – Hoppets Grad 
 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

3/21/19 Karl-Gunnar Karlsson Torgrim 4/24/19 Tommy Gullberg Aroshus

Stort tack alla Bifrostbröder för den varma omtanken och ”krya på dig 
hälsningar” jag fått under min sjukdomstid. Det känns som äkta Bifrostanda!

Broderligen Olavi Ollikainen Logen 4 Valhall
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Personalia
/13/19 Robert Östberg Gagnrad
4/11/19 Petri Salonen Åsagård
4/11/19 Rolf Lindh Valhall

Grad VB efordrade Bröder            Grad V – Trohetens Grad

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

4/26/19 Sten Joensuu Junehus
4/26/19 Jan Lithman Junehus
4/26/19 Pär Löfstedt Junehus

4/26/19 Peter Magnusson Junehus
4/26/19 Sasa Muric Junehu

Dat    Namn  Loge Dat   Namn  Loge Dat  Namn  Loge

11/17/18 Stefan B Berg Alvheim
11/17/18 Rolf G Eriksson Alvheim
11/17/18 Gunnar E Lindén Alvheim
11/17/18 Göte Wallin Alvheim
11/17/18 Jan Brandberg Forsete
11/17/18 H Johansson-Dahlskog Forsete
11/17/18 Göran H. Schelin Forsete
11/17/18 Thomas E O Hagberg Gagnrad

11/17/18 Tomas Ström Gagnrad
11/17/18 Per-Börje Sundell Gungner
11/17/18 Jörgen Cefa Mjölner
11/17/18 Sven Hermansson Mjölner
11/17/18 Gustav Lundström Mjölner
11/17/18 Jerker P Magnusson Mjölner
11/17/18 Sten Arnekrans Odinsal
11/17/18 Lars Å Flood Odinsal

11/17/18 Per I K Hammarling Odinsal
11/17/18 Håkan Pettersson Odinsal
11/17/18 Seppo A J Suomi Odinsal
11/17/18 Lars Åke Andersson Vesthav
11/17/18 Bengt Ratzmann Vesthav
11/24/18 Göran R Bäckstedt Gondler

B efordrade bröder            Grad IX Vishetens Grad  Grad IX

Grad VIB efordrade bröder            Grad VI – Kärlekens Grad

B efordrade bröder            Grad VII – Sanningens Grad
Grad VII

Bifrostorden  

100-ÅRSJUBILEUM 1925–2025

100-ÅRSJUBILEUM 1925–2025

100 år!
2025 smäller det! Bifrostorden fyller 100 år 
och det ska vi fira med en oförglömlig  
jubileumskväll på Stadshuset i Stockholm.

Nu söker vi 10 huvudsponsorer som vill sätta 
sitt namn på brödrakartan och bidra till att 
sätta guldkant på vårt 100 årsjubileum.

Vårt exklusiva sponsorpaket innehåller:
• 2 VIP-biljetter till banketten
•  Hotellrum – 1 natt för 2 personer i  

dubbelrum
•  Helsida – samlingsannons med samtliga 

sponsorer i varje nummer av Bifrostordens 
tidning (4 nr/år) fram till år 2025

•  Pluggannons för varje sponsorföretag i 
minst en tidning/år fram till år 2025

• Exponering på hemsidan

Kostnad: 10 000 kr/år fram till 2025 vid  
tecknande under 2019. Samtliga intäkter  
går oavkortat till vårt jubileum.

För mer information kontakta kansliet eller 
ordens intendent. 
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Dat    Namn  Loge Dat   Namn  Loge Dat  Namn  Loge

2/2/19 Andreas Hörström Danheim
2/2/19 Lars Ståhlberg Danheim
2/2/19 Bengt Fernerud Forsete
2/2/19 Torbjörn Lundström Forsete
2/2/19 Lennart Eliasson Gungner
2/2/19 André Hedlund Gungner
2/2/19 Jarl-Åke Hugosson Gungner
2/2/19 Christer Lindell Gungner
2/2/19 Mikael Löfdahl Gungner
2/2/19 Bengt Segerblom Gungner
2/2/19 Hans Bild Linneus
2/2/19 Claes Lövgren Linneus
2/2/19 Zoltan Tihanyi Linneus
2/2/19 Sten Holmberg Mjölner
2/2/19 Johny Johansson Mjölner
2/2/19 Lars-Göran Persson Mjölner
2/2/19 Sven-Eric Persson Mjölner
2/2/19 Christer Lind Rimfaxe
2/2/19 Fredrik Arebark Vanadis
2/2/19 Karl-Oskar Gustavsson Vanadis
2/2/19 Stefan Södergren Vanadis

2/2/19 Bengt Björklund Vesthav
2/2/19 Erik Niklasson Vesthav
2/15/19 Torbjörn Sandberg Åsagård
2/15/19 Malte Soogna Eyrabro-H 
2/15/19 Claes Avasjö Manheim
2/15/19 Frank Wåhlgren Manheim
2/15/19 Sebastian Zander Manheim
2/15/19 Lennart K-A Eriksson Rosheim
2/15/19 Håkan Holgersson Rosheim
2/15/19 Kjell Lindqvist Runheim
2/15/19 Mats Fried Torkild
2/15/19 Kurt Tjärnström Torkild
2/16/19 Anders Klinteroth Aroshus
2/16/19 Andreas Avander Carolus
2/16/19 Sven H Karlsson Carolus
2/16/19 Arne Björklund Eyrabro-H
2/16/19 Bengt Johansson Eyrabro-H 
2/16/19 Henric Wik Eyrabro-H 
2/16/19 Lars Andersson Odinsal 
2/16/19 Benny Högling Odinsal
2/16/19 Robert Mattsson Odinsal

