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Bifrostorden skall befrämja utbredandet av en sund livsåskådning,
bereda sina ledamöter tillfälle till sällskaplig samvaro

och bedriva hjälpverksamhet

Referat från Rikslogen 2013
Referat från Ordens Riksting i Oskarhamn

Referat från logemöten
BDR rapporterar

Logernas mötesdagar hösten 2013
Personalia

Hej, alla läsare av Bifrost!
Vi har visserligen kommit en bit in på 
nya året, men jag ber ändå att få framfö-
ra en god fortsättning på år 2015 till er.

Vi är nu inne på Bifrostordens 90:e 
verksamhetsår och jag tycker att vi 
skall känna en djup tacksamhet till de 
män som träffades 1924 och som lade 
grunden till vår Orden. Den bildades 
ju ganska kort tid efter detta möte, det 
vill säga den 1 april 1925. Personligen 
tycker jag att det är en ganska hisnade 
känsla, när jag tänker på vad det blev av 
dessa herrars tankar.
Som bilaga till denna tidning, finner du 
en skrift som till den största delen handlar om hur Orden grundades och 
hur man sedan kämpade sig fram. Den är författad av Runheimsbrodern 
Astor Baldesten, som gör en stor gärning genom att forska i Ordens his-
toria. Lägg inte undan den, utan läs den och bevara den för framtiden. 

När jag skriver detta, är vi mitt uppe i en period av många logebesök. 
Samtliga loger i landet får besök av representant från Ordensdirektoriet. 
Detta i samband med att våra Mästare blir installerade för ett nytt år. I sex 
stycken loger installeras nya Mästare och jag vill på detta sätt önska er 
lycka till i ert ämbete. Jag vill också tacka de Mästare som väljer att ställa 
sin plats till förfogande, med hopp om att ni även i fortsättningen arbetar 
för er loge och för Orden. Även de Mästare som arbetar ytterligare ett år 
i logerna önskar jag givetvis lycka till.
En Mästare kan inte göra allt, så det är också på sin plats att tacka alla er 
som ställer upp och gör så mycket gott i era loger. 

Det finns ytterligare en bilaga i denna tidning. Det är min och BDR:s 
Preses inbjudan till Rikstinget i Stockholm. Jag hoppas det blir väldigt 
många som kommer dit. Våra bröder och systrar gör ett stort arbete för 
att vi ska få en upplevelse att minnas. Tänk på att det är ganska kort tid 
från det att du får tidningen i handen till sista anmälningsdag.

Nu när våren kommer med stormsteg, ökar aktiviteterna i logerna. Det 
är klubbaftnar, utflykter, föredrag, studiebesök mm. Jag önskar er lycka 
till med era arrangemang, men också till fina gradgivningar och trevliga 
brödramåltider.

Jag hoppas att vi ses i olika sammanhang, kanske redan på vårt Riksting 
i Stockholm
Vi bifrostare har det bra, vi har varandra.

Lasse Furuskog, OSM

OSM har ordet

Det 90:e verksamhetsåret i 
Bifrostorden har inletts! 
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Inbjudan till Riksting
Historien om Bifrostorden

Vänta inte till sista manusdag med 
att skicka in referat!

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

Sänd Er text via e-mail:
redaktionen@bifrostorden.se
Bifoga texten som Word-filer. 
Slå  bara returer (Enter) när 
Du vill ha ett nytt stycke. 
Skriv inte direkt i mail- programmet!  
Bilder bifogas som JPG-filer. 
OBS! Ställ in högsta kvalité i 
kameran och bifoga bilderna råa, 
dvs direkt från kamerans inställning.  
Påverka inte själv i bilderna.
Ta inga bilder med mobilen!

Rekvirera Ordens 
Skrivregler. Maila 
namn/adress till: 
hakan@rapptryck.
se så har Du skriv-
reglerna efter ett par 
dagar. Dessa finns 
även på portalen 
som PDF-fil.
 

Manusstopp: 17 maj 2015
I brevlådan: Senast vecka 24

Skrivregler förOrdens Referenter

Bakgrund och mål
Att informera Referenter och övriga intresserade om skrivregler och teknik för tidningen Bifrost

Att stödja Bifrostredaktionen och därmed få en smidig produktion av tidningen
Att nå alla läsare med intressant, informativt och nyttigt material om Orden
och därmed en läsvärd Bifrosttidning

 Rev. 2013-08-30
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Nr Till läsare      Manusstopp Ansvariga Temasidor 

Nr 1: Vecka 10 8 februari Stockholmslogerna
Nr 2: Vecka 24 17 maj Värmdö Bifrostförening
Nr 3: Vecka 42 20 september 19 Gagnrad, Borlänge
Nr 4: Vecka 50 15 november 12 Nicopia, Nyköping
    
OD-ledamöter skriver under rubriken ”OD-ledamot har ordet” 2015 
Nr 1   Nr 2  Nr 3  Nr 4
OR   OL  OM  OK   

Aktiviteter utanför våra logemöten...

Annonsera i Bifrosttidningen! Ett utmärkt sätt att nå ut i Bifrost-
Sverige. Annonskostnaden nedan är Ordens självkostnadspris mot 
logen. Logen kan alltså få ett tillskott i logekassan genom egen 
debitering mot annonsören.

Helsida   174 x 255   3.800:-
Halvsida stående 84 x 255   2.200:-
Halvsida liggande 174 x 128    2.200:-
1/3 sida   174 x 85   1.800:-
1/4 sida stående  89 x 131   1.300:-
1/4 sida liggande 182 x 64   1.300:-
1/8    84 x 62    1.000:-
1/16   84 x 31    700:-

Prislista annonsering i Bifrost

Utgivningsschema Bifrosttidningen 2015

Forts. på sidan 5

Julfest med Lucia-tåg  
För fjärde året i rad hölls vår traditio-
nella jul/lucia fest lördagen den 6 de-
cember 2014.
Vår lokal är i Ordenshuset Öster Väs-
terås där vi huserar tillsamman med 
Tempel Riddare Orden och Frimurare 
Orden. Till julfesten är också de in-
bjudna. Alla tillsammans med anhö-
riga, vänner och bekanta. Vi var 44 st. 
som deltog i årets julfest med meny 
komponerad av vår eminente Mu Ove 
Werngrens. Eftersom många av oss 

3 Aroshus, Västerås

Aktiviteter utanför... forts. från sidan 4

Kalendarium
Datum: Arrangemang:  

24-26 april 2015 Ordens Riksting, Stockholm. Arr: Innerstadslogerna
25 april 2015 BDRs Riksmöte, Stockholm

22-24 april 2016 Ordens Riksting  Arr: 27 Odinsal, Uppsala

 

Forts. på sidan 6

Tyck till om 
Bifrosttidingen!
Bifrosttidningen befinner sig i ständig 
utveckling och förnyelse. 
Har Du som läsare åsikter, idéer el-
ler tips som Du tror kan vara till gagn 
för tidningen är Du välkommen till 
redaktionen@bifrostorden.se
Det skall vara sakliga och väl grunda-
de åsikter om t.ex tidningens utform-
ning eller innehåll. 
Redaktionen förbehåller sig rätten att 
ta upp dessa inlägg med tidningens 
ansvarige utgivare för att undvika ev. 
missförstånd. 
Tillsammans gör vi en bra tidning 
ännu bättre!

Redaktionen

Under ovanstående rubrik presente-
rar vi händelser, upplevelser, rese-
minnen, utflykter och mycket, mycket 
mer. Alltså allt som inte sker i kapi-
telsalen under våra logemöten. Artik-
larna bör dock ha en viss koppling till 
vår Orden. Författare kan vara vem 
som helst. Inte nödvändigtvis logens 
Referent, utan även Du, käre läsare! 
Kom ihåg – alla har någon historia 
att berätta! 
Sänd Ditt bidrag som vanligt till tid-
ningens redaktion.
redaktionen@bifrost.se

BIFROST

Schema för Bifrostordens Riksting
Rikstinget är Ordens högsta beslutande organ. Riksting hålls en gång om året 
normalt kring månadsskiftet april/maj. En av Ordens grundloger är då värd för 
tinget. Förutom Riksting ges Grad X. BifrostDamernas Riksorganisation, BDR, 
har då också sin årliga sammankomst. 
Under Rikstingshelgen har vi också en gemensam bankett. BDR och Bifrostor-
den delar ut stipendier vid dessa tillfällen.

År  Plats  Värdloge  Datum
2015  Stockholm 1 S:t Örjan, 4 Valhall,
     5 Åsagård, 8 Manheim 24-26 april
2016  Uppsala 27 Odinsal  22-24 april
2017  Västerås 3 Aroshus  5-7 maj
2018  Karlstad 14 Solheim  4-6 maj
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äter flera julbord under december må-
nad har vi som tradition i 3 Aroshus 
att inte äta julmat på vår julfest.
Salaortens officiella Lucia, Sara 
Sköldehag, med följe under ledning 
av kantor Margareta Alkstål gästade 
oss, också som traditionen bjuder. De 
framförde Luciasångerna med vacker 
och fin sång och Staffansvisan fram-
fördes med ett nytt och modernare ar-
rangemang. Allt mycket uppskattat. 
Efter maten, Luciatåget och kaffet 
började dansen till en orkester bestå-
ende av två personer. Också mycket 
uppskattat. Nästa år den 12 december 
firar vi i 3 Aroshus 90-års jubileum 
med en Högtidsloge och efterföljande 
jul/luciafest.

Claes-G Aspenryd

Luciatåg med tärnor     Foto: Roger Pistol 

Klubbafton fredagen den 28 
november
När novembermörkret tätnar är det trev-
ligt att hålla sig inomhus i goda vänners 
lag när logen hade kallat till klubbafton 
med whiskyprovning. Vår Mästare Jan-
Ove Lipponen är en tillgång även i detta 
sammanhang. Det inte han vet om dessa 
ädla drycker är inte värt att veta. Han 
har åtskilliga gånger rest runt i Skott-
land på jakt efter den perfekta whiskyn. 

På en provning är det inte mängden som 
är det intressanta utan snarare hur olika 
färg, smaker och rökighet kommer till. 
Av de många frågorna att döma var det 
ett mycket intressant ämne. Det är gan-
ska trevligt att någon gång träffas i ”ci-
vila” kläder utanför logearbetet, i syn-
nerhet för medlemmarna i direktoriet 

som då kan 
vara lite mer 
avslappnade. 
Vi åt också en 
mycket god 
middag och 
fick också ta 
del av en del 
goda historier 
som dock inte 
lämpar sig för 
tryck. 

Efter dragning på lotteriet där flera 
bröder hade turen att vinna avtackades 
Mästaren med blommor. Han får sällan 
några, men delar alltid ut till andra.

C-E Grahn

7 junehus, Jönköping
Seniorklubbens julbord den 8 
december

Förnöjda bröder Bernt Anderson, 
Berne Ståhl, Carl-Eric Grahn och Åke 
Lindberg

Jag är ny i seniorklubben i logen Ju-
nehus. Med ny innebär att jag nyligen 
sällat mig till friherrarna som på statens 
bekostnad kan njuta livet efter de dag-
liga rutinerna som präglat de allra flesta 
av oss under flera årtionden. Ett mycket 
bra sätt att upprätthålla det sociala livet 
är ju att vara med i en förening eller som 
i vårt fall – vår kära Orden. Det ger oss 
möjlighet att med några eldsjälars insat-
ser skapa ett gemyt även utanför logear-
betet. När detta evenemang äger rum är 
det juletid i landet. Inom några veckor 
ska vi i släkters band umgås med god 
mat, dryck och värme och strax summe-
ra året som gått. Alla är inte förunnade 
den möjligheten. 
Därför är det extra värdefullt att hän-
givna bröder ordnar för de övriga så att 
vi kan komma till bords och få njuta 
julbordets läckerheter och duka upp vad 
det erbjuder. Det hela ska också sköljas 
ned och med den omsorg som Kenneth 

7 junehus, Jönköping Ahlin, Åke Ekeroth och Uno Kling 
ägnade oss övriga fanns ingenting 
utöver det påbjudna att önska sig. 
Som sig bör lästes Tomten av Vik-

tor Rydberg – den store jönköpings-
skalden – som för dagen tolkades av 
Uno som höll auditoriet i en andäktig 
stämning. På det följde den goda ma-
ten som vår restauratör snitsat ihop 
och som kröntes med kaffe och tårta 
och för den som så önskade en liten 
bröstvärmare.
Jag nämnde att jag är ny i seniorerna 
men har nästan 25 år i Orden och 
det vill jag bäst beskriva med att jag 
kände en ”aha-upplevelse”. Dels för 
att sällskapet bestod av något mer 
aktiva bröder i logen, men även lite 
äldre bröder som besökt vår loge och 
njuter ordenslivet lika väl på detta 
sätt, vilket så klart är precis lika bra. 
Om vi sedan kan motivera dessa att 
komma till gradgivningarna är det 
mycket vunnet och att vi där kan 
ägna oss åt den brödravård som är så 
viktig för oss.
 Mina tankar denna dag gick tillbaka 
till de år jag har varit med i vår Orden 
och jag kunde förnimma det som jag 
en gång kände och som vi allmänt 
kallade för Junehusandan. Den finns. 
Det kände jag när dessa bröder fick 
umgås på det sätt de tycker bäst om 
bland bröder och några som spontant 
berättar en historia eller drar roliga 
vitsar, kastar pil, satsar en slant på 
travet tillsammans och bestämmer 
någonting annat längre fram att se 
fram emot. Det är ett härligt och ett 
gott brödraskap. Så är dessa herrar 
också mycket rutinerade.
Bröderna samlades i vår kanslilokal 
i några timmar, skötte allting själva 
(förutom maten) och snyggade till 
såväl före som efter sig vilket är 
mycket bra gjort och lägger därmed 
ytterligare grund för fortsatt trivsel i 
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Aktiviteter utanför... forts. från sidan 5

Forts. på sidan 8

Aktiviteter utanför... forts. från sidan 6

Forts. på sidan 7
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Hans Netz, Assar Åberg, Kenneth Ahlin och Åke Ekeroth 
lyssnar andäktigt

logen Junehus’ seniorklubb. När detta läses är vi inne i vårt 
arbete med logen under våren. Det ska bli Riksting och vi 
ska fira 90 år och Junehus ska bli 87 år. Kanske våra eldsjä-
lar också är igång och planerar ytterligare evenemang. Kan-
ske någon resa eller sammankomst med inslag av förlustel-
ser. Fortsätt med det kära bröder och återigen stort tack till 
tomtarna Kenneth, Åke och Uno.
Vi sa god jul redan då men det kommer fler.   
          

Jörgen Steén
BIFROST

Carolus med Carola på resa

Lunch på museets restaurang

Den 29 november var det äntligen dags. Då samlades 24 
bröder och systrar från 9 Carolus och damlogen Carola för 
att ta bussen till huvudstaden. Första stoppet vart spritmuse-
et på Djurgården, där en guide stod och väntade på oss. Hon 
tog oss runt i den svenska spritens historia som var väldigt 
intressant. Efter det så kom vi till den tillfälliga utställning-
en Den svenska synden. Otroligt nog tog det längre tid att 
gå igenom den delen än övriga utställningarna tillsammans. 
Vi fick också se delar av Absolut Vodkas reklam med kända 
konstnärer där Andy Warhol var först ut 1986.
När det var klart så blev det en välförtjänt lunch på muse-
ets restaurang. Det var Höstlamm från Strängnäs med olika 

9 Carolus, Karlskoga

sorts kål, eller Sotad torsk med tillbehör.
När alla var mätta och belåtna så gick vi 
vidare till Skansen, som just den här da-
gen slog upp portarna till årets julmark-
nad. Att det var en av dom vackraste 
höstdagarna för året gjorde inte saken 
sämre. När påsarna var väl fyllda med 
tomtar och halmbockar gick bussen hem 
med nöjda och trötta bröder och systrar.

Hans Wester

Logens Mästare Ingemar Dalsjö hade kallat till ett extra års-
möte. Mötet skulle efterföljas av pubkväll med allt vad det 
kan innebära. Dagordningen var inte så lång, bara en egentlig 
punkt förutom de obligatoriska – den att hantera höjningen 
från Orden av årsavgiften för 2015.
Logen 10 Withalas direktorium hade ett förslag, att höja 
årsavgiften med samma 100:- som Rikstinget beslutat i maj 
2014. Mötet godkände givetvis den höjningen. Man beslu-
tade också att hålla isär avgiften till Orden från våra egna 
beslut om årsavgift till logen i fortsättningen. Om vi gör så, 
får vi inga problem med att hantera eventuella extrapålagor 
som beslutas vid framtida Riksting.
Närvarande bröder, ett fyrtiotal, fick också en bra genom-
gång av hela Hargenprojektets ekonomi. Tack vare stort ar-
bete av många bröder och en fantastisk mängd av sponsring, 
både med pengar och framför allt material, har hela projektet 
varit en stor succé.  Alla dessa siffror mottogs med applåder. 
ExOH Stig Haraldsson har kanske inte snickrat så mycket 
i lokalerna, men alla de hundratusentals kronor som han 
skramlat ihop genom sina kontakter i form av ren sponsring 
och rabatter på material har haft en mycket stor betydelse för 
det goda resultatet. Allt detta innebär, mina bröder, att hyran 
för vår lokal har minskat drastiskt. Nu gäller det bara att vi 
lyckas med uthyrningen av delar av lokalen enligt budget. 
Var broder ska känna som sin uppgift och sitt ansvar, att för-
söka få hyresgäster till våra utrymmen.
Mötet övergick till att bli pubkväll. Baren blev välbesökt och 
Munskänken Anders Jardbring med kollegor hade stått på 
gården och grillat alla korvarna till den potatissallad vi nu 
började förtära. Tänk vad gott och ändå så enkelt. Det hördes 
bara positiva kommentarer runt om bland bröderna.
Våra lokaler har smyckats med en hel del tavelkonst. Dessa 
tavlor har vi fått låna av muséet i Vetlanda. Det är ju faktiskt 
en kommunal fastighet vi hyr och chefen för muséet har varit 
väldigt godvillig. Det är lokala konstnärer, en av tavlorna har 
till och med målats av Withalas förste IL 1942. Detta och 
mycket mer fick vi höra i ett spännande kåseri av Bernt-Inge 
Berntsson, som i sin ungdom hade nära kontakt med många 
av dem. När referenten åkte hem, satt fortfarande väldigt 
många bröder kvar och hade fredagsmys. Det tycker jag bå-
dar gott för framtida pubkvällar och brödrasammankomster.

Göran Straume

BIFROST

10 Withala, Vetlanda
Extra årsmöte fredagen den 11 november

34 Linneus, Växjö
Julkalas den 12 den december

Stämningen var hög på 
Linneus jukalas med 
bl.a allsång och drag-
spel. På vänstra bilden 
ses den äldsta festdelta-
garen Berta Berntsson 
längst ner till vänster.

Julkalaset den 12 de-
cember 2014 blev en 
härlig tillställning i vår 
Bifrostlokal, för första 
gången kunde vi kalasa 
i de nya lokalerna. Lin-
neus och Linnean stod 
som värdar för det maf-
figa julbord som Åke 
Berntsson och Anne-

Helene Skjutare lagat till och dukat upp. Vi andra 48 gäster 
förde en hopplös kamp för att kunna tömma alla fatens läck-
erheter under kvällen. Ett annat bord lyckades våra gäster 
från 10 Withala dock rensa, nämligen vinstbordet för de lot-
ter som såldes under kvällen. Och det unnade vi dem gärna 
eftersom de alltid ställer upp för oss i alla sammanhang.
Stormen Alexander hade förvarnat om sin ankomst utanför 
lokalen, men frågan är om det inte var bättre drag i allsången 
inne i lokalen.
Vill också berätta att den äldste festdeltagaren var 102 år, 
en verklig ”krutgumma” medlem i Linnean och har dessut-
om tillverkat flera vinster till vårt lotteri. Så småningom tog 
krafterna slut och alla återvände hem på olika sätt efter att ha 
önskat varandra God Jul och Gott Nytt år

Hans Bild
BIFROST

30 Torgrim, Hudiksvall
Julfest den 12 december
Julbord med underhållning och god gemenskap präglade av-
slutningen av logen 30 Torgrims verksamhetsår 2014. Trångt 
men ändå gemytligt i logens egen samkvämslokal när fruar 
medbjudits och flertalet hörsammat inbjudan.
Utöver julmaten som inköpts från Hudiksvalls mest meri-

terade cateringföretag hade fest-
deltagarna själva kompletterat och 
förstärkt menyn med de sedvan-
liga varmrätterna. Lyckans fe stod 
dock oss inte bi för kökets ugn väg-
rade fungera trots både besvärjel-
ser och hot så de extra kulinariska 
julsmaksupplevelserna dämpades 
något. Men av feststämningen att 
döma så var det ingen som lät sig 
nedslås, berättelser, historier sång 
och gitarrspel avlöste varandra oupphörligen. 
Även en förkyld och av mediciner drogad skribent drogs 
med i yran, äskade ordet för att inviga sällskapet i min barn-
doms bondska dialekt. Deklarerande att ledordet i min laps-
ka hemkommun var ”Hä som hän hä hän hänna”. (Det som 
händer det händer här.) Sen missade jag poängen i en dikt 
från min födelseort med många (Hä), men det var nästan lika 
roligt ändå trots att skammens rodnad färgade mina kinder.
Mästaren Göran Persson uttalade sin glädje över att få vara 
en av logens medlemmar och tackade kvällens bröder som 
arrangerat festen. En av bifrostbrödernas fruar visade sig 
också vara en god berättare och hon företrädde oss alla när 
hon avslutningsvis tackade för den trevliga samvaron.

Sören Molander
  

Vår trubadur K-G Karlsson

BIFROST

4 Valhall, Stockholm
Besök i Europas modernaste 
spårvagnsterminal
Om det är någon som gjort reflektionen att Kulturkommit-
tén i Valhall skulle ha ett speciellt intresse av spårbunden 
kollektivtrafik, så kan vi inte förneka att det finns både pro-
fessionellt och ska vi kalla det intresse på hobbynivå inom 
gruppen för de här frågorna. Eftersom flera av objekten som 
vi presenterat för intresserade bröder under senare år har rört 
den här sfären, kan vi inte frånsäga oss detta faktum, även 
om vi själva tycker att vi haft stor spridning i kulturutbudet. 
Reflektionen är också förståelig eftersom vi t.ex. ordnade en 
visning och provåkning av Arlanda Express några veckor 
innan linjen öppnades för allmänheten. Citytunneln för Pen-
deltågstrafik presenterades förra året. Det atombombssäkra 
trafikledningscentret 40 m under centralen har visats och nu 
har vi fått access innan någon annan grupp att bese Europas 
modernaste spårvägsterminal i Ulvsunda. En linje som skilj-
de sig lite från de övriga objekten men som samtidigt gav 
en rejäl inblick i svensk renässanshistoria var, när vi fästade 
med karbinhakar i en uppspänd wire gjorde en rundvandring 
på taken kring Riddarholmskyrkan och fick en intressant his-
toriebeskrivning av fastigheterna som spelat en viktig roll i 
vår historia och som vi hade inom synhåll.
Terminalen i Ulvsunda den 17 november samlade 25 bifrost-
bröder, släkt och presumtiva medlemmar. Terminalen som 
ligger alldeles intill Ulvsundasjön i västra Stockholm har 
alltsedan de första planerna publicerades varit föremål för 
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Referat Nyårskonserten i Berwaldhallen 2014
Kulturkommitténs avslutning på Bifrost-
året blev ett crescendo i musikaliskt och 
konstnärligt tolkande av kända och okän-
da stycken i Straussrepertoaren. Skatten 
av musikpärlor tycks aldrig sina även om 
det finns delar av utbudet som regelbundet 
återkommer vid de här årligen återkom-
mande nyårskonserterna. Utan extranum-
mer av ”An den schönen blauen Donau” 
och ”Radetzky Marschen” skulle nog en 
hel del av besökarna känna sig lite ”snu-
vade på konfekten”. 

Vad som är intressant att studera förutom 
mimiken hos dirigenten är hur han eller 
hon leder publiken till att medverka. Den 
genommusikaliska Maria Eklund som var 
förra årets dirigent gjorde en liten diskret 
gest bakom ryggen för att få med publiken i 
klappmatchen i samband med genomföran-
det av den avlutande Radetzky marschen. 
Ett helt annat kroppsspråk visade årets 

stjärnmaestro Mika Eichebholz, som med 
stor pondus och elegans fick hela publiken 
med sig. Mika Eichenholz, som dirigerat 
Nyårskonserten vid minst ett tillfälle tidi-
gare har ett nästan koreografiskt sätt att röra 
sig. Vi som satt relativt nära kunde lägga 
märke till att hans fotarbete var lika aktivt 
som hans händer i dirigeringsarbetet. Den 
här gången förhöjdes upplevelsen ytterli-
gare av ett mycket uppskattat koreografiskt 
inslag av dansare från Pragoperan, som var 
både estetiskt och humoristiskt. 
Årets presentatör var liksom föregående år 
Berth Vestergård Straussällskapets ordfö-
rande, som alltid ger åhörarna lite förkla-
ringar till de ibland lite kryptiska teman 
som satts på de olika Strausskompositio-
nerna. Som jag relaterat tidigare var fa-
miljen Strauss mycket starkt engagerade i 
samtidens händelser och namngav väldigt 
ofta sina kompositioner till minne av nå-

gon viktig händelse 1850-ta-
lets samhällsliv i Österrike 
eller någon annan plats i 
världen. Inledningsstycket 
”Donauweibchen” som fritt 
översatt betyder den lilla 
Donau-flickan, bygger på en 
fabel med flodanknytning 
som finns förkroppsligad i en 
staty i Stadtpark Wien. Hur 
som helst är det ett musika-
liskt mycket medryckande 
musikstycke som det är svårt att låta bli att 
röra fötterna till eller förhålla sig passiv till 
på annat sätt.
Förra Nyårskonserten innehöll inga kom-
positioner från andra tonsättare än Strauss-
familjen. I år hade man istället tagit in flera 
andra kompositörer än vanligt (har man läst 
mitt senaste referat?). Den intressantaste 
tycker jag är Joseph Lanner som jag tycker 
är den ende som riktigt kan matcha familjen 

Strauss i den här 
genren.

