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Ordensbröder och alla andra läsare av 
vår tidning!

Allhelgonahelgen har passerat. Den 
helg som jag personligen tycker är en 
av de finaste. Den får oss att stanna 
upp och fundera. Fundera och minnas 
de som gått före oss. Vi tog ett par av 
våra barnbarn och gick till kyrkogår-
den, där vi tände ljus på mina föräldrars 
grav. Något som de allra flesta gjorde 
denna dag. Otroligt vackert och stäm-
ningsfullt och otroligt mycket folk på 
kyrkogården.

Jag har också ett par personer i min 
närhet som gått bort och det gör att man 
känner hur sårbar man egentligen är. 
Bifrostorden lär oss att ta tillvara på det goda och att vi skall vara rädda 
om varandra. Vi vet inte hur länge vi får vara med.

Bifrostorden står för väldigt mycket gott och vi kan se att detta får ringar 
på vattnet. Många loger har under hösten recipierat väldigt många nya 
bröder och det är fantastiskt trevligt. Det är ju helt i linje med våra mål-
sättningar för Orden. Jag vet att det också arbetas hårt i logerna för att 
även behålla bröderna. Man tar väl hand om dem och man arrangerar 
mycket aktiviteter vid sidan om gradgivningarna. Det är ett bra sätt att öka 
trivseln och samhörigheten. 

Ordens hjälpverksamhet blir bara större och större. Vi hade en fantastisk 
soaré i Örebro, med många duktiga stipendiater. Stipendier som delades 
ut kommer från en av våra stiftelser, nämligen Ruby och Lars Ullmans 
stiftelse. Vi delar även ut stipendier i andra sammanhang och det är 
mycket uppskattat. Ta del av vad som är skrivet av Ordens Curator på 
annan plats i tidningen.

När denna tidning kommer ut har Bifrostdamerna invigt en ny loge och 
det är alltid en riktigt stor högtid. Damlogen Galatea har sett dagens ljus 
i Karlskrona och vi Bifrostbröder önskar dem givetvis stort lycka till och 
hoppas på stor framgång. Damerna rider just nu på en framgångsvåg.

Jag hoppas att ni alla kommer att få en skön och avkopplande jul och 
nyårshelg. Det är många som är ute och reser, så var försiktiga i trafiken. 
Jag ser fram mot att vi hörs igen på nyåret 2016. Så jag önskar er alla en 
riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

Vi bifrostare har det bra, vi har varandra.
Lasse Furuskog, OSM

OSM har ordet

Ta lärdom av vår Orden – 
Var rädda om varandra!
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Vänta inte till sista manusdag med 
att skicka in referat!
Respektera manusstoppet!

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

Sänd Er text via e-mail:
redaktionen@bifrostorden.se

Bifoga texten som en Word-fil. 
Slå  bara returer (Enter) när Du vill 
ha ett nytt stycke. 
Skriv inte direkt i mail- programmet!
Skriv logens nummer och namn i 
ämnesrutan i mailprogrammet.
Bilder bifogas,”råa” som JPG-filer. 
Påverka inte själv i bilderna.
Ta helst inga bilder med mobilen!

Skrivregler 
för Ordens 
Referenter. 
Finns på 
portalen som 
PDF-fil.

Manusstopp:  7 februari 2016
I brevlådan:      Senast vecka 9

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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OBSERVERA! Det är kort tid för anmälan och betalning till 

årets Riksting! Vänta inte. Anmäl Dig nu! Inbjudan i tidningen.

I detta nummer följer som bilaga en historieskrift författad av Runheimsbrodern 

Astor Baldesten. Den 8-sidiga bilagan kan tas loss från tidningen och 

därmed användas i egna logesammanhang.

Stockholmslogerna bjuder in till Bifrostordens Riksting
Aktiviteter utanför logearbetet – Logerapporter – BDR rapporterar – Personalia 

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

16 Runheim, Järfälla
Golfmästerskap den 12 september 2015
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Deltagarna i Runheims golftävling

BIFROST

BIFROST

Forts. på sidan 6

Format och priser

Utgivning och materialdagar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nå en intresserad 
målgrupp genom 
vår ordenstidning

Logen 5 Åsagård

kansliet@bifrostorden.se

Nr Till läsare Manusstopp  Ansvarig temasidor
Nr 1 Vecka 9  7 februari  27 Odinsal, Uppsala
Nr 2 Vecka 24 15 maj   10 Withala, Vetlanda
Nr 3 Vecka 42 18 september  20 Vesthav, Göteborg
Nr 4 Vecka 50 13 november  16 Runheim, Järfälla
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Runheims och Modgunns mixedtävling i golf spelades 12 septem-
ber på Viksjös nio-hålsbana. Sex par ställde upp och det blev en 
jämn uppgörelse. Vi var fem bröder från Runheim och fyra systrar 
från Modgunn.
Tävlingen tog 1,5 timme och avslutades med en gemensam god 
lunch med prisutdelning.
Tack till broder Roland för bilderna. Han följde oss hela tiden. 
Han spelar inte golf men vi lärde honom en hel del om det ädla 
spelet, så han ställer säkert upp nästa år.

Resultat:
1. Lilian och Ulf Kyrk 34 slag
2. Marianne Håkansson och Finn Hultman 35
3. Margareta och Lars Sundh 36
4. Inger Norberg och Tomas Hultman 37
5. Britt-Louise Hultman och Ulf Håkansson 40
6. Margareta och Gösta Pettersson 41

Vinnare av 
pokalen Lilian 

och Ulf Kyrk

Ulf Håkansson 
var den enda 
som träffade 
greenen och 
blev närmast 
hål. Vi ses igen 

nästa år med 
ännu fler golfare 
i tävlingen

Finn  Hultman 

Som arrangör 
måste man jobba 

med resultaten 
mitt i maten

17 Grimner, Oskarshamn
Bifrost-seniorerna
Höstupptakten för Bifrostseniorerna i Oskarshamn tisdagen den 
29 september startade med en favorit i repris, nämligen musik-
gissningstävling komponerad av Eila och Nils-Gustav Wictorzon, 
och med Eila vid taktpinnen när musiken spelades och frågorna 
ställdes. Ett 25-tal systrar och bröder hade sökt sig till Grimner-
huset för att deltaga, och blev där serverade en skön blandning 

av olika musikstilar 
så som opera, operett, 
rock och visor. 

Tävlingsledare Eila 
Wictorzon läser frå-
gorna för deltagarna. 

Om de deltagande se-
niorerna är ena hejare 
på olika musikstilar el-
ler det berodde på att 

frågorna kanske var i enklaste laget är inte referenten rätt man att 
avgöra, men när frågorna rättades så visade det sig att samtliga 
deltagare fått alla rätt. Detta innebar att seniorernas ordförande 
Roy H Nilsson fick genomföra lottdragning bland de inlämnade 
svaren, för att på så vis kunna fördela vinsterna. Efter avslutad 
tävling bjöds som vanligt på kaffe med dopp och lite trevligt ef-
tersnack. 

Jan-Eric Carlsson, Referent 

En glad första pristagare Roger Tarzén
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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. För-
utom Riksting ges Grad X. BifrostDamernasRiksorga-
nisation, BDR, har då också sin årliga sammankomst. 
Under Rikstingshelgen har vi också en gemensam 
bankett. BDR och Bifrostorden delar ut stipendier vid 
dessa tillfällen.

År Plats Värdloge Datum
2016 Uppsala 27 Odinsal 22-24 april
2017 Västerås 3 Aroshus 5-7 maj
2018 Karlstad 14 Solheim 4-6 maj

BIFROST

BIFROST

23 Forsete, Malmö
Klubbafton onsdagen den 22 september 
Onsdagen den 22 september samlades ett 20-tal Forsetebröde ute på 
Jägersro travbana för att ha en helkväll i travets tecken. Initiativta-
gare till denna klubbafton var Christer Truedsson. På programmet 
stod besök på stallbacken, introduktion i spelandets konst, mat och 
dryck, tipstävling, och givetvis massor av trav och spel.Besöket på 
stallbacken var trevligt. Här var det liv och rörelse inför uppvärm-
ning och kommande lopp. Vi hade under hela kvällen en värd som 

lotsade oss 
runt på om-
rådet, och 
såg till att 
vi fick lära 
oss lite om 
själva spe-
let. 

Måltid på 
restau-
rangen

Vi samlades 
vid en ge-

mensam måltid på restaurangen, och avnjöt en middag samtidigt 
som vi tittade på travet. En del av oss gick hem några kronor fat-
tigare medan andra lyckades vinna en slant. Själv vann jag den in-
terna tipstävlingen 
och fick pris för det.

Ett besök på travba-
na är ett trevligt sätt 
att umgås bröder 
emellan. Kan verk-
ligen rekommende-
ras som klubbafton. 

Rolf Magnusson

Besöket på 
”stallbacken”

25 Alvheim, Eskilstuna
Brödraträff i sörmländsk idyll
Söndagen den 21 juni firade Stig Lund sin 83-årsdag på sin dot-
ters sommarställe. Tillsammans med bröderna avnjöts förplägnad 
i strålande solsken. Berndt Larsson svarade för underhållning med 
toner från dragspel och sång. Tack Stig för en härlig dag när den 
svenska idyllen med sin grönska förgyller som mest.

Bernt Larsson underhåller på dragspel
Rolf Magnusson

26 Vanadis, Karlskrona
Bowling – Championship 2015
En klubbafton i tävlingens tecken. 10 bröder hade samlats för att 
göra upp i bowling för andra året i rad. Kvällen startade med re-
gelgenomgång, val av klot samt ett och annat provkast innan alla 
med stor entusiasm och med blandad stil tog tag i uppgiften. Lot-
ten fick avgöra vilka som mötte varandra och segraren från varje 
bana gick vidare till semifinal. Fjolårets vinnare hade ett starkt 
favorittryck på sig och jag tror att alla satte stor ära i att just be-
segra Roger Blomberg men ingen blev direkt överraskad att när 
finalisterna var utsedda var just Roger en av dem. Logens Talare 
Klas Gustavsson gjorde allt i sin makt för att vinna men fick till-
slut se sig besegrad. För andra året i rad korades Roger Blomberg 
till vinnare och alla övriga bröder gratulerade till vinsten i sann 
Bifrostanda. Huruvida träningsvärken smög sig på deltagarna da-
gen efter förtäljer inte historien men vi kan nog alla som deltog 
stämma in i att vi hade en trevlig kväll.

Jens Östling

Mästare och 
för kvällen 
referent med 
ett gäng 
spelsugna 
bröder

Ex-Mästaremöte i Linköping
Lördagen den 19 september 2015
ExM och f.n. SLM Lasse Pettersson hade kallat samtliga ExMäs-
tare till träff i Linköping lördagen den 19 september. Tyvärr var 
detta datum inte optimalt då det var flera olika Bifrostarrange-
mang samma dag. Anledningen till denna träff var att Lasse Pe-
tersson och Åke Ekstam saknar samvaron och diskussionerna som 
vi upplevt som M på mästaremöten. Kanhända att även ExM kan 
bidra med något från sin erfarenhet som M?
 Vi var ett knappt tiotal ExM som hörsammat inbjudan och som 
var villiga att testa idén. Någon föredragningslista fanns inte utan 
vi började diskutera olika företeelser och rutiner eller brist på 
samlade rutiner. Det finns tydligen en hel del sådana som löses 
på olika sätt inom logerna. Kanhända ska det vara så? Några min-
nesanteckningar fördes ej utan det var mer ett test på intresset att 
göra något mer organiserat. Samtalsämnen saknades inte. Lasse 
Pettersson lovade återkomma med en ny inbjudan lite senare i ti-
den. Kanske ska det vara lite senare under hösten, oktober 2016, 
denna träff också i Linköping.

Lax

13 Torkild, Södertälje
Studiebesök på Nynäshamns Ångbryggeri 
den 10 oktober 2015

Bröderna lyssnar 
uppmärksamt på 
vår guide

På logen 13 Tor-
kild brukar vi för-
söka göra en del 
saker utanför det 
vanliga logearbe-
tet, denna gång 
försöka lära oss 
hur man brygger 
öl. Vi samlades 
tidigt på lördag 

morgon för en ganska (tidsmässigt) lång resa med pendeltåget för 
att ta oss till Nynäshamn. Väl framme hade vi blivit 19 personer 
som anslutit både bröder och gäster. Då man ändrat bussturlista till 
vinterlista och vi då var tvungna att åka pendel istället, så innebar 
detta närmare en halvtimmas väntan innan man öppnade på bryg-
geriet, som tur var så var vädret ganska bra så vi väntade i solen.
Väl inkomna på bryggeriet hälsade vår värd oss välkomna och 
den första avsmakningen inleddes medan hon berättade vad som 
skulle ske de närmsta timmarna, efter ytterligare ett par smakprov 
och historien om bryggeriets start är det dags för ett besök i själva 
bryggeriet. Med ett glas i handen går vi ner i tillverkningsloka-
lerna där vår guide berättar hur man går tillväga. Lokalerna består 
mest av stora rostfria tankar för jäsning och lagring. De rörliga 
delarna består av en lina för fyllning, etikettering och packning ty-
värr kör man inte lördagar så vi får inte se linan i verksamhet, men 
vi får det väl förklarat så man förstår ungefär hur det fungerar. 
Efter genomgången av bryggerilokalen går vi tillbaka till besöks-
lokalen där vi, medan vi väntar på maten, får höra lite om framtida 
tankar för bryggeriet. Avsmakar vi några udda sorter bland annat 
Bötet Barley Wine 9,1 % stark detta skulle passa till t.ex. grönmö-
gelost, smakar inte som vanlig öl men är gott. Dessutom smakar vi 
en Stout och en Brown Ale, sen kommer maten En köttgryta med 
inblandning av en egen öl, den är gudomligt god och det blir allde-

les tyst i lokalen (maten tystar munnen). Efter avslutad måltid får 
vi välja en öl själva från tappen och frågan är fri.  Mätta och nöjda 
avslutas frågestunden snart och vi tar pendeln hem igen.

Mikael Bergh

32 Runrike, Täby
Lokalproblem
”Brevlådeklubbar” är ett bekant fenomen inom golfkretsar. Det 
är en klubb utan egen bana, som i stort sett bara tillhandahåller 
det medlemskap som krävs för att få tillträde till andra klubbars 
banor. Det skulle visa sig vara den tillvaro logen 32 Runrike har 
fått finna sig i under hösten, men som vars dagar nu är räknade.
Inför sommaren blev logen uppsagd från de lokaler vi huserat i 
sedan bildandet 2009. Det initierade ett lokalprojekt som myn-
nade ut i en mycket fördelaktig lösning. I Tibble kyrkas försam-
lingsbyggnad, som innehåller en mängd samlings-, kafé och kon-
ferenslokaler, visade det sig finnas ett kapell som enbart används 
mycket sparsamt. Utöver ett stiliserat kors, saknade lokalen helt 
kristna symboler. Bänkar och orglar (det fanns två) var perfekt för 
våra ändamål. Dessutom ställdes ett förråd för rekvisita till vårt 
förfogande. Lokalerna ligger också i anslutning till Täby Centr-
um, med mycket goda kollektiva förbindelser såväl med Stock-
holm som med samtliga delar av logens upptagningsområde.
Under sommaren företogs därför nödvändiga förberedelserna för 
att ta lokalen i bruk. Naturligtvis först och främst godkännande av 
OD, men också mer praktiska saker som uppgradering av nödvän-
dig rekvisita. Strax efter sommaren flyttades all rekvisita till det 
nya förrådet och allt var klappat och klart för logeinvigning en och 
en halv vecka senare.
…trodde vi i alla fall. Det var nu något hände och skulle visa sig 
vara för bra för att vara sant. I kontakt med kyrkan, för att lägga 
de sista pusselbitarna på plats, fick vi plötsligt beskedet att den 
tågordning vår kontaktperson hade tagit inte var korrekt och att 
vi omgående var tvungna att flytta bort våra saker. Eftersom lo-
kalerna var optimala för oss ur så många perspektiv, ställde vi om 
frågan att få hyra lokalen, men denna gång i den ordning kyrkan 
ansåg vara den rätta. Efter en tid fick vi dock besked att kyrkan 
inte upplåter lokalerna till externa hyresgäster. Vi tror vi blev en 
bricka i något internpolitiskt maktspel.
Inför hösten stod vi alltså helt utan lokal, men lyckades i alla fall 
få en tidsfrist på oss för att flytta vår rekvisita. I skrivande stund 
pågår en efterprocess gentemot Tibble församling om ersättning 
för de inte obetydligt kännbara investeringar i rekvisita vi gjort. 
Alla vet att den här typen av händelser, förutom ett ekonomiskt 
avbräck, kan suga musten ur och till och med stjälpa en loge. Med 
lokalfrågan som absolut högsta prioritet, har en rejäl kraftsamling 
gjorts och vi har nu hittat en ny hemvist i Odd Fellows lokaler. 
Lokalen ligger granne med Täby Kyrka, vilket inte är ett lika cen-
tralt läge, men fortfarande med goda kollektiva förbindelser med 
Stockholm, Vallentuna och Danderyd.
Utan egen lokal, har vi under hösten fått förlita oss på besök i an-
dra loger för att bereda bröderna fortsatt vandring i högre grader. 
Detta är i och för sig mycket trevligt och en bärande ingrediens i 
vår brödratanke. Däremot har det inneburit att vi inte har haft kraft 
att fokusera upptagning av nya bröder. I år kommer vi därför inte 
att kunna leverera vårt bidrag till den nettoökning av brödraantalet 
Orden förväntar sig, men vi kommer naturligtvis igen. Den resan 
startar med invigning av våra nya lokaler den 8 december. Efter-
som vi samma kväll genomför en parentation, har vi bestämt att 
denna gång ge en loge utan reception. Vi hoppas naturligtvis att 
många vill stötta oss att komma på benen igen genom att besöka 
oss i våra nya lokaler – antingen på invigningen, men gärna också 
i den nya framtid logen 32 Runrike går tillmötes!

Mattias Boldt

BIFROST
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Aktiviteter utanför... forts. från sidan 7

BIFROST

15 Norheim, Västervik
Traditionsenlig Allhelgonahögtid
Ett 20tal bröder samlades på gamla och nya griftegården i Väs-
tervik på Alla helgons dag för att hedra våra hädangångna bröder. 
Vi tänder ett ljus vid våra första stapplande steg i vår Orden som 
sedan en gång kommer att släckas. Vi hedras denna dag genom 
att åter tända ett ljus som ett minne över vandringen inom logen, 
vila i frid! 
Efter ceremonin samlades bröderna på en gemensam fika i or-
denshuset.

Referent Niclas Appelquist

15 Norheim, Västervik, tänder ljus för hädangångna bröder

10 Withala, Vetlanda
Brödrapromenad
Varje torsdag kl 10.00 samlas daglediga bröder i 10 Withala vid 
logelokalerna i Hargen för att gå en promenad under en timma. 
Promenaden går bland annat genom det idylliska naturreservatet 
Illhargen. Vi avlutar alltid med gemensam fika i logens lokaler 
till vilken även några som av olika anledningar inte kan delta i 
promenaden ansluter.
 Den här höstdagen bröts mönstret då vi fick en inbjudan att för-
lägga aktiviteten på Ingemar Wernerssons gård utanför Vetlanda. 
Efter att vi blivit bjudna på fika gick vi ut på vandring på för oss 
nya naturupplevelser i en helt annorlunda miljö denna vackra 
höstdag. Dagen avslutades med att Ingemar visade upp sin sam-
ling av gamla bilar, traktorer, motorcyklar och mopeder mm. Ef-
tersom medelåldern bland bröderna var hög väcktes minnen från 
svunna tiders teknik. ”En sådan bil har jag haft” hördes och dis-
kussionerna blev många eftersom de flesta hade minnesbilder från 
flera av objekten. Ingemar har en fin samling med bland annat en 
egen Porsche. Och vem vill inte ha det??? Han har två olika och 
den ena var på hela 11 hästkrafter. Det fick vi veta när han stolt 
startade traktorn för att ge prov på att den fungerade. 
Vi utvecklas som människor i Bifrostordens olika kapitel men 
bröderna i logen kan tillföra oss andra intressanta erfarenheter ge-
nom sina specifika intressen. Tack, Ingemar Wernersson, för en 
intressant upplevelse. 

Ingemar Dalsjö, logen 10 Withala

Ingemar Wernersson och Porschen med en motor på hela 
11 hästkrafter

Ordens Styrande Mästares Fond 
(OSM-Fonden)

 
– När Du vill hylla en broder – 

Plusgiro 19 99 71-3 
(kontakta Ordenskansliet  Tel: 08-640 21 23)

Lördagen den 19 september samlades Mästare, Inre led-
sagare och Logeutvecklarna i Karlskrona. Efter kaffe 
och fralla delades grupperna upp. Utvecklarna leddes av 
OSSM Patrik G Lundeberg och NG Johnsson. Inre Ledsa-
gare av Patrik Ellis. 
Mästarna samlades och framförde hur deras respektive lo-
ger har det, medlemmar, ekonomi etc.  Vikten av att ta hand 
om bröder i de första graderna är en viktig del. Linneus nya 
lokal har blivit ett lyft. Sammantaget kan sägas att Gotheims 
nio grundloger har en stabil framtid. I vissa loger är det ”kö” 
av de som vill bli nya bröder. 

Patrick G Lundeberg började mötet för Utvecklarna med 
genomgång av kriterier för bra genomförande av logekväl-
lar, Ordens värdegrund samt Logeutvecklarnas roll, detta 
upptog större delen före lunchpaus. Det förekom även dis-
kussioner och tankar runt dessa saker då en del av utveck-
larna inte hade tagit del av detta material innan.

Efter lunch kunde vi sitta ner och föra diskussioner om hur 
arbetet går i resp. loger! Vad som är dåligt och vad som ar 
bra i logerna ang. rekrytering, behålla bröderna i vår krets, 
vad vi kan bli bättre på framöver. Det var många tankar, 
idéer och verkliga scenarion som ventilerades under dessa 
samtal.

Fortsättningsvis kommer storlogens Utvecklare och OSSM 
ha kontakt med Logeutvecklarna i olika frågor rörande de-
ras arbete.

Vi samtalade fritt om den roll IL har i grundloge. Det rådde 
samförstånd, men ILs uppgifter varierar i flera loger. Som 
ett exempel kan nämnas att i några loger sammankallar IL 
tjänstgörande bröder, men inte i andra loger. Det råder ingen 
tvekan om att IL underlättar Mästarens och Skrivarens ar-
bete genom att säkerställa vilka tjänstgörande bröder som 
kommer. Även om varje enskild tjänstgörande broder har 

ett ansvar att utse ersättare vid frånvaro, så är ILs kontroll 
till nytta. IL kan via Portalen kontrollera vilka bröder som 
anmält sig till tjänstgöring.

Före kapitlet ska IL upplysa besökande bröder om att visa 
hänsyn (stäng av mobiltelefoner) och respekt för varandra 
genom att inte samtala under kapitlet. Informera om nödut-
gångar och annat av vikt gällande säkerhet. 

Vid brödramåltiden varierar det mellan logerna hur snaps-
visorna aviseras och det finns ibland ett behov att kontrol-
lera detta. Ett bra sätt är att deklarera hur detta ska hanteras, 
då brödramåltiden ingår i ritus under samkväm.

Parentation. Det diskuterades om det är lämpligt med 
snapsvisor när det har hållits en parentation och om man 
ska har ge grad i samband med detta. En loge utan recipien-
der, d.v.s. en extra träff, ansågs som ett fint sätt att hedra en 
avliden broder. 

Ritus. En gradgivning skall vara högtidlig och värdig och IL 
spelar en nyckel roll för att det ska bli så. Recipienderna ska 
få en upplevelse av ett budskap framfört som ett skådespel. 
Besökande bröder ska känna igen budskapet och kunna re-
flektera över detta. För bästa upplevelse ska ingen tvekan 
råda om vad och när en tjänstgörande broder ska agera eller 
tala. IL ska få recipiender att känna sig trygga på golvet, 
ledsaga dem genom ritus. Detta görs bäst genom att vara 
bekväm i rollen.