2/16/19 Jan-Erik Gustafsson Righeim
2/16/19 Thomas Börjeson Solheim
2/16/19 Lennart Nyqvist Solheim
2/16/19 Michael Ringsby Solheim
2/23/19 Tommy Eriksson Gondler
2/23/19 Krister Holm Grimner
2/23/19 Lars-Henrik Jansson Grimner 
2/23/19 Krister Karlsson Grimner  
2/23/19 Ragnar Rydhage Grimner
2/23/19 Lars-Olof Sand Grimner
2/23/19 Kim Sandeen Grimner
2/23/19 Peter Sjöberg Grimner
2/23/19 Peter Mickelsson Löfstad
2/23/19 Henrik Wärn Löfstad
2/23/19 Per-Ove Joelson Midgård
2/23/19 Anders Torgilsman Nicopia
2/23/19 Lars Andersson Norheim
2/23/19 Lars Pettersson Norheim
2/23/19 Anders Svensson Norheim
2/23/19 Peter Bågestam Withala
2/23/19 Torbjörn Hägg Withala

Dat    Namn  Loge Dat   Namn  Loge Dat  Namn  Loge

3/16/19 Staffan Elvstrand Danheim
3/16/19 Jörgen Elvstrand Danheim
3/16/19 Stefan Johansson Danheim
3/16/19 Rune Ohlsson Danheim
3/16/19 Bruno Ringnér Forsete
3/16/19 Thomas Almgren Gungner
3/16/19 Johan Lindberg Gungner
3/16/19 Jakob Olsson Junehus
3/16/19 Ingemar Lindahl Mjölner
3/16/19 Ola Lindström Odinsal
3/16/19 Bo Bengtsson Rimfaxe
3/16/19 Patrik Cederholm Vanadis
3/16/19 Peter Pettersson Vanadis
4/12/19 Claes Lundqvist Åsagård
4/12/19 Ulf Bergh Manheim

4/12/19 Klas Lindström Manheim
4/12/19 Risto Furulid Rosheim
4/12/19 Jan-Åke Juhlin Rosheim
4/12/19 Magnus L E Olsson Rosheim
4/12/19 Mats Tengdelius Rosheim
4/12/19 Lennart Eriksson Runheim
4/12/19 Tommy Ersson Runheim
4/12/19 Jan Lindell Runrike
4/12/19 Gunnar Westling Runrike
4/12/19 Leif A Persson S:t Örjan
4/12/19 Fredrik Petersen S:t Örjan
4/13/19 Sven E Å Ahlbäck Gondler
4/13/19 Leif A Bengtsson Gondler 
4/13/19 Anders Bergenfeldt Gondler
4/13/19 Ingemar Florå Gondler

4/13/19 Stig Nygren Gondler
4/13/19 Kent Rudolfsson Gondler
4/13/19 Jan-Åke Franzén Grimner
4/13/19 Bertil Hemmingsson Grimner
4/13/19 Rolf Malm Grimner
4/13/19 Stanley Modig Grimner
4/13/19 Jonas Sjöberg Grimner
4/13/19 Daniel Svensson Grimner
4/13/19 Tommy Carlbom Midgård
4/13/19 Joakim I Stenman Midgård
4/13/19 Kjell Falebäck Nicopia
4/13/19 Benny Engslinder Norheim
4/13/19 Hans A O Eriksson Norheim
4/13/19 Mårten Frej Norheim
4/13/19 Roger Hoffsten Norheim



B
Avs. Bifrostorden, Gotlandsgatan 44, 116 65 Stockholm

Bifrostorden är en svensk orden, instiftad år 1925. 
Den är i sig en tidlös sammanslutning, men i ordens-
sammanhang 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 ledamöter utvecklas till goda 
och uppriktiga män med ansvar för medmänniskor 
och med tolerans för oliktänkande. 

Bifrostordens ideologi har redovisats öppet sedan år 
1925 och är alltjämt gällande och lyder: 

- Orden ska be� ämja utbredandet av en sund 
  livsåskådning. 
- Orden ska b� eda sina bröd�  tillfälle till 
  sällskaplig samv� o. 
- Orden ska bedriva hjälpv� ksamhet.

Detta betyder konkret:
— att Orden i sin verksamhet vill försöka ge sina 
bröder lust till personlig utveckling, förmåga till 
eftertanke, ökad självkänsla och stärkt socialt 
medvetande. 

En tidlös sammanslutning för mänskliga värden
Men, och detta är viktigt, Orden överlämnar till den 
enskilde brodern att lösa sina religiösa och politiska 
ställningstagande utanför Ordensarbetet.

– att Orden i sin hjälpverksamhet ska bidra till en 
mänskligare tillvaro för Ordensbröder och våra 
medmänniskor, samt att ekonomiskt stödja projekt av 
kulturell eller medmänsklig art.

Bifrostorden bedriver lokalt sin verksamhet i s.k. 
loger. Logen 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 fi na upplevelser för den sökande brodern. 
Syftet med gradgivningarna är att Orden på ett steg-
vist och logiskt sätt vill framställa sitt budskap.

Sammanträdets första del präglas av högtidlighet och 
allvar enligt en ritual, medan den andra delen uppfyl-
ler kravet ”att bereda bröderna tillfälle till sällskaplig 
samvaro” och består av samkväm där måltid och ibland 
underhållning ingår.

Utöver de programenliga sammankomsterna ordnas 
klubbaftnar, utfl ykter och studiebesök i logens regi. 
Åtminstone en gång om året ordnas i Ordens regi 
festlighet till vilken även broderns partner inbjuds. 
På vissa orter fi nns damloge.

Patrick G Lundeberg 
Ordens Styrande Mästare