Alexandra 
Kramer var vår 
kontaktkvinna på 
Berwaldhallen

Både Joseph och
Johan d.ä. var 
hovkapellmäs-
tare och Joseph 
var den person 
som anses vara 
skaparen av Wie-
nervalsen.
I årets konsert 
var Joseph Lan-
ner representerad 
med tre mycket 

melodiösa stycken. Brennende Liebe, Fa-
vorit Polka och valsen ”Hofball-Tänze”. 
Det intressanta är att Johan Strauss d.ä. och 
även Johan Strauss d.y. i mitten 1800-talet 
skrev stycken med exakt samma titel, men 
som aldrig i popularitet kom i närheten av 
Lanners komposition. Trots detta var Lan-
ner och Johan d.ä. mycket goda vänner. 
Som många stora musikaliska genier blev 
Lanner inte särskilt gammal endast 42 år. 
Ett längre liv hade förmodligen gett Lanner 
mycket större berömmelse för musikaliskt 
var han familjen Strauss likvärdig. I år hade 
konserten även skandinavisk anknytning, 
som representerades av Hans Christian 
Lumbye som hade dansk far och svensk 
mor. Världsberömd för sina galopper och 
glädjespridning i mitten av 1800-talet. I 
den här konserten framfördes en av hans 
ovanligare kompositioner ”Professor Bils 
Zauber-Galop”, som förmodligen inte spe-

lats i Sverige sedan uruppförandet på Tivoli 
i Köpenhamn år 1855. Mera känt är hans 
”Champagnegalopp”, som dock inte fram-
fördes i året upplaga av Nyårskonserten. 
Familjen Strauss har inte satt så många 
spår med svensk anknytning, men Eduard 
Strauss den yngste av bröderna genomförde 
1878 30 st. konserter på Berns Salonger i 
Stockholm, där han presenterade en ny-
komponerad polka francaise med titeln 
”Helsning till Stockholm” som dedikerades 
till Oscar ll och som även vi fick lyssna till. 
Det intressanta med detta stycke är fina-
len av kompositionen där Eduard Strauss 
lagt in som ett instick Bellmans epistel om 
”Eldsvådan i Kolmätargränden”
Som sista nummer i Strausskonsertens 
ordinarie program fick vi uppleva en rik-
tigt njutbar historia, som de allra flesta av 
oss som gillar Straussmusik känner till 
nämligen ”Rosen aus dem Süden”. Sedan 
övergick programmet till extranummer 
med redan redovisade musikstycken och 
långvariga ovationer som avslutades med 
blomsterutdelningar. Bl.a. lämnade Kul-
turkommittén en blomsterbukett till vår 
kontakt på Berwaldhallen Alexandra Kra-
mer 1:a violonist i Symfoniorkestern med 
en tillönskan om ett Gott Nytt År, vilket 
vi också tillönskar alla Bifrostbröder, Bi-
frostdamer, besökare på våra kulturarrang-
emang och alla andra som visat intresse för 
vår verksamhet. Vi gläds samtidigt åt att 
antalet sakta men säkert ökar för att vara 
med på Nyårskonserten, inte bara i Stock-
holm utan vi känner oss mycket hedrade 
av att intresset för detta kulturarrangemang 
också spridit sig utanför Stockholmsregio-
nen. Någon var så entusiastisk över kvali-
tén på det här evenemanget att han kommer 
att föreslå en gruppresa hit kommande år, 
eftersom föreställningen kl. 16.00 är avslu-
tad redan kring 18.30. Returresan till orter 
på näravstånd kan vara avslutad i tid för att 
kunna genomföra en privat tillställning på 
annan ort.

Kulturkommittén Gm Göran Kimell

Avtackning av orkester och dansgrupp 
från Pragoperan.

ideliga överklaganden från de närboende. Det blev inte bätt-
re av att det avslöjades i dagspressen att SL påbörjat projek-
tering och t o m byggande innan formellt bygglov beviljats. 
När vi besökte anläggningen hade den ännu inte övertagits 
av SL så verksamheten i den jättestora hallen var fortfarande 
mycket begränsad men alla funktioner fanns där. Det är me-
ningen att man här skall kunna utföra de flesta reparationer 
och uppgraderingar som krävs för banans drift och säkerhet, 
och inte som tidigare behöva transportera vagnar till andra 
terminaler. Skulle en spårvagn av modell A35 (senaste mo-
dellen) råka ut för att t.ex. krocka med en lastbil, som med 
stor sannolikhet skulle medföra omfattande plåtskador, vilket 
är hypotetiskt möjligt alldenstund man bitvis nyttjar samma 
körbana, så kan man vid behov byta hela förarhyttsmodulen 
inne på verkstaden. När hjulen behöver svarvas om p.g.a. 
t.ex. lövhalka på höstarna, så finns det stora svarvar som 
klarar av detta arbetsmoment med hjulen kvar på vagnen, 
vilket är mycket rationellt. När vagnbristen var som störst i 
samband med uppstarten av Tvärbanans Solnagren köpte SL 
in begagnade vagnar av liknande konstruktion från Holland, 
som sedan lackerades om och nu måste man vara kännare 
för att kunna konstatera skillnaden. Inne i reparationshal-
len finns också en avancerad tvättanläggning där man hål-
ler vagnarna rena både utvändigt och invändigt. Bl.a. så har 
man vid slutändan av tvättlinjen monterat två jättestora fläkt-
munstycken som blåser hela vagnkorgen torr innan den åter 
ansluts till elnätet. Ett stort problem när vagnar befinner sig 
i gatumiljö, förutom risken för direktkontakt med andra tra-
fikanter, är korrosionsrisken. Spåren ligger nedsänkta i ga-
tubeläggningen där anrikas bl.a. upplöst salt och metallhjul 
liksom boggis är kontinuerligt under vinterhalvåret utsatta 
för kraftig oxidation.  Därför måste dessa delar av spårvag-
nen regelbundet inspekteras och vid behov åtgärdas. Den här 
kontrollen sker så att man helt enkelt lyfter av vagnkorgen 
och kopplar loss hela boggin som sedan genomgår en nog-
grann kontroll med schemalagda intervaller. Allt för att sä-
kerställa hög trafik och passagerarsäkerhet.
 Hur som helst, det är en mycket funktionell anläggning som 
väl kommer att tjäna det syfte den har, nämligen att serva 
spårvägstrafiken på Tvärbanans Solna-gren och ansluten 
finns också en stor trafikledningscentral som förutom Tvär-
banan också handhar säkerheten på Nockebybanan, Salt-
sjöbanan och Lidingöbanan. Det behövs idag inte någon 
direktkontakt med banan för de säkerhetsoperatörer som 
övervakar den. Här kan man på skärmar följa var varje tåg 
befinner sig vid ett specifikt tillfälle, man kan nå samtliga 
perronger för trafikmeddelande både digitalt och analogt. 
Man kan också framföra t.ex. trafikmeddelanden direkt till 
passagerarna på tåget och givetvis kontakta föraren. Att lotsa 
25 vetgiriga bifrostbröder in i detta ”heliga” rum där abso-

lut tystnad är anbefalld, genomfördes på ett suveränt sätt av 
vår guide Petrus Sarmento, (anläggningschef), som själv på 
ett lågmält sätt beskrev anläggningen och besvarade frågor. 
Efter avtackning med vår Jubileumsbok, avslutades också 
en mycket intressant rundvandring, som möjliggjorts genom 
goda relationer mellan Tvärbanans ledning och vår broder 
Hans-Owe Hidlund. Det är först när man kommit in i termi-
nalen som man inser hur ofantligt stor den är. På så vis kan 
man ju säga att SL lyckats i sin ambition att få ut så mycket 
som möjligt av denna utrymmeskrävande verksamhet på så 
liten yta som möjligt, och faktum är att den exteriört inte 
ger något gigantiskt intryck utan smälter förvånansvärt bra 
in i den omgivande bebyggelsen. Dessutom sker det mesta 
av rangeringen och sammansättningen av tågsätt inomhus, 
vilket också minskar störande gnissel. Förmodligen kommer 
de blanka nymålade golven inte behålla denna kliniskt rena 
yta när verksamheten drar igång på allvar.
De som anmält intresse för avrundning, tog så farväl av 
Petrus och de som valt att avsluta här och övriga åkte till-
baka med Tvärbanan 1 till hållplats Alvik där vi tillsammans 
avnjöt pizza och valfri dryck, ganska nöjda med vad vi fått 
uppleva. Välkommen Du också!

Kulturkommittén Valhall gm Göran Kimell

Avrundningsbild med mat och dryck. Från vänster Lars-
Martin Ahlgren, Dag Nordenfors, Ulf Pålsson, Göran 
Kimell, Bengt Hultman

Teknikin-
tresserade 
deltagare fr.v. 
Ewald Erick-
son, Björn 
Borg, Lars 
Ilrot (gäst), 
Lars Dahl-
ström (gäst).

17 Grimner har hållit sitt stadgeenliga årsmöte tisdagen den 
20 januari 2015. Tjänstgörande M Christer Bricer kunde 
öppna och hälsa ett drygt 40-tal bröder välkomna, varef-
ter Jan-Eric Carlsson valdes till att leda årsmötesförhand-
lingarna. Logens fastighetskommiténs och seniorklubbens 
förvaltarberättelser samt resultat och balansräkningar god-
kändes enhälligt av årsmötet, liksom revisionsberättelsen 
samt frågan om ansvarsfrihet för logens direktorium för för-
valtningsåret 2014. Samtliga val klubbades också enhälligt 
enligt valberedningens förslag. Förslaget om en höjning av 
årsavgiften med 50:-/medlem godkändes också av årsmötet 
utan vidare diskusissoner. 
De fyra mål som logens M hade satt upp för det gångna 
verksamhetsåret nämligen: 1. Behålla medlemsantalet, 2. 
Bibehålla en god medlemsvård genom en god seniorverk-

BIFROST

17 Grimner, Oskarshamn
Årsmöte 20 januari 2015
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samhet, 3. Logen ska uppvisa en god likviditet och ett gott 
ekonomiskt resultat, 4. Vi skall kunna avsätta 25 000:- till 
fastigheten för reparationer och underhåll, ansågs också 
uppfyllda. Dessa fyra mål sattes också upp som mål för 
2015 med tillägg av ytterligare ett 5:e mål, nämligen att ge-
nomföra minst 50 % av de förbättringsåtgärder ur medlem-
senkäten som logens direktorium har tagit beslut om. 
Efter avslutad årsmötesförhandling bjöds mötesdeltagarna 
på kaffe med semla. 

Jan-Eric Carlsson, Referent

Logen 30 Torgrim Hudiksvall har avverkat sitt årsmöte i 
mycket god tid den 19 januari. Stor uppslutning som alltid 
vilket vittnar om intresse och engagemang. Tvärt om är det 
i de allra flesta ideella föreningar utanför ordenssällskapen 
vars valberedningar har stora svårigheter att ens fylla de va-
kanta platserna.
Ett gott tecken för 30 Torgrims framtid var just det livliga 
meningsutbytet under ”övriga frågor”. Givetvis är vi en li-
ten loge sett till antal medlemmar och har därmed begrän-
sade kapitalresurser framför allt när det gäller lokalhyror, 
men samtidigt vill vi mycket. Månatliga möten med högtid-
ligt klädda kapitelsalar, väldukade bord vid efterkommande 
brödramåltid och framför allt nöjda och glada bifrostbröder. 
Dessutom lite extra krydda när klubbaftnar arrangeras med 
inbjudna presumtiva nya som aspiranter på inträde i loge 30 
Torgrim och Bifrostorden.
Skrivaren Bo Sjöberg noterade så pennan glödde för att det 
nyvalda direktoriet och arbetsutskotten skulle få med alla 
förslagen. En nöjd årsmötesordförande Sören Molander 
tackade för förtroendet att få leda årsmötet och M Göran 
Persson avslutade med att tacka för visat stort intresse.

Sören Molander
                 

30 Torgrim, Hudiksvall
Årsmöte den 19 januari 2015

BIFROST

Fredagen den 16 januari var det dags att hålla årsmöte. Ty-
värr var vi inte mer än 24 deltagare. Många väntar med att 
komma till slutet av månaden, då vi har mästarinstallation 
och utdelning av olika belöningstecken. Vi som var där hade 
en mycket uppskattad kväll. Årsmötet är ganska snabbt av-
klarat om man har haft en duktig valberedning. Avsikten är 
ju att det skall vara tid för diskussioner om olika frågor och 
så även hos oss. Vad kan vi göra för att få nya medlemmar 
att stanna kvar och bli intresserade av logearbetet? Faddrar-
na behöver ta ett större ansvar för att få nya medlemmar 
att trivas! Ordna aktiviteter utanför logeverksamheten, t.ex. 
bangolf, bowling och klubbaftnar. Detta var förslag som 
diskuterades.
Efter detta fick vi uppleva en liten bit av en fantastisk jor-
denruntresa. Huskvarnabon Ingemar Svensson visade bilder 
från sin 13 års resa över de sju haven. Han och frun började 
med att själva bygga en 12 meter lång segelbåt. De har seg

7 Junehus, Jönköping
Årsmöte den 16 januari 2015

BIFROST

lat i hela sitt liv, 
så de visste hur 
båten skulle se 
ut och vad den 
skulle tåla. Det 
är synd att man 
är för gammal 

för att dra igång ett sådant projekt men sugen blir man, när 
man får se hur mycket intressant det finns på vår jord. Kväl-
len avslutades med en god pyttipanna.

Calle Grahn         

Ordförande 
tillika LM J-O 
Lipponen med 
bisittare i June-
hus direktorium

14 Solheim, Karlstad
Årsmöte den 23 januari 2015
Ett vinnande koncept ...

BIFROST

Fredagen den 23 januari var det årsmöte! Det här var femte 
gången vi körde efter samma mall. Det finns ju ingen an-
ledning att ändra på det, när närvaron blir större för varje 
år. Den här gången var det ju första mötet efter vår flytt. 
Erfarenheten av det och vårt uppdrag att ordna Riksting i 
Karlstad 2018 var punkter på programmet som intresserade 
mest. Det är ju viktigt att vi nu utnyttjar den möjlighet vi fått 
med att utvecklas i dom för oss nya lokalerna.
Efter maten var det så dags för den verkliga prestigekampen 
– bowling! Med en sådan bowlingprofil i logen som ”Jubal” 
är det så enkelt, allt finns i ordning så det är bara att spela. 
Förra året vann Kent Andreasson. Detta år fick vi samma 
segrare trots att han fick avdrag med -35 för varje serie. Nu 
gäller det för oss andra att träna bättre så inte kammen växer 
för mycket på Kent.     

R.Jn

 

Ovan. Bröderna i full aktivitet

Till höger en stilstudie av 
Kristopher Björklund
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31 Rimfaxe, Helsingborg
Årsmöte 26 januari 2015
Traditionsenligt har vi i 31 Rimfaxe klubbafton efter års-
mötet, så också i år. Till denna bjuder vi in systrar från 
damlogen Gersimi. Årsmötet följde den av Ordens Härold 
stipulerade agendan, Mästaren bjöd ExM att leda årsmötet. 
Utöver de ordinarie besluten beslöts att vi tillsammans med 
damlogen Gersimi skall genomföra 10-års-firandet den 10 
oktober. Liksom tidigare år bjöd vi oss själva och damerna 
på en trerätters middag väl komponerad av Munskänken 
och tillagad av vår kock Attila. Ett fyrtiotal bröder och syst-
rar avnjöt denna. 
De tio lotterna från stockholmslogerna för Rikstinget lotta-
de vi ut i ett eget lotteri. Märkligt nog hamnade tre lotter hos 
undertecknad samt tre lotter hos Intendenten, tillika Gersi-
mis Preses man. Gersimis Preses överlämnade en stor korg 
med godis till lotteriet som tilläggsvinst, för detta tackade 
Mästaren. Bland gästerna fanns två blivande bröder som 

vid sittande bord 
skrev på ansök-
ningsblanketten, 
mycket trevligt.

Olle Bergqvist

Mästaren och 
Preses skötte 
lottdragningen

21 Midgård, Linköping. Julfest

BIFROST

Värdar: Simon/barten-
dern, Cilla och 

Christer

Årets julfest gick av 
stapeln i Landeryds 
g:la prästgård där FSM 
Christer Schmiedt hade 
tillrätt ett julbord helt 
i klass med vad andra 
julbord kunde erbjuda. Bröderna hälsades välkomna i för-
stugan med glögg och alla traditionella tillbehör. I stora sa-
len brann elden varmt och skönt i den öppna kakelugnen 
och hur många värmeljus som vi än tände så var Cilla där 
och tände fler. Hemtrevligare kan det inte bli. På vägen att 
hämta mat passerades baren där drycker av alla slag fanns 
att inhandla. Stämningen steg vartefter vi inmundigade mat 
och dryck.
Cilla och Christer hade ordnat ett stort och vackert jul-
klappsbord som auktionerades ut under rappa bud och in-
täkterna (2800 kr) gick som tidigare beslutats till den lokala 
hjälpverksamheten ”LINKÖPING tillsammans”.
Cilla och Christer avtackades för det utsökta arrangemanget 
med en amaryllis och vi får hoppas att vi får återkomma 
nästa år.

OSn/CEM

10 Withala, Vetlanda
Årsmöte och Pubkväll 30 januari
Kallelsen för årsmötet hade skickats i god tid. Samtidigt 
hade alla bröder fått inbjudan till pubafton med damer. Allt 
skulle ske, för första gången, i våra nya lokaler i Hargen-
huset i Vetlanda. Det kändes nästan lite konstigt att se alla 
bröderna i alla möjliga utstyrslar och inte som vanligt i den 
mörka kostymen. Men alla såg ut att ha det trevligt och det 
såg ut att bli en riktigt härlig kväll.
När årsmötet började för bröderna, fick övriga gäster samlas 
kring baren istället. Det var nog helt OK, för jag hörde inga 
klagomål för det efteråt.
Årsmötet börjar alltid med att Skrivaren läser ur Ordens 
Konstitution vad årsmötet skall föredraga.
Undertecknad valdes att leda årsmötesförhandlingarna och 
allt gick enligt den dagordning som var framröstad. Det var 
väldigt intressant att få höra resultaten i resultatrapporten, 
där det visade sig att vi har klarat inflyttningen i vårt nya 
förhyrda Ordenshus med den äran. Detta har vi att tacka alla 
hjälpsamma bröder för, som med allt sitt slit bidragit till att 
lån och kostnader hållits nere. Detta har i sin tur medverkat 
till att hyran blivit lägre än som var budgeterat.
Lite oklarheter med valen redde årsmötet så småningom ut 
och eftersom direktoriet hade fått beviljad ansvarsfrihet, så 
kunde till sist logens Mästare Ingemar Dalsjö avsluta års-
mötet. Innan vi lämnade årsmötet kallades Rune Melin fram 
till mästarbordet. Broder Rune är numera Withalas äldste 
broder med sina 90 år. Detta fyller han den 1 februari, men 
valde att bli firad idag på årsmötet. Med blommor och blad 
och ett fyrfaldigt leve, stämde bröderna in i ” Ja, må han 
leva....”
Damerna satt och väntade på oss när vi var klara med års-
mötet. Nu skulle det köpas drycker till kvällens sill och 
Janssons frestelse. Kön till baren växte snabbt och barmäs-
taren Anders Järnland fick jobba på riktigt ordentligt. Allt 
skedde till musik ikväll. Bernt-Inge Berntsson sjöng med en 
hel orkester bakom sig. Kjell Alsér satt vid orgeln och hade 
med sig ett helt gäng seniorer från PRO. De spelade gamla 
härliga låtar och ledde sedermera allsången. När kaffe och 
lottdragning var klara började dansen. Jag tror minsann att 
det var oldboysen som var mest aktiva ikväll. Rune Melin 
och Jerry Bielke letade snabbt upp danspartners till de allra 
första danslåtarna. När referenten gick hem så var det fort-
farande tjo och tjim i lokalen så det som hände sedan det har 
jag ingen aaaaning om.

Göran Straume

Rune Melin uppvaktas med 
blommor på sin 90-årsdag.

Nedan. Kjell Alsér (vid orgeln) 
och Bernt-Inge Berntsson (vid 
sångmikrofonen).
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32 Runrike, Täby – Femårsjubileum 15 november 2014
Aldrig har väl det gamla talesättet ”tiden går fort när man 
har roligt” känts mer aktuellt än för logen 32 Runrike, som 
nästan på dagen fem år efter instiftandet, bjöd in till högtids-
loge med jubileumsbankett. Även om fem år inte är något som 
firas officiellt inom vår Orden, upplevde vi att det var en vik-
tig framgång att fira för alla de - såväl inom som utom logen 
- som varit med på resan.

Hög stämning på honnören

Jubileet genomfördes i vår fadderloge Åsagårds lokaler. Efter in-
ledande mingel och välkomstbubbel, intogs platserna i kapitel-
salen, varefter högtidslogen stämningsfullt genomfördes enligt 
Ordens särskilda ritus. M Bernt Carlsson sammanfattade den ut-
veckling logen haft under de första fem åren. OR uppvaktade med 
en hälsning från OSM och hyllningar framfördes från olika loger.
Efter högtidslogen vidtog en kort paus, under rivning av kapitelsa-
len och middagsförberedelser. Det gav möjlighet till förfrisknin-
gar och (framför allt för damerna och de prospekts som närva-
rade) en stunds reflektion över vad de just varit med om. Väntan 
på att inta middagsplatserna blev dock inte långvarig.

Innan förrätten intogs, passade logen på att tömma den under-
stödsfond som byggts upp genom att dela ut ett jubileumsstipen-
dium till den mycket lovande och skönsjungande Selen Özan. 
Hon är uppvuxen i Täby, där hon också inlett sin musikaliska resa. 
Därefter har den gått via Södra Latins musikgymnasium och stu-
dier vid Fridhems folkhögskola för jazz- och improvisationsmu-
sik. Just nu pågår den vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 

Som tack för stipendiet, gav Selen ett uppskattat smakprov på sin 
musikaliska talang.
Middagen intogs därefter under både hög och högtidlig stämning. 
Björn Torsténius höll talet till Orden och berörde det stundande 
90-årsjubileet. Mattias Boldt höll talet till logen, som uppehöll 
sig kring logens nuläge och de närmaste fem åren. Talen varvades 
med korta humoristiska och musikaliska divertissemang. SLM 
Per Dyberg höll det officiella tacktalet. Därtill tackade M Bernt 
Carlsson jubileumskommittén för dess arbete och Fensalas Ca-
rina Bouvin uttryckte förhoppningar om att Estridh snart ska växa 
till sig, för att kunna uppgraderas till damloge. Dessutom utbrast 
OHL Lars Ullman och Astor Baldesten i spontana tacktal.
Efter sedvanligt förrättande av lotteri, avrundades jubileumsban-
ketten med en mycket uppskattad minirevy, framförd av de run-
rikeanknutna Anna Ploby, Hans Berg Beijer och Nicke Wagemyr. 
Efter att taffeln brutits fortsatte kvällen med mingel i baren och 
dans till Frank Sinatramedley, framfört av Nicke Wagemyr.

Med ömmande dansfötter och något hesare strupar, men med en 
inombords värme och glädje över en minnesvärd kväll och över 
sammanhållningen inom vår Orden, kan vi nu med fog hävda att 
32 Runrike är väl etablerad inom Bifrostorden. Vi ser med tillför-
sikt på logens och Bifrostordens fortsatta utveckling.

Mattias Boldt

Selen Özan - jubileumsstipendiat

Högtidsloge hos 
24 Gungner, Borås

BIFROST

Gäster: OSM Lars-Erik Furuskog, OM Hans Wallberg, OH Jon Asp, 
Jerrie Cederberg med hustru, Vesthav, Lerny Hermansson med hustru, 
Vesthav, BDRs representanter Monica Asp, Prisman och Lisbeth 
Wallberg, Vestros och Liselotte Svensson

Under hösten har diskussionerna varit både långa och hårda om 
vad vi skulle ha på decembermötet. Slutligen beslöts att ha en 
högtidsloge med damer samt att damlogen Draupner skulle bjudas 
in. Sagt och gjort. Inbjudan skickades ut och intresset att delta var 
stort.
Så fredagen den 12 december träffades ca 70 personer för en 
stunds mingel. Många hade inte setts på länge och det blev ett bra 
tillfälle att träffas och återse gamla vänner. Exakt 19.39 inbjöd 
YL till ritus i kapitelsalen. Då alla tagit plats följde ett högtidligt 
intåg av våra prominenta gäster. Själva ritus genomfördes snabbt 
och med bravur. 
Efter avslutad högtidsloge minglades det en stund igen innan 
toastmaster Claes Berg bjöd alla att inta ett härligt välfylld jul-
bord. Under kvällen hölls tre tal, först av OSM Lars Erik Furu-
skog, som tackade för inbjudan och gjorde reklam för nästa års 
Riksmöte i Stockholm. Efter det höll Draupners Preses Anni Pe-
dersen ett anförande om damlogens verksamhet och till sist kom 
Gungners Mästare Fredric Björk till orda och tackade alla som 
kommit till högtidslogen samt överräckte Mästarens blommor till 
jubilaren Bengt Segerblom. 
Vid 22-tiden kom Borås Lucia på besök. Tyvärr hade lucia själv 
insjuknat så vi fick nöja oss med hennes tärnor. Efter deras uttåg 
började mingel en trappa ned, samt våra inhyrda musiker spelade 
upp till dansen. Vid halvett tiden slutade musiken och gästande 
bröder och systrar började dra sig hemåt.
Till slut ett stort tack till direktoriet som anordnade festen och alla 
som hjälpt till.

Lennart Eliasson

29 Rosheim, Norrtälje
Klubbafton den 3 december 2014

BIFROST

Det tråkiga och gråa vädret till trots samlades trettiotvå 
bröder till det traditionella julbordet. Ännu en gång hade 
Munskänken satt pricken över i när det gällde mångfald. Att 
det sjöngs några bordsvisor var kanske inte helt förvånande. 
Efter all den goda maten, hade jag turen att vinna en av hög-
vinsterna som jag måste se som en ren bonus.

Fingal

Aktiviteter utanför... forts. från sidan 11

2 Eyrabro - Havamal, Örebro
Lördagskväll i Lerbäck den 24 januari 2015
De flesta bröderna inom Bifrost har säkert hört låten där 
man sjunger om en måndagkväll i Lerbäck. Det låter inte 
speciellt roligt. Det gör däremot en lördagkväll i Lerbäck, 
om man blandar in Lerbäcks Teater och dess uppsättning 
”Tills döden skiljer oss åt”. Till Lerbäck hade ca 85 Eyra-
bro-Havamal-deltagare, bröder och medföljande, anmält 
sig och teatern, som var bokad för oss, blev fullsatt. Broder 
Torbjörn Näslund, som låg bakom initiativet, inledde med 
att hälsa alla välkomna till denna unika teater, som ligger ca 
fem mil från Örebro. 
Teaterpjäsen, som var en thriller med fem skådespelare, 
hade ett högt tempo, och som åskådare var man tvungen att 
vara uppmärksam, för åskådarna skulle försöka lista ut vem 
mördaren var. Pjäsens innehåll och logik var utmärkt och 
det var en hel del som valde rätt person som mördare. Så 
det blev lottdragning om priset som vanns av Anette. Skå-
despelarna var också med och serverade maten, som bestod 
av förrätt, varmrätt och dessert. 
Detta var en mycket lyckad klubbafton som säkert kommer 
att upprepas. Alla åkte hem, i gemensam bussfärd, glada 
och nöjda. 

En lyckad klubbafton med samling vid matbordet

4 Valhall, Stockholm
Årsmöte/Infomöte den 23 januari 2015

BIFROST

Under årsmötet diskuterades frågor om ekonomi, medlems-
vård och kulturarrangemang. Ekonomin är god i logen trots 
tidigare stora investeringar i rekvisita, som framgår av vår 
balansräkning. Denna kan rekvireras från logens Mästare av 
de som är intresserade. Till den goda ekonomiska ställning-
en i logen under verksamhetsåret 2014 bidrog i hög grad det 

arv på drygt 100000:- efter Evert Erixon som testamenterats 
till logen utan dedikation. För att hävda vår rätt har logens 
Mästare lagt ner ett stort och framgångsrikt juridiskt arbe-
te. Det kommande året tillägnades nyrekryteringen. Logen 
kraftsamlar under hela det kommande året för att vända den 
vikande trenden av fallande medlemsantal. Logens Mästare 
gjorde en antydan om vad som låg bakom tappet. Det är vår 
förhoppning att alla i logen känner sitt ansvar för att inte låta 
trenden leva vidare utan hjälper oss att tillsammans visa vår 
avsikt att vända den till något positivt.
För att visa att vi inte har för avsikt att låta processen gå 
vidare utan motåtgärder inledde logen säsongen med inbju-
dan till ett informationsmöte. Där intressenterna bjöds på 
mat och ett antal lotter samt en mycket ingående analys av 
vad som väntar dem som bifrostbröder. Presentationen av 
vår verksamhet utfördes av fem olika personer om verksam-
hetens huvudspår ur olika synvinklar. Organisationens upp-
byggnad och historia, Hur man lever sitt liv i Bifrostorden, 
Hjälpverksamhetens omfattning och idélära samt hur kapi-
talet genererats. Avslutningsvis fick broder Olavi Ollikainen 
fungera som provdocka för att visa hur våra grader ser ut, 
vilket han utförde med stor elegans.
Årsmötet gästades av Lars Furuskog och Hans E Söder-
ström.