Avslutningsvis fick var och en av deltagarna ge ett råd till 
varandra att ta med sig in till ritus:
  Ta det lugnt 
  Var skådespelare (gilla läget)
  Visa auktoritet ödmjukt
  Fånga recipienden (led honom på vägen)
  Ta för dig och var väl påläst
  Ha mod! 

Tjo

Mästaremöte i Gotheim den 19 september

Deltagarna på Gotheims Mästaremöte
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Forts. på sidan 12Forts. på sidan 11

 Referat från stor- och grundlogernas logesammanträden

     Faktaruta
 Grad VIII: Skönhetens Grad
 Datum: Lördagen den 10 oktober 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 67
 Recipiender: 20 Se befordrade bröder

  Ladulås Västervik

Recipienderna i Grad VIII. Namn – se Befordrade Bröder

Storlogen gästade Tranås i 11 Löfstads nya vackra kapitelsal. Ka-
pitelsalen är ännu inte officiellt invigd, men det kommer att ske 
den 20 november med förhoppningsvis många besökande bröder. 
Tj Mästare, Lars Pettersson, öppnade och förde storlogen med ett 
stort lugn och mycket värdighet. Detta var första gången Ladulås 
gästade den nya lokalen och det blev en mycket fin och värdig 
gradgivning. Recipienderna var många och lokalen inte så stor 
men allt gick mycket bra.
Vid brödramåltiden deltog 62 bröder som inledningsvis sjöng 
”Sången till Ladulås”. Vid pianot satt vår Dirigent Johnny Eng-
ström, vilket gjorde att det lät både vackert och kraftfullt. Senare 
hölls talet till Orden av dagens FSM Lars Axehill. Temat i talet 
var Lars uppfattning och egna erfarenhet av Ordens tio grader. Det 
var nog väldigt många bröder som kände igen sig och sina egna 

     Faktaruta
 Grad VIII: Skönhetens Grad
 Datum: Fredagen den 18 september 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 53
 Recipiender: Leif Appelblad, 3 Aroshus, Thomas Hagberg, Tomas  
 Ström, 19 Gagnrad, Göte Wallin, Stefan Berg, Stig-Lennart   
 Cederlöf, Rolf Eriksson, Gunnar Lindén, Mikael Olsson, 25   
 Alvheim, Sten Arnekrans, Håkan Pettersson, 27 Odinsal, Kurt Axel  
 Lindström, 30 Torgrim, Sven Salling, 10 Withala, Georg Ekeström,  
 Åke Nilsson, Anssi Piiponen, 29 Rosheim, 
 Gäst: SLM Per Dyberg, Heimdal

  Tirfing Örebro

Recipienderna i Grad VIII. Namn i faktarutan och under 
”Personalia”

Storlogen samlades till gradgivning i logen 25 Alvheims Ordens-
hus i Eskilstuna. Fastigheten ligger vid Kloster Kyrka nära vattnet 
centralt i Eskilstuna. Ett vackert hus, uppfört enkom för ändamå-
let att tjäna som Ordenshus.
Vi välkomnade också storlogen Heimdals Mästare Per Dyberg, 
som följde sina recipiender från Rosheim på deras fortsatta vand-
ring i Orden.
Alvheimbröderna och Tirfings Intendenter hade gjort ett fantas-
tiskt jobb för att ta emot storlogen och bereda för gradgivningen. 
På grund av ett missförstånd med Ordenshusets kock fann Tir-
fings Munskänk, Alvheimbrodern Berndt Larsson, två dagar före 
gradgivningen, att det inte fanns någon mat till brödramåltiden. 

Med en fantastisk aktion lyckades han organisera med en annan 
leverantör i Eskilstuna så att vi efter kapitlet lugnt kunde sätta oss 
till bords med förrätt, varmrätt och kaffe. Hur skulle vi klara oss 
utan Berndt?
SLM Anders Randelius höll talet till Orden, där han framhöll or-
densgrundarnas energi under Ordens första fem år, då det instif-
tades åtta grundloger, tre landskapsloger och två storloger samt 
rikslogen. Om vi idag bara kan uppbringa en del av denna energi 
borde vi kunna se Ordens nuvarande mål komma närmare! Han 
fortsatte med talet till recipienderna där han välkomnade dem 
i graden och gladdes åt att de kommer från fem av Tirfings nio 
grundloger samt från Rosheim och Withala. Nästa år kommer Tir-
fing att ge Grad VIII i Karlstad, hos logen 14 Solheim, där Mäs-
taren Lars Lindberg har ställt åtta egna bröder i utsikt för graden.
Recipiendtalet hölls av Sten Arnekrans, Odinsal.
Mästarebordets två blombuketter i sju färger gick till recipienden 
Sten Arnekrans för recipiendtalet och till Tomas Westerlund, Alv-
heim, för att han med kort varsel tog ett tjänstemannauppdrag i 
kapitelsalen.

Anders R

     Faktaruta
 Grad VIII: Skönhetens Grad
 Datum: Lördagen den 24 oktober 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 58
 Recipiender: 13. Se befordrade bröder.
 Gäster: OSM Lars-Erik Furuskog, OM Hans Wallberg, OH Jon Asp,  
 samt Tommy Oskarsson och Alf Bjerhag10 Withala

 Gotheim Jönköping

SLM Thomas Johnsson intog presidiet, öppnade logen och ge-
nomförde, tillsammans med övriga tjänstemän, en till alla delar 
stämningsfull och värdig ritus. De 13 recipienderna verkade alla 
tagna av stundens allvar.
Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av Ordens Styrande Mäs-
tare, som erinrade om sin egen tid i storlogen Gotheim innan upp-
delningen för några år sedan. Samtliga sina storlogegrader hade 
han erhållit i Gotheim. Han talade också om hur viktigt det är att 
vi alla spelar våra roller på ett värdigt sätt i det skådespel som en 
gradgivning innebär. Också hur viktigt det är när vi nått dessa 
högre grader att vi tänker på att vi är förebilder för yngre bröder.
SLM Thomas Johnsson talade till recipienderna och påpekade att 
just nu bär de, enligt hans mening Ordens vackraste band. Huru-
vida den skönhet det representerar sitter i betraktarens öga, eller är 
någon sorts ”inre skönhet” kan vara väldigt individuellt uppfattad, 
men att var och en skall njuta av skönheten. SLM passade också 

på att tacka sina 
biträdande bröder 
för gott arbete och 
naturligtvis värd-
logen 18 Mjölner 
för gott värdskap.

Tore Persson ger 
en slips som gåva 
till alla recipien-
derna

Recipiendernas tal hölls av Åke Ohlsson 7 Junehus, som talade 
om det vackra bandets sju färger och menade att det gav utrymme 
för bifrosttankar varje dag i veckan och utbringade ett leve för Or-
den. Alltid alerte broder Tore Persson uppvaktade recipienderna 
med varsin slips med gradens emblem. Mästarebordets blommor 
tilldelades en synnerligen överraskad skrivare av dessa rader för 
att med kort varsel ha ställt upp som såväl Skrivare som Referent. 
Jag tackar för den vackra tanken men det är naturligtvis självklart 
att man ställer upp om man har möjlighet! Mu Jan Granholm fö-
retog därefter en alltid lika populär lottdragning, varefter bröderna 
skingrades för hemfärd efter en i alla avseenden trivsam eftermid-
dag.

Ove Hansson

Recipienderna med Storlogemästaren i mitten, flankerad av 
Ordens Styrande Mästare och Ordens Härold

känslor för de olika graderna. Vår andra hyllning och talet till re-
cipienderna framfördes av SLM Lars Pettersson. Han hänvisade 
till många av visdomsorden som framfördes i kapitelsalen och 
tackade samtidigt 11 Löfstad för ett mycket fint välkomnande till 
Tranås. Tacktalet från recipienderna hölls av Torbjörn Andersson, 
Mästare i 11 Löfstad. Joakim Asp tog till orda och meddelade att 
detta var hans första medverkan i storlogen och meddelade samti-
digt sin uppfattning om Ordens grader och dess betydelse. 
Lotteriet hade vinster både flaskor och flertalet fantastiskt fina 
blomsterarrangemang. Mästarebordets blommor blev som vanligt 
två buketter. Nyutnämnde OC Thommy Brännström fick en bu-
kett och Torbjörn Andersson, LM i Löfstad, fick den andra. Till 
sist tackade SLM värdlogen 11 Löfstad för väl genomförda förbe-
redelser inför storlogens närvaro.

Göran Straume

     Faktaruta
 Grad IX: Vishetens Grad
 Datum: Lördagen den 7 november 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 61
 Recipiender: Lars-Bertil Bernholz 10 Withala, Anders Nykvist 11  
 Löfstad, Kenneth Petersson 15 Norheim, Leif Claesén och Leif   
 Johansson 17 Grimner, Bo-Lennart Holmsten och Jan Johansson  
 28 Gondler.
 Gäster: Från Ordens Elektorsförsamling: Thommy Albinsson,   
 Göran Kimell, Per Dyberg, Thomas Johnsson, Anders Randelius,  
 Rolf Hackzell och Börje Sällberg, ExM Carl-Erik Grahn 7 Junehus  
 och ExM Rolf Sallander 13 Torkild

Storlogen Ladulås gästade återigen Grim-
nerhuset i Oskarshamn för att hålla recep-
tion till Grad IX. Tj SLM Lars Pettersson 
med tjänstgörande bröder öppnade och 
förde kapitlet enligt ritus. Det var sju re-
cipiender denna dag av tolv inbjudna. Det 
var väntat att det skulle bli färre än tidigare 
tillfällen det har givits Grad IX, för regler-
na har ändrats för brödernas möjlighet till 
att erhålla grader i storlogen. Alla hade väl 
ändå hoppats på att några fler skulle tacka ja 
till erbjudandet denna dag. De bröder som 
ändå var här fick uppleva allt det vackra i 
denna gradgivning. Tj SLM Lars Petters-
son framförde ordinarie SLM Dan Ol-Mårs 

varma hälsningar från Bryssel och meddelade att han särskilt tän-
ker på oss i dag. Brödramåltiden inleddes med Sången till La-
dulås. Talet till Orden levererades av OC Thommy Brännström 

som började med 
att hälsa alla brö-
der välkomna till 
sin hemmaloge 
17 Grimner. 

Mästarbordets 
blommor till 
Kjell Holm 17 
Grimner
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Forts. på sidan 13

Forts. på sidan 14

Referat från logernas... forts. från sidan 11 Referat från logernas... forts från sidan 12

Besök i logekapitel i storloge 
och grundloge är en av förutsättningarna 

för befordran till högre grad

Fortsatte sedan talet med att berätta om sin resa inom Bifrost. Tj 
SLM Lars Pettersson höll talet till logen Ladulås och recipien-
derna. Han talade om vad gradgivningens olika delar innebar för 
recipienderna. 
Det sades, att nu kan inte bröderna få fler grader i Ladulås utan nu 
är det upp till OSM om det blir någon Grad X. Recipiendernas tal 
hölls av Anders Nykvist 11 Löfstad, där han tackade för att han 
och hans medrecipiender fått ett varmt och fint mottagande.
Mästarbordets blommor förärades Kjell Holm 17 Grimner med 
ett stort tack för sitt fina arrangemang med brödramåltiden. Mu 
Rolf Thorsell ansvarade för dragningen i lotteriet. Tre flaskor och 
sex presentkort stod på spel. Lyckliga blev de nio bröder som fick 
ta del av den vinstskörden. Eftersom gradgivningen var den sista 
för året så tackade SLM Lars Pettersson för det gångna året och 
önskade alla bröderna en God Jul och ett Gott Nytt År.

 Göran Straume

Främre raden fr v Jan Johansson och Bo-Lennart Holmsten, Ken-
neth Petersson och Tj SLM Lars Pettersson.
Bakre raden fr v: Lars-Bertil Bernholtz, Leif Claesén, Leif Jo-
hansson Anders Nykvist 

     Faktaruta
 Grad VIII: Skönhetens Grad
 Datum: Fredagen den 23 oktober 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 46 
 Recipiender: Se Befordrade Bröder

 Heimdal Stockholm

Recipienderna Grad VIII. För namn – Se Befordrade Bröder

Storlogen sammanrädde i W6 lokaler. Bland gästerna fanns Ex 
OSM Karl Gunnar Roth och Ex SLM Yngve Srindholm. SLM Per 
Dyberg berättade i nästan lyriska ordalag om den välarrangerade 
Höstsoarén i Örebro, där Ruby och Lars Ullmans stiftelse delat ut 
ett stort antal stipendier till blivande stjärnor inom underhållning-
ens värld.  I talet till recipienderna fick de av SLM en kort sam-
manfattning om hur storlogen Heimdal fungerade i gångna tider. 
Han berättade, att en gång tolkade en recipiend gradens symbolik 
med: ”Skönheten är det goda i en bild men de sköna bilder, som 
visar sig för vår syn kan inte på grund av våra sinnens inskränkt-
het återge de rena dragen av känslans ursprungliga skönhet.” 
Bo Hauptman tackade från recipienderna kort och kärnfriskt med 
hur han upplevt sin vandring genom de olika graderna. En bra 
kväll med trevlig samvaro i riktig bifrostanda.

Astor

     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Torsdagen den 24 september 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 31
 Recipiender: Anders Berglind och Murche Eklöf
 Gäster: SLM Per Dyberg Heimdal, ExOI Ulf Adelstrand, Stig   
 Axelsson, Bertil Klang, Bo Klang 8 Manheim, Olavi Ollikainen 4   
 Valhall, Björn Torstenius 5 Åsagård

S:t Örjan Stockholm1

Från vänster 
Murche Eklöf, M 

Holger Anders-
son och Anders 

Berglind

Efter avslutad 
ritus uppvak-
tades Uno Da-
vidsson med 
blommor för sin 
nyligen uppnåd-
da 75-årsdag och 
han tackade inte 
bara för blom-
mor utan även för den vänskap och kamratskap han känner sig 
komma till del från bröderna. Claes Weström tackade likaledes för 
visat deltagande i samband med sin nyligen genomlidna sjukdom 
och Henry Haskel tackade bröderna för den hjälpsamhet de visar 
honom på grund av de fysiska svårigheter som han drabbats av de 

senaste åren. Rickard Johansson tackade representan-
ter för det nyligen genomförda Rikstinget, för den gra-
tulation han fick vid sitt nyligen ingångna äktenskap. 

Den efterföljande brödramåltiden var som alltid trevlig 
och uppsluppen. Måltiden kunde avnjutas med Gustaf 
I, Carl IX, Gustav II Adolf, Drottning Christina, Erik 
XIV och Johan III blickande ned på oss från porträtt på 
matsalens väggar. M Holger Andersson betonade i sitt 
tal till Orden om vänskapens betydelse. Han efterlyste 
fler vänner i vår brödrakrets och uppmanade bröderna 
att föreslå kandidater men att dessa verkligen skulle 
förstå vad ett brödraskap innebär och att det bör vara 
ett långsiktigt åtagande. Anders Berglind tackade å de 

båda recipiendernas vägnar för den nya graden. Under måltiden 

     Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad
 Datum: Torsdagen den 22 oktober 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 34
 Recipiender: Björn Augustsson, Peter Biro 1 S:t Örjan, Stellan   
 Johansson 4 Valhall
 Gäster: Lennart Hägglund 4 Valhall, Marko Salonen 5 Åsagård

Från vänster 
Stellan Johans-
son, M Holger 
Andersson, 
Björn Augusts-
son, Peter Biro

I Militärsällska-
pets stilenliga 
lokaler hölls 
en gradgivning 

med vederbörlig ackuratess. Vid brödramåltiden, som denna gång 
inte ägde rum i samma matsal som tidigare, kunde vi nu bli iakt-
tagna av andra kungar som blickade ned på oss från patinerade 
porträtt på väggarna – Gustav VI Adolf, Gustav V och Oscar I och 
II m.fl. Vår påhittige Munskänk levde upp till sitt rykte som vis-
konstruktör och hade levererat fyra nya alster, som sjöngs av alla 
med frejdigt mod. M Holger Andersson höll talet till vår Orden 
och efter avslutad måltid var det dags för recipiendernas tal som 
levererades av Björn Augustsson. Björn deklarerade inledningsvis 
att han skulle dela upp sitt tal i två delar; en konventionell del och 
en av det mera ekivoka slaget. Bröderna uppmanade honom att 
hålla sig enbart till den senare delen men naturligtvis gick inte 
Björn på det utan tackade för den erhållna graden och framhöll 
därvid vikten av det sociala umgänget som han tagit del av i S:t 
Örjan. När det så kom till del två av talet bestod denna av en frivol 
historia, som uppskattades av bröderna. Kvällen avslutades med 
kaffe och lotteridragning.

Bo Haufman

svarade Mu Sven Göthe inte bara för de för tillfället komponerade 
snapsvisorna utan även för en muntration i form av en uppskattad 
parodi på ett känt Povel Ramel-nummer. Applåderna var kraftiga.

Bo Haufman

     Faktaruta
 Grad III: Kunskapens Grad
 Datum: Onsdagen den 7 oktober 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 35
 Recipiender: Håkan Falk, Magnus Johansson, Boris Nilsson och  
 Peter Ekholm

2  Eyrabro/Havamal Örebro

Efter det att ritus avlöpt utan incidenter och recipienderna fått sina 
nya gradband och delgivits Ordens lära i denna grad, så tog Mäs-
taren till orda, om att det var hög tid att anmäla sig till Höstsoarén. 
Det kommer att bli en lyckad Höstsoaré, vi har ju erfarenhet från 
2013. Han påminde också om att den 2 december har vi en klubb-
afton tillsammans med damlogen Duranki.
Penninginsamlingen inbringade inte mindre än 1.524:-, som ska 
gå till Världens Barn, med tanke på den flyktingkatastrof som sker 
nu. Vid brödramåltiden gjorde Håkan Falk en insamling till Röda 
Korset och Människor på flykt, och denna insamling inbringade 
1.500;-.

Överst fr v Re-
cipiend Magnus 
Johansson, LM 
Per Murander, 

recipiend Boris 
Nilsson. Nederst 
fr v Recipiender 
Håkan Falk och 

Peter Ekholm.
Talet från reci-
pienden hölls av 
Boris Nilsson, 
som även höll ta-
let när han erhöll 
Grad II. Mästare-
bordets blomma fick Leif Edgren, som gjorde en första insats som 
Yl, och gjorde det strongt. Som avslutning blev det sedvanligt 
kaffe med lottdragning.                         

Kjell-Arne Isulv

     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Onsdagen den 23 september 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 33
 Recipiender: Lars Höjer och Bert-Erik Larsson Fröjdman
 Gäster: SLM Anders Randelius Tirfing och Ulf Pålsson 4 Valhall

  Aroshus Västerås3

Eftersom vi har fjärde onsdagen i månaden som mötesdag blir 
höststarten långt in i slutet av september men det känns i alla fall 
bra att komma igång med gradgivningarna och träffa bröderna 
igen. Från kapitelsalen kan noteras att Ulf Söderlund som fyllt 60 
år och Leif Appelblad som befordrats till Grad VIII uppvaktades 
med varsin ros. Insamlingen denna kväll gick till världens barn. 
Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av S Claes Aspenryd som 
kände sig varm i hjärtat nu när logemötena kommit igång och för 
att Magnus Wallinder är tillbaka efter en operation. Han talade 
också om Bifrostgolfen med efterföljande måltid som blev lyckad 
trots uselt väder som gjorde att bara nio hål spelades. Talet till 
logen och recipienderna hölls av M Pär J Johnsson som sa att 
vänskapen finns runt omkring oss och att vänskapen är det värde-
fullaste på jorden. 
I sitt tal från recipienderna tackade Bert-Erik Larsson-Fröjdman 
för graden och tyckte att det var kul att bli invald bland så många 
vänner. Mästarblomman fick Claes Aspenryd och Ove Werngren 
dela på som tack för att ha arrangerat Bifrostgolfen. Dom funde-
rade skämtsamt om vem som skulle ta blommorna och vem som 
skulle ta vasen.

Bo Hedlund
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Referat från logernas.... forts. från sidan 13

  Aroshus Västerås3
     Faktaruta
 Loge utan reception
 Datum: Onsdagen den 28 oktober 2015
 Antal besökare: 26

I kapitelsalen under punkten ”finns det något till brödernas gagn 
och välfärd att anföra” framförde M Pär J Johnsson att en tavla 
har kommit upp på väggen i baren föreställande Ordens vagga. 
Det var den 12-14 december 1924 som några herrar på Tillberga 
järnvägsstation diskuterade att bilda en ny Orden, som sedan in-
stiftades den 25 november 1925. Vidare rapporterade han från en 
soaré i Örebro som logen Eyrabro-Havamal arrangerade och som 
var mycket lyckad. 
Vid brödramåltiden höll SLM Anders Randelius talet till Orden. 
Han hoppades att många bröder kommer den 25 november då lo-
gen fyller 90 år. Han sade också att då Bifrostorden bildades var 
det viktigt hur man tilltalade varandra med titlar m.m. varför det 
var högst ovanligt med att använda tilltalsordet du inom Orden 
och speciellt utom Orden. Talet till logen framfördes av M som 
uppehöll sig kring texten från Grad I rörande frihet. Ove Wern-
gren fick ett fint foto som tagits fram av logens fotograf Roger 
Pistol för vinsten i Aroshusgolfen. Roger Pistol fick sedan mäs-
tareblomman.

Bo Hedlund

     Faktaruta
 Grad III: Kunskapens Grad
 Datum: Onsdagen den 30 september 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 37
 Recipiender: Johan Andersson, Rolf Lindh och Christer Ronsjö 
 Gäster: ExOI Ulf Adelstrand och Peka Lindblom 8 Manheim, M   
 Bernt Carlsson och ExM Mattias Boldt, Anders Steene och Gunnar  
 Westling 32 Runrike samt bröder i stockholmslogerna

Valhall Stockholm4

Bakre raden från 
vänster M Klas 
Lindström, M 
Bernt Carlsson och 
Främre raden från 
vänster. Rolf Lindh, 
Christer Ronsjö 
och Johan 
Andersson.

Som traditionen 
bjuder började 
kvällen med ett 
föredrag den här 
gången om sånger-

skan Zarah Leander. Föredraget hölls av Zarah Leanders brorsdot-
ter Kerstin Hedberg Svenson av Zarah kallad ”Tittilorum” som 
berättade om sångerskans medgångar och motgångar och kom-
pletterande detta med musikstycken ur hennes karriär. 
Efter det intressanta föredraget inleddes gradgivningen med att M 
Klas Lidström hälsade de församlade bröderna välkomna. Göran 
Ericsson, Lennart Hjelm och Harald Ortliden vilka jubilerat un-
der sommaren uppvaktades med blommor. Carsten Bach-Hansen 

     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Torsdagen den 29 oktober 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 28
 Recipiender: Göran Adolfsson, Jonas Borrfors, Göran    
 Mattisson och Roger Sahlin 
 Gäster: Lars-Göran Lilja 1 S:t Örjan, Stig Axelsson 8    
 Manheim och Michael Vogtmann 12 Nicopia samt bröder i   
 Stockholmslogerna

Mobilfoto
Från vänster Jo-
nas Borrfors, M 
Klas Lindström, 

Göran Adolfsson 
och främre ra-

den fr. v. Göran 
Mattisson och 
Roger Sahlin

Så var bröderna 
åter samlade för 
några timmars trevlig gemenskap. Denna mörka höstkväll hade en 
liten skara bröder hörsammat M Klas Lindströms kallelse. Ritus 
genomfördes som vanligt stilfullt och recipienderna och övriga 
bröder kunde säkert hitta en hel del matnyttigt i texten vad som 
gäller för graden. 
Under ordet fritt informerades om det förestående logebesöket 
den 26 november hos Alvheim i Eskilstuna. Michael Ahl uppvak-
tades med blommor med anledning av sin 50-årsdag.

Göran Kimell höll talet till recipienderna och berättade livfullt om 
Ordens ursprung och övriga verksamheter, förutom att ge bröder 
tillfälle att träffas och umgås. Han tog även upp vikten av att stän-
digt värva nya bröder och att behålla de som gått med. Göran Mat-
tisson höll recipiendernas tal och tackade för äran att ha upptagits 
i Grad II. 
Brödramåltiden intogs under glatt samspråk. Jonas Carlsson Run-
rike tilldelades mästarbordets blommor som tack för att han ett 
flertal gånger tjänstgjort som IL.