Göran Kimell bitr. referent

13 Torkild, Södertälje. Årsmöte

BIFROST

Den 28 januari startade 13 Torkild sin säsong för året. Näs-
tan 40 personer mötte upp för att vara med och besluta om 
årets kommande aktiviteter.  Mötet förflöt ungefär som van-
ligt med lite resonemang i några frågor, men det var ändå 
inte mer än att vår för tredje gången valde mötesordförande 
Bo Devert klarade av att lotsa mötet till kloka beslut. Efter 
mötet samlades bröderna förr att äta en gemensam middag.

Efter årsmötet 
sitter vår M 

Assar Åberg och 
resonerar med 
några bröder. 

24 Gungner, Borås
Årsmöte fredagen den 30 januari 2015

BIFROST

Ett tjugotal bröder samlades till lite mingel innan årsmö-
tet tog sin början. I kapitelsalen hälsade Mästare Fredric 
Björck alla välkomna och öppnade mötet samt föredrog 
dagordningen. Mötesordförande föreslogs och valdes, bro-
der Lars Nilsson vilken skötte klubban perfekt. Tack vare 
ett gott arbete av valkommittén kunde även valen genom-
föras på bästa sätt. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för 
det gångna året. Efter mötets avslutande vidtogs en stunds 
mingel. Sedermera under kvällen avgjordes klubbmäster-
skap i biljard på ett av stadens näringsställen. Mästare blev 
Mikael Löfdahl. Efter några spännande matcher avslutades 
kvällen.

L. Eliasson
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Storlogen Gotheims mötesdagar 2015 
P.g.a ett missöde fanns inte storlogen Gotheims mötesdagar 
med i Bifrost nr 4. De kommer därför här.

Grad VI, årssammanträde och installation 
lördagen 28/2, Jönköping, Junehus logelokal

Grad VII lördagen den 21/3, Växjö, Linneús logelokal

Grad VIII lördagen den 24/10, Eslöv, Mjölners logelokal

Grad IX lördagen den 21/11, Göteborg, Vesthavs logelokal

Gotheims Mästaremöte 
lördagen den 19/9, Karlskrona, Vanadis logelokal

 Gotheim Jönköping

     Faktaruta
 Grad IX: Vishetens Grad
 Datum: Lördagen den 22 november 2014
 Antal besökare inkl. recipiender: 41
 Recipiender: Fredric Björk 24 Gungner, Sven-Åke   
 Kristensson och Lars Nilsson 18 Mjölner

 Gotheim Jönköping

Sven-Åke 
Kristensson, 
Lars Nilsson 
och Fredric 
Björk, alla 
recipiender 
i Grad IX i 
Gotheim

Det var en 
alldeles strå-
lande lördag 
med solen 

som visade sig från sin bästa sida i arla morgonstund när vi ställde 
kosan mot logen 20 Vesthav i Göteborg där storlogen Gotheim 
samlades för sammanträde i Grad IX. Även om morgondimma 
fanns i dalgångarna så höjdes humöret när fordonet fick sträcka 
ut över nejderna i flödande solljus. Tillresta bröder från Malmö, 
Eslöv, Helsingborg, Karlskrona, Växjö, Jönköping och Borås slöt 
upp och så förstås värdlogen 20 Vesthav som varmt välkomna-
de alla bröder. Logens Mästare Rolf Hackzell hade som vanligt 
smyckat sin loge med stort engagemang från sig själv och sina 
medbröder. 
Logens direktorium var samspelta och på sedvanligt sätt genom-
förde SLM Thomas ritus med auktoritet och stöd av ämbetsmän-
nen. De tre recipienderna upptogs i Vishetens lära. De har nu sam-
lat erfarenheter som väl kommer till nytta i det fortsatta arbetet 
med vår Orden och i respektive hemmaloger.
En god stämning präglade dagen. Det är fantastiskt att känna 
atmosfären och god Bifrostanda i storlogen, som ju inte har så 

många möten under året men som ändå lyckas hålla kontakterna  
som om vi hade träffats förra veckan. De fyra möten som storlo-
gen håller är av mycket hög klass och en stor respekt för bröder 
som troget gästar logen, men en tanke ska också skickas till de 
tjänstgörande bröderna som bjuder till vid varje gradgivning för 
att den ska bli så bra som möjligt. En sådan är Tore Persson från 
Mjölner som förtjänstfullt tilldelades mästarbordets blommor.
Under brödramåltiden höjdes trivselfaktorn än mer och vi kunde 
njuta Munskänkens komposition (källarmästaren icke att för-
glömma) tillsammans med erforderlig dryck och de föreskrivna 
delarna.
Redan omnämnde Tore fick blommorna och SLM Thomas tack-
ade alla för det gångna året, den aktuella dagen och önskade en 
god jul och ett riktigt gott Bifrostår 2015. Nästa år blir ett spän-
nande jubileumsår som får sin höjdpunkt i april vid Rikstinget i 
Stockholm.
Väl mött alla Bifrostbröder - vi ses!

Jörgen Steén 

     Faktaruta
 Grad IX: Vishetens Grad
 Datum: Fredagen den 21 november 2014
 Antal besökare inkl. recipiender: 42
 Recipiender: Se befordrade bröder
 Gäster: Bo Altefelt, Håkan Gustafsson, Lars Johansson   
 och Lennart Zetterström 12 Nicopia

Heimdals bröder samlas som vanligt till en gemytlig kväll i W6 
lokaler. SLM Per Dyberg med direktorium genomförde en ele-
gant gradgivning och stämningen vid brödramåltiden var mycket 
god. SLM hade glädjen att få överlämna Ordens Veterantecken 
till Gustaf Hellström, Nicopia. I sitt tal till Orden berättade M i 
Torkild, Assar Åberg, att han på ”nätet” bland flera olika Bifrost 
funnit, att namnet också står för Harvard – Smithsonian Center 
för Astrofysik, ett institut som tillsammans med bland annat Chal-
mers och Onsala forskningsstation gör undersökningar om geo-
dynamiska förändringar i Skandinavien. Nyligen har Harvard på 

 Heimdal Stockholm

Island också öppnat ett universitet med namnet Bifrost. Bifrost är 
inte bara ett ordenssällskap utan är även ett viktigt begrepp inom 
kunskapens värld. 
SLM förde i sitt tal till recipienderna dem uppför en symbolisk 
trappa från Grad I till deras nyvunna Grad IX. Göran Folke tack-
ade från recipienderna och fann, att det var med en blandning av 
både glädje och stolthet, som de äntligen nått Vishetens Grad. IL 
Björn Torstenius informerade om nästa års Riksting och kanske 
mest om rikstingslotterriet.

Astor

Dagens recipiender i Gotheim. För namn se Befordrade Bröder

     Faktaruta
 Loge utan reception med parentation
 Datum: Tisdagen den 9 december 2014
 Antal besökare: 24
 Gäster: M Kent Andersson, Kjell Andersson 5 Åsagård

Logemötet ägde för sista gången rum i W6 vackra lokaler innan 
S:t Örjan framdeles kommer att husera på Militärsällskapet varom 
rapporteras på annan plats. M Holger Andersson ledde ritus på 
ett föredömligt sätt och uppvaktade även Lars-Göran Lilja med 
present för sina nyss uppnådda 70 år. Carsten Bach Kristiansen 
8 Manheim avtackades för de otaliga tillfällen han ställt upp som 
Dirigent i vår loge. Kjell Andersson 5 Åsagård avtackades likale-
des för de tjänster han gjort vår loge vid de tillfällen vi huserat på 
W6. En högtidlig parentation hölls över de bortgångna bröderna 
Birger Bremberg och Bertil Gröndahl, som innehade Grad IX res-
pektive VIII. Vår Mästare beskrev för de närvarande bröderna de 
insatser de bortgångna gjort för logen under sina verksamma år.
Den efterföljande brödramåltiden var som alltid trevlig och upp-
sluppen. Vi kände alla att de bortgångna bröderna absolut inte 
ville att en dylik måltid skulle på något sätt färgas av melankoli på 
grund av deras frånfälle. 

Bo Haufman

S:t Örjan Stockholm1

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad
 Datum: Onsdagen den 3 december 2014
 Antal besökare inkl. recipiender: 49
 Recipiender: Jonas Gustafsson, Bengt Stjärnkvist,   
 Michael Kurkela, Peder Mårstad, Eric Murander    
 och Jakob Holm

Ritusen fortlöpte med utlärning av bl.a. Ordens hemliga tecken 
och lagar. Det var ny ritus med bl.a. en annorlunda möblering, som 
tätade till kapitelsalen, och det kändes bra. Vid ”Ordet är fritt” in-
formerade Mästaren om kommande aktiviteter såsom klubbafton 
den 10 december med italiensk meny och en teaterkväll den 24 
januari 2015 på Lerbäcks Teater. Logens stora begivenhet 2015 
blir, utöver vårt 90-årsjubileum, Höstsoarén den 17 oktober. 
Vid brödramåltiden berättade Mästaren om hur det hade gått till, 

2  Eyrabro/Havamal Örebro

när man bildade Bifrostorden. Det skedde vid ett möte på Fenix-
huset i Örebro av fyra män, men eftersom några av dem var riks-
dagsmän, så skedde logestarten i Stockholm och första logen blev 
S:t Örjan som fick nr 1. Men Eyrabro (som betyder Örebro långt 
tillbaka i tiden) fick nr 2.
Frukostmötena varannan fredag har funnit sin form, och vi har 
haft många intressanta föreläsare. Och fler blir det.
Talet från recipienderna hölls av Eric Murander, som tackade för 
en mycket trevlig gradgivning och brödramåltid. Måltiden avnjöts 
under mycket sorl och prat, och bröderna verkade stortrivas. Mäs-
tarbordets blomma erhöll Rolf Sundström och Nisse Sindmark, 
som ikväll var ett musikteam. Efter brödramåltiden blev det kaffe 
samt vinstdragning av inte mindre än fyra lottringar.           

KAI

Överst fr v: 
Recipiender 

Jakob Holm och 
Michael Kurkela, 
M Per Murander, 

recipiend Eric 
Murander.

Nederst fr v: Re-
cipiender Bengt 

Stjärnkvist, Jonas 
Gustafsson och 
Peder Mårstad

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad med parentation
 Datum: Fredagen den 28 november 2014
 Antal besökare inkl. recipiender: 32
 Recipiend/fadder: Roger Sahlin/Lennart Hjelm
 Gäster: ExOI Ulf Adelstrand 8 Manheim

Från vän-
ster fadder 

Lennart 
Hjelm, Ro-
ger Sahlin 

och FSM 
Rurik 

Reenstierna

Det är alltid 
lika trevlig 
för bröderna 
att samlas en sista gång för året innan jul- och nyårshelgerna infal-
ler. Gradgivningen genomfördes stilfullt och det var säkert många 
som lyssnade lite extra till orden gällande Grad I.
Under ordet fritt informerade Mu Olavi Ollikainen återigen om 
Rikstinget på Stockholm Waterfront Hotel 24-25 april 2015. Ett 
lotteri med 600 lotter á 300:- kommer att anordnas och säljas 

Valhall Stockholm4
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     Faktaruta
 Loge utan reception
 Datum: Torsdagen den 11 december 2014
 Antal besökare: ?

Tyvärr blev det loge utan reception då recipienden fick förhinder 
i sista stund. Trots att logekvällen låg så nära jul blev uppslut-
ningen god. 
Efter genomförd ritus bjöds vid brödramåltiden traditionsenligt 
på stämningsfull luciasång av ett luciatåg från Adolf Fredriks 
musikklasser. Denna tradition kommer att bli mycket långvarig 
då ExM Ulrich Vilmar vid sin avgång instiftade en fond för detta 
ändamål, numera namngiven som Ullis luciafond. Nu är 2014 till 

ända och vi ser fram 
emot många trevliga 
logekvällar 2015.

Olle Knös

Stämningsfull Lucia-
sång av Luciatåg från 
Adolf Fredriks musik-
klasser

 Åsagård Stockholm 5

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad och installation 
 Datum: Torsdagen den 5 februari 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 36
 Recipiend/fadder: Stefan Billerstam/Kent Andersson
 Gäster: OL Bo Löfgren, OHL Lars Ullman, OHL Karl-  
 Gunnar Roth, IOEM Göran Kimell,  SLM Per Dyberg, Kjell   
 Karlsson 17 Grimner, Stig Axelsson 8 Manheim

Kvällen började med att vår recipiend skulle invigas i Grad I 
vilket gick alldeles utmärkt. Han berättade vi brödramåltiden att 
han, precis som alla har gjort, kände sig väldigt spänd på vad som 
komma skulle.

Efter gradgivningen tog OL Bo Löfgren över och delade ut Or-
dens Veterantecken till Lars Åker, Logernas Belöningstecken till 
Mark-Olof Wolmestad samt Logernas Hederstecken till Rune 
Hedman.
Därefter tackade OL Bo Löfgren Mästaren för ett mycket väl ge-
nomfört första år som Mästare. Mästaren Kent Andersson installe-
rades sedan för sitt andra år och avtackade de bröder som avgick, 
FSM Bo Österdahl och FV Göran Springer.
Vi gratulerade Finn Jensen, som fyllt 85 år, med en blombukett. 
Finn är den broder som varit medlem i Åsagård längst.
Den efterföljande brödramåltiden innehöll allt, god mat och dryck, 
fina tal, fin sång och inte minst god stämning.

 Olle Knös

Fr.v OL Bo Löfgren, M Kent Andersson, Lars Åker, Rune Hed-
man, Stefan Billerstam, Finn Jensen

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad med installation
 Datum: Fredagen den 30 januari 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 55
 Recipiend/fadder: Peter Magnusson/Jan Johansson
 Gäst: OSSM Nils-Gunnar Johnsson

Det är med glädje vi konstaterar att ovanligt många bröder hade 
hörsammat kallelsen till gradgivningen med installation. Det var 
sista gången för M Jan-Ove Lipponen att leda en gradgivning och 
han gjorde det som vanligt med stor värdighet. Därefter var det 
installation av vår nye Mästare Jörgen Steen. Det är en vacker och 

Junehus Jönköping7

Från vänster Fadder Jan Johansson, recipiend Peter Magnus-
son, M Jörgen Steen, ExM J-O. Lipponen

högtidlig ritus som utfördes av OSSM och fyra av logens tidigare 
Mästare där jag själv hade nöjet att deltaga. OSSM delade också 
ut förtjänsttecken. Henrik Andersson, Hansi Henschel och Karl-
Erik Dahlström tilldelades Logernas Belöningstecken och Uno 
Kling fick mottaga Logernas Hederstecken. Många av de avgå-
ende i direktoriet fick blommor och avtackades för sitt arbete. Det 
var en härlig stämning och kvällen blev sen.

C-E Grahn

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad med parentation 
 Datum: Torsdagen den 4 december 2014
 Antal besökare inkl. recipiender: 46
 Recipiender: Glenn Hansson och Johan Wegelius 
 Gäster: OK Christer Smedh, OHL Karl-Gunnar Roth 1   
 S:t Örjan, OHL Lars Ullman och IOEM Yngve Strindholm   
 5 Åsagård, samt Jan Arnetz 1 S:t Örjan och Hans-Owe   
 Hidlund 4 Valhall

Årets sista logemöte gav Manheim och Orden två nya bröder, en 
glädjekälla som i viss mån fördunklades av att Mästaren vid ka-
pitlets slut var tvungen att släcka brödraljusen för de hädangångna 
bröderna Bertil Sundberg och Bob Lund. Även om parentation är 
något som vi helst vill slippa så är det ändå, med dess stämnings-
fyllda ritus, en fin avslutning på vår vandring inom Bifrostorden. 
Mellan reception och parentation uppvaktades Sune Nylund och 
Allan Orbert, som båda fyllt 70, med varsin blomsterkvast.
Jag är säker på att Bertil och Bob inte skulle haft något emot att 
bröderna trots allt trivdes och åt gott samt såg fram mot stundande 
Luciafirande och julledighet. Även Nayil och hans medhjälpare 
som stått för maten under året visades uppskattning i form av var-
sin blomsterbukett.
Recipiendernas tacktal hölls av Johan Wegelius och utvecklades 
till en munter dialog mellan recipienderna och övriga bröder, där 
recipienderna på ett underhållande sätt presenterade sig själva - en 
lite ovanlig vinkling som kanske kan bli en ny tradition.

Ulf Adelstrand

Stående fr v: 
Axel San-
deberg, M 
Patrick Lun-
deberg, Hans-
Owe Hidlund. 
Sittande fr v: 
Glenn Hans-
son, Johan 
Wegelius

8  Manheim Stockholm

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

     Faktaruta
 Loge utan reception
 Datum: Fredagen den 12 december 2014
 Antal besökare: 25 

Bröderna Bengt 
Salomonsson och Jan Asp vid 

kaffebordet

Denna fredagkväll så skulle vi ge 
en Grad III, men då ingen av de 
kallade kunde komma av olika an-
ledningar, så blev vi nödsakade att 
ge en grad utan recipiend. Efter att 
vi plockat ut rekvisitan ur vår ka-
pitelsal, så vidtog brödramåltiden, 
som enligt traditionen den sista 
logekvällen för året, bestod av ärtsoppa med varm punch samt 
pannkakor. Denna måltid hade för övrigt Bengt Salomonsson stått 
hela fredagen och tillagat i vårt logehuskök. Heder åt denne man. 
Vid kaffet så höll Peter Sundh ett bejublat tal, där han uttryckte 
sin förtjusning över att närvara vid denna sista logekväll för året. 
”Detta är heligt för mig” som han sade. 
M Raimo Helin informerade också från 25-årsjubileet som fören-
ingen Logehuset hade anordnat den 6 december. Mästarebordets 
blommor gick som ni förstår till Bengt Salomonsson.

9  Carolus Karlskoga

     Faktaruta
 Loge utan reception  
 Datum: Fredagen den 23 januari 2015
 Antal besökare: 28
 

Delar av vårt 
direktorie med M 

Raimo Helin 
i mitten

Denna fredag-
kväll så skulle 
vi ge en Grad V, 
men ingen av våra 
fyror hade tiden 
inne. Efter att vi plockat ut rekvisitan ur vår kapitelsal, vidtog vår 
brödramåltid där Lars Wester hade tillagat Västerbottenpaj som 
förrätt. Efter en god måltid samlades vi i vår bar, där kaffet stod 
uppdukat. M Raimo Helin meddelade att vid nästa möte, den 20 
februari så har vi Grad I samt mästarinstallation av Hans Wester, 
som kommer att ta över taktpinnen i vår loge. OSSM N G Johns-
son kommer att genomföra detta. Mästarbordets blommor gick till 
vår blivande Mästare Hans Wester.

                      Rolf Jansson

över hela landet med en fabriksny Peugot 108 som första pris. 
Mer information om Rikstinget kommer i Bifrosttidningen nr: 1 
2015. Det måste bli bättre disciplin när det gäller att skriva in sig 
i ”besöksboken” detta för att få korrekt antal närvarande bröder 
vid logekvällen men också vid eventuell brand då lokalen skall 
utrymmas och ingen får glömmas kvar. Fadderbrev delades ut till 
Lennart Hjelm och en blomsterbukett till Hans Ljungqvist som 
nyligen fyllt 60 år.

Ett litet smolk i bägaren var parentation för två brustna länkar, 
valhallbröderna Åke Sjöstedt och Andreas Lingqvist som nått slu-
tet på sin bifrostvandring.
Recipiendens tal vid brödramåltiden hölls av Roger Sahlin som 
vid lotteriets dragning hade den stora turen att vinna på fyra av 
sina lotter. Resten av kvällen var synnerligen uppskattad med god 
mat, stimulerande umgänge och flera glada skratt som väl visar att 
valhallsbröder trivs i varandras sällskap.

Referent, Hans-Owe Hidlund



18 19

Referat från logernas... forts. från sidan 17 Referat från logernas... forts från sidan 18

Forts. på sidan 19

Forts. på sidan 20

 BIFROST   Bifrostordens medlemstidning nr 1    mars 2015                                                                                        BIFROST   Bifrostordens medlemstidning nr 1  mars 2015       
  

     Faktaruta
 Grad III: Kunskapens Grad.
 Datum: Fredagen den 14 november 2014
 Antal besökare inkl. recipiender: 72
 Recipiender: Mats Abelsson 10 Withala, Sven-Åke   
 Gustavsson, Daniel Ekerot 34 Linneus, Anders Wågman 11  
 Löfstad.
 Gäster: M Torbjörn Andersson, Ingemar Högström, Göran   
 Carlsson, Lars Hultman, Peter Mickelsson, Nicklas Karlsson,  
 Rickard Hedström, Thomas Ehn, Lars-Rune Lingmerth, Stig  
 Bjelkered, Anders Nykvist, Jan Pettersson, Thomas   
 Hellerfelt, Henrik Wern, Stefan Carlborg, Christoffer Trygg   
 11 Löfstad, M Sten Sjödahl, Zoltan Thyanhi, Hans Bild,   
 Jan-Erik Eriksson, 34 Linneus

Från vänster Tj Mästare Curt Sandberg och recipienderna Mats 
Abelsson, Sven-Åke Gustavsson, Daniel Ekerot, Anders Wågman

Tj M Curt Sandberg med sitt direktorie genomförde en fin och 
värdig gradgivning. En tyst minut hölls för de bortgångna brö-
derna Jan-Erik Nilsson 11 Löfstad och Kenneth Alfredsson 10 
Withala. Per-Olof Tjäder och Arne Karlsson uppvaktades med 
anledning av att de fyllt 60 år under hösten.
Efter avslutat kapitel väntade brödramåltiden. När alla bröder 
hade passerat det gående bordet och försett sig med kvällens goda 
mat, öppnade Tj M brödramåltiden.  Talet till logen hölls av Joa-
kim Asp. Recipiendernas tack för gradgivningen kom från Mats 
Abelsson 10 Withala, och Daniel Ekerot 34 Linneus. Mästarebor-
dets blomma gick till Peter Ekendahl för hans insatser som YL.

  Withala Vetlanda10

     Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad
 Datum: Onsdagen den 4 december 2014
 Antal besökare inkl. recipiender: 52  
 Recipiender: Magnus Axelsson, Peter Bågenstam,   
 Torbjörn Hägg, Christopher Sjöbäck 10 Withala, samt   
 Hans Bild och Zoltan Tihanyi 34 Linneus
 Gäst: M Sten Sjödahl 34 Linneus

M Ingemar Dalsjö med biträdande bröder, genomförde 
ritus i det närmaste perfekt. 
Lennart Ståhl uppvaktades på sin 70-årsdag. M påminde 
om årsmötet den 30 januari 2015, och dessutom gradgiv-
ning i Grad V, 16 januari, denna gång i Tranås hos 11 
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i Vetlanda AB

Lilla Nygatan 2, Vetlanda, tel. 0383-76 11 30 vx
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Hammargatan 7, tel. 0383 187 87

Lars-Olof Wigh

AUTOLACKEN AB
– för bästa kvalitet –

Roger Johansson

www.sundins-skogsplantor.se
Anders EnglundTel. 070-508 82 71    Weimar Dahlesson

Tandvård för hel familjen – Barn och vuxna

Välkomna! Tel. 0383-123 23
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Vetlanda 0383-132 34
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AUTOLACKEN AB
– för bästa kvalitet –

Roger Johansson

www.sundins-skogsplantor.se
Anders EnglundTel. 070-508 82 71    Weimar Dahlesson

Tandvård för hel familjen – Barn och vuxna

Välkomna! Tel. 0383-123 23

SI-BYGG AB
Vetlanda 0383-132 34
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Withalaföretag 
som stödjer

Logen 10 Withala

www.holsbyfonster.se

Recipienderna från vänster: Hans Bild, Zoltan Tihanyi, Magnus 
Axelsson, Peter Bågenstam, Torbjörn Hägg och Christopher 
Sjöbäck

Löfstad. Vid brödramåltiden tackade M för året som gått, och öns-
kade alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Arne Karlsson höll talet 
till logen. De tretton åren som han har tillhört Withala, har gett 
honom många vänner. Hans Bild höll recipiendernas tal. Mästar-
bordets blommor gick till Skattmästaren Jan Karlsson. M Ingemar 
Dalsjös motivation: Ett tryggt bollplank och hundra procent koll 
på logens likvida medel.

Harri Airosto

     Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad
 Datum: Fredagen den 21 november 2014
 Antal besökare inkl. recipiender: 29
 Recipiender: Peter Ekstedt, Michael Bohman och Henrik   
 Wärn 

Årets sista gradgivning var det ganska glest i besöksstolarna. Dä-
remot för oss tjänstgörande samt recipiender och besökande desto 
gemytligare vad gäller att mingla och umgås.
Tre förväntansfulla recipiender hade kallats och samtliga infann 
sig. Mötet startade på utsatt tid och inleddes, lite avvaktande, inn-
an tempot snabbt ökade och tjänstgörande genomförde därefter en 
närmast exemplarisk ritus. För kvällen tjänstgjorde åter ordinarie 
M. Efter avslutad gradgivning var det som man i lumpen säger 
höger-vänster-om. Det gick dessutom extra snabbt att återställa 
lokalen då många bröder var behjälpliga.
Efterföljande brödramåltid startade också raskt med hjälp av Mu:s 
direktiv och avåts i bifrostbroderlig anda, som alltid med myck-
et god mat och dryck. Talet från recipienderna hölls av Michael 
Bohman, som glädjande åter främjar vår loge. 
En stund in på brödramåltiden var det tid för mästarebordets blom-
mor som välförtjänt gick till Uppvaktande Broder Ola Hansson. 
Kvällens insamling gick till logens jubileumsfirande under 2015 
och inbringade 535 kronor. Inför lotteriet hade tf. Mu Ingemar 
Högström utökat vinstbordet avsevärt, vilket mest gynnade fem 
bröder till dubbelvinst. I det stora hela en bra avslutande gradgiv-
ning på 2014.

Thomas Ehn

Från vänster 
Peter Ekstedt, 
Michael Bohman, 
Henrik Wärn 
och M Torbjörn 
Andersson.

  Löfstad Tranås11

     Faktaruta
 Grad V: Trohetens Grad
 Datum: Fredagen den 16 januari 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 62
 Recipiender: Lars Saxholm, Kjell Borg, Jan Pettersson   
 och Niklas Karlsson

Årets första gradgivning tillsammans med logen 10 Withala blev 
som vanligt en succé. Det är alltid lika trevligt med besök från 
vår fadderloge som bidrar till att lokalen känns fylld av besökare. 
Det blev en trevlig stund med mingel för oss tjänstgörande samt 
recipiender innan gradgivningen. 

Från vänster: Niklas Karlsson, Kjell Borg, M Torbjörn 
Andersson, Lars Saxholm och Jan Pettersson

Fyra förväntansfulla recipiender hade kallats och samtliga infann 
sig. Mötet startade på utsatt tid och tjänstgörande genomförde 
därefter en närmast exemplarisk ritus. För kvällen tjänstgjorde 
åter ordinarie M samt direktoriet som skötte sig förträffligt.
Efter avslutad gradgivning återställdes lokalen och detta gick, 
tack vare att många hjälpte till, snabbt och bra. Vi gick sedan vi-
dare till brödramåltiden och denna kväll var det bordsplacering 
för att blanda bröderna från olika loger. Brödramåltiden förlöpte 
som sig bör och maten höll mycket bra klass vilket vi har vant oss 
vid de senaste åren. Jag tror även att våra gästande bröder håller 
med om detta. 
Talet från recipienderna hölls av Jan Pettersson, som glädjande 
åter främjar vår loge och sammanhållningen inom vår Orden. 
Mästarebordets blommor gick välförtjänt till Uppvaktande Bro-
der Ola Hansson. Det kunde knappast ha blivit en bättre start för 
logen 11 Löfstad på 2015. 

tf. Referent Peter Josefsson

Besök i logekapitel i storloge och grundloge 
är en av förutsättningarna för 

befordran till högre grad
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     Faktaruta
 Loge utan reception samt installation
 Datum: Fredagen den 6 februari 2015
 Antal besökare: 30
 Gäst: OR Tom Stjernschantz

Nästan på dagen för ett år sedan, hade 11 Löfstad föregående loge 
utan reception med installationsloge. I år hade vi återigen besök 
av Ordens Räntmästare Tom Stjernschantz, som besökt oss några 
gånger tidigare.
Genomförandet av loge utan reception gick smidigt. OR delade 
ut utmärkelser till inte mindre än fem Löfstadbröder. Logernas 
Hederstecken gick till LM Torbjörn Andersson och ASM Krister 

Fr.v. OR Tom Stjernschantz, Rikard Hedström, LM Torbjörn An-
dersson, Krister Rydholm, Jan Pettersson och Niklas Karlsson

     Faktaruta
 Grad IV: Trohetens Grad 
 Datum: Torsdagen den 20 november 2014
 Antal besökare inkl. recipiender: 41
 Recipiender: Michael Bernzon, Patrik Fernlund, Jan   
 Gustafsson och Kenth Sundqvist.  
 Gäst: Rolf Sallander 13 Torkild

Kalenderårets sista gradgivning genomfördes som vanligt med ett 
väl samtrimmat direktorium, vilket inte lämnar något övrigt att 
tillägga från kapitelsalen.
Vid brödramåltiden, med undertecknad som tf Mu, ljöd traditions-
enligt både sången till fosterlandet och visorna till snapsen här-
ligt ur brödernas strupar. Talet till Orden, logen och recipienderna 
hölls av M Peter Grahn med information om kommande verksam-
heter, uppmaning till medverkan vid årsmötet samt betydelsen av 
troheten mot vår Orden och loge.Bågenansvarige Björn Olsson 
informerade om att vi troligen även i år kommer upp till över 20 

tecknade bifrost-
bågar.

Rolf Thorsell

M Peter Grahn 
med recepien-
derna.

  Nicopia Nyköping12

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad och installation.
 Datum: Torsdagen den 5 februari 2015.
 Antal besökare inkl. recipiender: 50
 Recipiender/faddrar: Hans Eriksson/Jan-Eric Lindquist,   
 Sven Holdar/Peter Andrén, Thomas Öjermark/Lars   
 Bengtsson.
 Gäster: OR Tom Stjernschantz, OH Jon Asp, SLM Dan   
 Ol-Mårs och ExM Rolf Sallander 13 Torkild

Mästaren Peder Grahns kallelse till årets första logemöte samlade 
en god skara bröder, för att hälsa tre nya bröder välkomna in i vår 
krets och att få hedra några bröder med belöningstecken, samt 
att få se en del förändringar i direktoriet. Bra pålästa genomförde 
de tjänstgörande bröderna gradgivningen högtidligt och helt ige-
nom felfritt (ORs kommentar vid brödramåltiden). Jan Merelius 
och Sten Karlsson förärades Logernas Belöningstecken av OR för 
troget direktoriearbete. Leif Johansson framförde logens tack till 
LM för väl genomfört arbete 2014, samt överräckte en blombu-
kett. Logen 12 Nicopia kan glädjas åt ytterligare ett år med net-
toökning av brödraskaran, och fyra år i följd som bästsäljare av 
”Bifrostbågar”.  OR Tom Stjernschantz läste upp och överräckte 
OSMs bemyndigande till Peder Grahn som M för ytterligare ett 
år. Mästaren installerade sedan tjänstemän på S-, I-, AV- och Mu-
posterna, vilka besattes av i nämnd ordning: Per Annerbäck, Jan-
Eric Lindquist, Lars Wendel och Peter Andrén.

Vid brödramåltiden höll OR talet till Orden, där han påtalade 
vikten av ett gediget logearbete, för att nå det uppsatta målet om 
totalt 40 loger 2020. Han framförde även logens betydelse, som 
ett vardagens andningshål för bröderna. M talade till logen och re-
cipienderna, där han framhöll vikten av brödragemenskap. Reci-
pienderna erhöll varsitt kuvert med logens konstitution, medlems-
matrikel, damlogens välkomstbrev till deras damer, namnbricka 
och rockslagsnål.
Sven Holdar framförde recipiendernas tack. Utöver de rituella ta-
len hade Lennart Zetterström begärt ordet, där han sade sig ha hört 
sucken ”äntligen”, när han nu drar sig tillbaka som Skrivare efter 
12 år, men framhöll att bröderna inte slipper honom, då årsmötet 
tidigare i år valt in honom som referent för ordenstidningen, vilket 
han tidigare haft i 11 år. Symboliskt överräckte han en USB-sticka 
till den nye Skrivaren, så han inte skulle gå lottlös hem från denna 
logeafton. 
Efter detta bröts taffeln för kaffe och lotterier i sällskapsrummen. 
Lottdragningen skedde till en del bröders glädje och andras miss-
nöje.

Återvändaren Lennart ”Z”.

Fr.v Jon Asp, Sven Holdar, Hans Eriksson, Tom Stjernschantz, 
Peder Grahn, Thomas Öjermark och Dan Ol-Mårs

     Faktaruta
 Grad V: Trohetens Grad
 Datum: Onsdagen den 10 december 2014
 Antal besökare inkl. recipiender: 57
 Recipiender: Lars Pettersson, Rolf Palm, Stefan    
 Carlquist, Peter Hyll, Lars Stensborg och Fredrik Ideborg
 Gäster: OK Christer Smedh, SLM Per Dyberg, ExSLM   
 Stig Mikaelsson Heimdal, Kjell Kvidal Per Odell 25 Alvheim,  
 Stig Axelsson, Filip Berglund, Per Licke, Pekka Lindblom   
 8 Manheim, Jan Arnetz, Sven Göthe, Kjell-Åke Nilsson 1 S:t  
 Örjan, Björn Borg 4 Valhall

Från vänster 
Recipiender-
na Lars Pet-
tersson, Rolf 
Palm, Stefan 
Carlquist, M 
Assar Åberg, 
Peter Hyll, 
Lars Stens-
borg, Fredrik 
Ideborg.

Grad V och den stundande julen firades i Södertälje denna mörka 
decemberkväll. Kylan och snön saknas fortfarande för att skapa 
vinterstämning. De samlade bröderna hade mycket att prata om 

som vanligt i galleriet. Ulf Vinteg 
firades på sin högtidsdag och väl-
komnades tillbaka i gemenskapen 
efter en tids frånvaro.
Brödramåltiden i form av julbord 
var en succé. Massor av godsaker 
lockade att backa flera gånger. De 
recipierande tackade för sig genom 
ett uppskattat tal av Stefan Carl-
quist. Detta var årets sista aktivitet. 
Välkomna tillbaka 2015. 

Text & bild 
Stefan Carlquist och Mikael Bergh

Julbord hos 13 Torkild, Södertälje

  Torkild Södertälje13
     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad och lokalinvigning
 Datum: Fredagen den 21 november 2014
 Antal besökare inkl. recipiender: 79 
 Recipiender: Ronnie Gustavsson, Lennart Vieweg och   
 Jan Johansson
 Gäster: OSM Lars-Erik Furuskog, OSSM Nils-Gunnar   
 Johnsson, OL Bo Löfgren, OM Hans Wallberg, OK Christer   
 Smedh, OR Tom Stjernschantz, OC Hans E. Söderström,   
 OM Jon Asp, SLM Anders Randelius Tirfing, Erik Netz   
 och Per-Anders Sunnerkranz 3 Aroshus, Lars-Göran   
 Jacobsson 25 Alvheim, M Raimo Helin, Jan-Peter   
 Bäckström, Christer Ericsson och Hans Westin 9 Carolus   
 samt M Per Murander, Rolf Andersson, Kurt Bergman,   
 Åke Bergström, Lars Blomberg, Hans Danielsson, Johnnie   
 Jonsson, Bo Karlsson, Douglas Lindahl Torbjörn Näslund,   
 Per-Erik Odler, Nils-Olov Sindmark, Rolf Sundström och Leif   
 Tjäder 2 Eyrabro-Havamal, Lars Andersson, Thomas   
 Andersson, Johan Johansson, Bengt Lorich och Michael   
 Ringsby 27 Odinsal, och Nils Kolthoff 16 Runheim, Daniel   
 Dorneus 20 Vesthav, Kent Andersson 5 Åsagård

Det kändes verkligen bra att få visa upp våra nya fina lokaler. 
Då lokalerna finns i Odd Fellows ordenshus har vi också en hy-
resvärd som är väl förtrogen med de behov av olika slag som en 
loge kan ha. Vi gör nu en rejäl nystart och har mycket positiva 
förväntningar på framtiden som vi själva är beredda att utforma på 
allra bästa sätt för logen och för våra bröder. Ge järnet helt enkelt 
med sikte mot framtiden. Denna känsla stärks också och får ökad 
bärighet av det faktum att vi i stort sett i samma andetag som vi 
inviger lokalen även recipierar tre bröder i Grad I vars benämning 
”Frihetens Grad” också har ett symbolvärde för framtiden. Frihet 
att utvecklas som bröder i vår Orden. 
Logens Mästare Lars Lindberg intog presidium öppnade logen 
och ledde den enligt ritus. Recipienderna togs på ett stämnings-
fullt sätt in i graden. De fick gradens insignier och gavs infor-
mation om Ordens lära. OSM Lars-Erik Furuskog lyckönskade 
recipienderna och önskade dem en meningsfull och utvecklande 
Bifrostvandring. Han gratulerade också till de nya lokalerna som 
han fann vara mycket fina och ändamålsenliga. Lars-Göran Ja-
cobsson 25 Alvheim framförde en hälsning från sin Mästare 

  Solheim Karlstad14

Från vänster Ronnie Gustavsson, Lennart Vieweg, M Lars Lind-
berg och Jan Johansson.                                Foto Lars Lindberg
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till Bifrostordens Riksting och
BifrostDamernasRiksorganisations Riksmöte 

i Stockholm 24 – 26 april 2015
Bröder och Systrar av alla grader med respektive hälsas välkomna

 
Lars-Erik Furuskog                  Berit Olsson

                 OSM                                           Preses

Stockholmslogerna vill tacka Rikstingets huvudsponsorer som i sann broderlighet valt att bidra på ett generöst sätt. 
Vi bröder av Bifrostorden visar vår uppskattning genom att ha dessa sponsorer i åtanke när vi gör våra inköp av produkter och tjänster.

Tack! 

RIKSTINGSLOTTERI 2015.
Liksom år 2000 då vi firade Ordens 75-års jubileum kommer 
vi  i samband med  Rikstinget 2015 också att fira Ordens  
90-årsjubileum i Stockholm. För att hålla kostnaderna för 
besökarna nere kommer ett Rikstingslotteri att genomföras. 
Lotteriet har mycket attraktiva vinster och överskottet går till 
att bekosta delar av Rikstinget och 90-års jubiléet.

Vinstplan för 600 lotter á 300 kr motsvarande  180,000 kr

Första pris:  Peugeot 108 119,900 kr
2-13:e pris                             13,800 kr
Sammanlagt vinstvärde:  133,700 kr

Högsta vinsten i Rikstingslotteriet är en Peugeot 108 Active 1,0 VTi av 
årsmodell 2015 (Ny) Garanti 3 år/10.000 mil, 3 år assists., 3 års vagnskada, 
12 års rostgaranti, 3 års lackgaranti. Sidovinster 6 mattor levererade från 
Ullmans Mattor samt 6 vakuumförpackade oxfiléer från Hötorgshallen i 
Stockholm.

Allmänt: 
Lotteriet har sanktionerats på Mästaremötet i Norrtälje. Initialt får varje 
Loge 10 lotter att sälja inom logen, tar de slut kan fler rekvireras så långt 
lagret räcker från Holger Andersson m@1orjan.se.  Det finns ingen gräns 
för hur många lotter som den enskilde får köpa men antalet totalt är 
begränsat  till 600 st. Vi är ganska säkra på att dessa lotter är lättsålda.
Lotterivillkor framgår av lottsedelns baksida. Redovisning av försålda 
lottsedlar inom loge skall ske senast 60 dagar efter faktura datum till 
Rikstingsgruppens bankgiro konto nr 149-2255. Om det skulle finnas osålda 
lotter kvar efter den 15/3, kommer de att säljas i samband med Rikstings-
banketten. I det fallet att ni har för avsikt att ge lottsedeln till några av 
era barnbarn t.ex. kan ni skriva hans eller hennes namn c/o ert eget, loge 
och ert eller barnets telefonnummer som lottinnehavare. Det kan bli en 

Riksting 2015

mycket uppskattad 
födelsedagspresent, 
körkortspresent eller 
studentgåva.

Lottsedeln består av två delar som 
skiljs åt genom perforering. Den ena delen är lottsedel som 

behålls av lottköparen den andra mindre delen är en kontrollremsa med 
dels lottnummer och dels utrymme för uppgifter om vem som är lottinne-
havare, denna senare del ska återsändas till Göran Kimell Tranebergsvägen 
34 16744 Bromma. En nödvändighet för att vi skall kunna delge er vem 
som vunnit våra vinster om vederbörande inte finns i lokalen i samband 
med firandet av jubiléet.

Vinstdragning:
Vinstdragningen förrättas under banketten på Hotel Waterfront i Stockholm  
lördagen den 25 april 2015 av Ordens Styrande Mästare. Om vinnaren av 
bilen befinner sig i bankettsalen kommer han eller hon att få nycklarna av 
OSM på podiet och få assistans med hemtransporten inom närområdet 
alternativt till annat hotell om vinnaren är inrest. I händelse av att vinnaren 
till bilen inte deltar i banketten kommer vinnaren att underrättas per 
telefon och eventuellt kan någon logebroder ta sig an transporten till den 
glade vinnaren. I fall vinnaren inte deltar i banketten är senaste avhämt-
ningsdag för bilen den 26/6 2015 detsamma gäller för mattorna. För 
livsmedelsvinsterna gäller av praktiska skäl följande. Om livsmedelsvinster 
inte avhämtats senast den 26/4 2014 omvandlas den vinsten till en present-
kortsvinst av motsvarande värde, som översändes till överenskommen 
adress. Samtliga vinster annonseras i nr 2 av Bifrosttidningen med namn 
och telefonnummer. Oavsett om de avhämtats eller inte avhämtats. 
Köp en lott och stöd genomförandet av Rikstinget och Ordens 90-års 
jubileum!

Lycka till!
 Rikstingsgruppen

Logerna: S:t Örjan/Holger Andersson, Valhall/Klas Lindström, Åsagård/Kent Andersson, Manheim/Patrick Lundeberg

Nu är det hög tid att boka in Rikstinget 2015 i 
alma  nackan. Hela evenemanget kommer att gå av 
stapeln 24-26 april på Hotel Waterfront (se bild). 
Banketten  kommer att hållas i en underbar bankettsal 
med panoramafönster  som vetter mot Stadshuset och 
underbara Riddarfjärden. Hotel Waterfront har den 
fördelen att vi kan hålla alla möten under helgen i 
samma hus och under ett tak, gäller både herrarna och 
damerna. En av höjdpunkterna under banketten kom-
mer att vara utlottningen av bilen i Rikstingslotteriet. 
Se nedan…

Björn Torstenius Ordf RTG-2015
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Conny Halvardsson. Även Nils Kolthoff 16 Runheim frambar 
en lyckönskan till de nya lokalerna från sin Mästare Karl-Gustav 
von Wicken. Mästaren Kent Andersson 5 Åsagård gratulerade till 
de nya lokalerna och överräckte samtidigt en gåva till Solheims 
Mästare Lars Lindberg. Han påminde om Rikstinget under 2015 
i Stockholm. 
I sitt tal till recipienderna sade Mästaren Lars Lindberg att han 
hoppades att de skulle komma att trivas och bli flitiga bröder. Nå-
got som borde vara till gagn för både dem själva och logelivet 
som sådant. Recipiendernas tack framfördes av Lennart Vieweg 
som framhöll att de ansåg att det hela varit mycket högtidligt och 
minnesrikt. 
Även resten av kvällen var väl värd att minnas med god mat, sång 
och glada skratt. Om ett gott skratt förlänger livet så blir säkert 
flera av oss som var med uppemot hundra år. Gratulationerna dug-
gade tätt och vi ”Solheimare” satt naturligtvis och myste av stolt-
het. Men även det som är riktigt trivsamt och trevligt har ju ett slut 
men vår fina lokal finns ju kvar att komma tillbaka till. Det gäller 
ju naturligtvis också alla som vill besöka oss på nytt men även 
bröder som vill komma och se hur vi har det. Till sist Tack alla 
Ni som hedrade oss med Er närvaro eller uppvaktade oss på annat 
sätt i samband med invigningen.

Lennart Nyqvist, Referent

     Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad
 Datum: Fredagen den 14 november 2014
 Antal besökare inkl. recipiender: 58
 Recipiender: Lars Andersson, Mikael Eriksson, Niklas   
 Johansson, Lars Pettersson och Anders Svensson

Från vänster 
Lars Anders-

son, Mikael 
Eriksson, M 

Urban Johans-
son, Niklas 
Johansson, 

Lars Petters-
son och Anders 

Svensson

Höstmörkret sänker sig tidigt nu, mårtensfirandet har vi lagt bak-
om oss och strax går vi ännu en högtid till mötes. Det är fest i 
logen 15 Norheim. Kapitelsalen är smyckad i hoppets färg, brö-
derna sitter på sina platser och recipienderna väntar på vad som 
skall möta dem. Sammanträdet kan börja. Vi som var där kan åter 
lägga en fin upplevelse bakom oss och möta framtiden med hopp 
och glädje. Som brukligt, innan mötet fortsätter, hälsar vi de i 
denna grad antagna bröderna -välkomna.
 Samtliga går därefter att ta plats i matsalen för att inta aftonens 
brödramåltid. Talen flyter på och Mats Pettersson utvecklar sina 
tankar i tre delar gällande begreppet ”Hopp”. Primo; hur ser vår 
värld ut i dag efter EU-inträdet för 20 år sedan? Vi är ju aldrig 
”Brysselfria”, men vi hoppas att världen är bättre än vad som står 
i tidningen. Secundo; var och en kan reflektera över ofullständig 
kunskap, tilltro till förnuftet och på så sätt finna styrka i hoppet. 
Tertio; det intellektuella hoppet driver oss framåt. Människan sö-
ker alltid svar på obesvarade frågor och hoppas att finna bot och 
bättring på tillkortakommanden, svårigheter och lidanden. Det 
sista som överger oss är ”Hoppet”.
M Urban Johansson riktar sina tankar främst mot recipienderna. 
Talet kan kort sammanfattas sålunda. Alla när ett hopp om del-
aktighet, framtidsvisioner, personlig utveckling, förståelse för 
medmänniskan och det egna jaget. Som stöd och hjälp på Livets 
Stig har vi Bifrostorden. Fly inte undan utan tag den utsträckta 
handen. Vi inom Bifrostorden har något stort och väsentligt – vi 
har varandra.

Recipienderna reser sig upp och Anders Svensson, såsom tales-
man, framför ett varmt tack för att man visats förtroendet att yt-
terligare få träda framåt på Bifrostordens väg.

Mästarbordets blommor delas ut till P A Mikael Eriksson som 
med kort varsel tagit sig an uppgiften som Dirigent. En trevlig bi-
frostkväll kan snart läggas bakom oss. Men, dessförinnan återstår 
för Urban Johansson att tacka de fyra förtjusande Norhild-syst-
rarna – Anita Andersson, Saga Johansson, Gunnel Karlsson och 
Birgitta Revelj – som förtjänstfullt hjälpt Mu Anders Svensson 
med erforderlig måltidsservice. Stolt och med sann känsla över-
räcker slutligen M blommor jämte tillhörande kram till var och en 
av systrarna.

/IF

  Norheim Västervik 15      Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad 
 Datum: Fredagen den 5 december 2014 
 Antal besökare inkl. recipiender: 69
 Recipiend/fadder: Lars Molin/Olle Björck, Peter Storck,   
 Jonas Lindblad/Joachim Thorsson, Kim Lindström/Karl-Erik  
 Heed

Bröderna Frej

Årets sista högtids-
dag under Bifrosts 
baner är Grad I med 
traditionellt julbord. 
Årets upplaga kom 
inte på skam såväl 
beträffande kapitel 
som förplägnad. Vid 

aftonens ritual tjänstgjorde ASM Mårten Frej som Tj Mästare. 
På mycket förtjänstfullt sätt anförde han direktoriet till en fin och 
minnesvärd afton. Två gästande bröder: Lars Frej, 21 Midgård 
och Peter B Arvidsson, 33 Danheim fanns med i en månghövdad 
skara som avnjöt gradgivningen. 
I talet till Orden informerade Thomas Manfredh hastigt och lus-
tigt nyintagna och övriga bröder om historik om Bifrost och vilka 
förvecklingar det ibland kan bli där ens far plötsligt är en bror och 
vice versa (brr Frej denna afton). Att besöka annan loge, är ett 
utmärkt sätt att knyta nya kontakter, och rekommenderas varmt. 
Talet till recipiender och loge hölls av Mårten Frej som betonade 
vikten av ideal i den svåra konst mänsklig samvaro kräver ”lika 
viktig som kompass på havet” avslutade hans välformulerade 
konklusion. Peter Storck tackade hjärtligt å recipiendernas vägnar 
och såg fram mot nästa tillfälle att råkas igen. Karl-Erik Heed 
framförde ett tack till M Urban Johansson för ett väl genomfört 
Bifrostår. ”Kalle” som bevistat samtliga gradgivningar så när som 
på en p g a förkylning önskade alla god jul och gott nytt år. Mats 
Pettersson redovisade aftonens kollekt som skänks till de barn 
som nödgas tillbringa julen på Västerviks sjukhus.
Mästarebordets blommor tilldelades Urban Johansson! Intet öga 
var torrt!                             

Christer Westberg

Från vänster Lars Molin, Peter Storck, TjM Mårten Frej, Jonas 
Lindblad, Kim Landström 

Bra Reklam  
är en bra affär! 
Att trycka digitalt går snabbt och smidigt – beställ  

exakt så mycket du behöver, 14, 137 eller 2.000 ex. 

Välkommen till oss med både små och stora projekt!  
 

Vi hjälper gärna till med formgivning av dina annonser, 

kataloger, logotyper eller kanske en helt ny profil för  

ditt företag såväl som tryckning med lämplig teknik  

och Rapp leverans! 
 
www.rapptryck.se – 0140-38 55 60

Låt ditt uttryck göra intryck!

     Faktaruta
 Grad V: Trohetens Grad
 Datum: Fredagen den 16 januari 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 45
 Recipiender: Mikael Eriksson, Peter Jonsson, Michael   
 Steiner, Tomas Svensson och Anders Söderström

Ulf Pettersson och 
Stefan  Edmark två 

jubilarer 50 år fyllda

Tf Mästaren Mårten Freij 
inleder kvällens högtid 
med att utlysa en tyst mi-
nut för vår framlidne Mun-
skänk – Olle Björk. Broder 
Olle har på ett mycket för-
tjänstfullt sätt under sina år 
i ämbetet väl förplägat oss 
bröder, inte bara vid grad-
givningar utan även vid 
direktoriesammanträden 
och övriga arrangemang där logen 15 Norheim stått för värdskap 
eller som medarrangör. Vi minns alla broder Olle som en vänsäll, 
tjänstvillig och sann bifrostbroder.
För andra gången leder Mårten Freij logen i sammanträde. Tf. 
Mästaren börjar nu bli varm i kläderna och mötet förlöper på sed-
vanligt stilfullt sätt. Kvällens Musikmästare – Jan Svensson – har 
valt musiken med stor omtanke och det är med stor behållning vi 
följer ritualen med väl avvägd musik. Vi kan också konstatera att 
kvällens recipiender utstrålar trohet mot Orden. Denna kvintett 
har följts åt på Bifrostordens stig och samtliga fem stod hoppfulla 
i Kapitelsalen för två år sedan när de mottog Grad IV.
Logen gratulerar även två jubilarer som erhåller var sitt standar 
– det är Stefan Edmark och Ulf Pettersson som nyligen fyllt 50 
år. Innan vi lämnar kapitelsalen för att ta del av nästa avdelning i 
kvällens möte, hälsar vi de nyantagna bröderna välkomna i gra-
den.
Brödramåltiden är till för både kropp och själ och självklart av-
njuts den med välbehag. Den själsliga spisen serveras av kvällens 
talare. Först ut är Ingvar Folckner som inleder med att förklara en 
del ord och begrepp som är vanliga i ordenssammanhang. Orden 
är för oss en sällskaplig sammanslutning, hemlig för utomstående 
och med strikta regler och ceremonier. Kapitelsal är ett stort rum 
eller hus där den styrande församlingen – kapitlet – håller sina 
sammanträden, dvs. logens sammanträdeslokal. Ordet recipiend 
kommer från latinets reci´pere (emottaga) vilket betyder ”han 
som bör mottagas”. Recipiend är således ”den emottagande” 
vilket innebär att den nye brodern får del av Ordens ”högre lära 
och visdom”. Mästaren säger stundtals i sitt tal ”må vår Orden 
ständigt växa och förkovras”. Växa och förkovras är synonyma 
begrepp dvs. betyder samma sak. Man använder växa för att för-
stärka ordet förkovra vilket ger mer tyngd i uttrycket. Broder Ing-
var avslutar talet med att citera en okänd tänkare som har myntat 
några allmängiltiga visdomsord. Glöm dem inte! ”Använd gärna 
vänskapen som checkkonto, men glöm inte insättningarna”.
I sitt tal hälsar Mårten Freij recipienderna välkomna i graden och 
uppmanar dem att även fortsättningsvis deltaga i ordensarbetet. 
Kom på våra gradgivningar och arbeta för våra gemensamma mål 
så stärks banden bröderna emellan.
Peter Jonsson tackar å recipiendernas vägnar för en mycket fin 
tid i logen. Det har gått fem år sedan vi för första gången stod 
inför Mästaren i kapitelsalen och nu har vi alla erhållit Grad V. 