Hans-Owe Hidlund 
Referent

uppvaktades med 
blommor med an-
ledning av att han 
just idag fyllde 59 
år. De närvarande 
bröderna informe-
rades om den kom-
mande logekvällen 
hos Värmdöföreningen. Brödramåltiden förflöt under gemytliga 
former och Rolf Lindh höll recipiendernas tacktal, de församlade 
bröderna uppskattade både talets innehåll och längd.

Hans-Owe Hidlund, Referent

Föredragshållare 
Kerstin Hedberg 

Svenson och Göran 
Kimell

     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Torsdagen den 8 oktober 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 30
 Recipiend: Stefan Billerstam
 Gäster: OR Tom Stjernschantz, Yngve Strindholm, SLM Per   
 Dyberg Heimdal samt Ex OI Ulf Adelstrand, Michael Voigtmann 12  
 Nicopia

 Åsagård Stockholm 5

Hösten andra gradgiv-
ninng var en Grad II 
men vi fick tyvärr bara 
en recipiend. Det blev en 
fin ritus som avslutades 
med att Tage Lund, 90 år, 
och vår Dirigent Joakim 
Wanzelius, 50 år, upp-
vaktades.

Mästaren tillsammans 
med recipienden Stefan 
Billerstam

Mobilfoto

     Faktaruta
 Grad V: Trohetens Grad
 Datum: Torsdagen den 29 oktober 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 48
 Recipiender: Jan Rojsek och Ulf Söderqvist 4 Valhall, Stig   
 Lindberg, Maurizio Lugoboni och Per Utterbäck 5 Åsagård, Claes  
 Avasjö, Jan Helmersson, Allan Orbert, Hans Rydén och Roger Uller  
 8 Manheim.
 Gäster: OSSM Patrick G Lundeberg, OI Allan Jensen, OHL Karl-  
 Gunnar Roth och Lars Ullman, OEM Yngve Strindholm

Stående från vänster Allan Orbert, Roger Uller, Claes Avasjö, 
Ulf Söderqvist, Jan Rojsek, Jan Helmersson, Stig Lindberg. 
Sittande från vänster: Hans Rydén, Kent Andersson, Patrick G 
Lundeberg, Allan Jensen, Maurizio Lugoboni. På bilden saknas 
Per Utterbäck 5 Åsagård

Grad V är den högsta som ges i grundlogernas regi och den är 
därför lite speciell och extra högtidlig. Det fick recipienderna 
uppleva när de upptogs i graden hos 5 Åsagård, i samarbete med 
8 Manheim. Åsagård ansvarade för gradgivningen, men hade fin 
uppbackning av ett antal bröder från Manheim. 

Vid brödramåltiden höll Manheims Mästare Patrick G Lundeberg 
och Åsagårds Mästare Kent Andersson var sitt tal, som gav brö-
derna något att fundera över, både när det gäller Ordens utveck-
ling som helhet och innebörden av Grad V specifikt.

     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Fredagen den 25 september 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 36 
 Recipiend: Peter Magnusson

Junehus Jönköping7

Från vänster 
jubilaren Åke 

Ohlsson, fadder 
Jan Johansson 
recipiend Peter 
Magnusson, M 

Jörgen Steen

Så var det dags 
för en trevlig Bi-
frostkväll igen. 
Att få sitta ner i 
lugn och ro och 
ta del av brödernas eskapader under sommaren är trevligt. Synd 
bara att tiden går så fort. Många är fortfarande kvar i sina sommar-
stugor. De flesta av oss är ju pensionärer och har därför möjlighet 
att njuta av det vackra höstvädret ännu några dagar. Vi som var 
där fick njuta av en mycket fin gradgivning av ett vältränat direk-
torium med Mästaren Jörgen Steen i spetsen. Personligen tycker 
jag att denna ritus är bland det bästa och vackraste vi har inom 
Orden. Efter den goda maten var det dags för mästarbordets blom-
mor som tilldelades en pigg 85-åring, nämligen Åke Olsson ifrån 
Tenhult. Efter lottdragning och en stunds småprat var det dags för 
hemresa.

C-E Grahn

Forts. på sidan 15 Forts. på sidan 16

     Faktaruta
 Grad III: Kunskapens Grad
 Datum: Fredagen den 23 oktober 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 33
 Recipiender: Sten Joensu, Sasa Muric

Från vänster 
Sten Joensu, 

LM Jörgen 
Steen och Sasá 

Muric

Det är trevligt 
att åter få samlas 
till en bifrost-
kväll i frimurar-
nas vackra loka-
ler där vi hyr in 
oss. Vi började med en tyst minut för vår vördade broder Arne 
Ericsson som hastigt avlidit. Arne var 82 år vid sin bortgång och 
innehade Grad X, och var under många år vår Munskänk. Jag har 

Referat från logernas.. forts. från sidan 14
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varit medlem i Bifrost i 35 år och har under denna tid träffat en 
stor mängd härliga bröder. På vårt kansli har vi många album från 
flydda tider, och det händer ofta att vi i seniorklubben tar oss en 
stund tillsammans för att prata minnen som dyker upp i samband 
med bilderna. 
Vår nye Mästare Jörgen Steen har nu blivet ”varm i kläderna” och 
leder sitt direktorium på ett utmärkt sätt. Vårt oktobermöte firar vi 
lite extra. Vi firar då Junehus födelsedag med att vi bär fluga och 
har en tårta med bifrostlogga på. Mästarens tal till Orden handlade 
om kunskap och vad det kan innebära. Från recipienderna talade 
Sasa Muric. Han tackade för det förtroende han mött inom Orden.

C-E Grahn

Referat från logernas.... forts. från sidan 15

     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad 
 Datum: Torsdagen den 15 oktober 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 37
 Recipiender: Ralf Asplund, Glenn Hansson och Johan    
 Wegelius 
 Gäster: OK Christer Smedh, OI Allan Jensen, M Per Dyberg   
 Heimdal, M Bengt Widén 23 Forsete, samt Tomas Lindkvist 27   
 Odinsal och Stefan Elf 4 Valhall

8  Manheim Stockholm

Stående fr v: Allan Jensen, Stefan Elf, Axel Sandeberg, M Patrick 
Lundeberg. Sittande fr v: Johan Wegelius, Ralf Asplund, Glenn 
Hansson

Foto: Nils Engerby

Precis som förra året blev det en liten rekyl efter den välbesökta 
säsongspremiären i september men ändå hade nästan 40 bröder 
samlats i logelokalen. Återigen en logekväll som man kan lämna 
med hopp om att den ljusnande framtid är vår. Det både syns och 
hörs när de tjänstgörande bröderna framför ritus på det sätt som 
författarna av den en gång avsåg, vilket glädjer ett Bifrosthjärta 
som mitt. Gradens ritus är behagligt kort så recipienderna och öv-
riga bröder kunde ganska snart ta plats vid matbordet. M Patrick 
Lundeberg tog i sitt tal till Orden upp Maslows behovstrappa och 
menade att Bifrostorden tillgodoser såväl brödernas grundläg-
gande behov som behovet av trygghet, kärlek och gemenskap, 
uppskattning och självförverkligande.
Tyvärr blev det en liten miss så den utlovade desserten uteblev, 
men vad brydde sig bröderna om det när stämningen som vanligt 
var på topp. Ett bevis på det tycker jag är att de bröder som avslu-
tade kvällen inte drog sig hemåt förrän runt 01:30 - själv orkade 
jag bara fram till midnatt.

Ulf Adelstrand

Recipiendbordet i förgrunden
Foto: Nils Engerby

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad samt parentation  
 Datum: Fredagen den 25 september 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 24
 Recipiend: Per Berglund

9  Carolus Karlskoga

Höstens första gradgivning började med att vi äntligen kunde 
uppta en ny broder i vår skara, och då vi har fler på gång, så ser vi 
nu ljust på framtiden. Tyvärr hade vi mist två bröder som avlidit 
under året, Hans Kihlberg Grad X och Carl-Eric Hagelin Grad 
VIII. För dessa hölls en parentation. 
Efter att kapitelsalen gjorts iordning, så vidtog en alldeles utsökt 
brödramåltid. Vid kaffet så redogjorde Hans Wester för de olika 
graderna. Recipienden Per Berglund tackade för att han blivit in-
tagen. Mästarbordets blommor gick till Kjell Österberg, som läg-
ger ner så mycket jobb på vårt fina logehus. Insamlingen, som i 
kväll går oavkortad till UNHCR och dess flyktinghjälp, inbringa-
de hela 679 kronor (Bra).

Rolf Jansson

M Hans Wester med vår recipiend och ExM S-Å Rundin, till 
vänster och P-A Ljung, till höger

 Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad
 Datum: Fredagen den 23 oktober 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 25
 Recipiender: Kennet Lauri och Lars Lindman
 Gäster: SLM Anders Randelius, Tirfing

Vid gradgivningen kunde vi uppta ytterligare två nya bröder i vår 
skara. Vi skulle ha haft Grad II, men vi har nu fått tre nya rec. 
under hösten, och det är vi mycket glada för. Vi var också glada 
för att vi gästades av SLM Anders Randelius, som också höll talet 

 Faktaruta
 Grad III: Kunskapens Grad  
 Datum: Fredagen den 13 november  2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 26
 Recipiend: Rolf Ljunglöf
 Gäster: M Lars Lindberg, Lars Mathsson, Rolf Johansson, Anders  
 Press och Jim Wennström 14 Solheim

Tj M Christer 
Ericsson med 
Rolf Ljunglöf 
recipiend och M 
Lars Lindberg ’

Denna kväll var 
lite speciell, då 
många av våra 
ordinarie direk-
toriemedlemmar 
var borta.

Bl.a. vår Mästare, så då fick FSM Christer Ericsson rycka in och 
leda oss. Detta var första gången han satt som Mästare, men gjor-
de det på ett utomordentligt bra sätt. Det var också glädjande att 
vi fick besök av fem bröder från Karlstad. Efter gradgivningen 
vidtog brödramåltiden, som hade en mycket god förrätt, som Lars 

Wester hade åstad-
kommit. Efter mål-
tiden fortsatte vi i 
vår fina bar där det 
vankades kaffe med 
tillbehör. Mästar-
bordets blommor 
gick till underteck-
nad.

Rolf Jansson

Rolf Jansson mot-
tog mästarbordets 
blommor.

till vår Orden. Kenneth Lauri tackade från sig och Lars, för att de 
blivit upptagna i vår loge och trevliga gemenskap. 
Mästarbordets blommor gick till IL Peter Sundh, som lägger ner 
sån energi på sitt uppdrag. Vid lotteriet, var vinsterna skänkta av 
en del av de våra, och det var bl. a. en laddbar häcksax.

Rolf Jansson

M Hans Wester med recipienderna samt SLM Anders Randelius

Forts. på sidan 17 Forts. på sidan 18

Referat från logernas.... forts. från sidan 16

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad samt parentation
 Datum: Fredagen den18 september 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 58
 Recipiend/fadder: Daniel Buhre/Mats Göransson genom   
 Niklas Rydén

  Withala Vetlanda10

Från vänster 
Niklas Rydén 

som vika-
rierade som 

fadder för Mats 
Göransson. 

Recipienden 
Daniel Buhre 
och LM Curt 

Sandberg.

Denna kväll, 
blev den första 
för hösten 2015, inleddes med parentation över vår hädangångne 
broder Inge Carlsson. Som alltid inom Bifrost så är ritus mycket 
högtidlig och manar till eftertanke. Broder Inge kommer alltid att 
finnas kvar i våra minnen som en sann och hängiven Bifrostbro-
der.
Under kapitlet kallade LM Curt Sandberg fram de som skulle 
uppvaktas. Först var Mikael Ritterwall, Leif Skiöldh och Torbjörn 
Hägg. De hade tidigare fyllt 50 år, och fick motta varsin blombu-
kett ur M:s hand. Sedan var det fem nya bröder som kallades fram. 
Per-Ola Andersson, Peter Ekendahl, Lars Eric Gunnarsson, Kent 
Hjalmarsson och Ingvar Nilsson blev då av OSM dekorerade med 
Ordens Veterantecken för sitt 25-åriga medlemskap. Samtliga när-
varande bröder hyllade dessa jubilarer med att ge Hederstecknet.
Mästaren informerade om vad som diskuterats och beslutats i lo-
gedirektoriet. Det skulle samlas in pengar för inköp av en hjärt-
startare. Nu meddelades det att Mats Göransson genom sitt före-
tag Målar-Rallarna helt och hållet sponsrade denna kostnad, vilket 
givetvis mottogs med stor tacksamhet. Vidare informerades om 
kommande gradgivningar. Jon Asp informerade om att 34 Linné-
us behövde hjälp den 24 september då deras kapitelsal skulle invi-
gas i samband med en gradgivning. Tommy Oscarsson framförde 
hälsningar från Jan-Erik Eriksson, 34 Linnéus. Anders Kling lät 
hälsa från vår egen Leif Ljungborg, som hoppas att han snart kän-
ner sig så stark att han kan komma och besöka oss igen. Ingemar 
Dalsjö informerade om och hoppades på större deltagande på brö-
drapromenaderna. Samling utanför Ordenshuset torsdagar jämna 

veckor.

Logemästaren 
uppvaktar 50-åringar

Mästare Curt Sandberg 
höll själv talet till Orden. 
Han berörde då Bifrost-
ordens stora påverkan 
på hans eget liv, då han 

under året både blivit 10 Withalas Mästare, och förlänats med Or-
dens högsta grad, Grad X. Talet till logen och recipienden Daniel 
Buhre hölls som brukligt av LM själv. Han välkomnades och till-
delades Ordens konstitution med tillbehör.
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Det meddelades att insamlingen i kapitelsalen 
till förmån för världens flyktingar gav hela  
3770 kronor och att mästarbordets blommor 
tilldelades vår IL Joakim Asp.

Göran Straume

De fem bröderna i 10 Withala som fick 
mottaga Ordens Veterantacken

Forts. på sidan 19
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Roger Johansson

Christian Johansson Tel. 0383-76 11 30
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     Faktaruta
 Grad III: Kunskapens Grad
 Datum: Fredagen den 13 november 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 51
 Recipiender: Alexander Airosto, Bengt Håkansson och   
 Nils-Ragnar Samuelsson 34 Linnéus. Fredrik Axelsson,   
 Lars Bielke von Sydow, Håkan Edvardsson och Leif Skiöldh 10   
 Withala.   
 Gäst: M Sten Sjödahl 34 Linnéus

Främre raden från vänster Bengt Håkansson, Leif Skiöldh Alex-
ander Airosto och Fredrik Axelsson.
Bakre raden, Lars Bielke von Sydow, Håkan Edvardsson och Nils-
Ragnar Samuelsson.

Denna kväll fick en sorgen och förstämd början. Logens Mästare 
Curt Sandberg började sitt kapitel med att utlysa en tyst minut 
för en av våra fantastiska bröder som gått bort under torsdagen. 
Det var broder Leif Ljungborg som inte orkade kämpa mot sin 
tuffa sjukdom längre. Parentation kommer att hållas vid en Grad 
I längre fram.
Gästen LM Sten Sjödahl 34 Linnéus hälsades välkommen. Mäs-
taren och hans tjänstgörande bröder gjorde en värdig och stilfull 
gradgivning. Två blomsterbuketter delades ut under kvällen. 
Bernt-Inge Berntsson hade tidigare fyllt 75 år och Tomas Fyhr 
hade fått en ny höft av renaste titan. Han meddelade, att nu kunde 
han till och med ligga rak utan käpp. Båda hedrades av alla när-
varande bröder.
Vid brödramåltiden visade det sig att fyra bröder av lägre grad var 
närvarande utan att ha fått vara med i kapitelsalen. De har hjälpt 
till på allehanda sätt med att duka och att servera mat och drycker 
och på detta sätt hjälpt Munskänken och den vanliga arbetsgrup-
pen. Bröderna tackades alldeles särskilt av Mästaren för detta.
Talet till Orden höll Tommy Oskarsson. Han berättade om sin resa 
inom Bifrostorden och tackade sina faddrar Anders Kling och Leif 
Ljungborg för att de visat honom vägen in i Bifrost. Han hoppades 
att broder Leif, nu ifrån sin himmel, uppfattade detta tack.
Talet till recipienderna hölls som vanligt av LM Curt Sandberg. 
Recipienderna hälsades välkomna i graden och LM menade, att 
från Grad III kan bröderna komma att användas i olika arbeten 
och logetjänster. Fredrik Axelsson tackade logen 10 Withala och 

Mästaren, från alla recipien-
derna, för deras högtidliga 
upptagande i Grad III.

Logemästaren uppvaktar 
Tomas Fyhr och Bernt-Inge 
Berntsson

Det meddelades att insam-
lingen inbringat 1.452 :- och 
att dessa pengar bekostat ett 

nytt lås i en hissdörr och avmaskning av fönsterrutor för att slippa 
insyn. De pengarna hade redan, med andra ord, kunnat stoppas i 
några användbara hål i logens verksamhet.
LM tackade Talaren Tor-Erik Rydén för hans framträdande ikväll 
och för hans fina utveckling som Talare i 10 Wthala. För detta 
erhöll han mästarbordets blommor tillsammans med applåder.
Ett fyrfaldigt leve och skönsång från alla bröderna till Lars Bielke 
von Sydow, då det visade sig att han fyller 54 år under dagen. Det 
var väl ingen dålig present, att få erhålla en ny grad?

Göran Straume

     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Fredagen den 16 oktober 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 50
 Recipiender: Robert Pierre Alison, Sorin Ardelean, Mattias Giaré,  
 Niklas Johansson, Peter Johansson, Tomas Thylén Westberg
 Gäst: LM Sten Sjödahl 34 Linneus

Från vänster Niklas Johansson, Mattias Giaré, Robert Pierre Ali-
son, Curt Sandberg, Peter Johansson, Tomas Thylén Westberg, 
Sorin Ardelean
Något färre bröder än vanligt hade slutit upp. Man kan anta att det 
hade med den pågående älgjaken att göra. Det kändes ändå i luf-
ten att det skulle bli mycket trevligt. Gradgivningen genomfördes 
alldeles förträffligt enligt ritus av tjänstgörande bröder. Lars Blom 
kallades till mästarbordet där 85-årsblommor delades ut.
Andra hyllningen till Orden vid brödramåltiden hölls av Joakim 
Asp. Joakim talade om vad Bifrostorden gett. Tredje hyllningen 
till Orden hölls av recipienderna genom Mattias Giaré. Han är en 
talare! Många av oss har ett fullspäckat liv men här känner han en 
frihet och ett lugn ifrån det dagliga. Orden har även gett mycket 
kunskap. 

God stämning vid brödramåltiden hos 10 Withala

Mästarebordets blommor gick till Mu Peter Bågestan. Lotteriet 
genomfördes under ledning av Stefan Sandberg. Måltiden avslu-
tades med att Göran Straume tog upp en god gammal tradition 
genom att dra några goda historier och snabbt fyllde fler bröder i. 

Lars Bielke von Sydow
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     Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad
 Datum: Fredagen den 18 septermber 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 37
 Recipiender: Mikael Sjöblom, Magnus Sjögren, Stefan   
 Carlbom, Roger Ottosson, Anders Wågman och Bengt Gustavsson

  Löfstad Tranås11

Från vänster 
Mikael Sjöblom, 
Magnus Sjögren, 
Lars Ryrhagen, 
Stefan Carlbom, 
Roger Ottosson, 
Anders Wågman 
och Bengt Gus-
tavsson.

Logens första höst-
gradgivning blev 
extra minnesvärd-
värd i och med att 
mötet började med 
en tyst minut för 

logens båda bortgångna bröder Lennart Thell och Ulf Clasén. 
Vår majestätiska kapitelsal stod inbjudande i Hoppets Grad i pas-
sande höstgrönt. Besökarantalet var för vår loge räknat ganska 
ordinärt, men det väntas fler till kommande nostalgiloge. Å andra 
sidan gavs de mer utrymme och tid för småmingel och umgås i vår 
numera suveräna Odd-lokal.  För kvällen infann sig sex förvän-
tansfulla recipiender. Mötet startade på utsatt tid och flöt åter på i 
exemplarisk ritus. För kvällen tjänstgjorde merparten av ordinarie 
direktoriet. Vidare besmyckade M Lars Ryrhagen med Jubelbro-
dertecknet, JBT. Lars höll också ett tacktal med anledning av mot-
tagandet.
Medan brödramåltiden färdigställdes bjöds det åter på en kort 
stunds mingel. Den efterlängtade mustiga höstgrytan blev mycket 
uppskattad. Talet från kvällens recipiender hölls av Bengt Gus-
tavsson, som sa att recipienderna tyckte att det nu var hans tur. 
Han lyfte fram brödraskapets betydelse och uppskattning. Mästa-
rebordets blommor, gick kvällen i ära till två olika bröder, dels till 
Jubelbrodern Lars Ryrhagen samt till Michael Bohman. 

Kvällen avslutades som brukligt med lotteriet med denna gång 
idel engångsvinnare. Samtliga 34 måltidsbesökande var mycket 
nöjda där serveringkunniga Marie åter bjöd på det där lilla extra.

     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Fredagen den 16 oktober 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 36
 Recipiender: Sven-Olof Fälth och Jan-Ove Richardsson

Då var det äntligen dags för årets ”Nostalgiloge”. Som namnet sä-
ger var det med stolthet och fullt fokus tidigare tjänstgörande tog 
hand om gradgivning och ritus. Hela härliga gänget syns också på 
bilden. Tjänstgörande M för kvällen var Lars-Åke Nilsson som 
med van hand ledde mötet och tillsammans med bröderna skötte 
ritus exemplariskt.

Främre raden fr. v. Thomas Hellerfelt, Lars Andersson, Göran 
Karlsson, Sven-Olof Fälth, Lars-Åke Nilsson, Jan-Ove Ric-
hardsson och Arne Pettersson. Bakre fr. v. Lars Hultman, Peter 
Josefsson, Stig Bjelkered, Leif Hellmansson, Jan Ericsson, 
Ingemar Bok och Lars Axehill.

YL passade också på att påminna om anmälan till kommande 
Grad I den 20 november. Då får vår loge dessutom storfrämmat 
från Ordensdirektoriet, som sköter invigningen av våra lokaler. 
Det blir spännande och förväntas bli välbesökt. Den 4 december 
kommer en annan populär begivenhet: Julbastun!
Mästarebordets blommor gick till ordinarie LM Torbjörn Anders-
son, med motivering att hans respektive numera blivit van att få 
blomster vid mötesstunderna. Recipiendtal framfördes med bra-
vur av Jan-Ove Richardsson. Som seden säger avslutade vi med 
lotteriet och återigen flera glada ”dubbel turgubbar”. Men trevligt 
hade vi i bästa Bifrostanda.

Thomas Ehn, Referent

     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Torsdagen den 1 oktober 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 37
 Recipiender: Hans Eriksson, Sven Holdar, Fredrik Rotemark   
 och Otto Schätzling

  Nicopia Nyköping12

Åter var det dags att hörsamma Mästarens kallelse till logekväll. 
Vid brödramåltiden tillkom ytterligare fyra med Grad I. Loge-
kapitlet genomfördes med ett par ersättare, vilka klarade av sina 
uppdrag i det närmaste helt felfritt. Dagens insamling gick till 
UNHCR för deras verksamhet i Medelhavet, och inbringade 1191 
kr. Vid brödramåltiden höll M talet till Orden och informerade om 
mästarmötet i Västervik. 
Vidare att vi även i år har nått vårt mål med tio nya bröder. Vi 
har ett fantastiskt resultat under de senaste åren. 12 nya 2012, 10 
2013 och 10 2014. Tyvärr har en del bröder försvunnit (slutat el-
ler brustna länkar) under samma tid, men nettot är positivt med 
stort PLUS. Vår loge är ett fint exempel på ”Kärringen mot ström-
men”. Många loger i så väl Bifrost som andra sällskap, har ty-
värr en nedåtgående trend. Inför hösten är nästa stora begivenhet 
– ”Höstfest tillsammans med damlogen” som går av stapeln den 
24 oktober med ”Obligatorisk närvaroplikt”. Talet till logen och 
recipienderna hölls av vår IL – Lars Bengtsson som lade vikten 
vid just ”Vänskap¨.  Recipiendernas tacktal hölls kort och koncist 
av Otto Schätzling. 