Besök i logekapitel i storloge och grundloge 
är en av förutsättningarna för befordran till högre grad
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Logen 1 S:t Örjan
S:t Örjan är Ordens första loge. Omedelbart efter det konstituerande sam-
manträdet på Stallmästaregården den 1 april 1925, det vill säga för 90 år 
sedan, instiftades logen 1 S:t Örjan.  25 ledamöter skrevs in denna första 
kväll, däribland samtliga av Ordens stiftare. S:t Örjans förste Mästare var 
Arthur Östlund. Efter fyra år, 1929, hade logen 105 bröder. 
I början fanns inga medlemsavgifter utan allt finansierades av inskrivnings-
och gradavgifter. S:t Örjan hade ca 100 medlemmar men då medlemsavgif-
terna infördes sjönk medlemsantalet 1930 till 24 Bröder. 
Medlemsantalet har gått upp och ned under åren och nu är vi cirka 100 
bröder i logen. Möteslokalerna har varierat under åren och logen har flyt-
tat runt i Stockholm. Stockholmslogerna S:t Örjan, Valhall, Åsagård och  
Manheim har i många år haft gemensamma lokaler, senast i Nürnberg-
huset. Från 2015 har S:t Örjan sin hemvist i Militärsällskapets lokaler på 
Valhallavägen 104. Flera av Ordens Styrande Mästare har varit S:t Örjans 
bröder, bland andra Hans Larsson och Karl-Gunnar Roth.
Sedan 2011 styrs logen av Mästaren Holger Andersson.

Logen 4 Valhall
Logen 4 Valhalls förste Mästare Rickard Kjellgren installerades i sitt ämbete 
den 20 oktober 1926, det vill säga endast cirka ett och ett halvt år efter 
Bifrostorden instiftades.
Rickard Kjellgren var skolad i 1 S:t Örjan som många andra framgångsrika 

Mästare genom historien, men headhuntades till den nybildade logen.
I Bifrostordens barndom låg invigningsfrekvensen av nya loger på en helt 
annan nivå än i modern tid. Rickard var en framsynt man enligt citat av Sture 
Brehmer, som skrev en artikel om Rickard Kjellgren i vår jubileumsbok inför 
75 årsfirandet. Citat: ” han insåg tidigt att medlemsvård var ett viktigt inslag 
i ordensarbetet, om Bifrost skulle vara en Orden för gemene man.”
Vi vill påstå att vi lever upp till denna devis än i dag, även om Kjellgrensfonden 
numera tyvärr har förlorat mycket av sin kraft att vara ett instrument för 
empati och omtanke. Detta på grund av ekonomiska förhållanden som vi 
inte själva råder över.
Det finns en grupp av duktiga ekonomer i logen under ledning av logens 
nuvarande Skattmästare Ewald Erickson, som arbetar på att rekonstruera 
”fonden”, så att den förhoppningsvis skall få tillbaka sin potential att utföra 
det arbete den instiftats för och i Kjellgrens anda.
Logens nuvarande Mästare Klas Lindström är nu inne på sin 4:e mästar-
period och han är den 11:e i Mästarlängden. Logen har utmärkts av att det 
med få undantag varit så att man suttit ganska länge på sitt hedersuppdrag.
Jubileumsåret för Bifrostorden tillägnas nyrekryteringen.

Logen 5 Åsagård
Åsagård var från början en loge för Stockholms södra förorter. Lokalen 
låg i Stockholm stads Börshus i Enskede och logens förste Mästare var 
distriktsingenjören Oskar Lindahl. Logen invigdes och hade sitt högtidliga 

instiftande lördagen den 14 maj 1927. Vid slutet av 1927 bestod logen av 
21 bröder.
Under många år var hotell Continental Åsagårds hemvist. Därmed flyt-
tades också fokus från de södra förorterna till en mer central placering i 
Stockholms innerstad. Idag finns Åsagård på Klara Östra Kyrkogata 8, dit 
även Manheim har flyttat.
Genom alla år har Åsagård varit känt för att hålla fina gradgivningar. Det är 
också en loge med många personligheter: Välkända namn som fortfarande i 
allra högsta grad är aktiva är Lars Ullman och Yngve Strindholm, båda med 
tunga meriter inom Bifrostorden. Logemästare är Kent Andersson.

Logen 8 Manheim
Den 28 april 1928 bildades logen 8 Manheim. Brödraantalet har skiftat 
under åren till idag. Under åren 1933-35 drog Logen ner sin verksamhet och 
hade endast slutna sammanträden utan medlemsavgifter. Under en period 
sjönk medlemsantalet från 86 till endast 12 bröder. Utan dessa 12 uthålliga 
och tappra bröder som red ut stormen så hade Manheim inte funnits idag. 
Som mest har Manheim haft 230 bröder som kan jämföras med idag drygt 
110 bröderna.
Logens sammanträden har hållits på olika ställen i Stockholm under åren. 
För att nämna några; Tattersall, en praktfull festvåning med speglar i taket. 
Gamla Continental, Carlton, Piperska Muren, Tornet, Sturejarl, Hornsgatan 31, 
Nürnberghuset och idag Klara Östra Kyrkogata 8.

Manheimsbröderna har under alla tider haft frack som basplagg vid sam-
mankomsterna vilket gör att Manheim gärna benämner sig som ”fracklogen”. 
Idag leds logen 8 Manheim av logens 16:e Mästare Patrick G Lundeberg.

Första gången du besöker ett Riksting?
Fredagen är ankomstdagen. På kvällen anordnas en välkomstfest, där man 
bär vårdad klädsel. För alla som har Grad X eller ska få Grad X är fredagen en 
stor dag: Då är det Riksloge och efteråt gemensam brödramåltid.

Lördagen är den stora dagen för hela Rikstinget. På förmiddagen arrangeras 
Riksting (detta är själva årsmötet för Bifrostorden, där man bär valfri kläd-
sel), lunch och därefter högtidsloge (klädsel högtidsdräkt med vit väst eller 
mörk kostym med svart slips eller svart rosett samt ordensdekorationer). 
Bifrostdamerna har sin Grad 5 (högsta graden) och Riksmöte på lördagför-
middagen.
På lördagkvällen stundar den stora Ordensbanketten, som inleds med 
välkomstdrink. Därefter utdelning av Bifrostpriset samt dragning i 
Riktstingslotteriet. Klädsel under banketten är Högtidsdräkt (vit väst) eller 
mörk kostym med svart slips eller svart rosett samt Ordensdekorationer.
 
Söndagen är dag för hemresa. Ofta äter gästerna en avslappnad frukost och 
pratar om sina upplevelser under Rikstinget – det brukar vara en trevlig 
avslutning på en händelserik helg.

Från Waterfront har man en utsökt 
fin utsikt mot Stockholms Stadshus.

Välkommen till Riksting i Stockholm den 24-26 april

Stallmästaregården – det var här det hela började
Den 1 april 1925 hölls så Ordenssällskapet Bifrostordens konstituerande sammanträde på Stallmästaregården i Stockholm. Stiftelseurkunden för Ordenssällskapet 
Bifrost, upplästes, godkändes och undertecknades. Rikstinget 2015 arrangeras av de fyra innerstadslogerna 1 S:t Örjan, 4 Valhall, 5 Åsagård och 8 Manheim.

Sergels Torg är en av Stockholms mest kända platser, i folkmun kallat ”plattan”.

Klassiska Grand Hotell i närheten av Stockholms Slott har huserat många celebriteter 
och artister som besökt Stockholm.

Kungliga Slottet drar alltid många besökare.

De fem hötorgsskraporna är 72 meter 
höga och har 19 våningsplan.

Gallerian mitt i city är en välkomnar 
alla som vill shoppa det mesta.

Det var här i Stallmästaregården som det hela började – här hölls 
Bifrostordens konstituerande sammanträde 1925.

I södra Kungsträdgården 
står Karl XII staty och pekar 
mot nya mål.

Gångvägen genom Kungsträdgården hedrar en av 
Sveriges största sångare, Jussi Björling.

Waterfront är platsen för 2015 års riksting.

24 25
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www.ullmansmattor.se
– Allt inom mattor och textila golv –

Riksting 2015

”Ullmans Mattor AB är stolt sponsor av Bifrostordens Riksting 2015”

A N N O N S

RABATT 5+5%

Rabattkod

Riksting

Ullmans Mattor AB har en av Sveriges största 
webb-butiker inom mattor. Här kan du köpa allt från 
fläckborttagningsmedel och halkskydd till röllakansmattor 
och handknutna mattor. Webb-butiken består av ca 
2.500 artiklar. Vi erbjuder fri leverans till närmaste DHL 
Service-point i Sverige. Vi är återförsäljare av alla de stora 
varumärkena inom mattor.
 För att bidra till att hålla kostnaderna nere i samband 
med genomförandet av Rikstinget 2015 i Stockholm 
erbjuder vi alla Bifrostanknutna att ange rabattkoden när 
du handlar i webb-butiken. Den berättigar dig till 5% 
rabatt och ytterligare 5% lämnar Ullmans Mattor 
AB vidare till Rikstingsorganisationen.

Asko prisex: 170x240 cm 1.820 kr

Vintage prisex:
170x240 cm 5.900 kr

Sirius Prisex: 170x240 cm 5.490 kr

Vintage prisex: 200x280 cm 8.100 kr Luzern prisex: 200x300 cm 3.950 kr

S:t Eriksgatan 77 · Stockholm
Vard 10–18 • Lörd 10–16 • Sönd 12–16

– Allt inom mattor och textila golv –

Riksting 2015

”Ullmans Mattor AB är stolt sponsor av Bifrostordens Riksting 2015”

A N N O N S

Kop
ier

a e
lle

r k
lip

p a
v o

ch
 ta

 m
ed

 til
l b

uti
ke

n

RABA
TT

5+
5%

Ullmans Mattor AB med  50 år i branschen är totalentreprenör 
inom textila golv och trappmattor. Vi lägger in mattor både i privata 
hem och i fastigheter. Vi kommer kostnadsfritt hem till er, mäter och 
offererar om bostaden/fastigheten ligger inom 2,5 mils radie från  
S:t Eriksplan i Stockholm.
 Som totalentreprenör håller vi i allt. Du behöver bara peka på 
vilken matta du vill ha inlagd. Glöm inte att arbetsdelen är ROT-
avdragsberättigat för både heltäckande mattor och trappmattor. 
Självklart ombesörjer vi ROT-avdraget år er.
 I vår affär/utställning på S:t Eriksgatan 77 har vi 
över 1000 olika heltäckande mattor och mer än 100 olika trapp- & 
gångmattor att välja bland. I vår ateljé anpassar vi mattorna så att 
de passar just ert behov. Där skär vi även trappstänger och lister 
samt all annan anpassning till installationer.
 Självklart har vi även vanliga mattor i affären på S:t Eriksgatan, 
sisådär 2.500 st brukar lagret bestå av.
 För att bidra till att hålla kostnaderna nere i samband med 
genomförandet av Rikstinget 2015 i Stockholm erbjuder vi 
alla Bifrostanknutna att ta med rabattkupongen när du handlar i 
butiken. Den berättigar dig till 5% rabatt och ytterligare 5% 
lämnar Ullmans Mattor AB vidare till Rikstingsorganisationen.
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Stockholmslogerna vill tacka Rikstingets huvudsponsorer som i sann broderlighet valt att bidra på ett generöst sätt. 
Vi bröder av Bifrostorden visar vår uppskattning genom att ha dessa sponsorer i åtanke när vi gör våra inköp av produkter och tjänster.

Tack! 

Riksting 2015

Logerna: S:t Örjan/Holger Andersson, Valhall/Klas Lindström, Åsagård/Kent Andersson, Manheim/Patrick Lundeberg

Välkommen till Riksting och Riksmöte i Stockholm.
Först av allt vill jag vända mig till er bröder och systrar som 
inte deltagit vid ett Riksting eller Riksmöte tidigare. Vi har för 
er skull utökat informationen om evenemanget på Bifrost-
ordens hemsida för att underlätta för er att ta beslutet att 
komma. Nästan alla som börjar gå på Rikstingsmöten fortsät-
ter också. Att delta på banketten med flera hundra bröder och 
systrar uppklädda med hötidsdräkt och ordensdekorationer 
är en mäktig upplevelse. Vi har dessutom förhoppningen att 
Stockholmsmötet ska dra ännu fler mötesdeltagare än vad vi 
är vana vid. Inom Rikstingsgruppen (RTG-2015) har vi därför 
redan tidigt beslutat om att lägga alla aktiviteter för både her-
rarna och damerna under ett tak, närmare bestämt Waterfront 
Hotel / Congress Centre. Var det ligger i Stockholm ser du på 
kartan bredvid. Enkelt uttryckt ligger WF vägg-i-vägg med 
Centralstation i Stockholm. På hemsidan finns också informa-
tion om hur du tar dig till WF från Centralstation.
 Rikstingslotteriet – Tack alla ni bröder 
och systrar som köpt en eller flera 
rikstingslotter. Genom ert generösa 
bidrag har ni berett möjlighet för 
andra att komma till Stockholms-
mötet tack vare det överskott som lotteriet genererar och som 
oavkortat går till att betala lokalkostnader. Att sälja lotterna 
gick fortare och enklare än vad jag hade trott. Redan efter 
en månad efter första utgivningen skickade vi i RTG iväg det 
sista blocket. Nu önskar jag er alla lycka till vid dragning under 
Banketten på lördagen. 
 Utflykt till Drottningholm – Om du inte är i Stockholm ofta 
är ett trevligt förslag på söndagsresa att ta Strömmabåten som 
går från Stadshusbron kl 10,00 med återfärd kl 13,00. Detta är 
ett ad-hoc-arrangemang som Valhalls kulturkommitté föreslår. 
Mer information finns på hemsidan under Riksting. Du bokar 
själv resan, helst via nätet på www.stromma.se.
 Bifrostorden 90 år – Detta är ingen officiellt jubileum men 
vi kan inte bortse ifrån att Orden i år blir 90 år. Logen 1 S:t 
Örjan som är en av de arrangerande logerna fyller också 90 år. 
Den logotype som vi använt oss av (finns högst upp på sidan) 
är egentligen från 2000 när Orden firade sitt 75-årsjubileum. 
Inom RTG tyckte vi så mycket om bilden att vi gick tillbaka till 
konstnären som justerade bilden till att passa i år. Jag är säker 
på att han i en eventuell framtid kan göra en till ändring så att 
det står 100 år också… 
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BIFROSTORDEN

– 90 ÅR –

Storlogen Heimdal

 Avslutningsvis vill jag rikta mitt uppriktiga och varma tack 
för all hjälp och allt stöd jag fått från mina pålitliga 
medarbetar inom RTG och inom OD. Utan er hade det 
varit förfärligt svårt att genomföra detta. Du broder 
som har varit ordförande i ett Rikstingsevenemang vet 
vad jag talar om.
 Nej nu ska vi inom RTG fortsätta att öva inför Hög-

tidsloge etc och du som läser detta måste omedelbart sätta 
dig framför datorn och boka in dig på Rikstinget / Riksmötet i 
Stockholm.

Hjärtligt Välkommen,

Björn Torstenius Ordf RTG-2015

A
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Waterfront

”BDR och Värdlogen Åsa-Idun hälsar alla Damlogesystrar välkomna till Riksmötet. Hoppas på stort deltagande.
Berit Olsson, Preses BDR och Eva Nyström, Preses i Åsa-Idun”

Redaktörens spalt är till för bl.a. 
lämna råd och ge synpunkter på 
referenternas insända material. 
Helst skulle jag vilja ta personlig 
kontakt med er alla, men det är 
inte möjligt med så många som 33 
loger, fyra storloger och 24 damlo-
ger, det blir totalt minst 61 referen-
ter, flera loger har mer än en. En 
hel del av er har jag träffat vid de 
referentutbildningar som hållits. 
Hoppas att ni inte glömt vad ni 
lärde er då.

Det som är allra viktigast är 
Skrivreglerna. Om ni inte har dem 
eller lyckats hämta dem från Portalen, 
så hör av er. Jag skickar eller mejlar 
gärna dem till den som behöver, eller 
inte har läst reglerna. 

Av Skrivreglerna vill jag särskilt 
trycka på några. Respektera stopp-
datum, skicka in referaten inom tre 
veckor efter aktiviteten, sista dag är 
tänkt för dem som har sin logekväll 
nära före stoppdatum.

Skriv inget om ritus eller ta inte 
några bilder av rekvisitan. Detta får, 
som ni ju alla vet, inte avslöjas för 
utomstående eller de med lägre grad.

Det som står i faktarutan behöver 
inte upprepas en gång till i texten. 
Faktarutan är till för att minimera 
längden på referatet och samtidigt få 
med viktiga fakta.

Ta inga bilder vid brödramåltiden av 
länsade tallrikar och tomma flaskor 
på borden. Det ser enbart slarvigt 
och oaptitligt ut med sådana bilder 
i tryck. Hoppas att ni lämnat bilen 
hemma, när ni tömt så många flas-
kor!
Var noga med att alla namn är kor-
rekta och rätt stavade. Det händer att 
två recipiender har fyra olika namn i 
referatet eller i bildtexten.
Skriv inte om vädret, om det inte 

Redaktören har ordet – Bifrosttidningen nr 1
är så extremt att ni t.ex. blir insnöa-
de i logelokalen och får stanna där 
tills våren kommer med tö. Referatet 
behöver inte avslutas med att alla går 
hemåt i natten. Alla går väl förhopp-
ningsvis hem! Det skulle vara mer 
spännande att läsa om bröderna stan-
nade kvar, och i så fall varför.  

Era nu helt perfekta referat skickas till 
redaktionen@bifrostorden.se tillsam-
mans med bilder och rättelser. Min 
privata mejladress är till för annat än 
materialet till tidningen, men ni får 
givetvis använda den om ni av olika 
anledningar behöver kontakta mig.

Det finns givetvis mycket positivt att 
nämna, något som oftast glöms bort. 
Det är roligt att läsa om besök hos 
andra loger, vilket är ett bra initiativ 
för att öka gemenskapen inom vår 
Orden. Odinsal i Uppsala är här ett 
föredöme.
Aktiviteter utanför logen är intressant 
för andra loger att läsa om och få tips 
och inspiration av.

I år kommer sex nya Mästare att 
installeras. I detta nummer presen-
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teras en av dessa, 7 Junehus nye 
Mästare Jörgen Steén. I nästa 
nummer kommer de övriga fem 
att presentera sig och sina tankar 
om utvecklingen av sin loge. Nästa 
nummer blir också temanummer 
om Rikstinget i Stockholm. Hoppas 
att vi träffas där och att det blir stor 
uppslutning från hela landet.

Jag vill också påminna om 
”Kåseriet”. Där har alla som läser 
tidningen Bifrost möjlighet att skri-
va, inte bara referenterna. Ett insänt 
kåseri kan leda till att just du blir 
miljonär, då publicerat material ger 
två trisslotter.
Hör gärna av er med synpunkter på 
hur vi kan göra en bättre och mer 
intressant tidning. Glöm då ordet 
”inte” och var mer positiv istället.

Jan Svensson
Redaktör 



    

BDR – BifrostDamernasRiksorganisation – Rapporter, information och händelser

                                 55 glada festdeltagare samlades för        
   att fira damlogen Aelfornas 25 år. Vi bör-
jade med trevligt mingel och därefter Högtidsloge. 
Bakgrunden till Aelforna, damlogens namnförklaring och 
historik presenterades av i följande ordning, Birgitta Lan-
dén, Anita Westin Brodd och Maria Westin.

Förtjänsttecken delades därefter ut till Inger Strandberg och 
en mycket överraskad Preses Ewa Eriksson. 

Herrlogen 25 Alvheims Mästare Conny Halvardsson, läm-
nade tillsammans med vackra ord en penninggåva till Ael-
forna. Sedan överlämnades av landets övriga loger ett vack-
ert handbroderat standar och vackra rosa rosor. En från var 
och en av logerna.
Stipendier från Ullmanstiftelsen delades ut av Gunilla van 
Aller till våra stipendiater Jesper Boberg och Sara Victorin 
samt  Jonas Boberg och Ebba Victorin. Två par mycket duk-
tiga och framgångsrika dansare.

Efter Högtidslogen följde mingel och sedan tre rätters mid-
dag.  I en paus under middagen läste Anita Westin Brodd 
dikten Älvorna- våra farligaste fruntimmer och omgavs av 
svävande älvor. Därefter underhölls vi med fartfylld dans av 
våra stipendiater som efter dansuppvisningen uppvaktades 
med varsin ros av en synbart rörd Preses.
Ett mycket stämningsfullt och lyckat firande avslutades 
med dans till Maximalt orkester.

Gerd Lindén, Damlogen Aelforna

Aelfornas preses Ewa Ericsson och 25 Alvheim Mästare 
Conny Halvardsson

Forts. på sidan 31

     

Datum: Arrangemang:
26-27 sep 2015  Presesmöte i Linköping
10 oktober 2015  Gersimi Helsingb. 10-årsjubileum 

Kalendarium

Vad tänker en avgående Preses?
Maimo 

Baumann, 
ExPreses 

Damlogen 
Vestros

Det har blivit 
många år med 
styrelsen när jag 
ser tillbaka…! 
Jag blev med-
lem i damlogen 
Vestros den 10 
april 1991 och 
är därmed en av 
de vestrossyst-
rar som var med 
från början när 
Vestros blev loge. 
1998 blev jag in-
vald som suppleant i styrelsen och 2006 fick jag frågan om 
jag ville bli ordförande. Något tvekande svarade jag ”Ja”, 
men det har jag aldrig ångrat. Det har ju tillfört så mycket. 

Nu när jag avgår som Preses 2015 har jag många fina min-
nen och erfarenheter med mig. Jag har lärt mig så mycket i 
möten med olika systrar – hur olika vi än är så har vi ändå 
ganska mycket likheter. Det har också gett tillfälle att ut-
vecklas ihop med uppgiften, och vem hade trott att gamla 
hundar inte kan lära sig sitta?! 
Som Preses har det blivit fler resor och möten än för den 
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Deltagarna på Presesmötet i Linköping

2014 års Presesmöte i Linköping
Presesmötet i Linköping den 27-28 september 2014, var 
välbesökt och till detta möte var även damlogernas Diri-
genter inbjudna.

Damlogen Aelfornas 25-års-jubileum lördagen den 22 november 2014. 
Årets höjdpunkt.

Till vänster Gunilla van Aller och Ewa Ericsson tillsam-
mans med stipendiaterna

”vanliga” systern; möten med andra Preses från hela landet, 
Riksmöten och banketter. Jag har fått lära känna så många 
trevliga och fina människor. Gemenskapen och den stora 
öppenheten mellan systrar är något som jag särskilt satt stort 
värde på och som jag även fortsättningsvis kommer att hålla 
högt.

Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till alla logesyst-
rar i Sveriges vackra land för de härliga och spännande åren 
som ordförande/Preses.

Maimo Baumann, ExPreses

Bifrostbröder/Systrar
Har ni en fru, sambo/särbo eller bekant som är intresserad av gemenskapen i en av Bifrosts damloger? 
Tag kontakt med damlogens Preses, Skrivare eller er egen loges Skrivare. 
Vi vill på alla sätt och vis öka och förbättra samarbetet mellan våra dam- och herrloger i Bifrostorden!
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Recipienderna. Från vänster Thomas Svensson, Mikael Eriksson, 
Anders Söderström, Peter Jonsson och Michael Steiner

     Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad
 Datum: Fredagen den 12 december 2014
 Antal besökare inkl. recipiender: 38
 Recipiender: Björn Tilly, Mikael Bergqvist
 Gäster: Stefan Elf, Andreas Hagen 4 Valhall

Mästare K.G. 
von Wicken med 
recepiender Björn 
Tilly och Mikael 
Bergqvist

Inför årets sista 
gradgivning sam-
lades alla bröder 
på sedvanligt 
sätt för en stunds 

mingel innan YL uppmanade alla att inta sina platser i kapitelsa-
len. M Karl-Gustav von Wicken intog sin plats och genomförde 
kapitlet med van hand.
Till brödramåltiden hade Mu Kjell Hestad tillsammans med Mats 
Hestad framställt två tallrikar med utsökt julmat. Talet till Or-
den hölls av logens Mästare som uppehöll sig vid det kommande 
Rikstinget som Stockholmslogerna arrangerar 2015. Talet till vår 
loge och recipienderna fick några lärdomsord av Mästaren.
Inför julen hade vi uppmanat alla bröder att ta med en liten jul-
klapp som lades i julklappsäcken. Vi hade kallat in vår egen järfäl-
latomte Gunnar Lövgren som delade ut till alla snälla bröder. Som 
vanligt avslutades brödramåltiden med kaffe medan dragningen 

  Runheim Järfälla16

     Faktaruta
 Grad: Loge utan reception
 Datum: Fredagen den 16 januari 2015
 Antal besökare: 38
 Gäster: Peter Nienhuysen och Andreas Lagerlöf 32 Runrike 

Gradgivningen fick genomföras som ”Loge utan reception” då den 
kallade recipienden fått förhinder. Det blev en stämningsfullt ge-
nomförd ritus till eftertanke för de deltagande M K-G von Wicken 
höll i klubban och genomförde logen på ett förnämligt sätt. 
Vid ordet fritt framfördes hälsning av Peter Nienhuysen från M 
Bernt Carlsson och logen 32 Runrike. En broder gjorde reklam 
för Oskarshamnslogen som trevlig att besöka. Det är viktigt att 
vi försöker besöka varandras loger och utbyta erfarenheter. FSM 
Claes-Göran Hörnqvist meddelade att Mästaren har tagit fram en 
medlemslista i Portalen för logen och uppmanar alla att kontrol-
lera och eventuellt uppdatera sina data. Astor Baldesten informe-
rade om att han hos 27 Odinsal lördagen den 14 mars kommer att 
berätta om Bifrostordens tillkomst.
Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av M K-G von Wicken 
där han bl.a. talade om vikten av brödravård. Han uppmanade 
också till deltagande vid årets Riksting. Särskilt som det i år hålls 
på ”hemmaplan” i Stockholm. Lars Lundin höll talet till logen 
och uppmanade alla och speciellt faddrarna att de engagerar de 
bröder de ansvarar för att oftare komma till våra gradgivningar. 
Mästarbordets blommor gavs till Lars Lundin som med kort var-
sel åtog sig att hålla talet till logen. Lennart Elg som uppnått den 
aktningsvärda åldern av 85 år gratulerades med gratis middag en 
skål och ett fyrfaldigt leve.
Kvällen avslutades med den sedvanliga lottdragningen.

Roland Ljungkvist

av kvällens lotteri vidtogs. Som vid alla lotterier, en del lyckliga 
vinnare medan andra får hoppas på tur nästa gång. En lott i stock-
holmlogernas Rikstings-lotteri lottades ut i vårt eget lotteri. 

     Faktaruta
 Grad III: Kunskapens Grad 
 Datum: Fredagen den 21 november 2014 
 Antal besökare inkl. recipiender: 84 
 Recipiender: Tomas Ekstam, Arne Erlandsson 

Som brukligt är hos 17 Grimner i samband med Grad III i novem-
ber, så består menyn vid brödramåltiden av svartsoppa/svamp-
soppa, och kalkon. Att just denna meny lockar många bröder att 
besöka logen är känt sedan länge, samtidigt som man får den spe-
ciella upplevelsen att närvara vid en gradgivning i Grad III
 Logen startade i sorgens tecken med en tyst minut för vår or-
dinarie I Lennart Jacobi, som efter en tids sjukdom lämnat vår 
brödraskara. Vila i frid Lennart! Logens ordinarie M Thommy 
Brännström hade överlåtit mästarposten till FSM Ken Stenman 
som Tj M för gradgivningen. Tommy hade själv tagit platsen som 
FSM i Kens ställe. I övrigt tjänstgjorde fem ersättare förtjänstfullt 
på olika poster. Två recipiender hade hörsammat kallelsen att bli 
delaktiga av Kunskapens ljus, och upptogs efter sedvanlig pröv-
ning högtidligen i graden. Tj M kallade också fram I Lennart I 
Nilsson som fyllt ett antal jämna år, och för vilket han förärades 
en tjusig blombukett ackompanjerad av ett fyrfaldigt leve.

  Grimner Oskarshamn17
     Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad 
 Datum: Fredagen den 12 december 2014 
 Antal besökare inkl. recipiender: 80 
 Recipiender: Per-Ove Joelsson 21 Midgård, Nils Bergström,  
 Lars-Henrik Jansson, Anders Johannesson, Krister Karlsson,  
 Ragnar Rydhage, Kim Sandeen, Peter Sjöberg 17 Grimner. 
 Gäster: M Hans Fredrikson, ExM Lars Pettersson, Christer  
 Forsberg 21 Midgård 

Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av Tj 
M Ken Stenman, där han talade kring närvaron 
på våra logekvällar, vad som gör att man vill 
gå på logen, eller vad som gör att man kanske 
inte känner för ett besök. Han talade vidare om 
den enkät som skickats ut till samtliga bröder 
i logen, och som man nu har sammanställt och 
utvärderat, och där resultatet kommer att redo-
visas för bröderna i ett brevutskick. Tj M höll 
också talet till recipienderna som han välkom-
nade i sin nya grad. Han tyckte också att från 
och med nu fanns anledning att ställa krav på 
ett större engagemang från deras sida, som att t.ex. åta sig uppdrag 
i logen, och att föreslå nya medlemmar till vår brödrakedja. Han 
avslutade med att läsa några ordspråkscitat om kunskapen. Arne 
Erlandsson höll recipiendernas tal, där han tackade för att de fått 
förmånen att bli prövade i kunskapen, och såg med tillförsikt fram 
emot deras fortsatta vandring inom vår Orden. 
Mästarebordets blommor utdelades till debuterande D Magnus 
Utterström, och till Tomas Petersson som efter en tids frånvaro 
åter fanns med bland bröderna. Som vanligt avslutades kvällen 
med ett antal nöjda vinnare i lotteridragningen.

Jan-Eric Carlsson, Referent 

Tj M Ken Stenman omgiven av recipienderna Arne Erlandsson 
till vänster och Tomas Ekstam till höger.

     Faktaruta
 Grad V: Trohetens Grad 
 Datum: Fredagen den 9 januari 2015 
 Antal besökare inkl. recipiender: 61 
 Recipiender: Hans Andersson, Jan Björnholm, Thomas   
 A Gustafsson, Göran Karlsson, Per-Gunnar Pettersson,   
 Ken Stenman, Oskar Strandberg, Urban Thorstensson. 
 Gäst: Peter Nienhuysen 32 Runrike

Jul och nyårsfirande är överstökat, och det är dags att återuppta 
logearbetet igen, något som vi bröder alltid ser fram emot. Vid 

Recipienderna i Grad V från vänster Ken Stenman, Jan Björn-
holm, Göran Karlsson, Hans Andersson, M Thommy Bränn-
ström, Urban Thorstensson, Thomas A Gustafsson, Per-Gunnar 
Pettersson och Oskar Strandberg. 

ordet fritt så tackade Lars-Erik Johansson för det stöd och den om-
tanke som han och hans hustru erhållit från logens bröder under 
hans sjukdomstid. Kvällens gäst Peter Nienhuysen från 32 Run-
rike framförde en hälsning från sin hemmaloge och tackade även 
för en väl genomförd gradgivning. Stefan Svensson hyllades med 
blommor och hurrarop för sina fyllda jämna år.

Vid den efterföljande brödramåltiden hölls talet till Orden av M 
Thommy Brännström, i vilket han bl.a. gjorde en genomgång av 
de regler som gäller för befordran inom storlogen i dag. M höll 
även talet till kvällens recipiender, där han välkomnade dem i sin 
nya grad, och talade om vad som gäller för deras fortsatta be-
fordran inom Orden och i storlogen Ladulås. Ken Stenman höll 
recipiendernas tal i vilket han framföra tre tack, ett till kvällens 
tjänstgörande bröder för att de på ett så förtjänstfullt sätt tjänst-
gjort under kapitlet, ett till övriga bröder i logen som varit närva-
rande, och ett tack till honom själv och övriga recipiender för de 
kommit så långt på sin vandring inom vår Orden.
 Mästarbordets blommor förärades Lars-Erik Johansson och Kjell 
Karlsson, innan lotteridragningen avslutade aftonen.
 

Jan-Eric Carlsson, Referent     

     Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad
 Datum: Fredagen den 28 november 2014
 Antal besökare inkl. recipiender: 54
 Recipiender: Sten Holmberg, Johny Johansson, Håkan   
 Flensburg, Lars Göran Persson, Sven-Eric Persson 18   
 Mjölner. Thomas Johansson, Bo Andersson, Lars Ståhlberg  
 33 Danheim.
 Gäster: M Bengt Widen 23 Forsete, M Gordon Hygreus,   
 ExM Olle Bergqvist, ExM Lars Frölander, Christer Lind, Lars  
 Bertram, Lennart Ståhl, Jan Granholm 31 Rimfaxe, Peter B  
 Arvidsson, Erik Hallin 33 Danheim

M Mats Hyltén förde ritus med den äran Mästarbordets blom-
mor gick till broder Sten, som på rekordtid tagit fram Mjölners 
hemsida. 
Jag rekommenderar bröder att titta in på www.mjölner.se 
Många bröder hade anslutit till vår logekväll, efter brödramåltiden 
höll broder Öyvind Pedersen föredrag om sitt 40-åriga flygareliv 

  Mjölner Eslöv18

Det känns rekreerande att efter veckans värv gå till Logen och 
deltaga i dess verksamhet. Äras den som äras bör, mästarebordets 
blommor överlämnas till logens Curator – Rolf Grönberg. Rolf 
har sedan i höstas vårdat logens minnessten på Nya Kyrkogården 
och han har varje vecka sedan Gravsmyckningsdagen tänt grav-
lyktorna på både Nya och Gamla Kyrkogården.

Innan vi skiljs för kvällen kallar Mårten Freij fram Vanja Mats-
son, Gunvor Nord och Karin Nordström från logen Norhild i vår 
syster-orden BDR. De har på ett förtjänstfullt sätt hjälpt vår Mun-
skänk Anders Svensson i hans arbete med att förpläga bröderna. 
Som erkänsla överräcker t.f. Mästaren en röd ros samt den vän-
sälla kramen under övriga bröders varma applåder.

/IF
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runt om i världen. Även om Öyvind haft dom mest avlägsna de-
stinationer till länder jag inte ens kan stava till, vissa av dem har 
väl kanske till och med bytt namn ett par gånger, men till Färöarna 
återkom Öyvind alltid.

Från vänster M Mats Hyltén, Håkan Flensburg, Sven-Eric 
Persson, Johny Johansson, Lars Ståhlberg, Bo Andersson, Lars-
Göran Persson, Thomas Johansson, Sten Holmberg.

     Faktaruta
 Grad V: Trohetens Grad
 Datum: Fredagen den 16 januari 2015.
 Antal besökare inkl. recipiender: 33
 Recipiender: Hans Algback, Jan Gustavsson, Benny   
 Wiklund

Till gradgivningen var tre recipiender kallade. De tog sig an ri-
tusen och läran i denna grad och de nya banden som delades ut. 
Tjänstgörande Talare som utförde sin uppgift med den äran var 
ExM Arne Löfberg. Arne var Talare då undertecknad inträdde i 
Orden logen för snart 11 år. Att under året låta ersättare tjänstgöra 
på de olika funktionerna, är bra. Sven Fors tjänstgjorde som IL, 
då ordinarie IL Magnus Fridälv fick se allt från åhörarplats. Ett 

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad
 Datum: Fredagen den 12 december 2014
 Antal besökare inkl. recipiender: 60 
 Recipiender/faddrar: Jan Sergo/Jerker Magnusson, Paul   
 Pinato och Emil Isaksson/Sten Svensson. 
 Gäster: Peter Gustavsson, Jan Nilsson 33 Danheim och   
 Jonas Tönnberg 23 Forsete

Det var den sista gradgivningen för 2014 samt det traditionella 
julbordet.
Det är alltid roligt när Grad I ges, då vi har glädjen att uppta nya 
bröder i vår loge, det ger oss möjlighet till nya bekantskaper och 
inte minst nya kunskaper.
Ett trevligt och traditionsenligt julbord med många skratt genom-
fördes. Luciatåget som Sven Hermansson hade arrangerat var 
ungdomar i åldrarna 6-10 år. De sjöng de traditionella sångerna. 
Applåderna talade för sig, detta var bra. Ungdomarna fick en pen-
ninggåva samt godis, som skulle sparas till lördagen. Detta sagt 
utav en av gruppmedlemmarna. 
Brödramåltiden med det traditionella julbordet intogs, talen av-
hölls. Recipiendernas tal höll Emil Isaksson. Vi kan inte tillräck-
ligt ofta notera att Emil Isaksson är en av upphovsmännen till vår 
hemsida www.mjölner.se. Till er som inte tittat in på denna sida, 
lägg den tiden och botanisera. Ett fint vinstbord krönte verket den-
na härliga logekväll. En kväll av fin gemenskap med önskan om 
en riktigt God Jul & Gott Nytt år till alla bröder i logen.

Hans Algback 

Till vänster M Mats Hyltén, Jan Gustavsson, Hans Algback, 
Benny Wiklund

snabbt och bra inhopp på FV platsen gjorde Christer Carlsson. 
Vid brödramåltiden höll ExM Sven-Eric Nilsson talet till Orden 
med kloka visdomsord. M höll talet till logen och till recipien-
derna. Recipiendernas tal höll Benny Wiklund som berättade om 
vandringen från Grad I till idag. Vid ordet fritt berättade Bengt 
Nilsson om en tidigare händelse då han blev dålig under kapit-
let. Ett varmt tal om hur händelsen förlöpte som värmde alla våra 
hjärtan. Bengt framförde också önskan om att lokalen skall ha en 
hjärtstartare, vilket vi alla önskar. Den verkligheten startade med 
goda idéer från övriga bröder så fortsättning följer. 
Det var också en glädje att se bröder med lägre grader delta vid 
brödramåltiden. Mästarbordets blommor förärades Roland An-
dersson och Emil Isaksson. Emil som är en fena på hemsidor, som 
tillsammans med projektledaren Sten Svensson har skapat vårt 
fönster i cyberrymden. Jag vill rikta ett tack till alla bröder i vår 
loge. Som inhoppande referent och logens M känner jag en stark 
trohet för vår loge, och vår gemenskap. 

Mats Hyltén

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad 
 Datum: Onsdagen den 10 december 2014 
 Antal besökare inkl. recipiender: 28
 Recipiender/faddrar: Fredrik Mejer/Robert Östberg,   
 Fredric Sundell/Åke Danielsson

  Gagnrad Borlänge19

Från vänster 
Robert Östberg, 

Fredrik Mejer, 
LM Åke Larsson, 
Fredric Sundell, 
Åke Danielsson

Gagnradsbröder-
na hade samlats 
för att välkomna våra nya bröder Fredrik och Fredric. Speciellt 
glädjande är det att kunna konstatera att kvällens två nyintagna 
bröder bidrar till att sänka medelåldern på logemedlemmar. 

Vi kan också notera att namnet ”Åkeriet” på logen 19 Gagnrad ser 
ut att snart ha förlorat sin relevans i och med föryngringen med 
flera Fredrik, Magnus och Patrik i brödraskaran.

Ritus avslutades i kapitelsalen på grund av att flera damer väntade 
en trappa ned för att få avnjuta ett delikat julbord tillsammans 
med oss bröder. M framhöll i sitt tal till recipienderna vikten av 
att de besöker logen så ofta de kan, även då de inte får delta i 
kapitelsalen.
14 av brödernas damer förgyllde samvaron vid julbordet med sin 
närvaro. 

Åke Danielson

     Faktaruta
 Grad V: Trohetens Grad
 Datum: Fredagen den 23 januari 2015
 Antal besökande inkl. recipiend: 36
 Recipiend/fadder: Jonas Westerlund/Hans Berggren.
 Gäster: Bengt Isblad 4 Valhall, Robert Langholz 24 Gungner

Från vänster M Rolf Hackzell, rec. 
Jonas Westerlund

Att det var första logen för året märk-
tes direkt vid ankomst, då det var 
högljudda och glada samtal när brö-
derna samlades. M.a.o. var det ett kärt 
återseende och samtalen pågick ivrigt 
tills YL påkallade uppmärksamheten 
och det var dags att inträda i kapitel-
salen. Bengt Isblad tilldelades Ordens 
Veterantecken. Redan 1974 inträdde 
Bengt i logen, men av olika anled-
ningar med bl.a. utlandsboende har 

det inte funnits tillfälle att utdela detta förrän nu. Standar utdela-
des till Morgan Carlsson, som fyllt 60 år.
Talet till Orden hölls av M. Fadder till recipienden Hans Berggren 
höll talet till logen. Han hade slagit upp ordet trohet på Google 
och fått många infallsvinklar vad det kunde betyda. Här fanns det 
många företeelser i samhället att relatera till och som även har 
instick till vår Orden. Recipienden höll sitt tacktal som innehöll 
många tänkvärda saker. 
Tacktal hölls av Bengt Isblad för sitt erhållna Veterantecken. 
Bengt framförde även ett tack från bröder i Valhall till bröder-
na i Vesthav för deras generösa köp av rikslotter. Leif Kahlman 
gratulerade Hans Berggren på hans födelsedag. Hans fick också 
mästarbordets blommor. Morgan Carlsson, deltagare i Aktivitets-
gruppen, passade på att promota för den möjlighet till förkovran 
i datakommunikation och internet som är planerad till den 14 fe-
bruari. Anmälda deltagare hitintills är inte tillräckligt för att ge-
nomföra den. 

Från vänster 
Bengt Is-
blad, M Rolf 
Hackzell, 
Morgan 
Carlsson

Aktivitets-
gruppen har 
även erbjudit 
d a m l o g e n 
Vestros och 
Gungner att 
deltaga.

  Vesthav Göteborg20

Brödramåltiden avslutades traditionsenligt med lotteriet, men 
först en dragning av en andel i Bifrostbågen. Denna förärades 
Tord Olsson. Vinsterna fördelades även denna gång till bröder 
som har som tradition att vinna, tyckte alla vi som inte vann. Även 
denna kväll efter avslutad måltiden så kändes det som inte alla 
pratat färdigt utan många satt kvar och samtalade till sena natten.

Morgan Carlsson, Referent

 

     Faktaruta
 Grad V: Trohetens Grad
 Datum: Fredagen den 30 januari 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 28 
 Recipiender/faddrar: Peter Alvhed/Per-Arne Friberg Peter  
 Du Rietz/Billy Du Rietz, Joakim Sandin/Mikael Granath
 Gäster: FSM Thomas Ehn, S Jan Pettersson, IL Kjell   
 Borg, Stig Bjelkered 11 Löfstad

Årets första logemöte är traditionsenligt Grad V. Inför kvällens 
gradgivning iordningsställde några bröder, under ledning av In-
tendenten, lokalen. Gradgivningen genomfördes som vanligt på 
ett värdigt sätt av samtliga tjänstgörande bröder.
Brödramåltiden var välsmakande och väl genomförd med bl.a. tal 
till logen och Orden, av M Hans Fredrikson. Peter Alvhed talade 
från recipienderna och tackade alla för en mycket lärorik och trev-
lig kväll. Mästarbordets blommor tilldelades vår Munskänk för 
det arbete han lägger ner inför brödramåltiderna och även påver-
kar återväxten. Hans Tudegård uppvaktades med blommor på sin 
75-årsdag.

CEM

Från vänster 
Peter Du Rietz, 

Peter Alvhed, 
Joakim Sandin, 

M Hans 
Fredrikson

  Midgård Linköping21

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad samt parentation
 Datum: Tisdagen den 20 januari 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 37
 Recipiend/fadder: Nicklas Jonsson/Daniel Holmgren
 Gäster: OC Hans E Söderström, M Thomas Hellsten, Anders  
 Sävborg, Magnus Green, Måns Reichenwallner och Fredrik  
 Sparf 27 Odinsal

Efter en viss tids torka samlades Righeimsbröder med gäster från 
Odinsal i Soldatkyrkan för att äntligen få genomföra en gradgiv-
ning i Grad I igen. Det märktes att manfallet bland de ordinarie 
tjänstgörande bröderna var stort men trots att vissa poster tillsat-

  Righeim Gävle22
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     Faktaruta
 Loge utan reception med stipendieutdelning 
 Datum: Fredagen den 12 december 2014
 Antal besökare: 38
 Gäst: ExOSM Karl-Gunnar Roth  

Stormen håller Malmö i ett järngrepp, samma förhållande rådde 
även vid julbordet 2013. Flera av våra gäster från Helsingborg 
kunde varken vara med förra året eller i år på grund av inställda 
tåg. Stämningen bland de anländande bröderna var hög, liksom 
förväntningarna inför kvällen.Mästare Bengt och hans direkto-
rium genomförde ritus väl, och vid ordet fritt informerade Bengt 
om att parentation för avlidne brodern Jan-Eric Tjerngren kom-
mer att hållas den 1 april. Bengt tackar också sitt direktorium för 
insatserna under 2014. Hälsningar framfördes också från M Mats 
Hultén 18 Mjölner samt från Lennart Lundberg som inte kunde 
komma p g av vädret.
Det delades ut ett stipendium från Ruby och Lars Ullmans stiftel-
se. Karl-Gunnar Roth presenterade stipendiaten. Han heter Anton 
Nilsson och är 18 år. Även hans mycket stolta mamma Cecilia 
fanns på plats. De är hemmahörande i Klagstorp. Anton är syn-
skadad och brukar bland annat glädja äldre personer med sin sång 
och musik på olika ställen i Skåne.

Karl-Gunnar Roth 
presenterar 

stipendiaten Anton 
Nilsson

Stipendiet (20.000 
kr) delades ut av M 
Bengt i form av ett 
nyinköpt el-piano 
som kommer att till-
godose Antons behov 
med råge. Som ett 
tecken på sin tacksamhet framförde Anton några kortare klassis-
ka stycken, och avlutade med en mycket uppskattad tolkning av 
Povel Ramel. Antons mamma Cecilia fick motta mästarebordets 
blommor. Efter denna trevliga musikstund avnjöts ett mycket fint 
julbord med allt som hör till. Talet till Orden hölls av Karl-Gunnar 
som berättade om de olika fonder och stiftelser som finns inom 
vår Orden. Bengt höll talet till vår loge.  Sven Norlinder talade om 
Bifrostbågen och dess fördelar.
Lotteriet bestod av ett rekordstort vinstbord. Undertecknad lyck-
ades bärga hela tre vinster. Runt midnatt stängdes dörrarna för 
2014. Nästa år tar vi nya krafttag för att ytterligare utveckla verk-
samheten inom 23 Forsete och vår storloge Gotheim. 
Vi skall bidra till att vår Orden skall fortsätta att växa.

Rolf Magnusson

     Faktaruta
 Grad V: Trohetens Grad
 Datum: Onsdagen den 4 februari 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 32
 Recipiender: Christer Truedsson, Mats Ahrling, Göran   
 Heckler, Jörgen Hermansson, Mats Petersson.
 Gäster: Tore Persson, Gert Nordahl samt Börje Månsson   
 18 Mjölner
 
Förberedelserna för gradgivningen börjar bli klara. Vår Dirigent 
Nils-Olov gör en sista koll av musiken.  Baren öppnas med den 
traditionella varmkorvförsäljningen. Vid entrén sitter Mattias As-
pegren (Grad I) och tar emot gästerna. Ett utmärkt sätt att lära 
känna övriga bröder. Från Eslöv kommer tre bröder för att gästa 
logen. Det gläder oss mycket. Samtliga recipiender ingår i logens 
direktorie.  Vid brödramåltiden hölls de sedvanliga talen. M Bengt 
berättade för bröderna hur förutsättningarna såg ut inför komman-
de årsmöte, som också blir en klubbafton med ölprovning. Bengt 
dela ut mästarbordets blommor till Peter Faleborn. Recipiender-
nas tal hölls av Göran Heckler. Övriga talare var Sven Norlinder 
som är ombud för Bifrostbågen, samt Peter Krell som talade om 
trohet och vänskap mellan bröderna.
Peter Faleborn höll ett uppskattat tal om organdonation. Under 
2013 avled drygt 99000 personer i landet. Endast 250 skänkte 
sina organ. Det råder stor brist på organ, och kön är mycket lång. 
Väldigt många dör därför i onödan. Peter vädjade till alla att an-
mäla sig till donationsregistret. Det kan enkelt göras på internet,  

     Faktaruta
 Grad V: Trohetens Grad
 Datum: Torsdagen den 27 november 2014
 Antal besökare inkl. recipiend: 39
 Recipiend: Bo Jonsson

Från vänster Bo Jonsson 
och M Conny Halvardsson

Denna kulna och dimmiga 
höstkväll träffades vi bröder 
till årets sista gradgivning. 
Gradgivningen genomfördes 
stämningsfullt 
Vid brödramåltiden; bestå-
ende av julbordets kalla och 
varma rätter, framförde återi-
gen Bernt Larsson ett antal fyndiga snapsvisor. Anders Bergström 
assisterade med några egna ”specialare”. Recipienden Bo Jons-
son höll sitt tacktal kort och kärnfullt. Kvällens tf. Munskänk Ted 
Rönn skötte sin syssla med bravur och tilldelades mästarbordets 
blommor. Kaffe och lotterier avslutade kvällen.

Åke Lundgren

  Alvheim Eskilstuna25

     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015
 Antal besökare inkl. Recipiend: 47
 Recipiend: Håkan Jansson

Mästarvikarie Anders Andreasson Swan höll taktpinnen med sä-
ker hand, genomförde tillsammans med de tjänstgörande bröderna 
en stämningsfull gradgivning. Blott en broder var kallad nämligen 
Håkan Jansson som förstås höll tacktalet senare vid brödramålti-
den. Våran snapsvisevirtuos Berndt Larsson drog sina hemvävda 
och uppskattade visor. Det 
blev även en på engelska. 
ExM Agne Olofsson upp-
vaktades med anledning av 
sin 75 årsdag. Mästarbor-
dets blommor fick mycket 
välförtjänt Nils-Erik Car-
levad. Den trevliga kvällen 
avslutades med lotteridrag-
ningar och kaffe. 

Libris colligendis

tes i sista stund genomfördes ändå en fin och värdig gradgivning 
utan större blessyrer. Dessutom hedrades minnet av vår bortgång-
ne broder Thord Westergren på ett synnerligen utmärkt sätt och 
många uttryckte efteråt sin tacksamhet.
Vid brödramåltiden talade Odinsals M Thomas Hellsten om hur 
”vårt hem är vår Orden” och att vi kommer ”hem” oavsett vilken 
loge man besöker, medan logens M tillika dagens fadder vände 
sig till recipienden och uttryckte sin glädje att han kommit med i 
vår Orden och framförde sina lyckönskningar. Recipienden höll 
sedan ett kort och koncist tacktal varpå logens M iklädde honom 
Bifrostnålen och namnbricka. I övrigt är det värt att nämnas att det 
sjöngs en alldeles speciell sång som för alltid kommer förknippas 
med den i kapitelsalen hedrade brustna länken, broder Thord - en 
mycket fin gest av logens bröder.
Kvällens lotteri blev en synnerligen märklig tillställning; logens 
Mu hade skänkt en flaska whisky - en flaska tagen från en ’egen’ 

tunna - men lyckades faktiskt 
vinna tillbaka densamma! Till 
glädje för logens bröder fick flas-
kan gå tillbaka till lotteriet och 
nästa logemöte då förhoppnings-
vis någon (annan) lycklig vinnare 
får lägga vantarna på den. Kan-
ske tillfaller den OM som kom-
mer upp för att installera logens 
M?

Daniel Holmgren

Recipienden Nicklas Jonsson

     Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad
 Datum: Onsdagen den 26 november 2014
 Antal besökare inkl. recipiender: 29
 Recipiender: Torbjörn Lundström, Bengt Fernerud,   
 Joakim Devilde

Vissa händelser kan det faktiskt ”gå troll i”. De senaste tre grad-
givningarna hos 23 Forsete har sammanfallit med Malmö FF:s 
spel i Champions leage. Det kan tyckas oväsentligt för många. 
Men i Malmö är fotboll näst intill religion. I ärlighetens namn så 
har det påverkat närvaron i logen, men det kan man ha viss för-
ståelse för. Vi som besökte logen hade emellertid en riktigt trevlig 
kväll. M Bengt Widén lotsade oss genom ritus, och de biträdande 
bröderna visade prov på stort engagemang. Vår YL Jörgen Her-
mansson har blivit riktigt varm i kläderna och visar på stor aukto-
ritet i sitt framträdande. Bra Jörgen. 
Mästaren kallade fram Anders Jönsson till mästarbordet, och upp-
vaktade honom till hans nyligen fyllda 50 år. Även Anders Nord-
borg (för dagen IL) kallades fram för att mottaga mästarbordets 
blommor. Anders kunde nämligen inte närvara vid den efterföl-

jande måltiden.

Mästaren passade på att 
påminna om Gotheims 
Grad IX i Göteborg 

  Forsete Malmö23

samt vårt eget julbord den 12 december. Då kommer även ett 
stipendium att utdelas. Bengt berättade vidare att nästa årsmöte 
kommer att efterföljas av ölprovning. Bengt informerade också 
att vår logebroder Jan-Erik Tjerngren hastigt avlidit på grund av 
sjukdom. Jan-Erik innehade Grad IX.
Vid brödramåltiden höll M Bengt talet till Orden, varvid han även 
informerade om rikstingslotteriet med det generösa förstapriset i 
form av en bil. Bengt höll även talet till recipienderna.
 Recipiendernas tal hölls av Bengt Fernerud. Bengt har tidigare 
tillhört logen 8 Manheim. Bengt höll ett mycket finstämt tal om 
Ordens historia och symboler. Han var också tacksam för det fina 
mottagandet han fått i vår loge. Dagen sista talare var Lennart 
Bengtsson som lovordade Bengt Ferneruds mycket fina tal.

Från vänster Torbjörn 
Lundström, Bengt Fer-
nerud, M Bengt Widén, 
Joakim Devilde

Håkan Jansson och Tjänstgörande 
Mästare Anders Andreasson Swan

Från vänster Mats 
Ahrling, Mats 

Petersson, M Bengt 
Widén, Jörgen Hermansson, Christer Truedsson och Göran Heckler

www.socialstyrelsen.
se/donationsregistret.  
E-legitimation krävs. 