Innan taffeln bröts delade M ut sin bukett med orden, att visst 
är det bra att finna nya bröder, men man ska ju även se till att få 
behålla dem. Så därför fick Frank Lerjerud, som med nyvaknat 

     Faktaruta
 Grad III: Kunskapens Grad.
 Datum: Torsdagen den 29 oktober 2015.
 Antal besökare inkl. recipiender: 42
 Recipiender: Henry Hast, Daniel Källklint, Mikael Pettersson
 Gäst: Rolf Sallander, 13 Torkild

Kapitlet genomfördes väl med ersättare för M, FSM och ASM. 
Recipienderna upptogs i graden med sedvanlig högtidlighet. TjM 
hedrade Sten Karlsson till hans Grad XIII. Därefter informera-
des om kommande Grad IX samt om vårens Riksting vilket sker 
i Uppsala med logen 27 Odinsal som värdloge. Mästare Peder 
Grahn hälsade via Skrivaren till bröderna. En speciell hälsning 
sändes till recipienderna och till deras fortsatta vandring inom 
Orden. Under brödramåltiden hölls talet till Orden av Jan-Olof 
Carlsson och till logen och recipienderna av TjLM – Börje Ber-
zén. Recipiendernas tacktal framfördes av Daniel Källklint. Rolf 
Thorsell – Mu Ladulås - informerade att logen har en skyldighet 
att ställa upp med bröder i storlogens direktorium, för närvarande 
är det Jan-Olof och Rolf som är våra representanter. Kvällen av-
slutades i sedvanlig brödraanda.

Anders Lindgren ”Praoreferent”

Recipienderna fr 
v Daniel Käll-
klint, Mikael 
Pettersson och 
Henry Hast fram-
för TjLM Börje 
Berzén

intresse åter börjat besöka logen efter c:a 20 års frånvaro, ta emot 
buketten. Nu hoppas vi att även fler av våra bröder skall sporras 
av detta = ta sig i kragen och komma. Vi trivs och ses i logen 12 
Nicopia.

Lennart ”Z”

Recipienderna samlade kring Mästaren fr. v. Sven Holdar, Hans 
Eriksson, Peder Grahn, Otto Schätzling och Fredrik Rotemark

Mobilfoto

Ordens Minnesfond
När Du eller logen vill hedra en bortgången broder 

Sätt in bidrag på plusgiro 19 99 71-3

Märkes med avs. namn, broder som ska hedras och ”Minnesfonden”

     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad. 
 Datum: Onsdagen den 14 oktober 2015. 
 Antal besökare inkl. recipiender: 38 
 Recipiender/faddrar: Evgeniy Li/Timo Borèn, Mattias Buhr/
 Fredrik Ideborg

  Torkild Södertälje13

Från 
vänster ses 
Evgeniy Li, 
FSM Kurt 
Forsberg 
samt Mat-
tias Buhr

Logekväl-
len startade 
något olika 
andra kvällar. När vi tagit plats i kapitelsalen meddelade FSM 
Kurt Forsberg att vi skall öva brandlarm, alltså utrymma lokalen 
via nödutgångarna. Utrymningen skedde utan problem och efter 
några minuter hade alla bröder samlats på uppsamlingsplatsen. 
Efter kontroll att alla på närvarolistan också fanns utanför kunde 
vi återgå och fortsätta med gradgivningen.
Det var två bröder som var redo att ta steget upp i Grad II Efter 
sedvanliga gratulationer till recipienderna följde en kort paus med 
möjlighet till förfriskning och lite allmän prat innan Mu Patrik 
Berg kallar till brödramåltid. Cirka tio minuter in på brödramålti-
den anländer vår LM Assar Åberg från utlandstjänst i jobbet och 
hinner vara med i samvaron.

Mikael Bergh  

     Faktaruta
 Loge utan reception  
 Datum: Onsdagen den 11 november 2015 
 Antal besökare: 38

November är mörk och lite dyster när det nu åter är logekväll. Att 
få komma till logen och träffa bröderna gör att man glömmer att 
det är lite mörkt ute. Stämningen blir som brukligt glad, uppslup-
pen och hjärtlig. Många vill ju berätta den ena efter den andra 
upplevelsen och skratten avlöser varandra, vilket tolkas som att 
bröderna verkligen trivs. 
Mästaren hade kallat ett antal bröder till gradgivning men sorgligt 
nog uteblev recipienderna. Det var i allra högsta grad laga förfall. 
Sjukdom och långväga resor i tjänsten kan vi inte styra över. Vår 
logevärd Leif Ringström hade som vanligt hälsat alla välkomna. 
Glädjande var att det kom ganska så många bröder till logekvällen 
och det borgar för en stabil framtid. Framför allt så gläds vi alla 
åt att flera bröder med lägre grad kommit till logen för att delta i 
samvaron. Vi fick vid recipiendernas frånvaro genomföra en loge 
utan reception. Budskapet i denna är väldigt tänkvärt och den ge-
nomfördes på bästa sätt av samtliga tjänstgörande bröder, vilket 
kändes väldigt bra också för Mästaren. Detta var så långt vi kunde 
minnas troligen enda gången som en sådan ritus genomfördes och 
det är vi tacksamma för. För med handen på hjärtat så vill vi ju 
inte genomföra en ritus utan recipiender. 
Efter genomförandet i kapitelsalen så samlades det till brödramål-
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tid som vi kunde avnjuta tack vare att vi har ett fantastiskt gäng 
med bröder som alla gör sitt bästa för att vi skall må så bra som 
möjligt. Allt detta sker under ledning av Patrik Berg och ett bra 
arbetslag av bröder som hjälper till. 
Bröderna fick lyssna till en reseskildring som kallades ”Från kust 
till kust på två hjul”. Det var gästföreläsaren Hans Åberg som 
berättade om sina och sin frus strapatser under färd på cykel ge-
nom USA och en liten del av Canada, en sträcka på mer än 500 
mil. Denna resa gjordes för några år sedan och frågan kom från 
åhörarna om de gjort något liknande senare. De har cyklat nästan 
lika långt för några få år sedan fast en annan sträcka. Nästa fråga 
var hur gammal är du? Svaret, 76 år. Vilken energi och vilken 
kondition. Man blir nästan helt förstummad. Utöver berättelsen så 
visade han en hel del intressanta bilder från resan. 
Vi fortsatte med kaffet och lotterier och funderade över upple-
velsen av kvällen. Ett budskap som kom tillbaka flera gånger var 
att vi behöver öka antalet nya bröder. Man kom tillbaka till den 
mörka dystra november, till ritus, till föreläsningen. En sak var 
tydlig. Man ville inte ut i mörkret utan ville stanna en stund till 
i den gemytliga atmosfären. Jag vill säga att helheten av kvällen 
gav mycket till brödernas gagn och välfärd. Vi ses till gradgiv-
ningen och julbordet i december.    

Assar A Åberg

     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Fredagen den 25 september 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 26
 Recipiender: Anton Hedlund och Ronnie Gustavsson
 Gäst: Nils Kolthoff, 16 Runheim

  Solheim Karlstad14

Från vänster 
Anton Hed-
lund, M Lars 
Lindberg och 
Ronnie 
Gustavsson

Inför den an-
nalkande vin-
terkylan kan det 
vara skönt att 
få ta del av den 

värme som strålar ut från vänskapen. Vår Mästare Lars Lindberg 
ledde gradgivningen och lotsade recipienderna in i graden. I sitt 
tal till recipienderna framhöll han det som angeläget att utveckla 
sig vidare genom att flitigt delta i logearbetet med allt vad det 
innebär.
Recipiendernas tal hölls med den äran av Anton Hedlund som 
prisade gradgivningen och utbringade en skål för denna och för 
vänskapen. Nils Kolthoff 16 Runheim framförde sin hälsning från 
sin Mästare. Vår äldste broder Albert Trumars 95 år gammal fram-
förde också att han tyckte att gradgivningen varit mycket bra. Ett 
uttalande som tar avstamp i en så lång livserfarenhet måste ju helt 
enkelt vara sant.

Lennart Nyqvist, Referent                                                                   
Lars Lindberg, Foto 

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad
 Datum: Fredagen den 23 oktober 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 30
 Recipiend/fadder: Jan-Erik Andrén/Göran Jonsson
 Gäst: Michael Ringsby, 27 Odinsal

Från vänster Göran 
Jonsson fadder, Jan-Erik 

Andrén recipiend och
 M Lars Lindberg 

Mobilfoto

Trots att denna gradgiv-
ning endast omfattade en 
recipiend var det absolut 
ingen ”gradgivning light”. 
Nej tvärtom framträdde 
den i sina enskilda detaljer med en särskild skärpa och tydlig-
het när ceremonin i fråga riktades mot ett enda objekt. Mästaren 
Lars Lindberg utförde gradgivningen och förde med trygg hand 
recipienden in i graden. 
I sitt tal till recipienden framhöll även Mästaren vikten av att vara 
en ”flitig broder” för att få en fortsatt gynnsam utveckling Micha-
el Ringsby framförde hälsningar från Mästare Thomas Hellsten, 
27 Odinsal. Vidare överlämnades fadderbrev till Göran Jonsson. 
Med ett lättsamt och trevligt tal tackade Jan-Erik Andrén för grad-
givningen.
Det går fort när man har roligt sägs det ju och det stämde verkli-
gen för efter att ha intagit en god måltid, sjungit om ”värmland-
spöjkera” och haft dragning vårt lotteri så befann vi oss plötsligt 
på hemväg. Alla var vi dock många härliga minnen rikare.

Lennart Nyqvist, Referent                                                                   
Lars Lindberg, Foto 

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad och parentation
 Datum: Fredagen den 25 september 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 38
 Recipiend/fadder: Jens Berg/Lars Andersson

  Norheim Västervik 15

Väl återkommen i tjänst som referent, efter ett långt och behagligt 
sommarlov på fyra månader, är det åter dags att fatta pennan. Vi 
har samlats till gemenskap i höstens andra gradgivning och jag 
skall nu försöka samla mina tankar och upplevelser och återge 
dem för er. Fulla av energi tar sig direktoriet an sina uppgifter på 
bästa sätt. Det känns fint att åter få del av Ordens budskap. M Ur-
ban Johansson och tjänstgörande bröder genomför gradgivningen 
värdigt och säkert. Högtidlig parentation hålls för bröderna Rune 
Gustafsson, Karl-Erik Heed, Curt Christianzon och Olle Björck, 
samtliga hängivna Bifrostbröder med många års medlemskap i 
Orden. Efter en stunds allvarstyngd stillhet tar nästa avdelning 
vid. Vid brödramåltiden hälsas recipienden Jens Berg varmt väl-
kommen till logen och alla hoppas att han skall trivas i brödra-
gemenskapen. Mu Anders Svensson bjuder bröderna att ta plats 
vid borden. Talet till Orden hålls av Ingvar Folckner som ger en 
historisk tillbakablick av logens historia sedan instiftandet den 
23 februari 1963. Det har runnit mycket vatten under broarna de 

     Faktaruta
 Grad III: Kunskapens Grad
 Datum: Fredagen den 23 oktober 2015
 Antal besökare inkl. recipiend: 38
 Recipiend: Caj Granlund

Caj Granlund och
M Urban Johansson
Mobilfoto

Var det vädret som var orsa-
ken till att det endast var 38 
bröder som hörsammat inbju-
dan eller har de mycket annat 
att göra så här på höstkanten. 
Men klaga aldrig på de brö-
der som kommit utan tyck 
synd om de bröder som inte 

är närvarande. M Urban Johansson gled som vanligt in med sina 
tjänstemän och genomförde en 100%-ig gradgivning. Lite synd 
om Caj Granlund som var ensam recipiend men han är stor och 
stark och fixade detta som ålades honom. 
Efter att många bröder hjälpts åt att ta bort rekvisitan i kapitel-
salen med Intendenten Leif Matsson som samordnare samlades 
28 bröder till brödramåltiden. Mu hade lagt fram vistexter och Forts. på sidan 23

gångna 52 åren och lokalfrågan för logen torde nu vara definitivt 
löst. Först var logen hyresgäst hos Restaurant Sjöhästen, sedan 
blev det Västerviks Stadshotell och därefter hyrde vi av Frimu-
rarlogen innan vi slutligen blev fastighetsägare tillsammans med 
Odd Fellow-logen 25 Orion i ett ägarförhållande 50/50. Här i Or-
denshuset på Strömsgatan har logen bedrivit sin verksamhet sedan 
den 4 september 1987. Vi står även som hyresvärd för ytterligare 
tre ordenssällskap.
M Urban Johansson talar ”fritt ur hjärtat” och hälsar Jens Berg 
varmt välkommen. Vi har i dag undervisat dig om Ordens inställ-
ning till Frihet och den längtan efter frihet som både ung och gam-
mal känner. Lyssna noga på vad som sägs under gradgivningen. 
Kom till gradgivningarna och lyssna åter noga. Det är inte lätt att 
ta in allt som sägs den första gången. Ju oftare du kommer ju mer 
förstår du vad Orden står för. Det är också viktigt att recipien-
dens fadder är aktiv i sitt fadderskap och stöttar, uppmuntrar och 
uppmanar sin adept att besöka logen ofta. Recipienden Jens Berg 
inleder sitt tacktal med att han inte är en lika god talare som sin 
far (logens framlidne Mästare Svante Berg). Han är mycket glad 
och stolt att tillhöra detta ordenssällskap. De många intryck han 
fått under kvällen skall han nu smälta och begrunda framdeles.
Mästarbordets blommor lämnas över till Arne Matsson som mer än 
gärna ställer upp både med kort och långt varsel. Som traditionen 
bjuder kallar Urban Johansson fram kvällens externa medhjälpare 
som tillsammans med vårt munskänkeri sett till, att bröderna rikli-
gen förplägats med mat och dryck. Till de tre flinka Norhild-syst-
rarna - Lillemor Cederlöf, Gunvor Nordh och Ulla Wiberg – över-

räcks en ros jämte 
en varm kram.

/Ingvar Folckner

LM Urban Johans-
son, recipiend Jens 
Berg, fadder Lars 
Andersson 

där angav Åke Revelj tonen till den första melodin, en enkel tul-
lipan. Talet till Orden hölls av Sk Mats Pettersson. Mats undrar 
vad gör att man lägger den här tiden och intresset i vår Orden? 
Detta diskuteras just nu bröder emellan. Hur gör vi för att bli flera 
bröder? Eftersom det finns så mycket annat att syssla med här i 
livet. Dessa ord var en röd tråd i Mats fortsatta tal. Hörnstenarna 
i vår Orden är ju frihet och broderskap, samt en sund livsåskåd-
ning. Enligt Mats egna funderingar tror Mats att vad Bifrostorden 
menar, ger även ett exempel: Vänd er till er bordsgranne – fatta 
hans hand, titta varandra djupt i ögonen (20 sek) under tystnad. 
Avsluta. Tänk efter nu. Alla känner något, vissa tycker det är obe-
hagligt och vissa börjar flacka med blicken och känner sig osäkra. 
Mats avslutar med en betraktan av sin hund, inga funderingar, går 
endast på känslor och erfarenhet, han lever i nuet. Om man gör det 
man just nu tänker på, så blir det i alla fall gjort.
Talet till recipienden hölls av M Urban Johansson. Vi är alltid 
sökande efter kunskapen, ritusens innehåll, att utvecklas i Orden 
vilar på oss bröder. M avslutar alltid sina tal med citat av OSM: Vi 
Bifrostare har det bra vi har varandra. Recipienden Caj Granlund 
tackade för en fin gradgivning, han är själv AV och tackade alla 
tjänstemännen för ett bra jobb.
Sången under kvällen sjöngs i ”kluster” och Ingvar Folckner 
sjöng en dikt och hans musiklärare sa en gång i tiden att hans röst 
var som en bov i en operett.
Mästarbordets blommor är ju alltid en höjdpunkt och dessa gick 
till en broder som inte varit närvarande på ett tag nämligen Niclas 
Kjärrman men fick som vanligt inte behålla ”VASEN”.
Norheim har ett bra utbyte med Norhildsdamerna och ikväll hjälp-
tes Mu av systrarna Ewy Lindfors, Solveig Johansson samt Gun-
vor Nord och de tackades med ros och kram av Mästaren. Kvällen 
avslutades med lottdragning.

Thomas Manfredh, Tf referent

     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Fredagen den 18 september 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 42
 Recipiender: Nils Hedman, Gösta Pettersson

  Runheim Järfälla16

Från vänster 
Nils Hedman, 

LM Karl-G von 
Wicken, Gösta 

Pettersson

Så hade tiden 
kommit för en 
ny och spän-
nande säsong. 
Redan från 
början var stämningen hög vid samlingen, en del gamla ansikten 
hade infunnit sig. Tyvärr har två trotjänare hastig lämnat oss, Stig-
Björn Skotte samt Hans Arenpalm. Parentation för dessa bröder 
kommer senare i höst. 
 Vår Intendent hade smyckat kapitelsalen i solens varma färg. YL 
kallade så bröderna att taga plats i kapitelsalen på anmaning från 
Mästaren. De bägge recipiender fick så mottaga det band som till-
kommer den broder som erhåller graden. 
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Nyköping har en lång och brokig historia som sträcker sig tillbaka till 
ca 2000 f Kr, då man har funnit lämningar efter bosättningar invid Ny-
köpingsån. Just läget vid åmynningen lockar än idag människor att slå 
sig ner här. Från att ha varit en av flera svenska huvudstäder under 400 
år, blev Nyköping en industristad på 1700-talet med bl a ett betydande 
mässingsbruk. Under 1900-talet producerades både möbler till NK och 
bilar på Saab-ANA och vid Skavsta anlades flygflottiljen F11. Bland kul-
turpersonligheterna och idrottslegender under det senaste decenniet 
märks exempelvis Ulf Peder Olrog, Birgit Cullberg och Sveriges främste 
olympier Gert Fredriksson.

Nyköping växer  
Nyköping växer och vänder sig mot vattnet med nya bostadsområden. 
Ökad inflyttning och flera invånare är ett uttalat politiskt mål och med 
inflyttarkampanjen www.boinykoping.nu ökar kännedomen om Nykö-
ping i Stockholmsregionen. 
  

Några årtal i Nyköpings historia       
Nyköpingshus byggdes på 1200-talet och under de perioder då kungen vistades på slottet var 
Nyköping Sveriges huvudstad. 

1317 var Nyköpings gästabud då Magnus Ladulås söner Kung Birger och hertigarna Erik och  
  Valdemar var huvudaktörer - ett tragiskt slut på en kunglig brödrastrid. 
1396  Nyköpings recess, riksmöte som hölls i närvaro av drottning Margareta Valdemarsdotter  
  och blivande kungen Erik XIII. 
1573-1610 byggde Hertig Karl om Nyköpingshus till ett praktfullt renässansslott. 
1612 En riksdag i Nyköping, då Gustav II Adolf utropades till kung. 
1633 Gustav II Adolf stod lik på Nyköpingshus i ett år innan han begravdes. 
  Sedan 1634 är Nyköping Södermanlands residensstad. 
1719 intogs staden av en rysk galärflotta som brände och plundrade. 
I början på 1900-talet var Nyköping en betydande textilstad. 
1905 NK:s verkstäder som var knutna till varuhuset i Stockholm startade tillverkning av främst  
  stilmöbler och inredningar. 
1921 Koreografen Birgit Cullberg, född och uppväxt i Nyköping, gör sin debut på Nyköpings teater. 
1937 AB Nyköpings Automobilfabrik - ANA bildades. 
1959 Saab köpte ANA och började försäljningen av Saab-bilar. 
1987 Nyköping firade sitt 800-årsjubileum. 
1989 Satsningen på Nyköpings flygplats tar fart.
1992 Dåvarande Nyköpings kommun delades i tre nya kommuner: Nyköping, Trosa och Gnesta. 
1997 Ryanair startar lågprisflyg från Stockholm Skavsta flygplats.
2001 var Nyköping värd för EU:s utrikesministermöte under ledning av Anna Lindh.
2015 stod Nyköping som värd för den första proffsboxningsmatchen sedan 1968 när nyköpings-
sonen Erik Skoglund försvarade sin mästartitel.

Nyköping – en modern kommun med historia och kultur
Gästabudstaden och dess 
Bifrostloge 12 Nicopia
Strax efter krigsslutet 1945 samlades några 
kloka män i Nyköping, vilka kände behovet 
av en sammanslutning för att dryfta gemen-
samma frågor. Någon hade hört att det i 
Stockholm fanns ett Ordensällskap vid namn 
Bifrost. Den 8 okt 1947 samlades c:a 35 
män till ett informationsmöte om att even-
tuellt bilda en loge i nämnda Orden. Närva-
rande var OSM – Hjalmar Malmström, som 
rest ned från Stockholm tillsammans med 
några bröder från Ordenskansliet.
OSM informerade om Ordens mål och syf-
ten. Därefter enades man om att bilda en 
loge av Bifrostorden med namnet Nicopia 
– det ursprungliga namnet på Nyköpings 
stad. Bildandet och instiftande av logen 12 
Nicopia skedde redan nästa månad  den 29 
november i Kungssalen på Nyköpings Hus 
med pompa och ståt under ledning av OSM, 
då Yngve B. Lindahl installerades som vår 
första Mästare. För att inte få någon likhet 
med Gästabudet 1317, då kung Birger bjöd 
till fest vilken kulminerade i fängslandet av 
sina bröder Valdemar och Erik, förflyttade sig 
hela sällskapet till Stora Hotellet för högtid-
smiddag. Man kan tala om snabba och raka 
beslut utan långbänkar vid vårt bildande. 
Här vilade inga ledsamheter. Året därpå en-
gagerade sig Nicopiabröderna i bildandet av 
logen 13 Torkild i Södertälje, för vilka vi där-
med blev fadderloge. Logen 12 Nicopia har 
allt sedan starten stadigt växt och förkovrats. 
Redan efter15 år kändes sig dåvarande brö-
der vuxna att stå värd för 1962 års Riksting. 
Sedan dröjde det ända till 1997 då vi åter 
kunde bjuda in till Riksting och samtidigt 
50-årskalas. Senaste stora begivenhet var 
vårt 60-årsjubileum 2007, då vi utöver hög-
tidsloge med hela OD samlat, hade en ban-
kett på stadens resturangskola. I och med 
detta jubileum instiftade vi ett årligt stipen-
dium, att i samband med skolavslutningen 
utdelas till någon förtjänt elev i avgångsklas-
sen på denna skola.  
Under de år som gått har vårt hem varit på 
skilda platser: Stora Hotellet, Värdshuset, 
Stenbrogården och numera är vi hyresgäster 
i Odd Fellows lokaler fr.o.m hösten 1991. 
Utöver ordinarie logekvällar har vi även 
klubbaftnar med besök på något företag 
eller föredrag om något intressant ämnes-
område, samt årlig bangolf, kräftskiva, höst- 
och julfest.   
Logens nuvarande M – Peder Grahn kan 
glädja sig åt att efter hans tillträde 2012 har 
medlemsantalet ökat med netto 20 st och är 
nu 148 st. 
Välkommen till logen som växer!

Nyköping ligger vid kusten en timmes körväg söder om Stockholm. Närheten till Europas storstäder via Stockholm Skavsta flygplats, skärgården och det sörmländska kulturlandskapet gör Nyköping till 
en attraktiv boplats. I centrala Nyköping bor ungefär 35 000 personer och i hela kommunen cirka 54 000. Det finns närmare 28 000 hushåll i kommunen. Småorterna runt Nyköping; Stigtomta, Nävekvarn, 
Jönåker, Tystberga, Stavsjö och Ålberga har var och en sin egen karaktär och sina fördelar. 