Rolf  Magnusson

  Gungner Borås24
     Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad
 Datum: Fredagen den 9 januari 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 27
 Recipiender: Lennart Eliasson, André Hedlund, Jarl-  
 Åke Hugosson, Christer Lindell, Robert Martinsson,   
 Peter Mickelsson, 11 Löfstad, Bengt Segerblom

 Vid Gungnerlogens första ordenskapitel för året, under eminent 
ledning av LM Fredrik Björk, upptogs högtidligen hela sju re-
cipiender i graden. Ett flertal Vesthavsbröder saknades då dessa 
förhindrades närvara inför ett annalkande snöoväder. Dock hade 
logen glädjen att hälsa välkomna ett antal bröder från logen 11 
Löfstad. LM talade vid brödramåltiden för Orden och logen, och 
recipiendernas tack framfördes, med ett både vältaligt och filoso-
ferande anslag, av Robert Martinsson, för övrigt under hösten ini-
tiativtagare och en av grundarna till Sveriges första icke-religiösa 
kloster! Mästarbordets blommor förärades en under kvällen hårt 
arbetande referent.

Peter Jolhage.

Dagens recipiender



3938

Forts. på sidan 39

Referat från logernas... forts. från sidan 38Referat från logernas... forts. från sidan 37

 BIFROST   Bifrostordens medlemstidning nr 1    mars 2015                                                                                        BIFROST   Bifrostordens medlemstidning nr 1  mars 2015       
  

     Faktaruta
 Grad V: Trohetens Grad
 Datum: Fredagen den 23 januari 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 32
 Recipiender: Kristoffer Eneman, Magnus Löfdahl, Niklas   
 Svensson och Stefan Hedén

Främre raden från vänster 
Kristoffer Eneman och 
Magnus Löfdahl. Bakre 
rad fr vr: Stefan Hedén, 
Tj M Peter Pettersson och 
Niklas Svensson.

Som tidigare år så inleddes 
det nya året med en grad-
givning i Grad V, men det 

var mycket glädjande att se att så många bröder av lägre grad 
hade sökt sig till logen. Efter sedvanlig inledning med samling 
och småsnack i baren var det dags för Tj Mästare Peter Petters-
son att intaga kapitelsalen och att genomföra gradgivningen. Re-
cipienderna var, så som sig bör, något spända och förväntansfulla, 
men inga oförutsedda händelser inträffade.
Efter en högtidlig och väl genomförd ritus så var det dags för brö-
dramåltid. Den var som vanligt utsökt. SLM Thomas Johnsson 
höll talet till Orden och talade om Ordens utveckling fram till år 
2020. Thomas ställde den något retoriska frågan om det är möjligt 
att lyckas med bedriften att Orden år 2020 består av 40 grundlo-
ger och 4000 bröder. Det är absolut möjligt men det kräver enga-
gemang och målmedvetenhet och kanske viktigast av allt, att vi 
värnar om bröderna, inte minst de nya, de unga.  
 Tj Mästare Peter Pettersson höll talet till logen och recipienderna. 
M talade om vikten av att tro på Orden och logen och vad den 
står för, men M betonade också hur viktigt det är att vi tror på oss 
själva, tron på den egna förmågan och kraften.  
Som tidigare har berättats från Vanadis så är lotteriet alltid en av 
höjdpunkterna, men denna afton skulle bli historisk. För första 
gången i historien, enligt de äldre bröderna, eller åtminstone i mo-
dern tid som det brukar heta så blev det inget lotteri. Såväl ordi-
narie Lotterimästare som hans ersättare var inte med och ingen 
hade tänkt på en andra reserv. Som tur var så fanns Henke Lirsjö 
på plats med sina korvar, korvar som denna afton var förklädda till 
pulled pork och istället för lotteri så blev det en kort, men intensiv 
köttauktion. De bröder som var med hade varit med om något 
historiskt, men de såg precis lika lyckliga ut som de brukar göra, 
efter en kväll på logen.  

 Peter Pettersson   

  Vanadis Karlskrona26

     Faktaruta
 Loge utan reception
 Datum: Fredagen den 28 november 2014
 Antal besökare: 37
 Gäster: M Daniel Holmgren, Göran Ehrfeldt, Gunnar   
 Åkerlund, Urban Sjölander 22 Righeim

Sista logemötet för året och utan reception. Det kändes dock 
mycket rogivande särskilt som tjänstgörande bröder, trots många 
ersättare, genomförde ritus mycket stämningsfullt. Dirigentens 

En fantastisk bild på Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva

     Faktaruta
 Loge utan reception
 Datum: Fredagen den 28 november 2014
 Antal besökare: 48
 Gäst: ExM Åke Ekstam 19 Gagnrad

Månaderna går fort så det var redan dags för höstens tredje loge-
möte. Inga recipiender denna gång men logelokalen ändå fylld till 
bredden och en mycket fint smyckad kapitelsal. Loge utan recep-
tion kan också vara mycket fin och eftertänksam, precis så blev 
det under M Bo-Lennart Holmstens och de tjänstgörande bröder-
nas ledning. När ordet var fritt tackade Stefan Jonsson för blom-

  Gondler Kalmar28

mor han fått och den fina gesten från bifrostbröderna.
Brödramåltiden var som vanligt en av kvällens höjdpunkter. Jul-
bord, mer behöver inte sägas om detta. Efter hyllningen till fos-
terlandet höll ExM Jan Sellman ett mycket trevligt tal och en 
sammanfattning om Bifrostordens tio grader. Även lite råd och 
visdom om varje grad och kanske den viktigaste reflektionen att 
varje grad kan sammanfattas med ödmjukhet. Under måltiden 
blev det också en och annan trevlig sång under ledning av Johan 
Torstensson.
Efter måltiden kunde Sk Åke Rudolfsson meddela att kvällen kol-
lekt var rekord för Gondler och enligt tradition skänks denna kol-
lekt till Kalmar Stadsmission som gör ett fantastiskt arbete för de 
som inte har det så lätt i livet.
Mästarbordets blommor tilldelades Ture Holgersson och Tommy 
Eriksson för ett fantastiskt arbete med ett reportage om Kalmar i 
nästa nummer av Bifrost-Tidningen där de också lyckats med att 
få in flera annonser.
Till sist hälsade M Holmsten alla bröder välkomna till december-
logen där det utlovades stämningsfulla julsånger innan logemötet. 
Mästaren gav också lite information om kommande aktiviteter 
både inom logen, storlogen och inom Orden.

     Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad
 Datum: Fredagen den 19 december 2014
 Antal besökare inkl. recipiend: 37
 Recipiend: Tommy Eriksson

Det var höstsäsongens sista logemöte. Det märktes med en gång 
att det var julstämning när bröderna samlades innan ritus för 
glögg och pepparkaka vilket är tradition vid decemberlogen. M 
Bo-Lennart Holmsten genomförde ritus och ledde arbetet i kapi-
telsalen som vanligt på ett utmärkt sätt. I kapitelsalen uppvaktades 
Ebbe Sondér och Ivan Ekberg med blommor eftersom bägge hade 
”nollat” sedan november-mötet.
Efter ritus var det påfyllning av glögg, pepparkaka och samman-
strålning med de bröder som har lägre grad än Grad IV. Det var 
sju bröder med lägre grad som mött upp och detta är mycket gläd-
jande. Våra logevärdar ska också ha en eloge för att de tar hand 
om dessa bröder under ritus som de inte kan vara med på.
Efter hyllning till fosterlandet och vår Orden hanns det med lite 
allsång under ledning av Anders Jonsson och Anders Bergenfeldt. 
M Bo-Lennart Holmsten höll tal till recipienden och både berät-
tade och kåserade om Hoppet och Hoppets Grad. Det var många 
hopp som kom på tal. Till exempel hopp om att det kommer lju-
sare tider om några veckor. Hopp är ju också ofta något annat när 
man är ung än som när man blivit något äldre. Det finns kanske 
inget hopp men vi hoppas ändå. 
Det saknades som sagt inte julstämning så vad passar bättre är 
några juldikter. Ex M Jan Sellman som är en hejare på dikter bjöd 
på en variant av Viktor Rydbergs Tomten som hade allt. Stämning, 
glöd och mycket humor, givetvis mycket applåder som tack.
Recipienden Tommy Ericsson tackade för en fin gradgivning och 
berättade att han hade ”Googlat” på hoppet och kunde bara in-
stämma med vår Mästare att han hade fått de mest skiftande utsa-
gor om hoppet, allt från förväntan till förtröstan.
Mästarbordets blommor gick traditionsenligt till vår cateringfirma 
med Gun Svensson i spetsen som ”boss” i köket tillsammans med 
sin man Anders och son Markus. M Bo-Lennart Holmsten pas-
sade också på att önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år 
och på återseende i januari.
Kvällen avslutades traditionsenligt med kaffe och lottdragning-
med julchoklad i samtliga vinster.

Per-Olof Svensson , Referent

 Faktaruta
 Grad V: Trohetens Grad
 Datum: Fredagen den 30 januari 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 50
 Recipiender: Lennart Ericsson, Jonas Hagström, Jonny   
 Hasselström

Så var vårsäsongen 2015 äntligen igång. Vår ExM Jan Sellman 
hade med kort varsel fått sätta sig vid mästarbordet och leda arbe-
tet i kapitelsalen vilket han skötte med den äran. Rutinen finns där 
och stämningen blev som vanligt mycket högtidlig.
När ordet var fritt lästes ett brev upp från Kalmar Stadsmission 
som tackade för den penninggåva de fått från vår novemberloge. 
Dom gör ett fantastiskt arbete för de som inte har det så lätt i 
samhället. Gratulationer i form av blommor, standar och hurrande 
framfördes till Stefan Eriksson som fyllt jämna år och som även 
tackade för uppvaktningen.
Efter hyllning till fosterlandet höll Adolf Wogatai tal till kvällens 
recipiender och till graden. Talet skulle innehålla tre delar; drama-
tik, fakta och avrundning. Ett mycket trevligt tal om Bifrostordens 
koppling till den Nordiska Gudasagan, om Ordens grunder och 
verksamhet och att det ska vara trivsamt för alla.
Därefter hyllningar till Orden, logen och recipienderna. M Jan 
Sellmans tal till recipienderna handlade om den grekiska filosofen 
Diogenes, som hade många goda ”rättesnören”. Ärlighet, pålitlig-
het och god vilja som också passar in på en Bifrostbroder och 
bör vara en självklarhet för alla. Med detta hälsades recipienderna 
välkomna i sin nya grad. M Sellman riktade också ett tack till de 
bröder av lägre grad som kommer till våra logekvällar och då inte 
kan vara med i kapitelsalen utan ansluter till brödramåltiden. Det 
är ju mycket roligt med detta intresse för Orden och logen.
Lennart Ericsson talade från recipienderna och tackade för en 
högtidlig och spännande gradgivning. Lennart berättade också om 
hur han upplevt sina sju år i Bifrost och vår loge med att ha fått 
nya vänner och kontakter.
Efter brödramåltiden hade logens Curator hälsningar från de brö-
der som inte är så pigga så de kan vara med på våra möten. Alla 
hälsar givetvis tillbaka och hoppas på bättring
Mästarbordets blommor fick Mats Wilhelmsson för sitt arbete 
som Mu under fyra år på ett fantastiskt bra sätt. Efter årsmötet 
lämnar Mats över ”stafettpinnen” till någon annan. Andra buket-
ten överlämnades till Arne Säll som alltid ställer upp och tjänstgör 
på vilken plats som helst även med kort varsel, denna kväll som 
ASM. Det är tur att vi har dessa bröder.
Kvällen avslutades traditionsenligt med kaffe och lottdragning. 

Referent Per-Olof Svensson

Från vänster Mats Wilhelmsson, fadder, Jonas Hagström, rec. 
Jonny Hasselström, rec. Olof Westerlund, fadder, Jan Sellman, 
M, Lennart Eriksson, rec. och Åke Rudolfsson, fadder.

  Odinsal Uppsala27

säkra händer förhöjde upplevelsen och vi är glada över att äntligen 
ha en egen Dirigent. Talet till Orden framfördes av Ola Lindström 
som på ett inlevelsefullt sätt berättade om hur goda föresatser 
ibland kan komma på skam, trots att man bestämt sig för annat.
Några av oss sågs sedan på stan där vi kunde njuta av en skarp 
laserstråle som symboliskt, men med all önskvärd tydlighet, 
demonstrerade prismats ljusbrytande egenskaper. Detta genom 
att en tydlig färgskala har projicerats på Universitetsbiblioteket 
Carolina Redivivas imponerande fasad. Vi förundrades över att 
Bifrostorden representeras på detta magnifika sätt. Den verkliga 
bakgrunden är dock Ångströms-jubiléet som firas under stadens 
evenemang ”Allt ljus på Uppsala”.

    

Vi börjar logeåret med en Grad II, som många av oss tycker har 
det allra viktigaste budskapet. Håkan Marklund berör i sitt tal till 
Orden, ”vad händer vid sidan av logemötena”, Bågen, stipendiater 
och inte minst lånet av varandra, när familjen sitter hemma och vi 
går till logemötet. Mästaren tog lämpligt nog upp ämnet vänskap 
och gjorde några reflektioner kring vad vänskap är jämfört med 
bekantskap. Kvällen var 
som vanligt trevlig och 
flera av oss diskuterade 
vilka loger vi ska besöka 
detta år.

Mikael Sjölander

Från vänster Måns Reic-
henwallner, M Thomas 

Hellsten, Göran Östbrink

 Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Tisdagen den 27 januari 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 39
 Recipiender: Måns Reichenwallner och Göran Östbrink
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     Faktaruta
 Loge utan reception med parentation
 Datum: Onsdagen den 19 november 2014
 Antal besökare: 30
 Gäster: ExM Torsten Wohlin, 4 Valhall och Björn    
 Torstenius, 5 Åsagård

Efter kapitlet iordningsställdes kapitelsalen för parentation. Lo-
gen hade detta år drabbats av två brustna länkar vilket kom både 
hastigt och fullständigt överraskande. Ingen av de avlidna bröder-
na hade visat några som helst tecken på ohälsa, därför kändes det 
extra tungt att bevista detta tillfälle. Vid den efterföljande brödra-
måltiden berättade Rikstingsgeneralen Björn Torstenius hur långt 
man kommit i planeringen gällande 2015 års Riksting. Björn tack-
ade 29 Rosheim för att vi varit duktiga på att köpa rikstingslotter. 

Fingal

  Rosheim Norrtälje29

  

 Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad
 Datum: Onsdagen den 17 december 2014
 Antal besökare inkl recipiend: 34
 Recipiender: Frank Wåhlgren, Sebastian Zander, 8   
 Manheim, Lennart Eriksson, Håkan Holgersson, Owe   
 Lundberg och Göran Stiléus, 29 Rosheim, Börje Larsson, 
 32 Runrike
 Gäster: Axel Sandeberg, 8 Manheim, M Bernt Carlsson,   
 ExM Mattias Boldt och Lennart Lantz, 32 Runrike

Övre raden från vänster M Bernt Carlsson, Börje Larsson, Len-
nart Eriksson, Håkan Holgersson. Nedre raden Owe Lundberg, 
Frank Wåhlgren, TjM Anders Ekström, Sebastian Zander, Göran 
Stiléus

Trots att det bara var några få dagar kvar till det stora julfirandet 
hade en god samling bröder valt logelivet framför julstöket i hem-
met. Hedervärt. 
Sju bröder blev befordrade, utrustades med nya gradband och fick 
äntligen ett av dom breda banden om halsen. Tyvärr tillät inte ti-
den bröderna från Manheim att stanna till brödramåltiden. 

Kvällen bjöd på en uppsluppen stämning, detta till trots, och vi 
övriga kunde låta oss väl smaka. Till kaffet förrättades lotteridrag-
ningen.

     Faktaruta
 Grad V: Trohetens Grad
 Datum: Fredagen den 16 januari 2015 
 Antal besökare inkl. recipiender: 36
 Recipiender: Kenneth Holgersson, Dieter Stegelbäck och   
 Anders Stålhammar, 29 Rosheim, Lennart Lantz, 32 Runrike
 Gäster: ExOM Göran Kimell, Olavi Ollikainen, 4 Valhall, M   
 Tomas Hellsten, Tommy Lundin, 27 Odinsal, M Bernt   
 Carlsson, Matti Aaltonen, Gunnar Westling, 32 Runrike

Logen hade den stora glädjen att hälsa många gäster. Det var ex-
tra roligt att kunna hälsa två bröder från vår fadderloge, Valhall, 
samt två bröder från 27 Odinsal i all synnerhet som de kom utan 
någon recipiend. När nu recipienderna nått till den högsta graden 
inom grundloge, och att det innebär att alla ursäkter för att inte 
komma på logekvällarna därmed är undanröjda, mottogs med stor 
fattning. Göran Kimell höll talet till Orden vävde in lite ny infor-
mation om det stundande Rikstinget. Då logekvällen var förlagd 
till en fredag gjorde det inte så mycket att klockan blev ganska 
mycket innan siste man lämnade lokalerna.

Fingal

Från vänster M Gunnar Holmsten Kenneth Holgersson Anders 
Stålhammar Dieter Stegelbäck Lennart Lantz M Bernt Carlsson

     Faktaruta
 Grad III: Kunskapens Grad
 Datum: Måndagen den 24 november 2014
 Antal besökare inkl. recipiender: 20
 Recipiender: Gunnar Johansson, Rodney Persson och   
 Kurt Malmgren

Från vänster M 
Göran Persson, 
Gunnar Johans-
son, Rodney 
Persson och 
Kurt Malmgren

Årets sista grad-
givning blev 
trevlig och minnesvärd. Tre av logens totalt fyra med goda meri-
ter för att upphöjas till Grad III valde att ikläda sig Ordens Grad 
III med det gula bandet. Trots vår inte alltför månghövdade skara 
så var de tjänstgörande bröderna fulltaliga så ersättarna kunde i 
godan ro avnjuta recipiendernas fortsatta vandring och förkovran i 
bästa bifrostanda. Under M Göran Perssons ledning i en alltid väl-

  Torgrim Hudiksvall30

     Faktaruta
 Loge utan reception samt installation.
 Datum: Måndagen den 2 februari 2015.
 Antal besökare: 23
 Gäst: OSM Lars-Erik Furuskog

Mästaren Göran Persson förkunnade logen öppen och bringade 
bröderna sin välkomsthälsning varefter IL Bo Sjöberg påkalla-
de uppmärksamheten och förkunnade att logen hade glädjen att 
gästas av OSM Lars-Erik Furuskog som nu hedrade ”Sveriges 
nordligaste loge” med sin närvaro. Ett för oss mycket ärofullt och 
uppmuntrande deltagande. Logen 30 Torgrim startade således sitt 
verksamhetsår på bästa sätt.
Därefter följde avtackning av under föregående år tjänstgörande 
bröder. Lars Lindblom avtackade M Göran Persson för det år som 
varit. OSM återinstallerade Göran Persson som Mästare i ämbetet 
för år 2015, samt hedrade fyra bröder för lång och trogen tjänst 
med Logernas Belöningstecken. Mästaren offentliggjorde däref-
ter tjänstgörande bröder för 2015.

Efterföljande brödramåltid som dagen till ära serverades av tre 
paranta damer ur damlogen Heidrun, höjde sig långt över all för-
väntan. Dessutom underhållning av vår egen trubadur Karl-Erik 
Karlsson. Vad kan man mer begära?  Lotteriet leddes som alltid av 
vår Skattmästare Kurt-Axel Lindström, försäljare som han alltid 
varit gnetande in den sista kronan av pungslagna bröder i sam-
band med att kaffet avnjöts.

Sören Molander

möblerad och stämningsfull kapitelsal skapades, steg för steg, den 
genuina känslan av den höga rymd som skall omge recipienderna 
vid högtidliga tillfällen. 
Efter sedvanliga gratulationer av de upphöjda bröderna bänkade 
sig samtliga vid ett väldukat bord för brödramåltiden. ExM Jörgen 
Wåhlander hade iklätt sig rollen som ceremonimästare vid målti-
den vilket han förvaltade med stor heder. Bifrostbröder av Grad I 
svarade för serveringen och osedvanlig god underhållning varför 
kvällen blev extra minnesvärd och berikande för logens medlem-
mar. 

     Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad 
 Datum: Fredagen den 14 november 2014
 Antal besökare inkl. recipiender: 26
 Recipiender: Christer Lind, Jens Persson

Sittande 
Christer 

Lind, OL 
Bo Löf-

gren, Jens 
Persson. 
Stående: 

M Gordon 
Hygreus

Logen be-
söktes av 
O r d e n s 
Lagman Bo Löfgren som tillsammans med Mästaren i 23 For-
sete förgyllde kvällen. Bröder från 17 Grimner, 18 Mjölner och 23 

  Rimfaxe Helsingborg31

Forsete hedrade logen med sin närvaro. Då Skrivaren recipierade 
fick Skattmästaren fylla två stolar. Göran Evaldssons hustru hade 
skänkt en ”gottiskorg” till lotteriet och bakat delikata kakor som 
avnjöts till kaffet, tack Ingrid. 

Olle Bergqvist

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad med installation
 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 19
 Recipiend: Jacob Nienhuysen
 Gäst: OK Christer Smedh

Recipienden och övriga gäster lyssnar eftertänksamt på OK:s tal

Efter både kopernikanskt nyår och avslutat årsmöte, var det även 
dags att vända blad i logen 32 Runrikes tideräkning. Detta i form 
av gradgivning med Mästarinstallation.
Som alltid är det trevligt att se vår loge och Orden växa och ut-
vecklas. Därför var det trevligt att under gradgivningen få glädjen 
att pröva och utöka brödraskaran med den nye brodern Jacob Ni-
enhuysen. 
Vi hälsar honom varmt välkommen och det finns förhoppning om 
att vi ska få se honom på en särskild plats i direktoriet framöver 
(men säg inget till honom än). 
OK Christer Smedh förrättade återinstallationen av Bernt Carls-
son som M. Direktoriet är i övrigt i stora delar detsamma, med 
förändringarna att Börje Larsson tillträder som FSM och Andreas 
Lagerlöf som FV. Vid gradgivningen uppvaktades Kjell Persson 
med Veterantecknet och Gunnar Westling (YL) samt Jan Lindell 
(S) tilldelades Logernas Belöningstecken.
I sitt installationstal lyfte M fram tre fokusområden för årets verk-
samhet. Det första är behovet att utöka logens brödraskara. Det 
krävs för att bemanna ett stabilt direktorium och att logen inte 
vara så känslig vid enstaka bröders frånvaro. På propå från hy-
resvärden kan logen behöva byta dag för sina sammankomster. 
Ett viktigt arbete blir därför att identifiera vilken veckodag som 
passar bröder och verksamheten bäst. Slutligen kommer en lokal-
kommitté att utses, för att undersöka möjligheterna att finna en 
mer ändamålsenlig och geografiskt centralt placerad ordenslokal.
Brödramåltiden intogs som vanligt i varm atmosfär, med många 
delade anekdoter och glada skratt. OK höll talet till Orden och 
uppehöll sig i detta kring Ordens utveckling. M tog själv till orda 
i talet till logen och recipienden och betonade då styrkan av logen 
som nätverk, genom att allt som sägs inom logen stannar där. Va-
let vem som skulle hålla recipiendernas tacktal var ganska enkelt 
denna gång. Jacob klarade dock av att avrunda måltiden på ett 
föredömligt sätt.
Tack alla för en trevlig kväll!

Mattias Boldt, Referent

  Runrike Täby32
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     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Torsdagen den 27 november 2014
 Antal besökare inkl. recipiender: 39
 Recipiender: Nils-Ragnar Samuelsson, Bengt Håkansson,  
 Alexander Airosto
 Gäster: OSM Lars-Erik Furuskog, OSSM Nils-Gunnar   
 Johnsson, OH Jon Asp. Harri Airosto, Lars Bielke von Sydow,  
 Stig Haraldsson, Rune Melin, Tommy Oscarsson, samtliga   
 10 Withala, SLM Thomas Johnsson, M Jens Östling, Fredrik  
 Arebark, Ingvar Axelsson, Andreas Axen, Leif Breidmar,   
 Tommy Karlsson, Kurt Friberg, Karl-Oskar Gustavsson, Owe  
 Hansson, Lennart Hedbrandh, Stefan Södergren samtliga 26  
 Vanadis

Från vänster Nils-Ragnar Samuelsson, Alexander Airosto, Bengt 
Håkansson och LM Sten Sjödahl.

Det blev en fantastisk kväll för 34 Linneus, eftersom det var för-
sta gången vi kunde genomföra en gradgivning i Grad II. Vi hade 
många gäster vilket uppskattades mycket av oss. Dessutom hjälp-
te några bröder från Withala till med den lyckade gradgivningen. 
Vi har aldrig tidigare varit så många deltagare på gradgivning de 
två år vi har funnits.M Sten Sjödahl informerade att två bröder fått 
Grad III senaste månaden och att två bröder kommer att erhålla 
Grad IV om en vecka. 
Han uppmanade också insatser för att öka brödraskaran i logen. 
Vi kommer att ha julfest den 12 december tillsammans med Lin-
neorna. I januari 2015 blir det årsmöte och en gradgivning Grad 
I. Vi kommer också att vara värdloge för Grad VII storlogen Go-
theim. M Jens Östling Vanadis hälsade alla välkomna att besöka 
Karlskrona.

Under brödramåltiden tackade OSM för en fantastiskt fin gradgiv-
ning, han uppskattade också den fina lokal som vi nu har. Han be-
rättade att man jobbar med att försöka bilda en ny loge på Värmdö. 
Brödravården är viktig för att hela Orden skall utvecklas, liksom 
att alla medlemmar blir engagerade i uppgifter inom logen, där det 
är möjligt. Nya Mästare skall utses för nästa år.
M Sten Sjödahl talade om symboler i en historisk återblick i sitt 
tal till recipienderna.

Recipienderna tackade för att de fått vara med om dagens grad-
givning och gemenskap. Rune Melin, Withala, har stort intresse 
för släktforskning och berättade om Linnés koppling till Krono-
berg m.m. OSSM uppmanade de yngre bröderna i församlingen 
att ta vara på möjligheten att påverka verksamheten i den riktning 
de önskar och forma en loge som de vill ha den inom våra ramar

  Linneus Växjö34

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad
 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 21
 Recipiend/fadder: Adam Airosto/ Alexander Airosto
 Gäster: Anders Kling, Harri Airosto 10 Withala

Alexander Airosto, Adam Airosto och  M Sten Sjödahl

Även denna gång hade vår Mästare Sten Sjödahl glädjen att få 
hälsa en ny broder välkommen i vår Orden. Vår nya medlem kän-
de sig välkommen i vår krets, det gav han uttryck för i sitt tacktal. 
Han är en aktiv person både i yrkeslivet och på fritiden och kom-
mer säkert av vara en framtida resurs i vår verksamhet.
Sten hälsade också våra gäster från 10 Withala välkomna, Anders 
Kling ställer troget upp och fotograferar vid våra gradgivningar, 
vilket vi tackar för, och Harri Airosto fick nu se sin andra släkting 
bli antagen i vår krets bara på några månader. Harri påpekade att 
han var äldst med sina 66 år, utav släkten och det var det ingen 
som tvekade på. Som vanligt hade några av Withalas bröder ställt 
upp och hjälpte oss genomföra gradgivningen.
M Ingemar Dalsjö Withala, hälsade oss välkomna till Vetlanda 
den 20 februari, då det blir installation av ny Mästare där. Det blir 
sommarloge även i år i Withala, lördagen efter midsommar. LM 
Sten Sjödahl betonade fadderns stora betydelse.
Tre av våra till åren yngsta bröder arrangerar en öppen informa-
tionskväll den 10 mars för att förhoppningsvis locka till oss fler 
medlemmar på sikt. Storlogen Gotheim har en Grad VII givning i 
vår lokal den 21 mars.
Vid brödramåltiden talade Ingemar Dalsjö till vår Orden, och det 
förtroende vi fått av den som föreslagit oss till Bifrostorden, man 
får hela tiden nya intryck och kunskaper om man är uppmärksam 
vid våra gradgivningar. En speciell hyllning och gåva till Anne-
Helene Skjutare för maten avslutade  den trevliga kvällen.