Sport och kultur    
Rosvalla Nyköping Eventcenter är en högklassig arena som erbjuder 
både ishallar, sporthallar, tennis, bowling och multihall för sport, mäss-
sor och konserter. Nyköpings golfbana ligger fem minuter från stan och 
har 36 hål. Jönåkers golfbana erbjuder 18 hål. Skärgården lämpar sig 
särskilt väl för kajakpaddling. Nyköping har 100 mil Sörmlandsled, 50 
mil ridled, 70 mil cykelleder och 63 golfhål. Konsertsalen i Culturum 
har en fantastisk akustik. Stadsbiblioteket är också en uppskattad mö-
tesplats, liksom Nyköpingshus där vi firar allt från skolavslutningar till 
Nationaldag. 
Sveriges längsta stadsmuseum hittar du utefter Nyköpingsån som ring-
lar sig genom centrala Nyköping. Utmed ån ligger också Sörmlands Mu-
seum. Nyköping är också känt för sitt rika förenings- och kulturliv.      

Shopping  
Längs en dryg löpkilometer på Storgatan ligger små designbutiker och 
klädaffärer vägg i vägg med H&M och Ica. Under sommaren lever ham-
nen upp med restauranger och hantverksbutiker längs kajen. Ett par 
större köpcentra ligger vid de södra och norra infarterna.

Kommunikationer
Det är lätt att komma till Nyköping och enkelt att resa vidare härifrån. 
Motorvägen sveper förbi alldeles utanför Nyköping. Från Stockholm 
Skavsta flygplats tar du dig ut i Europa snabbt och bekvämt. Tågen 
stannar tjugosex gånger varje dag och snart startar bygget av snabb-
järnvägen Ostlänken som innebär att man kan åka till Stockholm på 40 
minuter.

                   

Foto: Akira Öberg

Foto: Jan Höglund Nyköpings Kommun

Foto: Per-Erik Adamsson Nyköpings Kommun

Foto: Fredrik Laaksonen Nyköpings KommunFoto: Gunta Podina Nyköpings Kommun Foto: Akira Öberg Nyköpings Kommun

Foto: Nyköpings Kommun

Foto: Gunta Podina Nyköpings Kommun
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Referat från logernas... forts från sidan 23

Från vänster Ulf 
Persson 70, Yngve 
Eliasson 85, Stig 
Arvidsson 80, 
sittande Stig 
Ågren 90

Vid ordet fritt kall-
lade Mästaren 
fram fem bröder 
som fyllt år under 

sommaren Yngve Eliasson 85, Johan Johansson 50, Stig Ågren 
90, Stig Arvidsson 80 samt Ulf Persson 70 år. Dessa blev hyllade 
av logen med fri måltid. Mästaren omtalade att en skrivelse hade 
inkommit från Rikstingsgeneralen med tack för det stora antal be-
sökare från logen vid Rikstinget. Den kollekt som upptogs skall 
gå till Majken Thamberts fond inom BDR till minne av Ulla Wes-
terman. Insamlingen utgjorde 991 kronor.   
Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av Mästaren som omta-
lade att i slutet av september håller SL Heimdal mästarmöte där 
även Logeutvecklarna är inbjudna. Talet till logen och de befor-
drade bröderna hölls av Bror Strandberg. Han uppehöll sig vid 
tanken hur viktigt det är att vi tar hand om de nya bröder som 
tar steget in i ordenslivet. Mästaren tog över och utbringade en 
skål för logen och recipienderna. Till kaffet var det dragning av 
lotteriet där många gick hem med vinst nöjda och belåtna. Logen 
önskar er alla en skön fortsättning och önskar alla välkomna åter 
vid nästa gradgivning.

Bror Strandberg

     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad 
 Datum: Fredagen den 9 oktober 2015 
 Antal besökare inkl. recipiender: 69 
 Recipiender: Jonas Ström, Magnus Björnholm

  Grimner Oskarshamn17

IK Oskarshamn har hemmamatch i hockeyallsvenskan, och 
svenska landslaget i fotboll spelar EM-kval på tv denna fredags-
kväll. Likväl har många bröder istället sökt sig till Grimnerhu-
set för att få uppleva brödragemenskapen. Ett nytt inslag i vår 
loge fr.o.m. i höst är att bröderna under samlingen i ”Gruvan” har 
fått möjligheten att mot en billig penning köpa korv med bröd. 
Detta för att stilla den värsta hungern i väntan på brödramåltiden. 
Ett välkommet initiativ visar det sig då all korv såldes slut innan 
kapitlet startade. Tyvärr startade logen i sorgens tecken då LM 
Ken Stenman började med att pålysa en tyst minut för broder Per 
Skoglund som nyligen avlidit och lämnat 17 Grimner i sorg och 
saknad.  En trogen Bifrostbroder har lämnat oss. 
Efter detta så genomförde LM tillsammans med sina övriga tjänst-
görande bröder en fin och värdig gradgivning. Vid brödramåltiden 
hölls talet till Orden av OL Bo Löfgren. Han talade mycket om 
vikten av att ha vänner och att vinna vänskap, och han jämförde 
den vänskap som växer fram mellan två vänner som en snöboll 
som sätts i rullning, och då fortsätter växa för att kunna bli hur stor 
som helst. LM Ken Stenman höll talet till recipienderna, där även 
han spånade kring vänskapen, samt välkomnade dem i sin nya 
grad. Recipiendernas tacktal hölls av Magnus Björnholm.
 Tomas Ekstam hade fyllt jämna år, och gratulerades för detta med 
blombukett och Bifroststandar av LM, medan bröderna stämde 

     Faktaruta
 Grad III: Kunskapens Grad
 Datum: Fredagen den 13 november 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 77
 Recipiender: Jan Callegård, Kenth Nilsson, Anders Jonsson
 Gäster: Toni Lavi, Tommy Rosqvist, Jonas Hagström, Lars   
 Lövstrand 28 Gondler

I november kväll var det som brukligt att det serverades svart- el-
ler svampsoppa till förrätt. Förra året mindes bröder, att svartsop-
pan tog slut. Denna måltid har blivit en tradition i Grimner.
Men innan måltiden kunde inmundigas så bjöds bröderna in till 

Logen 17 Grimner och 
Damlogen Grimhild

Oskarshamn
tillönskar alla Bröder 

och Systrar i Bifrostsverige

God Jul
och 

Gott Nytt År

i med ett fyrfaldigt leve. Mästarbordets blommor gick till Mats 
Persson och Jan Björnholm, i den senares fall för hans förtjänst-
fulla sätt att sköta korvförsäljningen tidigare under kvällen. Kväl-
len avslutades med lotteridragning där Kjell Holm, Bjarne Karls-
son och Kari Lehtinen sågs som vinnare. 

Jan-Eric Carlsson 

Recipiender 
tillsammans 

med LM. 
Fr. v. Magnus 

Björnholm, 
LM Ken 

Stenman, 
Jonas Ström

Från vänster ses 
Anders Jonsson, 
M Ken Stenman, 
Jan Callegård, 
Kenth Nilsson

kapitelsalen för att bevista hur recipienderna upptogs i graden un-
der ledning av M Ken Stenman.
Brödramåltiden inleddes med att M Ken Stenman redogjorde kort 
vad enkäten inom Grimner har resulterat i för åtgärder och åtagan-
den. Det har varit ett omfattande arbete som nedlagts av AU och 
DI för att skapa den glädje och sammanhållning som skall ge en 
ännu mer framgångsrik Grimner-loge.
Talet till Orden kommer framöver ge en inblick i varje tjänstgö-
rande broders uppgift. Det var premiär och Peter Wahlman som 
tjänstgjorde som YL berättande utförligt om sin tjänst.
Talet till recipienderna hölls av M Ken Stenman där han bl.a. sade 
att för att få kunskap räcker det inte att t.ex. läsa en bok, man 
måste förstå innehållet eller budskapet som förmedlas. Recipien-
derna är nu mogna att ta en mera aktiv roll inom logen och att 
rekommendera nya medlemmar. Talet från recipienderna hölls av 
Anders Jonsson från Gondler. Han uttryckte vikten av ödmjukhe-
ten inför kunskapen och läste en dikt av Anna Maria Lenngren.
En av gästerna, Toni Lavi uttryckte sin beundran över vår fina 
kapitelsal, han var smått avundsjuk men han tillade med ett le-
ende att avundsjuk är ju inte en Bifrostdygd. En jubilar, Börje 
Carlsson, uppvaktades. Mästarbordets blommor tilldelades Petter 
Sandstedt samt gästande broder Toni Lavi. Avslutningsvis var det 
lotteridragning. M Ken Stenman avslutade därefter med ett stort 
tack för en trevlig afton, och bröder som tyckte det var för tidigt 
att gå hem kunde besöka ”Gruvan” för ytterligare samkväm.

Christer Bricer, 
Referent

     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Fredagen den 25 september 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 50
 Recipiender/faddrar: Bent Bach Holst/Roland Carlström,
 Emil Isaksson/Bengt Isaksson, Jan Sergo/Jerker Magnusson, samt  
 Mikael Nilsson/Anders Nordborg 23 Forsete

  Mjölner Eslöv18

Till sin vän   Vet du, om vän du har,
skall man vän vara,  som du väl tror
till honom och hans vän,  och gott av honom vill hava;
men till hans ovän  förtrolig skall du vara
skall ingen man   och vängåvor skifta,
någonsin vän vara  träffa honom titt och ofta

En underbar brittsommarkväll inramade och förgyllde gradgiv-
ningen. Graden lär också ut lite vett och etikett. Hur skall vi vara 
mot varandra i vårt umgänge. Artighet är också en dygd och vi 
får inte glömma att räcka varandra handen i en broderlig häls-
ning. Tre bröder kallades fram till mästarbordet av FSM Kenneth 
Malmström. Gärt Hall uppvaktades till sina ståtliga 80 år. Bo Ols-
son fick mottaga Ordens standar till minne av sin 75-årsdag. Mäs-
tare Mats Hyltén har uppnått sina modiga 50 år och fick mottaga 
standar och blommor.

     Faktaruta
 Grad III: Kunskapens Grad
 Datum: Fredagen den 16 oktober 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 34
 Recipiender: Hans Andersson, Roland Andersson och Björn   
 Öhrstrand 18 Mjölner, Mattias Jönsson och Fredrik Mogensen 31  
 Rimfaxe
 Gäster: ExM Olle Bergqvist, Christer H Persson och Jonas   
 Mogensen 31 Rimfaxe

ExM Bo Olsson, Fredrik Mogensen, Mattias Jönsson, Roland 
Andersson, Hans Andersson, Björn Öhrstrand.

LM Mats Hyltén var sjuk, så Kenneth Malmström var tj Mäs-
tare. Det var även ett antal ordinarie direktoriemedlemmar som 
inte kunde tjänstgöra och detta innebar att Benny Wiklund tjänst-
gjorde som FSM, Bengt Nilsson ASM och Sven-Åke Kristensson 
tjänstgjorde både som Sk och Mu. 
Den nya krögaren tillsammans med Mu hade fixat till en god 
meny för vår brödramåltid. Måltiden var unik, krögaren hade inte 
tillstånd att servera starka drycker. Bröder sjöng ändå snapsvisor, 
allt går att göra om man bara vill. 
Talet till Orden höls av ExM Olle Bergkvist. Tj M Kenneth 

Från vänster M Mats Hyltén, Emil Isaksson, Jan Sergo, Mikael 
Nilsson, Bent Bach Holst.

Brödramåltiden framflöt under sedvanligt sorl och muntra visor. 
Sven-Erik Nilsson talade till Orden, påläst som vanligt. Mästare 
Mats talade till recipienderna och logen. Vi fick oss till del två 
tacktal från recipienderna. Mikael Nilsson framförde sitt tack som 
Forsetebroder och Emil Isaksson från Mjölner. Sten Svensson ta-
lade om det som är viktigt inom logen. Att tänka på våra bröder 
som drabbats av sjukdomens omilda lott. Det är så mycket vik-
tigare, än att diskutera trivala förtretligheter. Kvällens blomster-
buketter vidaresändes till sjuklingen Jan Johansson genom Sten 
Svensson och till Leif Johansson genom Sven-Erik Nilsson.

Roland Carlström



28 29 BIFROST   Bifrostordens medlemstidning nr 4  december  2015 BIFROST   Bifrostordens medlemstidning nr 4  december  2015     
   

Bifrostordens Riksting.. forts från sidan 27 Bifrostordens Riksting.. forts från sidan 28

Forts. på sidan 29

Malmströms tal till recipienderna berörde givetvis vad kunskap 
kan innebära. Från recipienderna från 18 Mjölner var det Hans 
Andersson som talade och från 31 Rimfaxe Fredrik Mogensen. 
Mästarbordets blommor fick Sven-Åke Kristensson för att han 
fungerade både som Sk och Mu. Den andra buketten tilldelades 
broder Ulf Engfalk. Kvällen avslutades med ett föredrag av Klaus 
Petersens företag Spoltec Södra AB i Eslöv. 

/Bo Olsson

     Faktaruta
 Grad V: Trohetens Grad 
 Datum: Onsdagen den 14 oktober 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 19 
 Recipiender: Patrik Jonasson och Fredrik Lemón

  Gagnrad Borlänge19

Foto taget
med mobilkamera 

Rec Fredrik 
Lemón, M Åke 
Larsson och rec 
Patrik Jonasson

Logesammanträde 
i oktober har på 
våra breddgrader 
svårt att konkurrera 

med älgjakten. Trots älgjakt hade 19 bröder samlats till en mycket 
stämningsfull gradgivning med efterföljande gemytlig samvaro 
vid brödramåltiden, till vilken glädjande nog även tre bröder av 
lägre grad hade sökt sig. Speciellt glädjande var att se en av Gagn-
rads stöttepelare broder Lennart Thorsell åter i vår krets efter en 
tids sjukdom.
I sitt tal till Orden lekte M med betydelsen av Orden (Bifrostor-
den) och orden (vi talar). ”Det är viktigt att vi lyssnar på den som 
talar för att förstå varandra. Det är ingen tillfällighet att vi har två 
öron men bara en mun”.M erinrade i sitt tal till logen och recipien-
derna om att detta är den sista graden inom grundlogen. Steget in 
i storlogen innebär att brödraskaran utökas med nya bekantskaper 
från andra orter. I recipiendernas tacktal av Fredrik Lemón up-
pehöll han sig vid innebörden av de grader han gått igenom inom 
grundlogen. Han framförde ett speciellt tack till Lennart Thorsell 
som har betytt mycket för hans förståelse av vad Bifrostorden är.
Den goda stämningen vid brödramåltiden höjdes ytterligare när 
Roger Johansson tog plats vid pianot och Pelle Jansson plockade 

fram ett mun-
spel och under-
höll med en rad 
blues m.m. 

Åke Danielsson

Foto taget
med mobilkamera 

Fredrik Lemón, 
Roger Johans-
son och Pelle 
Jansson under-
håller till kaffet

     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Fredagen den 4 oktober 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 35
 Recipiender/faddrar: Philip Berggren/Hans Berggren, Magnus   
 Elieson/Lars Hansson.
 Gäst: Markus Carlsson, 32 Runrike

  Vesthav Göteborg20

Det fanns en spänning i luften. Många bröder kom tidigt vilket 
naturligtvis ger mer tid till samtal och stämningen kunde man 
verkligen höra i kajutan. YL Jerrie Cederberg bröt sorlet och läste 
upp kallelsen från M att det var dags för en loge i Grad II. Två av 
våra nya bröder från september fick sitta kvar i kajutan med säll-
skap av OM Hans Wallberg. Av Hans erhöll de säkerligen mycket 
information om logelivet. 
I kapitelsalen hölls en värdig och fin loge där recipienderna upp-
togs i graden. M meddelade att dagens insamling beslutats att gå 
till Barncancerfonden. Folke Brandin tackade bröderna för upp-
vaktningen på sin 80-årsdag.

 Brödramåltiden inleds med sedvanliga visor till förrätten. Talet 
till Orden hölls av FSM Staffan Valinder. Några ord om logens 
historia fick vi bl.a. kunskapen om att det var Karl Gustav Ossian-
nilsson som fick uppdraget att skriva våra ritualer som vi lever 
efter sedan bildandet av Orden 1924. Talet till logen 20 Vesthav 
och våra recipiender hölls av M Rolf Hackzell. M informerade de 
nyintagna att när man uppnått Grad III så kan man också stå som 
fadder till nya bröder. De uppmanades att göra sitt bästa och erhöll 
ansökningsblanketter för rekrytering av nya bröder.
 Tacktalet från recipienderna hölls av Philip Berggren. OM Hans 
Wallberg berättade i sitt tal att det fortfarande finns möjligheter 
att se ”Crazy in Love” på GöteborgsOperan där biljetter ordnas 
av damlogens Maimo Baumann. Den går av stapeln den 29 de-
cember. Bredvid mig vid bordet upplyste Folke Brandin om att 
han varit på denna musical dagen innan på GöteborgsOperan. Han 
tyckte den var fantastisk. Sk för dagen, Jesper Ernholm berättade 
resultatet av insamlingen till Barncancerfonden. Det blev hela 
1200 kronor.
Mästarbordets blommor tilldelades Hans Berggren för sin alltid 
så fina insats för logen. Hans är alltid den som ställer upp och 
deltar vid iordningställande av kapitelsalen och alltid flitigt närva-
rande vid våra direktoriemöten. Kvällen avslutades med sedvan-
ligt lotteri. Och säg mig vem som drog högsta vinsten igen, om 
inte Bruce Macgregor. Det satt lång inne då han nästan glömt av 
att han hade en yt-
terligare lott i ka-
vajfickan. Där låg 
den som alla letat 
febrilt efter. 
Grattis!

Morgan Carlsson

Från vänster 
Magnus Elieson, 
M Rolf Hackzell, 
Philip Berggren

     Faktaruta
 Loge utan reception
 Datum: Fredagen den 6 november 2015
 Antal besökare: 26

Novemberlogen tillhör kanske den mörkaste av årstidernas loger 
då kvällen ännu inte lyses upp av adventsstakar i fönster och be-
lysta granar lite här och där. Vi fick inte som planerat uppleva 
en Grad III då vår recipiend blivit sjuk. Så blir det ibland, ingen 
kan råda över sin hälsa. I och med att Grad III fått ställas in fick 
samtliga Grad I från septemberlogen möjlighet att delta i kapitel-
salen. Alla de hade faktiskt mangrant kommit dit. Många av de 
tjänstgörande var ordinarie eller ersättare trots att vi var ganska få. 
Vår senaste Grad VIII Bengt Ratzmann fick uppmärksamhet och 
gratulationer av bröderna.
Till brödramåltiden var det dukat för en trerätters middag. Talet 
till Orden hölls av OM Hans Wallberg. Hans uppmärksammade 
tre bröder ur den skara av åldermän vi har. Rune Pegenius idag 87 
år är den som varit med och startat vår loge och även den som va-
rit med i Bifrostorden längst av alla, alla kategorier, nämligen 60 
år. Rune kom från Tranås till Göteborg och hade körsnär som yrke 
och drev butik för pälsverk. Gotthard Segerbom fyllde 90 år här-
omdagen och uppvaktades på sjukhemmet av OM Hans Wallberg 
och FSM Staffan Valinder. Gotthard sjöng för alla närvarande El-
darevalsen, en fantastisk prestation med tanke på hans sjukdom. I 
14 Solheim finns en annan ålderman, Albert Trumars som är 95 år 
och också var med och startade Vesthav en gång. Han tillhör sedan 
många år 14 Solheim i Karlstad. 
M Rolf Hackzell höll talet till vår loge. Rolf höll sig till texten i 
loge utan reception som är tänkvärd och till för att stärka banden 
mellan bröderna. Gemenskapens Grad var något som Rolf tyckte 
var passande på denna, vilket flera av mina bordsgrannar höll med 
om. Mu Staffan Sandell uttryckte i sitt tal en stor tacksamhet för 
att alla Grad I, från septemberlogen kommit i kväll.
Mästarbordets blommor tilldelades Bernt Jernberg för hans under 
många år stora bidrag till logens viktiga funktioner och att han är 
en ”go gubbe”. Bernt berättade att han nu räknar ner dagarna till 
sin pension i april. Då kommer han att tillbringa ännu mer tid i 
Spanien där han och frun har en lägenhet. 
Kvällen avslutades med lotteri. Denna gång, drog Bruce högsta 
vinsten igen, helt otroligt. Men han hade sagt innan dragningen 
att om jag tar den så skänks den till julbordet, vilket han förstås 
gjorde. Det måste vara något speciellt med Bruce Macgregor som 
har sina rötter i Scotland att han lyckas får denna så eftertraktade 
Famous Grouse vinst så ofta. 

 Morgan Carlsson, referent

     Faktaruta
 Grad III: Kunskapens Grad
 Datum: Fredagen den 23 oktober 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 26
 Recipiender: Olle Kalmelid, Tommy Kjellberg och Jesper   
 Rosell
 Gäster: Göran Thorèn, Stig Bjelkered 11 Löfstad 

  Midgård Linköping21

Två av bröderna kunde ej vara med på gradgivningen, men hjälp-
te munskänkarna med bl.a. baren och dukning i bankettsalen. Tf 
Mästare FSM Mikael Granath genomförde ånyo en mycket bra 
gradgivning.

Tommy Kjell-
berg, Jesper 
Rosell, Olle 

Kalmelid och 
Mikael Granath

Efter gradgiv-
ningen fanns tid 
för besök i ba-
ren och allmän 
f ö r b r ö d r i n g 
innan brödra-
måltiden intogs. 
Måltiden var som vanligt mycket utsökt och till denna serverades 
ett gott vin, som presenterades av Munskänkens ersättare Peter 
Alvhed. Mästaren talade till logen och recipienderna om innebör-
den av graden Efter talen tackade bröderna för den trevliga kväl-
len. Mästarbordets blommor tilldelades Erik Olsson och Mikael 
Andersson för att de ställt upp denna kväll.

CEM

Mikael 
Granath, 
Erik Ols-
son, Mikael 
Andersson

Foto taget
med mobilka-
mera

Forts. på sidan 32

     Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad
 Datum: Tisdagen den 20 oktober 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 42
 Recipiender: Carl-Anders Nilsson 22 Righeim, Lars-Olov Hamberg  
 och Hans Lundberg 30 Torgrim
 Gäster: Thomas Anderssom, Lars Andersson, 27 Odinsal, Kurt-  
 Axel Lindström, Christer Blomberg Ove Engman, Bruno Hamberg,  
 Bo Sjöberg, Martin Lestander, Robert Fahlgren, Johnny Jansson  
 30 Torgrim

  Righeim Gävle22

Recipienderna 
Lars-Olov 

Hamberg, Hans 
Lundberg samt 

Carl-Anders 
Nilsson

På grund av 
förra månadens 
hastigt omkas-
tade gradgivning 
samt det faktum 
att bröderna i Torgrim flaggat för att de ville komma till oss, ge-
nomförde logen för andra månaden i rad en Grad IV. Med sig från 
Hudik hade recipienderna inte mindre än åtta logebröder, vilka 
alla hjälpte till att förgylla denna kväll ytterligare.
Att ha Grad IV två gånger i rad är inget problem, då det är en 
mycket fin och trivsam grad. Gradgivningen blev ingalunda an-
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Som nybliven ledamot, suppleant, i BDRs styrelse har jag 
fått uppdraget att formulera några ord om mig själv. Jag är 
en av fyra hängivna damer som grundade damlogen Gann-
dul i Kalmar. Vi var under några år en damklubb som så 
småningom hade möjlighet att år 2013 bilda loge. Under 
åren som gått har jag haft olika styrelseuppdrag i klubben/
logen. För närvarande är jag Vice Preses i logens styrelse 
sedan mars 2014. 

Jag utbildade mig till förskollärare på 80-talet och har sedan 
läst vidare till specialpedagog under slutet på 90-talet. I mitt 
nuvarande yrke som specialpedagog inom landstingets hör-
selvård möter jag barn och ungdomar med hörselnedsätt-
ning samt deras föräldrar. Ett stimulerande arbete som ofta 
ger en mångårig kontakt där jag har möjligheten att följa en 
familj under flera år. Ett arbete som skapar engagemang och 
ger mig möjlighet att vara med och göra skillnad i ett barns 
uppväxt och vara ett stöd till föräldrar. 

Elisabeth Klingvall 
damlogen Ganndul, 
suppleant i BDRs 
styrelse

Jag är mamma till 
två vuxna döttrar och 
sedan fyra år tillbaka 
har jag lyckan att få 
vara mormor till en 
härlig liten kille. På 
fritiden spelar jag 
golf och njuter av 
vacker natur och står 
ut med blandat spel-
resultat. 

Jag ser verkligen 
fram emot mitt upp-
drag inom BDR och 
att få möjlighet till 

att under trevliga former träffa många nya systrar i olika 
damloger i hela landet. Att tillsammans med övriga systrar 
i BDRs styrelse erfara gemenskapens anda och möta utma-
ningar som vi tillsammans kan lösa upplever jag inspire-
rande. 

Med vänlig hälsning 
Elisabeth Klingvall 

Ganndul/BDR

Datum:  Arrangemang:
19 mars 2016 Damlogen Skogull 10 år, Norrtälje
23 april 201 6 Riksmöte, Uppsala
17-18 september 2016 Presesmöte, Linköping
22 oktober 2016 Damlogen Vestros 25 år, Göteborg
 

Kalendarium

30 31

En presentation av 
Elisabeth Klingvall, 
suppleant i BDR:s styrelse
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En riktigt 
GOD JUL 
och ett 
GOTT NYTT ÅR! 
tillönskas alla 
Damlogesystrar 
och 
Bifrostbröder

BDRs styrelse/
Berit Olsson 
Preses BDR

Damlogen Gersimis 10-årsjubiléum 
10 oktober 2015 
Jubiléet inleddes, på Odd Fellow-lokalen, med att fadderlogen 
Fjorgun gav 20 systrar Fjärde Graden. Därefter hölls en stäm-
ningsfull högtidsloge, som gästades av OSM Lars-Erik Furu-
skog, BDRs Preses Berit Olsson, OM Hans Wallberg, OH Jon 
Asp, BDRs ExPreses Gunilla Starck Hansen samt Fjorguns 
Preses Laila Hermansson och Vestros Preses Inga Malmquist. 
Vid detta tillfälle utdelades Förtjänsttecken till Ulla Anders-
son och Karin Bergvall för deras förtjänstfulla arbete under de 
gångna 10 åren. Dessutom överlämnades logens födelsedags-
äpple till BDRs ExPreses Gunilla Starck Hansen, som tack 
för allt hon bidragit med för att föra logen framåt. Gunilla var 
också den som under Högtidslogen, redogjorde för hur logen 
bildades och dess historik. 

Det överlämnades också en gåva, från Damlogen Gersimi, 
på 5000 kronor till Helsingborgs kvinnojour, som mottogs av 
deras föreståndare Els-Marie Larsen. Logen uppvaktades av 
OSM, BDRs Preses, Fjorguns Preses, Vestros Preses, herrlo-
gen 31 Rimfaxes ExM Olle Berquist, samt damlogen Nicopia 
genom Eva Carlstrand. Dessutom hade det inkommit penning-
gåvor från damlogerna Heidrun och Stjärnbågen samt häls-
ningar från flera damloger. Vid kvällens bankett fick Gersimis 
Preses av Tore Persson, herrlogen Mjölner, motta en fantastisk 
gåva bestående av 25 st. logemärken. Gåvan var också från To-
res hustru Gunnel.

Efter avslutad Högtidsloge förflyttade sig samtliga med buss 
eller tog en promenad till Jacob Hansens hus, för bankett. Där 
möttes de av Bo Bengtsson och Mats Linskoog från Rimfaxe, 
samt Hans Berggren från Vesthav, som serverade mousserande 
vin. Dessa herrar samt Thomas Johansson, Rimfaxe skötte se-
dan baren hela kvällen. Toastmaster Lena Gyllander Nilsson 
hälsade sedan alla välkomna till bords och höll därefter i trå-
darna, vilket gjorde att allt fungerade smidigt. En trerätters 
middag avnjöts sedan till musik av två herrar från Eslöv. Stäm-
ningen var god, men den höjdes verkligen när damerna från 
Pearl of the Sound kom in och sjöng barbershop. 
När middagen var avslutad blev det dans, för de som kände 
för litet motion. Innan kvällen avslutades helt, redogjorde 
vår toastmaster Lena för dragningen i vårt lotteri och det var 
många, som gick hem med fina vinster. Alla verkade ha haft en 
trevlig kväll och kanske några funnit nya vänner eller återfun-
nit gamla. 

Inger Wedenby Bengtsson Preses damlogen Gersimi

 

Till detta möte var även V Preses inbjudna. En givande helg med 
intressant innehåll. Varje damloge erhöll reviderade gradgiv-
ningsritus för vilka de är berättigade att genomföra, samt ytter-
ligare ett antal övriga ritus. BDRs ritusgrupp har under några år 
arbetat med att revidera ritus och nu var ett tillfälle när samtliga 

Deltagande Preses från damlogerna vid presesmötet 2015

damloger delgavs dessa ritus. Årets presesmöte är en stor begiven-
het och många frågor och synpunkter behandlas. Synpunkter som 
framkom fördes vidare till BDRs styrelse för beslut. 

Monica Asp BDR, Ritusansvarig

Samtliga mötesdeltagare vid presesmötet 2015

Presesmöte i Linköping den 26-27 september 2015
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norlunda och genomfördes på ett mycket fint sätt av de tjänst-
görande bröderna och såväl recipiender som besökare var nöjda.
Vid brödramåltiden serverades både förrätt och varmrätt - vår 
matleverantör fortsätter att leverera mat av fantastisk kvalitet och 
med stor variation, vilket vi är väldigt glada för. Talet till Orden 
hölls av Thomas Andersson från Odinsal medan recipiendernas 
tacktal framfördes av Hans Lundberg, en av recipienderna från 
Torgrim. Kvällen avslutades med den sedvanliga lottdragningen 
där prisbordet bjöd på många fina gåvor skänkta av logens bröder. 
Undertecknad tillika lottdragare lyckades äntligen pricka in en av 
sina lotter och fick fara hem med en fin vinst. 

Daniel Holmgren

     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Onsdagen den 30 september 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 20
 Recipiender: Lars Tretvold, Lars Lewin, Jonas Alm
 Gäster: ExM Roland Carlström, 18 Mjölner

  Forsete Malmö23

Från vänster 
Jonas Alm, M 
Bengt Widén, 
Lars Lewin, 
Lars Tretvold

Ronaldo, Vaz-
guez, Rodriguez, 
Navas. Vad kan 
dom ha med vår 
logeafton att 
göra? 
Jo vår utmaning 
var att konkur-
rera med Real 
Madrid som 
mötte Malmö FF 

i Champions League här i Malmö samma kväll. En nästan omöjlig 
uppgift. Men skam den som ger sig. M Bengt hade lyckats få ihop 
ett bra direktorium, och stämningen var god fast vi inte var mer 
än 20 bröder. De tre recipienderna fick uppleva en stämningsfull 
och väl genomförd gradgivning. Vid ordet fritt berättade M Bengt 
vad som närmast är på gång i SL Gotheim och våra övriga skånska 
loger.

Vid brödramåltiden hölls de sedvanliga talen. Talet till Orden hölls 
av Bengt Widén. Han redogjorde bland annat om mästarmötet i 
SL Gotheim där han och Christer Truedsson deltog. Bengt kunde 
berätta att ekonomin över lag är god i storlogen och dess loger. 
Talet till logen och recipienderna hölls även det av Bengt, som 
påtalade vikten av vänskapen mellan bröderna samt besök i andra 
loger. Recipiendernas tal hölls av Lars Tretvold, som tackade att 
de blivit upptagna i Grad II. Själv höll jag ett kort tal där jag redo-
gjorde för den mycket trevliga klubbaftonen på Jägersro travbana.

Efter måltiden och gradbandens avtagande blev det kaffe och his-
torieberättande. Mästarbordets blommor delades ut till vår alltid 
lika trygga IL Peter Krell.  

Rolf Magnusson

     Faktaruta
 Grad III: Kunskapens Grad
 Datum: Onsdagen den 28 oktober 2015
 Antal besökande inkl. recipiender: 36
 Recipiender: Gunnar Nordgren, Stefan Larsson, Niklas   
 Herrström
 Gäster: ExM Roland Carlström, ExM Sven-Eric Nilsson, Ulf   
 Engfalk, Magnus Fridälv, Tore Persson, Gert Nordahl, Bengt   
 Isaksson och Björn Öhrstrand samtliga 18 Mjölner

Från vänster 
Gunnar Nord-

gren, Stefan 
Larsson, M 

Bengt Widén 
och Niklas 
Herrström

Vår kapitel-
sal är alltid väl 
iordningställd, 
men denna af-
ton var det lite 
extra. Kapitel-
salen hade fått 
nya bord samt nya dukar vilket blev ett stort lyft för helhetsupp-
levelsen. Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av ExM Sven-
Eric Nilsson, som talade om etik och moral. Talet till logen och 
recipienderna hölls av M Bengt W. Han berättade att från Grad III 
så får man gör tre saker som man inte har haft möjlighet till innan. 
Man har nu själv rätt att föreslå nya bröder, tjänstgöra samt be-
söka storlogens brödramåltid. Det delades också ut namnbrickor 
till Lars Levin, Lars Tretvold och Jonas Alm att bäras på kavajen.
Mästarbordets blommor gick till Anders Freiding som fyllde år.  
Trots att det är födelsedag, ställer bröder upp för gemenskapen 
samt tjänstgöring. Värre är det när det är Champions League i 
Malmö. Därför har Mästaren fått tidigarelägga Grad IV till den 
11 november för att inte krocka med detta evenemang. Recipien-
dernas tal hölls av Gunnar Nordgren, som berättade att allt känns 
bara bättre och bättre. Han framförde också tack för den nya gra-
den. Peter F höll som så många gånger tidigare ett tal som manar 
till eftertanke, vikten av att säga något gott ”säg det i dag, i mor-
gon kan det vara för sent”.
Ulf Engfalk 18 Mjölner berättade efter brödramåltiden om sin 
start som författare vilken började först en bra bit upp i åldern.  
Han startade med att han i unga år arbetade på en smedja, om än 
det var slitsamt så var det en plats för social samvaro och många 
berättelser. Ulf hade med sig två böcker ur vilka Roland C läste 
några valda stycken. Det var ett mycket intressant framförande.

Bengt Johansson

     Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad
 Datum: Onsdagen den 11 november 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 41
 Recipiender: Bo Juvin, Peter Esbjörnsson, Peter Larsson,   
 Daniel Juvin, Peter Petric´ och Björn Johansson
 Gäster: OI Allan Jensen, ExM Roland Carlström 18 Mjölner

Det var årets sista gradgivning. Den 11 december har vi loge utan 
reception i kombination med vårt årliga julbord. Redan denna 

Från vänster främre raden Bo Juvin, Peter Esbjörnsson, Peter 
Larsson. Bakre raden Daniel Juvin, M Bengt Widén, Peter 
Petric´, Björn Johansson, OI Allan Jensen

afton pratades det bland bröderna om det dignande bordet.  För 
övrigt var det hög stämning och livliga diskussioner. För en del av 
oss var det lite mer hektiskt. Har han kommit, är alla recipiender 
här, varför stämmer inte besöksboken mot betalande bröder osv. 
Det var lite extra högtidligt, 23 Forsete fick besök av OI Allan 
Jensen. 
Efter att recipienderna erhållit sina nya grader, berättade Bengt 
om att han och Lennart Bengtsson tidigare under dagen hade varit 
och uppvaktat Hugo Wageus som fyllde 90 år. Mästaren gratu-
lerade också Göran Schelin samt Jan Brandberg till sina nyligen 
erhållna Grad VIII.
Talet till Orden hölls av OI Allan J under brödramåltiden. Han be-
rättade lite om sin uppgift, samt poängterade vikten av att bröder 
skall känna igen sig oberoende av vilken loge man besöker. Därför 
är det viktigt att rekvisitan är den samma inom hela Bifrostorden. 
M Bengt Widén höll traditionsenligt talet till logen och recipien-
derna.  På tal om recipiender så hölls deras tal av Björn Johansson.
Mästarbordets blommor gick till broder Göran Schelin, som varit 
borta ett tag. Han gick rakt in och tjänstgjorde som Talare. Det var 
riktigt trevligt att se honom bland oss igen.

Bengt Johansson, Referent

     Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad
 Datum: Torsdagen den 24 september 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 44
 Recipiender: Åke Lundgren, Ted Rönn och Per-Åke Sandberg

  Alvheim Eskilstuna25

Från vänster ses Ted Rönn, Per-Åke Sandberg, Åke Lundgren 
och M Conny Halvardsson

Graden genomfördes på ett stilfullt sätt av M Conny Halvardsson 
och de tjänstgörande bröderna. Per-Åke Sandberg höll recipien-
dernas tacktal.
Ikväll skulle Alvheims speciella slipsar delas ut till de bröder som 
erhållit Grad VIII. Det var Stefan Berg, Stig-Lennart Cederlöf, 
Rolf-Göran Eriksson, Gunnar Lindén, Mikael Olsson och Göte 
Wallin som var mottagare.
När M Conny Halvardsson skulle dela ut kvällens blombukett 
så avbröt Lars Brandell honom. Han gjorde en kupp genom att 
ta blommorna och dela ut dem till en förvånad Mästare. Anled-
ningen till detta var att han hade vunnit Bifrostgolfen, Jag tror att 
Mästaren blev lite rörd av brödernas hurrande.

Libris colligendis

Logen nr 25 
Alvheim

och Damlogen Aelforna
önskar alla bröder och systrar

En God Jul och Ett Gott Nytt År

Forts. på sidan 34
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     Faktaruta
 Grad IV: Hoppets Grad
 Datum: Tisdagen 29 september 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 72
 Recipiender: Jan-Åke Petersson, Tomas Algotsson, Bengt Juhlin,  
 Rolf Hellman
 Gäster: OSSM Patrick G Lundeberg, OHL Karl-Gunnar Rooth 1 S:t  
 Örjan, SLM Anders Randelius Tirfing, Torsten Östlid 3 Aroshus, 
 M Kent Andersson, Rune Hedman 5 Åsagård, ExOC Hans E   
 Söderström, M Daniel Holmgren, Göran Ehrfeldt, Leif Holmgren,   
 Urban Sjölander, Gunnar Törmä, samtliga 22 Righeim samt   
 M Anders Ekström, Georg Svallmark 29 Rosheim.

  Odinsal Uppsala27

Från vänster 
ses 100-åringen 
Bengt Lorich, M 
Thomas Hellsten

Hur gör man för 
att slå rekord i an-
talet närvarande 
bröder en loge-
kväll? Jo man 
ser till att en av 
oss fyller 100 år 
och dessutom är 
oförskämt pigg 
i kropp och själ 
och dessutom att 
han kommer på 

mötet. Det var det lättaste då broder Bengt Lorich är en urkraft 
som i stort sett alltid kommer på logekvällarna. Vi ser dessutom 
till att Odinsalbröderna vet om att broder Bengt har fyllt år, och att 
några av de närliggande logerna samt OD också har koll och vips 
så var 72 anmälda. Lite fler gäster än vanligt och många logebrö-
der som inte går så ofta kom och ville fira jubilaren. Bengt behöll 
sitt lugn, men såg ut att njuta av uppståndelsen. Som den utmärkta 
och engagerade broder han är, var han väl förtjänt av den uppvakt-
ning han fick i form av stor närvaro, hedersbetygelser, trevliga och 
personliga tal och tavlor samt fri brödramåltid. Av Odinsal blev 
han utnämnd till hedersmedlem och det skulle enligt uppgift inte 
bara vara värt namnet utan även något mer, vilket tillsvidare är 
höljt i dunkel. Damlogen Fensala förärade Bengt ett äpple, sym-
bolen för evigt liv, snidat av en alm som växt i Engelska Parken, 
Det blev en ovanligt trevlig kväll och jag och många med mig 
hade lite extra svårt att se till att gå hem i tid.

Mikael Sjölander

Från vänster 
Recipiender 
Jan-Åke 
Peters-
son, Tomas 
Algotsson, 
LM Thomas 
Hellsten, 
Bengt Juhlin, 
Rolf Hellman 

     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Tisdagen den 27 oktober 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 46
 Recipiender: Martin Lindholm, Peter Hansson, Håkan    
 Eriksson, och Fredrik Eriksson
 Gäster: OI Allan Jensen, Kjell Andersson 5 Åsagård, Carsten   
 Bach Kristiansen, William Jensen 8 Manheim, M Karl-Gustav   
 von Wicken 16 Runheim, ExM Mattias Boldt, Andreas    
 Lagerlöf, Börje Larsson, Martin Lindholm 32 Runrike

Från vänster Tf M Thomas Andersson, Martin Lindholm, Peter 
Hansson, Håkan Eriksson, Fredrik Eriksson och OI Allan Jensen

Denna kväll var inget sig likt, vår eminente IL Thomas Andersson 
agerade M, och en ExM vid namn Tomas Lindkvist agerade IL. 
Vid en första anblick fullständigt galet, men som väntat redde de 
och de andra tjänstgörande bröderna ut stormen på ett proffsigt 
sätt och genomförde en njutbar gradgivning.
Tommy Lundin betonade i sitt tal till Orden bl. a. att vänskap för 
oss samman och att det är viktigt att aktivt hålla liv i den. För oss 
betyder det att besöka inte bara vår egen utan även andra loger. Tf 
M Thomas Andersson berättade en anekdot som anknöt till vårt 
besök hos 20 Vesthav tidigare denna höst. Vi som var där skrat-
tade gott, ni som inte var där gick tyvärr miste om den historian. 
Han konstaterade också att logebröder är mina vänner även om 
jag inte träffat dem ännu, helt i linje med vad tidigare hade sagts 
om att besöka andra loger. 

Ola Lindström, Peter Eriksson och Johan Gestblom uppmärksam-
mades för att de fyllt eller snart fyller år. Lotteriet var som vanligt 
riggat då jag inte heller denna kväll vann något, dock fick jag två 
rosor. Osäkert om det var en uppmuntran eller ett lågmält försök 
att säga att jag inte ska plåga bröderna med min sång.

Mikael Sjölander

Ordens Styrande Mästares Fond (OSM-Fonden)

 – När Du vill hylla en broder – Plusgiro 19 99 71-3 
Info: Kontakta Ordenskansliet Tel: 08-640 21 23

     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad
 Datum: Fredagen den 18 september 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 47
 Recipiender/faddrar: Christer Lejdel/Jan Sellman, Roland   
 Sandell/Jan S.E. Johansson, Henrik Sjöstrand/Tommy Rosqvist,   
 Markus Hagström/Jonas Hagström, Martin Solberg/Ulf Lundbäck

  Gondler Kalmar28

M Bo-Lennart Holmström öppnade höstsäsongens första loge-
möte på ett rutinerat och fint sätt i en nästintill fullsatt kapitelsal. 
Antalet närvarande bröder vittnade åter om att logen Gondler är i 
stort behov av större lokaler. Efter gradgivningen tog M tillfället i 
akt att överlämna tre blomsterbuketter till bröder som under som-
maren firat jämna födelsedagar. Till faddrarna överlämnades ock-
så den sedvanliga bärkassen med alla de informationshandlingar 
som överlämnas till recipienderna med Mästarens uppmaning till 
faddrarna om fortsatt nära kontakt med de nyinvigda.

Vid brödramåltiden hölls en del tal samt information.”Tankar in-
för dagen” var temat på Olof Westerlunds tal till Orden. Ett sär-
skilt välkommen in i logen Gondler riktade Mästaren Bo-Lennart 
Holmsten i sitt tal till recipienderna och uppmanade dem att vara 
flitiga med besök vid kommande logemöte och gradgivningar för 
att bl.a. fortare komma upp i graderna men även känna av gemen-
skapen.
Arne Säll framförde ett stort tack för all varm omtanke från logen 
under sin långa sjukdomstid och den löpande kontakt av Ebbe 
Sondèr och Göran Bäckstedt som Arne haft under det gångna året. 
Logens Curator Ebbe Sondèr lämnade vidare upplysning över nu-
läget från ytterligare bröder om deras hälsotillstånd.

Markus Hagström framförde recipiendernas tack för en fin grad-
givning och den fina gemenskapen och ser kommande tiden med 
stor tillförsikt. Mästarbordets blommor överlämnades till Arne 
Säll och Olof Westerlund. Till Bo Carlsson framfördes också ett 
stort tack med blomsterbukett för särskilda arbetsinsatser i logelo-
kalen. Kvällens kollekt beslutades överlämnas till flyktinghjälpen. 
Kvällen fick sin sedvanliga avslutning med kaffe och avec samt 
lotteridragning och en och annan ”dålig” historia.

Ture Holgersson, Jan Sellman, Referenter 

Från vänster Markus Hagström, Martin Solberg, Christer Lejdel, 
Roland Sandell, Henric Sjöstrand och M Bo-Lennart Holmsten.

     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad 
 Datum: Fredagen den 30 oktober 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 34
  Recipiender: Göran Oscarsson, Lars-Göran Netterström
 Gäst: ExM Åke Ekstam 19 Gagnrad

Från vänster ses Tj Mästare FSM Toni Lavi, recipiend Göran 
Oscarsson, recipiend Lars-Göran Netterström, fadder för båda 
Åke Rudolfsson

M Bo-Lennart Holmsten hade inför kvällens uppgifter överlämnat 
rollen som Mästare till FSM Toni Lavi vilken skötte sin uppgift på 
ett utomordentligt fint sätt. Uppgifterna i den tillfälligt nya rollen 
flöt klanderfritt. Det är viktigt att fördela olika uppgifter till övriga 
ledamöter inom direktoriet för att få känna av nya roller i logear-
betet. Logens Curator Ebbe Sondér informerade läget från övriga 
bröder som av hälsoskäl inte kunde delta. Vid brödramåltiden höll 
M Bo-Lennart talet till Orden och uppehöll sig kring syftet i denna 
grad. Riktig och sann vänskap är något som måste byggas upp 
under lång tid för att bli ett bestående värde. Vidare informerade 
Bo-Lennart att den 30 november håller S Kent Rudolfsson infor-
mation/utbildning om portalenprogrammet. Till logemötet den 18 
december undersöker vi möjligheten med något extra ”juligt” i 
samband med måltiden. Inför planeringen av årssammankomsten 
2016 undersöker vi möjligheten att få någon gästföreläsare om 
”Operation Smile”, arbetet som pågår i Afrika. FSM Toni Lavi 
framförde talet till logen Gondler och till recipienderna vilka häl-
sades särskilt välkomna. Det är glädjande att väntetiden mellan 
Grad I och II inte blir längre än det som föreskrivs i konstitutio-
nen. Tacktalet från recipienderna hölls av Göran Oscarsson och 
ser nu med stor förväntan på nästa steg i graderna. Mästarbordets 
blommor delades ut till Sivert Thisell och Åke Rudolfsson för fina 
arbetsinsatser inom logen. En vacker blomsterbukett överlämna-
des även till Bo-Lennart Holmsten som firar jämna år före nästa 
gradgivningsdatum från Olof Westerlund. Kvällen avslutades 
med kaffe och lottdragning under allmän förnöjelser.

Referent Ture Holgersson

Besök i logekapitel i storloge och 
grundloge är en av förutsättningarna 

för befordran till högre grad
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LM Gordon Hygreus, fadder 
Jonas Mogensen, recipiend 
Ola Ahlström

Fem recipiender var kall-
lade till Grad III. En broder 
anmälde sitt deltagande, två 
av de andra valde att stå över 
till nästkommande tillfälle, 
hos 18 Mjölner, på grund 
av arbete. Utöver recipiend 
och biträdande bröder var 
två bröder besökande. Re-
cipienden blev delaktig av 

Kunskapens visdomsord och kan nu tjänstgöra vid ytterligare en 
gradgivning, som AV. Kvällen blev kortare än vanligt då flera brö-
der anmält deltagande i damlogen Gersimis 10-års jubileum på 
lördagen.

     Faktaruta
 Grad V: Trohetens Grad 
 Datum: Fredagen den 6 november 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 18 
 Recipiender: Ingmar Svensson och Bo Andersen, 31 Rimfaxe, Ulf  
 Bild, 34 Linneus, Peter Arvidsson, 33 Danheim
 Gäster: Tore Persson och Larserik Johansson, 18 Mjölner

Recipiender Bo Andersen, Ingmar Svensson, Peter Arvidsson, 
Ulf Bild. Tore Persson, LM Gordon Hygreus, Larserik Johansson

Två av våra biträdande bröder recipierade varför flera bröder ut-
anför direktoriet kallades att tjänstgöra. Från vår fadderloge kom 
Tore Persson och Larserik Johansson som båda tjänstgjorde som 
YL resp AV. Kapitlet genomfördes med stor högtidlighet och till-
sammans med den efterföljande måltiden blev kvällen minnes-
värd för recipienderna.