Hans Bild

Mästarbordets blommor gick till Åke Berntsson som både var 
Skrivare, Dirigent och lagade maten för kvällen. Med maten hade 
han hjälp av Anne-Helene Skjutare. M Sten aslutade med att tacka 
alla.

Hans Bild

7 Junehus, Jönköping - Ny Mästare Jörgen Steén
Sex loger har när tidningen når Dig, fått sina nya Mästare 
installerade. Redaktionen har traditionsenligt bett dessa 
att kort berätta om sig själva och om sina mål, visioner och 

intentioner med sitt nya Mästareämbete. Av utrymmesskäl 
presenterar vi ett Mästarebyte i detta nummer, 7 Junehus. 
De övriga fem presenteras i nr 2 av Bifrosttidningen.

I logen 7 Junehus i Jönköping har ny Mästare installerats. 
Jan-Ove Lipponen har efter tre förtjänstfulla år överläm-
nat mästarklubban till mig. Jag ska därför berätta lite om 
mig själv. Jag vill framföra mitt 
djupaste tack till bröderna i Ju-
nehus för det förtroende som 
överlämnats till mig att leda en 
så gammal anrik loge. Vi har 
funnits sedan 1928 och flera 
Mästare har passerat revy och 
många av dessa har haft tunga 
uppdrag i Ordensdirektoriet. Så 
vi har en gedigen historia. 

Då jag nu har uppnått pensions-
åldern har jag bestämt mig för 
att ta mig an rollen som Mästa-
re. Ett ansvarsfullt och förplik-
tigande uppdrag. Jag sysselsät-
ter mig också med en del annat 
på min nyvunna fritid och helt 
har jag inte släppt jobbet, nu 
hos ett kundföretag som ville 
använda mina färdigheter inom 
logistikbranschen. Att anta 
uppdraget ser jag som ett till-
fälle att ägna mig åt brödravård 
i Bifrost. Jag ska verka för att sta-
bilitet och Junehusanda ska råda i vår loge. Det ska vara 
trevligt att gå på loge och träffa entusiasmerade bröder. 

Jag recipierade för 24 år sedan och blir snart veteran, en 
förhållandevis kort period men jag är stolt över åren inom 
vår Orden. Jag har den filosofin att om man ska vara med i 
en förening ska man på något sätt vara aktiv. Det har jag va-
rit med att arbeta i direktoriet långt mer än häften av mina 
år i Junehus.  
Jag har tjänstgjort som Skrivare, ett fantastisk ämbete ef-
tersom det ger väldigt mycket kontakt med bröderna inom 
logen. Jag har också varit IL, ASM och FSM, samt FV i 
storlogen Gotheim sedan 2011. När jag recipierade i Ju-
nehus var Ingvar Larsson Mästare. Ingvar har gått ur tiden 
men jag minns som vore den igår den aprildag 1991 när jag 
blev en bifrostbroder. Jag tänkte aldrig att jag själv skulle 
bli aktuell för ämbetet. 
Vid min installation nämnde jag att jag under åren har erfa-
rit två viktiga saker -  reflektion och perspektiv. Det kände 
jag redan när Ingvar förde oss framåt i vår loge, därefter 
Charles Sundqvist, Sven-Olof Wilhemé, Carl-Erik Grahn, 
Anders Danielsson, Mikael Geiron och Jan-Ove Lipponen 
som alla verksamt har bidragit med det som jag har uppfat-
tat som reflektion och perspektiv. Jag har arbetat tillsam-

mans med Carl-Erik, Anders och Jan-Ove och ingått i deras 
respektive direktorium. För mitt arbete har jag belönats med 
ett hederstecken som jag bär med stolthet. 

Jag bor i Bankeryd utanför Jön-
köping med min hustru, Chris-
tina, har en son som bor och ar-
betar i Malmö och ägnar också 
mycket tid till musiken och 
spelar ihop med några gamla 
kompisar i ”The Retired Spot-
lights” – ett band som vi star-
tade som unga men som legat i 
träda tills nu. 

Fredagen den 30 januari var 
Junehus samlad till Grad I. 
Efter receptionen följde instal-
lationsritus av den av OSM 
utsände; brodern, vännen och 
tillika OSSM Nils-Gunnar 
Johnsson. Jan-Ove löstes från 
sitt uppdrag och jag ledsagades 
fram till Mästarbordet av vår 
IL, Dan Bäckman. En stor upp-
slutning av bröder fyllde vår 
fina kapitelsal för att övervara 
när Nils-Gunnar installerade 

den nye Mästaren, det vill säga 
mig. Det blev för mig mycket verkligt med en plötslig hu-
vudroll. Trots att jag hade försökt föreställa mig hur det hela 
skulle gestalta sig blir det någonting helt annat när man väl 
står där och lyssnar på vad som sägs, svär eden och därefter 
tar de stapplande stegen upp till mästarbordet och du har 
ingen aning om vad du ska göra. Det vet man så klart men 
allt är förvirring tills du hittar det rätta dokumentet, andas ut 
och slår ditt första klubbslag. Då är det igång och så ska det 
vara det närmaste året som Mästare.
 
OD med OSM myntade under fjolåret att brödravård är den 
förhärskande uppgiften i logearbetet jag nämnde också i 
mitt installationstal att rekrytering av nya medlemmar står 
på programmet. Nyförvärv är viktiga för vår tillvaro men 
också att vi förvärvar rätt bröder för vår Orden. Jag är stolt 
över mitt direktorium och att vi också har lyckats utse ersät-
tare. Det är min uppgift att entusiamera inte bara dessa äm-
betsmän men hela logen i vår strävan att återta en betydande 
position i Bifrostsverige. 
Jag vill önska hela Junehus lycka till och att vi, med våra 
nya fina lokaler, stadigt må förkovras och växa.

Broderligen
Jörgen Steén, Mästare logen 7 Junehus

Jörgen Steén, ny Mästare i 7 Junehus

Besök i logekapitel i storloge och grundloge 
är en av förutsättningarna för befordran till högre grad
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 MARS
 Dat  År  Loge  Namn

 APRIL
 Dat  År  Loge  Namn

 Maj
 Dat  År  Loge  Namn

 Jubilerande Bifrostbröder Personalia

Ordens Minnesfond
När Du eller logen vill hedra en bortgången broder 

Sätt in bidrag på plusgiro 19 99 71-3
Märk talongen med avs. namn, broder som ska hedras och ”Minnesfonden”

  Dat                                          Namn                                     Loge                        Grad

   Brustna länkar
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Två dagar in på det nya året 2015 kall-
lades en bifrostbroder i 10 Withala 
från sitt liv på jorden för att beträda 
bifrostbron. Nils Möller började då 
den vandring som leder till något som 
vi människor inte känner till eller har 
någon kunskap om. Brons väktare 
Heimdal påbjöd fri lejd för ännu en 
sann ljusets riddare. Broder Nils föd-
des i Ronneby den 25 mars 1923 och 
kom så småningom att ägna sig åt fri-
söryrket. I Vetlanda öppnade han egen 
salong efter att ha gått den långa vägen 
från ”tvålpojke” till frisörmästare. 

Den 19 april 1963 stod så Nils fram-
för Withalas legendariske M Gunnar 
Gustavsson och tog då sitt första steg 
inom den Orden som alltsedan dess 
betytt väldigt mycket för Nils. Person-
ligen betydde Nisse mycket för mig. 
Redan kort efter mitt inträde i Withala 
engagerade han mig i arbetet med re-

In Memoriam – Nils Möller, 10 Withala 

kvisitan och att bygga och ta ner den 
vid varje logekapitel. Detta betydde att 
jag snabbt kom in i logens gemenskap. 
Nisse skötte mycket av den mindre re-
kvisitan och Gud nåde den som lade in 

ljusen på fel hylla. För allt arbete med 
att iordningställa rekvisita fick han 
LHT. 

2006 erhöll Nils Grad X och tog där-
med säte i Rikslogen, som han besökte 
varje år så länge krafterna stod bi. 2013 
blev Nils jubelbroder och han fick ta 
emot utmärkelsen hemma hos sig av 
OH Jon Asp i sällskap med några Wit-
halabröder. Då pratades det Bifrost och 
många minnen dök upp ska Ni tro! 

Nu önskar vi att Nils får återförenas 
med sin Majken och att från sin him-
mel hålla ett öga på oss bröder som är 
kvar. Våra tankar är även hos hans dot-
ter och son som varit ett stort stöd och 
omtanke för Nils de sista åren. 

Må Du och Din Majken nu få vila i 
frid efter ett långt liv.

Sten

Nils Möller

2 70 Manheim Leif Holmström 
2 75 Midgård Göran Eriksson 
3 70 Carolus Håkan Forsberg 
4 50 Grimner Tommy Yngvesson 
4 80 Manheim Bengt Pettersson 
7 80 Gagnrad Lars Karlsson 
7 70 Midgård Claus Öberg 
7 50 Rimfaxe Thomas Archenholtz 
8 70 Midgård Christer Forsberg 
8 85 Runheim Yngve P O Eliasson 
8 85 S:t Örjan Allan Berkesten 
9 70 Withala Torbjörn Jonasson 
10 60 Solheim Hans Fredriksson 
11 60 Aroshus Lennart Öhrvall 
11 50 Carolus Mikael Ragén 
11 85 Junehus Berne Ståhl 
12 70 Solheim Christer Ericsson 
15 70 Carolus Rolf Jansson 
16 70 Alvheim Ulf Frödell 
16 70 Carolus Sven Karlsson 
16 50 Gungner Anders Svenningsson 
16 70 Manheim Roger Magnusson 
16 70 Righeim Jan Anders Forslund 
17 60 Eyrabro-H Bengt Johansson 
18 50 Withala Mikael Ritterwall 
19 95 Solheim Albert Trumars 
19 60 Valhall Torsten Wohlin 
20 75 Eyrabro-H Göran Wallbom 
20 75 Linneus Leif Petersson 
21 75 Carolus Donald Linder 
22 50 Manheim Jan Helmersson 
24 75 Norheim Tommy Albinsson 
24 70 Vesthav Arne Jensen 
25 80 Eyrabro-H Lars Blomberg 
27 70 Eyrabro-H Nilseric Ståhlberg 
27 70 Junehus Magnus Knutsson 
29 85 Runheim Kurt Olsen 
30 50 Gungner Per A Bågmark 
30 60 Torkild Mats Hyll 
31 60 Carolus Anders H Hallström 
31 80 Junehus Uno Kling 
31 50 Löfstad Göran Thoren 

1 60 Grimner Johan Lejon 
3 50 Rosheim Jonas Eriksson 
4 60 Gagnrad Sven-Erik Lönnberg 
8 50 Manheim Fredrik Kronby 
9 60 Åsagård Stig Hyddmark 
9 70 Norheim Evald Jönsson 
9 60 Vesthav Lerny Hermansson 
10 75 Alvheim Ingvar Edin 
10 80 Midgård Ingemar Gustafsson 
10 75 Runheim Ulf Nyberg 
11 75 Nicopia Per Söderberg 
11 60 Odinsal Sonny Angelkvist 
12 70 Righeim Thommie Persson 
13 70 Grimner Per-Olof Kreutner 
13 75 Rimfaxe Johnny Archenholtz 
13 75 Torkild Stig Schelin 
13 80 Torkild Rune Schlyter 
14 80 Manheim Lennart Wikström 
14 60 Runrike Staffan Söderbaum 
14 75 Valhall Jan-Gunnar Olsson 
17 50 Carolus Per-Anders Ljung 
20 50 Norheim Niklas Johansson 
22 60 Solheim Bert Andersson 
23 85 Rosheim Olof Malm 
24 70 Mjölner Jörgen Fellwing 
24 75 Solheim Lennart Nyqvist 
26 75 Åsagård Magnus Rumstedt 
26 70 Eyrabro-H Leif Andersson 
27 70 Carolus Alf Lundberg 
27 50 Danheim Mats Ekstrand 
27 50 Norheim Ulf Olofsson 
29 70 Rosheim Jan-Åke Juhlin 
    

1 60 Gungner Kent Hedberg 
2 85 Åsagård Yngve Strindholm 
2 60 Gondler Per-Olof Svensson 
3 50 Valhall Göran Ericsson 
4 85 Eyrabro-H Kurt Eriksson 
4 60 Nicopia Tony Friberg 

5 60 Gondler Tommy Rosqvist 
5 70 Löfstad Bengt Åke Gustavsson 
8 70 Aroshus Hans Carlsson 
8 60 Mjölner Christer Thunberg 
8 60 Norheim Göran Nilsson 
8 50 Runheim Johan Johansson 
9 70 Löfstad Lars-Erik Andersson 
11 60 Forsete Rolf Malmgren 
11 50 Runheim Joacim Torkelson 
12 70 Carolus Dick Klaw 
12 80 Junehus Jens Sedow 
12 70 Nicopia Kenneth Wiktorsson 
13 75 Manheim Max Felixon 
13 75 Vanadis Ove Rickardsson 
14 75 Grimner Sven-Olof Svensson 
14 70 Withala Per-Ola Andersson 
16 50 Mjölner Mikael Karlsson 
16 70 Norheim Björn Nilsson 
17 75 Alvheim Roger Pettersson 
17 60 Vanadis Peter Holmberg 
18 50 Gondler Kent Rudolfsson 
19 80 Norheim Per-Åke Hallberg 
20 70 Withala Ingemar Lönnborg 
23 80 Aroshus Stig Carlsson 
23 70 Aroshus Anders Randelius 
23 60 Righeim Kent Larsen 
23 75 Rosheim Ingemar Granholm 
24 85 Junehus Karl-Gustav Karlsson 
25 80 Löfstad Lars-Eric Andersson 
26 75 Nicopia Rolf Thorsell 
27 60 Odinsal Rolf Hellman 
27 90 Runheim Stig Ågren 
28 80 Valhall Stig Kjellin 
30 80 Grimner Ragnar Rydhage 
30 80 Midgård Nils Andersson 
31 80 Righeim Stig Stigenberg 
31 70 Vesthav Staffan Valinder 

 MAJ
 Dat  År  Loge  Namn

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

4 november     2014 Kenneth Alfredsson Withala IX 

10 november   2014 Jan-Eric Tjerngren Forsete IX 

16 november   2014 Bob Lund Manheim IX 

26 november   2014 Curt Christianzon Norheim IX 

8 december     2014 Olle Björck Norheim VI 

13 december   2014 Ulf Haraldsson Withala IX 

20 december   2014 Tore Stålebrand Vesthav IX 

30 december   2014 Stig Hjorth Åsagård X 

2 januari        2015 Nils Möller Withala X 

Nya Bifrostbröder           Grad I – Frihetens Grad                
 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2014-05-14 Lars G Eriksson Gagnrad 
2014-11-07 Philip Berggren Vesthav 
2014-11-21 Ronnie Gustavsson Solheim 
2014-11-21 Jan Johansson Solheim 
2014-11-21 Lennart Vieweg Solheim 
2014-11-28 Roger Sahlin Valhall 
2014-12-03 Jonas Gustafsson Eyrabro-H 
2014-12-03 Jakob Holm Eyrabro-H 
2014-12-03 Michael Kurkela Eyrabro-H 
2014-12-03 Peder Mårstad Eyrabro-H 
2014-12-03 Eric Murander Eyrabro-H 
2014-12-03 Bengt Stjärnqvist Eyrabro-H 

2014-12-04 Glenn Hansson Manheim 
2014-12-04 Johan Wegelius Manheim 
2014-12-05 Kim Landström Norheim 
2014-12-05 Jonas Lindblad Norheim 
2014-12-05 Lars Molin Norheim 
2014-12-05 Peter Storck Norheim 
2014-12-10 Fredrik Mejer Gagnrad 
2014-12-10 Fredric Sundell Gagnrad 
2014-12-11 Kenn Lundgren Runrike 
2014-12-12 Emil Isaksson Mjölner 
2014-12-12 Paul Pinato Mjölner 
2014-12-12 Jan Sergo Mjölner 

2015-01-29 Adam Airosto Linneus 
2015-01-29 Jacob Nienhuysen Runrike 
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 Dat    Namn  Loge Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

B efordrade bröder            Grad II – Vänskapens Grad
Grad II

2014-09-19 Magnus Hultman Vanadis 
2014-10-24 Anders Jonsson Gondler 
2014-10-24 Alf Karlsson Gondler 
2014-10-24 Leif Knutsson Gondler 

2014-11-13 Björn-Olof Allskog Åsagård 
2014-11-13 Lennart Lundberg Åsagård 
2014-11-27 Alexander Airosto Linneus 
2014-11-27 Bengt Håkansson Linneus 

2014-11-27 Nils-R Samuelsson Linneus 
2015-01-27 Göran Östbrink Odinsal 
2015-01-27 Måns Reichenwallner Odinsal 
2015-01-29 Håkan Jansson Alvheim 

Grad IIIB efordrade bröder            Grad III – Kunskapens Grad         

2014-10-24 Kurt Friberg Vanadis 
2014-10-24 Ola Nilsson Vanadis 
2014-10-24 Jan Preutz Vanadis 
2014-11-05 Tomas Sjöberg Carolus 

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2014-11-05 J-E Wennerstrand Eyrabro-H 
2014-11-21 Tomas Ekstam Grimner 
2014-11-21 Arne Erlandsson Grimner 
2014-11-24 Kurt Malmgren Torgrim 

2014-11-24 Rodney Persson Torgrim 
2014-12-30 Gunnar Johansson Torgrim 

Forts. på sidan 47

Grad IV
B efordrade bröder            Grad IV – Hoppets Grad         

2014-11-12 Agne Johnsson Gagnrad 
2014-11-12 Jan-Åke Olsson Gagnrad 
2014-11-14 Lennart Nyqvist Solheim 
2014-11-14 Fredrik Arebark Vanadis 
2014-11-14 Hans Berthilsson Vanadis 
2014-11-14 K-O Gustavsson Vanadis 
2014-11-14 Stefan Södergren Vanadis 
2014-11-21 Michael Bohman Löfstad 
2014-11-21 Peter Ekstedt Löfstad 
2014-11-21 Henrik Wärn Löfstad 
2014-11-26 Joakim Devilde Forsete 
2014-11-26 Bengt Fernerud Forsete 
2014-11-26 Torbjörn Lundström Forsete 
2014-11-28 Bo Andersson Danheim 
2014-11-28 Lars Ståhlberg Danheim 
2014-11-28 Håkan Flensburg Mjölner 
2014-11-28 Sten Holmberg Mjölner 
2014-11-28 Johny Johansson Mjölner 

2014-11-28 Lars-Göran Persson Mjölner 
2014-11-28 Sven-Eric Persson Mjölner 
2014-11-28 Thomas Johansson Rimfaxe 
2014-12-04 Hans Bild Linneus 
2014-12-04 Zoltan Tihanyi Linneus 
2014-12-04 Magnus Axelsson Withala 
2014-12-04 Peter Bågestam Withala 
2014-12-04 Torbjörn Hägg Withala 
2014-12-04 Christopher Sjöbeck Withala 
2014-12-12 Nils Bergström Grimner 
2014-12-12 Lars-Henrik Jansson Grimner 
2014-12-12 Anders Johannesson Grimner 
2014-12-12 Krister Karlsson Grimner 
2014-12-12 Ragnar Rydhage Grimner 
2014-12-12 Kim Sandeen Grimner 
2014-12-12 Peter Sjöberg Grimner 
2014-12-12 Per-Ove Joelson Midgård 
2014-12-14 Mikael Bergqvist Runheim 

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2014-12-14 Björn Tilly Runheim 
2014-12-17 Frank Wåhlgren Manheim 
2014-12-17 Sebastian Zander Manheim 
2014-12-17 Lennart Eriksson Rosheim 
2014-12-17 Håkan Holgersson Rosheim 
2014-12-17 Owe Lundberg Rosheim 
2014-12-17 Göran Stiléus Rosheim 
2014-12-17 Börje Larsson Runrike 
2014-12-19 Tommy Eriksson Gondler 
2015-01-09 Lennart Eliasson Gungner 
2015-01-09 André Hedlund Gungner 
2015-01-09 Jarl-Åke Hugosson Gungner 
2015-01-09 Christer Lindell Gungner 
2015-01-09 Robert Martinsson Gungner 
2015-01-09 Bengt Segerblom Gungner 
2015-01-09 Peter Mickelsson Löfstad 

Grad VB efordrade bröder            Grad V Trohetens Grad         

2014-01-22 Thomas Barge Forsete 
2014-11-14 Anders Ekström Runheim 
2014-11-14 Magnus Nyström Runheim 
2014-11-14 Carl Söderberg Runheim 
2014-11-20 Michael Bernzon Nicopia 
2014-11-20 Patrik Fernlund Nicopia 
2014-11-20 Jan Gustafsson Nicopia 
2014-11-20 Kenth Sundqvist Nicopia 
2014-11-27 Bo Jonsson Alvheim 
2014-12-10 Stefan Carlquist Torkild 
2014-12-10 Peter Hyll Torkild 
2014-12-10 Fredrik Ideborg Torkild 
2014-12-10 Rolf Palm Torkild 
2014-12-10 Lars (Erik) Pettersson Torkild 
2014-12-10 Lars Stensborg Torkild 
2015-01-09 Hans Andersson Grimner 

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2015-01-09 Jan Björnholm Grimner 
2015-01-09 Thomas A Gustafsson Grimner 
2015-01-09 Göran Karlsson Grimner 
2015-01-09 Per-Gunnar Pettersson Grimner 
2015-01-09 Ken Stenman Grimner 
2015-01-09 Oskar Strandberg Grimner 
2015-01-09 Urban Thorstensson Grimner 
2015-01-16 Kjell Borg Löfstad 
2015-01-16 Niklas Karlsson Löfstad 
2015-01-16 Jan Pettersson Löfstad 
2015-01-16 Lars Saxholm Löfstad 
2015-01-16 Hans Algback Mjölner 
2015-01-16 Jan Gustavsson Mjölner 
2015-01-16 Benny Wiklund Mjölner 
2015-01-16 Mikael Eriksson Norheim 
2015-01-16 Peter Jonsson Norheim 

2015-01-16 Anders Söderström Norheim 
2015-01-16 Michael Steiner Norheim 
2015-01-16 Thomas Svensson Norheim 
2015-01-16 Kenneth Holgersson Rosheim 
2015-01-16 Anders Stålhammar Rosheim 
2015-01-16 Dieter Stegelbäck Rosheim 
2015-01-16 Lennart Lantz Runrike 
2015-01-23 Kristoffer Eneman Vanadis 
2015-01-23 Stefan Hedén Vanadis 
2015-01-23 Magnus Löfdahl Vanadis 
2015-01-23 Niklas Svensson Vanadis 
2015-01-30 Peter Alvhed Midgård 
2015-01-30 Peter DuRietz Midgård 
2015-01-30 Joakim Sandin Midgård 

B efordrade bröder            Grad IX Vishetens Grad         Grad IX

2014-11-14 Kjell Kvidal Alvheim 
2014-11-14 Ulf Söderlund Aroshus 
2014-11-14 Bengt Salomonsson Carolus 
2014-11-14 Thomas Karlsson Eyrabro-H 
2014-11-14 Douglas Lindahl Eyrabro-H 
2014-11-14 Lars Sahlberg Eyrabro-H 

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2014-11-14 Christer Thörnberg Eyrabro-H 
2014-11-14 Carl-Eric Engström Solheim 
2014-11-21 Bo Österdahl Åsagård 
2014-11-21 Göran Folke Manheim 
2014-11-21 Bertil Klang Manheim 
2014-11-21 Gustaf Hellström Nicopia 

2014-11-21 Nils-Bertil Nilsson Torkild 
2014-11-21 Börje Sjöblom Torkild 
2014-11-21 Åke Söderman Torkild 
2014-11-22 Fredric Björk Gungner 
2014-11-22 Lars G Nilsson Gungner 
2014-11-22 Sven-Åke Kristensson Mjölner 
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2014-04-11 Lars Dellsäter Eyrabro-H 
2014-04-11 Kjell-Arne Isulv Eyrabro-H 

B efordrade bröder            Grad VII Sanningens Grad         Grad VII

Anmäl Dig till Rikstinget!
Inbjudan i mitten på tidningen



Posttidning B
Bifrostordens kansli

Gotlandsgatan 44   116 65 STOCKHOLM
Begränsad eftersändning. Vid definitiv eftersändning 

återsändes tidningen med ny adress

BIFROSTORDEN

En tidlös sammanslutning
för Mänskliga Värden

Bifrostorden är en svensk orden, instiftad
1925. Den är i sig en tidlös sammanslut-
ning, men i ordenssammanhang ses den
som en ung och modern orden.

Bifrostorden står öppen för varje man, som är
känd för ett hederligt och aktningsvärt leverne.
Inget avseende fästes vid om man är svenskfödd
eller invandrare.Av var och en fordras ärlighet,
pålitlighet och en god vilja.

Broderskapets och jämlikhetens grundidéer
är utmärkande för Bifrostorden och därför
välkomnas män ur alla samhällsklasser och
yrken.

Bifrostorden vill se sina medlemmar
utvecklas till goda och uppriktiga män-
niskor med ansvar för medmänniskor och
med tolerans för oliktänkande.

Bifrostordens ideologi redovisas öppet och
faställdes i Ordens grundlag år 1925 och är
alltjämt gällande och lyder:

Orden ska befrämja utbredandet av en
sund livsåskådning.
Orden ska bereda sina ledamöter tillfälle
till sällskaplig samvaro.
Orden ska bedriva hjälpverksamhet.

Detta betyder konkret:

att Orden i sin verksamhet vill försöka ge
sina medlemmar lust till personlig utveck-
ling, förmåga till eftertanke, ökad själv-
känsla och stärkt socialt medvetande. Men,
och detta är viktigt, Orden överlämnar till

den enskilde medlemmen att lösa sina
religiösa och politiska ställningstagan-
den utanför ordensarbetet.

att Orden i sin hjälpverksamhet ska
bidra till en mänskligare tillvaro för
Ordens medlemmar och våra medmän-
niskor, samt att ekonomiskt stödja pro-
jekt av kulturell eller medmänsklig art.

Bifrostorden bedriver lokalt sin verk-
samhet i s.k. loger. Loge sammanträder i
regel en gång per månad, med undantag
för sommarmånaderna. Dessa möten
genomförs enligt fastställda ritualer.
Dessa ritualer är kända endast för den i
respektive grad invigde. Meningen med
detta är att gradgivningarna ska bli fina
upplevelser för den sökande brodern.
Syftet med gradgivningarna är att Orden
på ett stegvist och logiskt sätt vill fram-
ställa sitt budskap.

Sammanträdets första del präglas av
högtidlighet och allvar enligt en ritual,
medan den andra delen uppfyller kravet
“att bereda ledamöterna tillfälle till säll-
skaplig samvaro” och består av sam-
kväm där måltid och ibland underhåll-
ning ingår.

Utöver de programenliga sammankom-
sterna ordnas klubbaftnar, utflykter och
studiebesök i logens regi. Åtminstone en
gång om året ordnas i Ordens regi festlig-
het till vilken även medlemmarnas damer
inbjuds.
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