Olle Bergqvist, referent

     Faktaruta
 Grad III: Kunskapens Grad 
 Datum: Fredagen den 9 oktober 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 18
 Recipiend: Ola Ahlström
 Gäst: Bernt Gustavsson, 7 Junehus

  Rimfaxe Helsingborg31
     Faktaruta
 Grad I: Frihetens Grad samt lokalinvigning
 Datum: Torsdagen den 24 september 2015
 Antal besökare inkl. recipiender: 36
 Recipiender/faddrar: Bill Johansson/Lennart S Bengtsson, Lars  
 Bengtsson, Daniel Frenberg/ Martin Lamme
 Gäster: OSM Lars-Erik Furuskog, OH Jon Asp, Tore Persson, Jan  
 Larsson, Börje Månsson, Gert Nordahl, Per-Ola Somers 18   
 Mjölner, M Bo Lennart Holmsten, Toni Lavi, Åke Rudolfsson, Mats  
 Wilhelmsson 28 Gondler, Robert Pierre Alison, Anders Kling,   
 Tommy Oscarsson, Peter Wrethander 10 Withala.

  Linneus Växjö34

Från vänster M Sten Sjödahl, Lars Bengtsson, Daniel Frenberg, 
Bill Johansson, Lennart S. Bengtsson och Martin Lemme

LM Sten Sjödahl hälsade bröderna välkomna till en högtidlig 
kväll med invigning av vår kapitelsal utöver gradgivning. Speci-
ellt vände han sig till alla gäster. Den högtidliga invigningen för-
rättade OSM Lars-Erik Furuskog med assistans av OH Jon Asp.
När vår Mästare Sten fått tillbaka ordet var det för gradgivningen, 
vi hade tre recipiender som kunde upptas i vår brödrakrets. Ett 
välkommet tillskott i vår lilla loge.

Hälsningar och lyckönskningar framfördes från gästande loger 
och från 28 Gondler erhöll 34 Linneus en inramad gratifikation 
som överlämnade av LM Bo Lennart Holmsten. Tore Persson, 18 
Mjölner, erbjöd sig framtaga och trycka vår loges fana.

Under brödramåltiden talade OSM, som tackade för besöket och 
den fina gradgivningen, och noterade att vi fått en lokal att trivas 
och växa i. Han kunde stolt meddela att vårt 100 års jubileum 
inom Orden sker 2025, och Stockholm stadshus redan är bokat för 
detta evenemang. LM Sten Sjödahl hälsade de nya bröderna väl-
komna i Bifrostorden. Han tackade också vår fadderloge Withala 
för att de alltid ställer upp när vi behöver. Sten siktar på att kunna 
ge en Grad III hösten 2016 i Växjö. Recipienderna gjorde en kort 
presentation av sig själva, och de förhoppningar de hade om att 
var med i Bifrostorden.
Mästarbordets blomma fick Per Rosander. Vår Intendent Jan-Erik 
Eriksson uppvaktades med en blombukett eftersom han i dagarna 
fyllt 70 år. Kaffe och lotteridragning avslutade en intensiv och 
högtidlig kväll

Hans Bild

     Faktaruta
 Grad II: Vänskapens Grad
 Datum: Torsdagen den 15 oktober 2015
 Antal besökande inkl. recipiender: 20
 Recipiender: Anders Linde, Per Krantz och Uldis Lundin

Anders Linde, Per 
Krantz och 
Uldis Lundin

LM Sten Sjödahl 
hälsade välkommen, 
speciellt vände han 
sig till bröderna från 
Withala som stöttar 
oss i genomförandet 
av dagens ritus. Utö-

ver de som deltog i gradgivningen kom ytterligare två bröder till 
måltiden, och hjälpte till med olika uppgifter före och efter grad-
givningen, det uppskattades mycket.
Ingemar Dahlsjö, Withala, talade uppskattande om att få komma 
och vara med på våra gradgivningar i Linneus. LM Sten påmin-
de om nästa gradgivning den 26 november, vi har en recipiend 
klar, men kan ta emot fler. Han meddelade också att Nils-Ragnar 
Samuelsson, Bengt Håkansson, Krister Malmgren och Alexander 
Airosto kommer att kallas till Grad III i Vetlanda.
I samband med brödramåltiden talade Göran Straume till Orden, 
och vad det innebär att vara med i Bifrostorden. Hur den hjälper 
oss att bli bättre att kunna umgås med varandra, och att vi också 
skapar oss förebilder inom Orden, och att vi visar varandra till 
rätta och inte tillrättavisar. Sten talade till recipienderna, och Per 
Krantz tackade å recipiendernas vägnar. Claes Lövgren fick mäs-
tarbordets blomma, för att han med kort varsel ryckte in ikväll. 
Undertecknad uppvaktades med blommor för att jag lyckats med 
bedriften att fylla 70 år. Lotterier och historier avslutade vår sam-
mankomst.

Hans Bild

Nu är det snart jul igen. Tiden går alldeles för fort när 
man har roligt – eller hur? Jag har haft mycket roligt och 
trevligt vid kontakterna med alla referenter och förfat-
tare till artiklar och kåserier. De flesta av mötena sker ju 
elektroniskt via mejl m.m., men några av er har jag träf-
fat personligen eller pratat med per telefon. Tack alla ni 
för era bidrag till Bifrost-Tidningen. Genom era positiva 
inlägg har ni gjort flera (inte bara redaktören) glada, och 
glädje är som bekant smittsamt.

Under det gångna året har ett flertal läsvärda kåserier och 
andra lite udda artiklar skickats in. Det är mycket glädjande 
för utvecklingen av vår tidning med nytänkande och intres-
sant läsning. Tänk på att vår fina bifrostanda kan visa sig 
på många olika sätt, men ändå finnas med i grundtanken.

Fler och fler skickar in sitt material i god tid inom några 
dagar eller veckor efter gradgivningen eller annat arrang-
emang. Det är så det ska gå till! Tack alla ni som gör så. 
Stoppdatum är till för de som har sammankomster nära 
inpå denna dag. Dagen efter stoppdatum börjar tryckeriet 
med lay-out, att sätta tidningen. Redaktören ska då ha hun-
nit redigera texter och bilder och vidaresänt materialet till 
tryckeriet. Allt insänt material redigeras och skickas vidare 
succesivt, d.v.s. inte efter stoppdatum. Tryckeriet har då 
möjlighet att börja förbereda sitt arbete.

En återkommande pekpinne är på sin plats, som alltid. 
SKRIVREGLERNA! Det kan vara nyttigt att studera dem 
noggrant, både för erfarna och nya referenter. Där finns det 
mesta som ska finnas med (eller inte alls) i referaten. Följer 
ni skrivreglerna, så underlättas arbetet väsentligt för redak-
tören, och vi får en enhetlig och snygg tidning. Be gärna 
någon läsa genom ert bidrag innan ni skickar in, ett par 
friska ögon upptäcker lättare stavfel, faktafel osv. Behöver 
ni ett nytt ex. av skrivreglerna, så kontakta redaktören, 
adress, mejl och telefon se nedan. 

Nu vill jag ännu en gång tacka er alla referenter och läsare 
för år 2015. Njut av julloger, julbord och den gemenskap 
julen innebär. Tänk på att tomten 
kommer till dem som varit snälla.

God Jul och Gott Nytt År önskas av 
redaktören. Vi ses och hörs under 
år 2016, ett nytt år med nya möj-
ligheter.

Jan Svensson, Redaktör

St. Trädgårdsgat. 15 A 
593 35 Västervik
Tel: 0490-370 57  
Mobil: 073-074 10 19 
jan.vastervik@gmail.com

Redaktören har ordet 
Bifrosttidningen nr 4

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!
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Tack min svåger tillika fadder Ture Holgersson, - efter 
allt ”tjat” om Bifrostorden och dess förträfflighet. Ture 
tyckte och trodde att detta skulle passa mig, av någon 
anledning som för mig, vid den tiden var fullkomligt obe-
gripligt. Vid denna tid (1989) bodde familjen Holgersson 
uppe i Habo. Ture blev år 1984 ledamot i logen 7 June-
hus.  År 1990 flyttade de tillbaka till hemstaden Kalmar, 
och efter påtryckningar ”uppifrån”, fick han i uppdrag att 
försöka bilda en Bifrostförening här i Kalmar. En liten 
grupp, med Ture som ordförande, samlades för att kanske 
få igång planer för framtiden. Det viktiga, då som nu var 
att försöka få in nya medlemmar.

Till slut lyckades han få med mig på ett föreningsmöte på 
Hotell Rasta här i Kalmar, där en del bröder från vår fad-
derloge 17 Grimner också var representerade, med bl.a. 
dåvarande Mästaren Hans Bäck i spetsen. Jag tror mig 
komma ihåg att vi var tre stycken ”kanske” nya medlem-
mar närvarande. Vi fick presentera oss under förhand-
lingarna och efter avslutat möte bar det iväg upp till res-
taurangen för intagande av måltid.
Det var då, under lättsamma former vi satt och åt och 
pratade kring borden som jag upplevde  ”kicken”. Det 
här var ju mycket trevliga, glada och humoristiska perso-
ner, inte alls den bilden jag hade i mig. Jag blev medlem 
i föreningen strax därefter. Oj då! Nu var jag ju själv med 
för att försöka att så småningom bilda en loge här i Kal-
mar. Jag har för mig att jag i början var ganska passiv 
och lyssnade mest. Det tyngsta lasset vid denna tid drog 
ordf. Johnny Eklund som blev vår förste Mästare i logen 
28 Gondler. Johnny gav sig den på att vi skulle bilda en 
loge här och han (vi) fick mycket hjälp av vår fadderloge. 
Utan dem vet i katten om vi hade lyckats.

Vi höll på med all vår rekvisita. Vi tillverkade alla bor-
den och dukarna uppe i Parkskolans slöjdsal i Mönsterås, 
med Hans Hortlund i spetsen. Johnny och jag var med 
och hjälpte till. Draperier och dyl. stod till stora delar 
Johnnys fru Elisabeth för.

Vår fadderloge Grimner bestämde sig för att ge en grad 
nere i Kalmar, Grad I. Man stuvade ner all rekvisita i en 
buss och for ner hit, satte upp allt och så var det dags för 
gradgivning och jag är mycket stolt över att ha varit en 
av tre som fick sin första grad här nere, av dem är endast 
jag kvar. Det var alltså innan vi hade bildat vår egen loge 
här. Jag kommer ihåg att jag svarade fel på frågan, vilket 
de allra flesta gör, men det gick ju bra ändå.

Nu var stunden inne för Johnny att utse ett direktorium 
och det var inte alldeles lätt. Jag fick frågan av Johnny 
om jag kunde tänka mig att bli FSM. Efter lite tvekan 
svarade jag ja frågan. Tiden var snart inne för invigning 
av logen 28 Gondler. I september år 2000 invigdes då vår 

Krönika... 
eller ”Min tacksamhet för att jag tog 
steget in i Bifrostorden”

Till Bifrosts stipendiater från 
Musikhögskolan vid Örebro Universitet:

Linnéa Christensen Teater, Elin Smeds Teater, Dennis 
Karlsson Slagverk, Johanna Karlsson Violin, Mats Gun-
nari Sång, Anton Larsson Gitarr, Emil Li Piano, Anna 

Magnusson Saxofon, Fredrik Wik Trumset, 
Antoni Yammin Kontrabas, Emelie Thoor Sång.

Vi vill framföra ett stort tack för ert högklassiga framträ-
dande vid Bifrostordens Höstsoaré den 17 oktober 2015. 
Den återkoppling jag fått från soarédeltagarna är över-
väldigande positiv, hoppas ni också kände det, när alla 
130 festdeltagarna ställde sig upp och jublade efter ert 
finalnummer! När vi skrev i inbjudan att ni var potenti-
ella stjärnor inom musik, sång och teater var det ingen 
överdrift. Vi är också imponerade över er kreativitet, ni 
fick endast ramarna att arrangera två st 20 minuters 
framträdande samt en final, ni komponerade dessa på ett 
utmärkt sätt och det gick inte att ta miste på glädjen när 
ni samarbetade med varandra, det finns bara ett ord, ly-
sande!! 

Hoppas också att de stipendier på 15 000 kr/stipendiat 
som ni erhöll kan hjälpa i er fortsatta utveckling. 

Vi önskar er alla stor framgång i er fortsatta konstnärs/
artistliv och hoppas att vi får tillfälle att återigen 

njuta av er talang.

Örebro 2015-10-19

Per Murander
Mästare Bifrostlogen 2 Eyrabro-Havamal

Bifrostordens Styrande Mästare, Lars-Erik Furuskog 
har också bett mig att framföra ett särskilt 

stort tack till er alla.

Tackbrev från 2 Eyrabro-Havamal, Örebro
till stipendiaterna vid Bifrosts Höstsoaré lördagen den 17 oktober 2015 i Örebro

Stipendieutdelningen. Från vänster ses Gunilla Starck/
Hansen, Lars-Erik Furuskog och Lars Ullman, ordförande 
i Lars & Ruby Ullmans Stiftelse        Mobilfoto

Lars Ullman intervjuas av Teaterstipendiaterna

Festdeltagarna i den härliga bankettsalen   MobilfotoMusikstipendiaterna framför ett musikstycke

Bifrostbroder – ett privilegium!
Som många andra var undertecknad länge skeptisk till ordens-
sällskap. Det var väl ett sammanhang för inbördes beundran 
och ett lite löjets skimmer över det hela. Vändpunkten inträf-
fade i ett kök på Fallgränd i Timmernabben, sommaren 2010. 
ExM Jan Sellman, tillika min fru Lenas morbror, fick ett besök 
av oss. Vid den tidpunkten var Jan i full färd med att förbe-
reda Gondlers 10-årsjubileum. Lite nyfiken blev jag allt och 
när Jan lämnade över informationsfoldern och jag fick läsa 
om Bifrostordens grunder, blev jag övertygad om att detta nog 
kunde vara något för mig. Sedan dess finns ingen väg tillbaka. 
Jag var nog en extremt tacksam värvning! Ganska omgående 
både fick jag och ville engagera mig inom olika områden inom 
logen! Aktivitetsgrupp och bartjänstgöring var mina första 
uppdrag och ett lysande sätt att lära känna de som varit med 
ett tag.
Det fina med att vara Bifrostbroder är att det finns plats för 
både sådana som jag, men också för de som dyker upp en gång 
i månaden och har ett bra utbyte av detta. Även dessa kan 
bidra, inte minst genom att se till att alla alltid känner sig väl-
komna.
Som inflyttad till Kalmar i vuxen ålder är det kanske inte det 
enklaste att bygga sina nätverk. En annan viktig, positiv faktor 
kring Bifrostorden är att du får detta nätverk på köpet. Bröder 
som representerar olika kunskaper/kompetenser och med den 
omtänksamhet och hjälpsamhet som präglar vårt brödraskap, 
blir detta en resurs för oss alla.
Logen 28 Gondler är en stolt och livskraftig del av Bifrost-
sverige! Detta hindrar dock inte att vi såklart ska söka och 
finna utbyte med andra loger i landet. Detta är ett sätt att stärka 
sammanhållningen i landet och en tydlig påminnelse för varje 
broder om att vi är en del av ett nätverk som sträcker sig långt 
utanför vår egen loge. Detta ger åtminstone mig en känsla av 
tillfredsställelse. Ett av många egna exempel på detta har varit 
att delta i en högtidsloge under ett Riksting. För er som inte 
varit med om detta, hoppas jag ni får möjlighet att uppleva det 
i framtiden.
Framtiden för vår Orden och vår loge, är jag övertygad om, är 
ljus. Allt hänger på om vi kan vara ett naturligt val för de som 
söker det som utgör grundpelarna inom Bifrostorden.

Till sist...
Vi vill ju att vår Orden skall växa och vara en faktor att räk-
na med också i framtiden. Just därför kan det inte sägas till-
räckligt ofta. Vi måste få våra nya bröder att känna sig extra 
mycket välkomna hos oss. Bröder från alla grader måste bidra 
till detta. I Bifrostordens 75-årsjubileumsskrift beskrev förre 

OSM Karl-Gunnar Roth hur 
välkomnad han blev, även av 
bröderna av högre grader och 
vad hans engagemang och triv-
sel byggde på: 
”Just detta att bli sedd och upp-
skattad bara för sin närvaro är 
nog en av de viktigaste förut-
sättningarna för att en ny bro-
der ska känna sig hemmastadd 
i logen”                                                                                   

Toni Lavi FSM



4140  BIFROST   Bifrostordens medlemstidning nr 4  december  2015                                    BIFROST   Bifrostordens medlemstidning nr 4  december  2015      
   

mar slott. En fantastisk upplevelse som 
jag aldrig glömmer. På Brofästet (gamla 
teleskolan) hade vi sedan vår bankett 
med allt vad det innebar. 

Visst var det lite trögt i början men med 
hjälp av vår fadderloge fixade vi det. 
Jag satt som FSM i alla åren så länge 
Johnny var Mästare. Efter hans avgång 
tillträdde jag som Mästare och var det 
mellan 2009 till 2014. Det är med stor 
tacksamhet jag nu ser tillbaka. 

Alla underbara vänner (bröder) här i 
Kalmar och runt om i landet som jag fått 
äran att lära känna. Ett val jag gjorde för 
rätt länge sedan. 

Ett val som var ett av de bästa jag gjort 
i mitt liv! 
Tack igen Ture!

Jan Sellman
ExM 28 Gondler, Kalmar

OC, Thommy Brännström
Hej Bifrostsverige!

På Rikstinget 2015 i Stockholm tog 
mitt bifrostliv en ny vändning.  Jag 
installerades då som Ordens Cura-
tor och sedan dess har mitt perspek-
tiv flyttats. Från att vara en mycket 
engagerad broder i en grundloge är 
nu min ambition att vara lika enga-
gerad i min nya funktion och i OD 
för att vi alla i Orden ska kunna fort-
sätta utveckla vårt brödrasällskap i 
en positiv riktning!

Mitt bifrostliv började nog redan 1973 
då min far hjälpte till att instifta logen 
Grimner i Oskarshamn. Jag minns 
att jag tyckte det verkade spännande 
och lite hemligt det som försiggick på 
logekvällarna och helt klart verkade 
”gubbarna” ha det väldigt trevligt. 
Det dröjde dock ända till 2002 innan 
jag själv blev en broder. Mina faddrar 
gjorde ett bra jobb med att påvisa alla 
fördelar med Bifrost och jag kan be-
kräfta för er alla att jag ända sedan 
första stund känt mig väldigt hemma 
i vårt ordenssällskap.

Tidigt engagerade jag mig i Grimners 
arbete. Jag har haft förmånen att vara 
logens Utvecklare, YL både som er-
sättare och ordinarie, därefter FSM 
och sedan slutligen Mästare under 
sju år. Jag skulle verkligen vilja upp-
mana er alla som får en förfrågan om 
ett uppdrag inom er loge att inte tveka 
utan ta vara på chansen att bidra med 
ert kunnande och engagemang! Jag 
ser tillbaka på mina uppdrag inom 
Grimner med stor glädje och de har 
gett mig stor glädje och ett och annat 
nytt grått hår!

När jag inte lägger min tid på Bifrost 
så jobbar jag i samhällets tjänst som 
polis. Jag är gift med Mia och vi har 
Pär, Malin och Sophia som nu är 
vuxna och lever sina liv i Stockholm. 
Mia och jag tillbringar mycket tid i 
skärgården med båten på somrarna. 
Min egentid spenderar jag gärna på 
en cykel i skog och mark, lyfter lite 
skrot eller tar bössan på axeln och går 
en sväng i skogen. 

Som Ordens Curator är mitt huvud-
uppdrag att utveckla Ordens hjälp-
verksamhet på ett bra sätt. Jag skulle 
först vilja nämna lite om de stipendier 
och fonder som finns för att därefter 
berätta lite extra om Stiftelsen Bi-
frostbågen. Inom Orden har vi Stif-
telsen Bifrostbågen, Ruby och Lars 

Ullmans Stiftelse, Fred Norinders 
Stiftelse, OSM´s fond, Minnesfon-
den, Understödsfonden samt slutli-
gen Etableringsfonden. Vår hjälp-
verksamhet riktar sig främst till unga 
talangfulla sångare, dansare och mu-
siker men även stöd av social karaktär 
och till forskning lämnas med totalt 
ca 3-400 000 årligen. Jag rekom-
menderar er som vill läsa mer om vår 
hjälpverksamhet att besöka Ordens 
hemsida samt även medlemsportalen 
där ni hittar ytterligare information. 
Ansökan skickas av de lokala loger-
na till mig för vidare hantering inom 
mitt ansvarsområde.

Styrelsen för Stiftelsen Bifrostbågen 
har skickat ett brev till dess ombud 
och Mästarna i logerna med infor-
mation om det kommande arbetet. 
Ni ser brevet i sin helhet i denna tid-
ning. Som ni ser i brevet är vår tanke 
att återbetala de insatta andelarna 
med stor förhoppning om att ni alla 
återskänker andelarnas värde till Stif-
telsen Bifrostbågen. På så sätt säker-
ställer vi stiftelsens möjlighet att fort-
sätta vara ett bra bidrag till Ordens 
hjälpverksamhet. Styrelsen återkom-
mer inom kort med ytterligare infor-
mation.

Avslutningsvis vill jag bara önska er 
alla i Bifrostsverige ett gott avslut på 
2015 och tillönska er en god början 
på det kommande nya året!

Med Broderliga Hälsningar 

Thommy Brännström OC

krönika... forts. från sidan 39

 DECEMBER
 Dat  År  Loge  Namn

 JANUARI
 Dat  År  Loge  Namn

 FEBRUARI
 Dat  År  Loge  Namn

 Jubilerande Bifrostbröder Personalia

1 85 Gagnrad Lennart Thorsell
1 75 S:t Örjan Leif T G Ekman
2 70 Runrike Hans Å Bergquist
4 50 Gungner Claes Alexandersson
5 50 Manheim Glenn Hansson
6 60 Löfstad Inge Berg
8 70 Runheim Stig-Göran Björkman
11 75 Gondler Hans G Hortlund
14 50 Grimner Ken Stenman
14 50 Rimfaxe Christian Horzella
16 85 Vesthav Erik Dahllöf
17 70 Aroshus Antero Piispanen
18 50 Norheim Håkan Nilsson
19 50 Midgård Ola Palmqvist
19 50 Vesthav Anders Carlsson
19 80 Vesthav Lars Gunnar Johansson
21 80 Torkild Börge Jensen
24 70 Mjölner Lennart Olsson
25 75 Withala Gunnar Malmqvist
26 70 Aroshus Deva Kahanda-liyanage
27 60 Gondler Ingemar Florå
27 60 Odinsal Ingemar O Berglund
28 60 Rosheim Ture Lindén
30 50 Aroshus Jonathan Östling
30 70 Löfstad Carl-Johan Torphammar
31 75 Junehus Börje Sällberg
31 60 Runheim Tallak Berkhuizen
31 60 Valhall Leif Bertilson  

2 50 Aroshus Imre L Sjöberg
2 60 Forsete Mats Tjörnhammar
2 60 Löfstad Torben S Storm
2 60 Mjölner Sten A Andersson
3 80 Alvheim Pehr Odell
4 60 Rosheim Ulf B M Björkman
5 95 Grimner Ivar Karlsson
6 70 Alvheim Sakari Ikonen
12 85 Löfstad Boye Borg
14 50 Norheim Roland Bergström
14 60 Torkild Tommy B Alén
16 70 Alvheim Börje Hansson
16 75 Torgrim Martin Lestander
17 75 Gondler Jan-Åke B Carlsson
17 50 Withala Ulf G Rooth
18 70 Åsagård Åke Broné
19 60 Gagnrad Lars Bylund
24 85 Nicopia Nils Forsén
24 85 Torkild Gunnar Jansson
25 80 Grimner Bertil Svensson
26 50 Gagnrad Kjell Fellenius
26 90 Valhall Anders Förnberg
27 70 Withala Kjell Johansson
28 50 Eyrabro-H Urban Eriksson
28 60 Runheim Gunnar K B Andersson
29 70 Vesthav Roger S Berntsson
30 85 Åsagård Göran Eriksson
  

1 75 Rimfaxe Gunnar Gullberg
2 70 Mjölner Arne N R Löfberg
3 95 Aroshus Sixten Hamberg
3 80 Åsagård Ceved Karlsson
3 50 Solheim Jan-Erik Andrén
6 60 Junehus Åke Dembacke
6 70 Vesthav Lars-Ingvar Nilsson
8 70 Rosheim Rolf Sundin
9 75 Mjölner Bo Persson
10 60 Mjölner Sune L Arnesson
11 50 Rosheim Mikael Strandman
12 50 Norheim Ronny Ekström
13 75 Norheim Matti Lindfors
14 70 Odinsal Tord L Eriksson
21 50 Norheim Maths Andersson/Fredén
24 75 Alvheim Sunny B.A Andersson
24 70 Forsete Bo Juvin
24 80 Vesthav Håkan Heestrand
26 70 Gagnrad Åke Larsson
26 60 Rimfaxe Lennart Lindblom
28 70 Mjölner Hans Bosma
28 60 Nicopia Bruno Jakobsson
28 50 Rosheim Per Lodenius

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

2015-05-20 Bengt-Eric Åkerström Junehus VIII
2015-05-24 Olge Olsson Aroshus IX
2015-06-02 Erik Jackland Rimfaxe VII
2015-06-15 Lennart Köpberg Eyrabro-Havamal X
2015-06-20 Harry N Nilsson Gagnrad IX
2015-07-01 Lennart Wikström Manheim IX
2015-07-12 Lennart Thell Löfstad X
2015-07-19 Olof Wärmlöf Aroshus II
2015-07-23 Lennart Carlbom Midgård X
2015-07-24 Lars Idéhn Junehus VII
2015-07-28 Stig-Björn Skotte Runheim IX
2015-08-18 Bengt Pettersson Manheim IX
2015-08-19 Hans Arenpalm Runheim IX
2015-08-22 Ulf Clasén Löfstad V
2015-08-23 Kent Fernlund Nicopia II
2015-09-05 Rolf Larsson Torkild X
2015-09-18 Per Skoglund Grimner VII
2015-11-02 Arne Ericsson Junehus X
2015-11-12 Leif Ljungborg Withala X
 

Forts. på sidan 42

Ordensdirektoriet , 
BDR ,

och  redaktionen 
önskar alla 

Bifrostbröder 
och BDR-systrar

En God Jul 
och  ett

Gott  Nytt  

Bifrostår 
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Personalia... forts. från sidan 42

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

2015-09-03 Mats Andersson Nicopia
2015-09-03 Per-Erik Jansson Nicopia
2015-09-03 Örjan Johansson Nicopia
2015-09-03 Ulf Jönsson Nicopia
2015-09-03 Juha Pellikka Nicopia
2015-09-03 Filiph Persson Nicopia
2015-09-03 Marcus Wittbom Nicopia
2015-09-04 Petrus Beaumont Vesthav
2015-09-04 Björn Börjesson Vesthav
2015-09-04 Ulf Fredman Vesthav
2015-09-04 Christopher Isgaard Vesthav
2015-09-04 Stefan Samuelsson Vesthav
2015-09-07 Michael Andreèn Torgrim
2015-09-09 Dan Erlandsson Eyrabro-H
2015-09-09 Mats Falck Eyrabro-H
2015-09-09 Tomas Risberg Eyrabro-H

2015-09-11 Martin Ståhl Grimner
2015-09-11 Erik Svensson Grimner
2015-09-11 Johan Tällström Grimner
2015-09-11 Alexander Tobiasson Grimner
2015-09-11 Roger Brändmark Gungner
2015-09-11 Jonas Holmer Eriksson Gungner
2015-09-11 Niklas Sagström Gungner
2015-09-11 Lukasz Stanowski Gungner
2015-09-17 Jens Holmgren Manheim
2015-09-17 Pär Ol-Mårs Manheim
2015-09-17 Karl-Johan Rahm Manheim
2015-09-17 Anton Såndberg Manheim
2015-09-18 Markus Hagström Gondler
2015-09-18 Christer Lejdel Gondler
2015-09-18 Roland Sandell Gondler
2015-09-18 Henric Sjöstrand Gondler

2015-09-18 Martin Solberg Gondler
2015-09-18 Daniel Buhre Withala
2015-09-24 Lars Bengtsson Linneus
2015-09-24 Daniel Frenberg Linneus
2015-09-24 Bill Johansson Linneus
2015-09-25 Per Berglund Carolus
2015-09-25 Jens Berg Norheim
2015-10-06 Anders Gustafsson Valhall
2015-10-06 Mathias Michelson Valhall
2015-10-09 Bo Andersson Rosheim
2015-10-09 Ulf Gustavsson Rosheim
2015-10-09 Per Lodenius Rosheim
2015-10-09 Lars-Gunnar Vicklander Rosheim
2015-10-23 Jan-Erik Andrén Solheim

 Dat    Namn  Loge Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

B efordrade bröder            Grad II – Vänskapens Grad
Grad II

2015-09-18 Mikael Andersson Midgård
2015-09-18 Lars Carlsson Midgård
2015-09-18 Erik Olsson Midgård
2015-09-18 Nils Hedström Runheim
2015-09-18 Gösta Pettersson Runheim
2015-09-18 Roger Blomberg Vanadis
2015-09-18 Joel Hesselberg Vanadis
2015-09-23 Larry Höjer Aroshus
2015-09-23 Bert-Erik Larsson-Fröjdman 
   Aroshus
2015-09-24 Anders Berglind S:t Örjan
2015-09-24 Murche Eklöf S:t Örjan
2015-09-25 Mikael Nilsson Forsete
2015-09-25 Peter Magnusson Junehus
2015-09-25 Bent Bach Holst Mjölner
2015-09-25 Emil Isaksson Mjölner
2015-09-25 Jan Sergo Mjölner
2015-09-25 Ronnie Gustavsson Solheim
2015-09-25 Anton Hedlund Solheim
2015-09-30 Jonas Alm Forsete
2015-09-30 Lars Levin Forsete
2015-09-30 Lars Tretvold Forsete

2015-10-01 Hans Eriksson Nicopia
2015-10-01 Sven Holdar Nicopia
2015-10-01 Fredrick Rotemark Nicopia
2015-10-01 Otto Schätzling Nicopia
2015-10-02 Philip Berggren Vesthav
2015-10-02 Magnus Elieson Vesthav
2015-10-08 Stefan Billerstam Åsagård
2015-10-09 Magnus Björnholm Grimner
2015-10-09 Jonas Ström Grimner
2015-10-09 Claes Alexandersson Gungner
2015-10-09 Mattias Lindberg Gungner
2015-10-09 Ulf Persson Gungner
2015-10-14 Mattias Buhr Torkild
2015-10-14 Evgeniy Li Torkild
2015-10-15 Per Krantz Linneus
2015-10-15 Anders Linde Linneus
2015-10-15 Uldis Lundin Linneus
2015-10-15 Glenn Hansson Manheim
2015-10-15 Stefan Lundewall Manheim
2015-10-15 Johan Wegelius Manheim
2015-10-15 Ralf Aspholm Valhall
2015-10-16 Sven-Olof Fälth Löfstad

2015-10-16 Jan-Ove Richardsson Löfstad
2015-10-16 Robert Pierre Alison Withala
2015-10-16 Sorin Ardelean Withala
2015-10-16 Mattias Giaré Withala
2015-10-16 Niklas Johansson Withala
2015-10-16 Peter Johansson Withala
2015-10-16 Tomas Thylen Westberg Withala
2015-10-27 Fredrik Eriksson Odinsal
2015-10-27 Håkan Eriksson Odinsal
2015-10-27 Peter Hansson Odinsal
2015-10-27 Martin Lindholm Runrike
2015-10-29 Göran Adolfsson Valhall
2015-10-29 Jonas Borrfors Valhall
2015-10-29 Göran Mattisson Valhall
2015-10-30 Lars-Göran Netterström Gondler
2015-10-30 Göran Oscarsson Gondler
2015-10-30 Roger Sahlin Valhall
2015-11-11 Dan Eriksson Gagnrad
2015-11-11 Fredrik Mejer Gagnrad
2015-11-11 Fredric Sundell Gagnrad
2015-11-11 Jerker Sundström Gagnrad

Grad IIIB efordrade bröder            Grad III – Kunskapens Grad         

2015-03-11 Peter Matsson Gagnrad
2015-03-11 Robert Östberg Gagnrad
2015-03-27 Preben Andersson Carolus
2015-03-27 Ingemar Limnell Carolus
2015-04-17 Claes Ryberg Vesthav
2015-04-21 Bo Harald Carlzon Righeim
2015-09-30 Johan Andersson Valhall
2015-09-30 Rolf Lindh Valhall
2015-09-30 Christer Ronsjö Valhall
2015-10-07 Peter Ekholm Eyrabro-H
2015-10-07 Håkan Falk Eyrabro-H
2015-10-07 Magnus Johansson Eyrabro-H
2015-10-07 Boris Nilsson Eyrabro-H
2015-10-09 Ola Ahlström Rimfaxe
2015-10-16 Roland Andersson Mjölner
2015-10-16 Hans Andersson Mjölner

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2015-10-16 Björn Öhrstrand Mjölner
2015-10-16 Mattias Jönsson Rimfaxe
2015-10-16 Fredrik Mogensen Rimfaxe
2015-10-16 Magnus Hultman Vanadis
2015-10-23 Sten Joensuu Junehus
2015-10-23 Sasa Muric Junehus
2015-10-23 Olle Kalmelid Midgård
2015-10-23 Tommy Kjellberg Midgård
2015-10-23 Jesper Rosell Midgård
2015-10-23 Caj Granlund Norheim
2015-10-23 Björn Agild Rosheim
2015-10-23 Hans Malmström Rosheim
2015-10-23 Rolf Sundin Rosheim
2015-10-28 Niklas Herrström Forsete
2015-10-28 Stefan Larsson Forsete
2015-10-28 Gunnar Nordgren Forsete

2015-10-29 Henry Hast Nicopia
2015-10-29 Daniel Källklint Nicopia
2015-10-29 Mikael Pettersson Nicopia
2015-11-12 Jimi Wikman Åsagård
2015-11-12 William Jensen Manheim
2015-11-12 Kalle Jonsson Manheim
2015-11-12 Peeter Puusepp Manheim
2015-11-12 Pontus Ericson Runrike
2015-11-12 Andreas Lagerlöf Runrike
2015-11-13 Peter Gustavsson Danheim
2015-11-13 Jonny Sjögren Danheim

Grad IV
B efordrade bröder            Grad IV – Hoppets Grad         

2015-04-08 Henric Sjöblom Aroshus
2015-04-08 Mattias Hemgren Gagnrad
2015-04-08 PerOlof Lingwall Gagnrad
2015-04-08 Johan Mathsson Gagnrad
2015-09-18 Stefan Carlborg Löfstad
2015-09-18 Bengt Gustavsson Löfstad
2015-09-18 Roger Ottosson Löfstad
2015-09-18 Mikael Sjöblom Löfstad
2015-09-18 Magnus Sjögren Löfstad
2015-09-18 Anders Wågman Löfstad
2015-09-22 Nils-Olof Wadelius Righeim

2015-09-24 Åke Lundgren Alvheim
2015-09-24 Ted Rönn Alvheim
2015-09-24 Per-Åke Sandberg Alvheim
2015-10-20 Carl-Anders Nilsson Righeim
2015-10-20 Lars-Olov Hamberg Torgrim
2015-10-20 Hans Lundberg Torgrim
2015-10-22 Björn Augustsson S:t Örjan
2015-10-22 Peter Biro S:t Örjan
2015-10-22 Stellan Johansson Valhall
2015-11-06 Leif Andersson Mjölner
2015-11-06 Lars-Göran Hersgren Mjölner

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2015-11-06 Fredrik Pehrson Mjölner
2015-11-11 Peter Esbjörnsson Forsete
2015-11-11 Björn Johansson Forsete
2015-11-11 Daniel Juvin Forsete
2015-11-11 Bo Juvin Forsete
2015-11-11 Peter Larsson Forsete
2015-11-11 Peter Petric Forsete
2015-11-13 Bo Andersson Norheim
2015-11-13 Per-Erik Ekström Norheim

Grad VB efordrade bröder            Grad V Trohetens Grad         

2015-05-21 Peter U Olsson S:t Örjan
2015-05-21 Magnus Palmstierna Eckhéll 
   S:t Örjan
2015-10-14 Patrik Jonasson Gagnrad
2015-10-14 Fredrik Lemón Gagnrad
2015-10-29 Stig Lindberg Åsagård
2015-10-29 Maurizio Lugoboni Åsagård

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2015-10-29 Per L Utterbäck Åsagård
2015-10-29 Claes Avasjö Manheim
2015-10-29 Jan Helmersson Manheim
2015-10-29 Allan Orbert Manheim
2015-10-29 Hans Rydén Manheim
2015-10-29 Roger Uller Manheim
2015-11-06 Peter B Arvidsson Danheim

2015-11-13 Claes Carlsson Gungner
2015-11-13 Mikael Löfdahl Gungner
2015-11-13 Bo Andersen Rimfaxe
2015-11-13 Ingmar Svensson Rimfaxe

Personalia... forts. från sidan 41

B efordrade bröder            Grad VIII Skönhetens Grad         Grad VIII

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2015-09-18 Stefan B Berg Alvheim
2015-09-18 Stig-Lennart Cederlöf Alvheim
2015-09-18 Rolf G Eriksson Alvheim
2015-09-18 Gunnar E Lindén Alvheim
2015-09-18 Mikael L Olsson Alvheim
2015-09-18 Göte Wallin Alvheim
2015-09-18 Leif Appelblad Aroshus
2015-09-18 Thomas E O Hagberg Gagnrad
2015-09-18 Tomas Ström Gagnrad
2015-09-18 Sten Arnekrans Odinsal
2015-09-18 Håkan Pettersson Odinsal
2015-09-18 Georg Ekeström Rosheim
2015-09-18 Åke Nilsson Rosheim
2015-09-18 Kurt Axel Lindström Torgrim
2015-09-18 Sven M Salling Withala
2015-09-26 Anssi Piipponen Rosheim
2015-10-10 Göran R Bäckstedt Gondler

2015-10-10 Stefan B Jonsson Gondler
2015-10-10 Sven Berg Grimner
2015-10-10 Börje Carlsson Grimner
2015-10-10 Torbjörn Melkersson Grimner
2015-10-10 Günter Müller Grimner
2015-10-10 Torbjörn L Andersson Löfstad
2015-10-10 Sören Edheimer Löfstad
2015-10-10 Anders G Englund Löfstad
2015-10-10 Jan O Eriksson Löfstad
2015-10-10 Lennart C Gustafsson Löfstad
2015-10-10 Jan Lundin Löfstad
2015-10-10 Göran K.E. Thoren Löfstad
2015-10-10 Per-Arne Friberg Midgård
2015-10-10 Bo Å.L. Petersson Midgård
2015-10-10 Sten V Karlsson Nicopia
2015-10-10 Maths Andersson Fredén Norheim
2015-10-10 Tomas Östman Norheim

2015-10-10 Alf Bjerhag Withala
2015-10-10 Arne K. Carlsson Withala
2015-10-23 Håkan Johansson Rosheim
2015-10-23 Sven Karlsson Rosheim
2015-10-23 Göran Kvarnström Rosheim
2015-10-23 Ture Lindén Rosheim
2015-10-23 Mats B E Hjulström Runheim
2015-10-23 Claés-Göran Hörnqvist Runheim
2015-10-23 Anders Lexne Runheim
2015-10-23 Ulf H Nyberg Runheim
2015-10-23 Michael L Wikman Runheim
2015-10-23 Bo Haufman S:t Örjan
2015-10-23 Christer Bärtfors Torkild
2015-10-23 Erik Edman Valhall
2015-10-23 Sören Nordén Valhall
2015-10-23 Georgios Stassos Valhall

 Dat  Namn  Loge

2015-11-07 Lars-Bertil Bernholtz Withala

B efordrade bröder            Grad IX Vishetens Grad         Grad IX

2015-11-07 Bo-Lennart Holmsten Gondler
2015-11-07 Jan S E Johansson Gondler
2015-11-07 Leif Claesén Grimner

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge

2015-11-07 Leif Johansson Grimner
2015-11-07 Anders Nykvist Löfstad
2015-11-07 Kenneth R Petersson Norheim

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

Forts. på sidan 43
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Ordensdirektoriets och logernas vårprogram 2016
Ordensdirektoriet
2016-01-29 OD-möte Jönköping
2016-03-04 OD-möte Karlstad
2016-03-05 Mästaremöte Karlstad
 
Storlogen Heimdal Mu Olavi Ollikainen
olavi.ollikainen@comhem.se 08-31 71 0508-31 71 05 / 070-936 80 65
2016-02-22 Direktoriemöte    
2016-02-26 Loge Grad VI Årsmote, Mästareinstallation 
2016-04-15 Loge Grad VII    
     
Storlogen Gotheim Mu Jan E Granholm
mu@gotheim.se   070-448 55 44 
2016-02-27 Loge Grad VI + Mästareinstallation + Årsmöte  
2016-03-19 Loge Grad VII Jönköping  
 
Storlogen Tirfing Mu Berndt Larsson
berndt.larsson@live.com 
016-14 08 85 / 073-967 96 320
2016-02-05 Loge Grad VI + Mästareinstallation 
2016-03-19 Loge Grad VII    
  
Storlogen Ladulås Mu Rolf Thorsell  
rolf.thorsell@blixtmail.se  0155-22 75 54 / 070-444 75 54 
2016-02-13 Loge Grad VI + Årsmöte+ Mästareinstallation  
2016-02-13 Direktoriemöte Västervik Kl. 11:00  
2016-04-09 Loge Grad VII Västervik   
2016-04-09 Direktoriemöte Västervik Kl.11:00  
   
1 S:t Örjan, Stockholm  Mu Sven Göthe    
sven.gothe@comhem.se   070-883 80 30 
2015-12-10 Loge Grad I    
2016-01-28 Årsmöte    
2016-02-18 Loge Grad I + Mästareinstallation  
2016-03-17 Loge Grad V  
2016-04-07 Loge Grad IV   
2016-05-12 Loge Grad II    

2 Eyrabro/Havamal, Örebro Mu Daniel Sjökvist  
danielsjokvist84@me.com  070-791 01 49
2015-12-01 Direktoriemöte  
2015-12-02 Klubbafton  
2016-02-09 Direktoriemöte  
2016-02-11 Årsmöte  
2016-02-16 Direktoriemöte    
2016-02-17 Loge Grad I + Mästareinstallation 
2016-03-15 Direktoriemöte
2016-03-16 Loge Grad II
2016-04-12 Direktoriemöte
2016-04-13 Loge Grad I
2016-05-10 Direktoriemöte
2016-05-11 Loge Grad V

3 Aroshus, Västerås Mu Ove Werngren  
mu@logen3aroshus.se 070-444 19 32
2015-12-12 Loge Grad V  
2015-12-12 Julfest  
2016-01-20 Direktoriemöte 
2016-01-27 Loge utan reception 
2016-02-04 Årsmöte 
2016-02-24 Loge Grad I + Mästareinstallation 
2016-03-16 Loge Grad II
2016-04-20 Direktoriemöte
2016-04-27 Loge Grad III
2016-05-25 Loge Grad I

4 Valhall, Stockholm Mu Olavi Ollikainen   
olavi.ollikainen@comhem.se  08-31 71 05 / 070-936 80 65
2016-02-24 Loge Grad I + Mästareinstallation 
2016-03-31 Loge Grad I  
2016-04-27 Loge Grad IV

5 Åsagård, Stockholm  Mu Marko Salonen  
supermannen@gmail.com  070-782 20 27 
2015-12-03 Loge Grad I Inkl parentation + Luciatåg  
2016-02-11 Loge Grad I + Mästareinstallation  
2016-03-31 Loge Grad I
2016-05-26 Loge Grad IV Tillsammans med Manheim 

7 Junehus, Jönköping  Mu Henrik Andersson
henrik.a.andersson@husqvarnagroup.com   036-14 31 32
2016-01-15 Årsmöte    
2016-01-29 Loge Grad I + Mästareinstallation 
2016-03-04 Loge Grad II  
2016-03-25 Loge Grad III  
2016-04-29 Loge Grad V 

8 Manheim, Stockholm  Mu Johan Backman   
jepbackman@gmail.com 072-311 16 15
2015-12-10 Loge Grad I + Med parentation 
2016-01-25 Direktoriemöte Inför Grad I 4/2 

2016-02-01 Årsmöte  
2016-02-04 Loge Grad I + Mästareinstallation 
2016-02-29 Direktoriemöte Inför Grad II 10/3 
2016-03-10 Loge Grad II 
2016-04-04 Direktoriemöte Inför Grad III 14/4 
2016-04-14 Loge Grad III
 
9 Carolus, Karlskoga  Mu Tomas Sjöberg
to_tomas@live.se  0586-72 58 68/070-558 20 46
2015-12-04 Loge Grad IV   
2016-01-22 Loge Grad V   
2016-02-19 Loge Grad I   
2016-03-18 Loge Grad II   
2016-04-19 Klubbafton + Mästareinstallation  
2016-05-20 Loge Grad I

10 Withala, Vetlanda  Mu Anders Jardbring   
majanders@hotmail.s  070-543 88 60
2015-12-03 Loge Grad IV OBS! Torsdag 
2016-01-15 Loge Grad V Med 11 Löfstad 
2016-01-29 Årsmöte   
2016-01-29 Klubbafton Pubkväll 
2016-02-26 Loge Grad I + Mästareinstallation 
2016-03-18 Loge Grad II 
2016-04-15 Loge Grad I 
2016-07-02 Loge Grad I Sommarloge 

11 Löfstad, Tranås  Mu Stefan Paulson
stefan@stefanpaulson.se  070 509 43 53 
2015-12-04 Klubbafton    
2016-01-04 Direktoriemöte    
2016-01-15 Loge Grad V Tillsammans med 10 Withala  
2016-01-25 Direktoriemöte    
2016-02-05 Loge utan reception + Mästareinstallation  
2016-03-01 Direktoriemöte    
2016-03-11 Loge Grad II    
2016-04-05 Direktoriemöte    
2016-04-15 Loge Grad I    
2016-05-10 Direktoriemöte    
2016-05-20 Loge Grad II 

12 Nicopia, Nyköping  Mu Peter Andrén 
peterandren656@hotmail.com 46-070-819 21 21
2015-12-03 Julfest Julbord 
2016-01-14 Årsmöte  
2016-02-04 Loge Grad I + Mästareinstallation 
2016-03-03 Loge Grad II  
2016-04-21 Loge Grad III  
2016-05-19 Loge Grad IV  
2016-06-08 Klubbafton Hemligt

13 Torkild, Södertälje  Mu Patrik Berg  
patrik.berg@telia.com 08-550 315 16/070-253 45 23
2015-12-09 Loge Grad V Julbord 
2016-02-10 Loge Grad I + Mästareinstallation 
2016-03-09 Loge Grad II  
2016-04-13 Loge Grad III

14 Solheim, Karlstad Mu Thomas Börjeson   
thomas.borjeson@hotmail.com 054-21 00 94 / 070-482 00 24  
2015-12-04 Julfest tillsammans med damlogen   
2016-02-12 Loge Grad I + Mästareinstallation   
2016-03-04 Loge Grad III    
2016-04-08 Loge Grad IV    

15 Norheim, Västervik Mu Anders Svensson 
anders.svensson.vvs@gmail.com  0766-33 38 70 
2015-12-04 Loge Grad I Julloge 
2016-01-22 Loge Grad V  
2016-02-12 Årsmöte Klubbafton 
2016-02-26 Loge Grad I + Mästareinstallation 
2016-03-03 Bifrostseniorer  
2016-03-18 Loge Grad II  
2016-04-29 Loge Grad III 
2016-05-20 Klubbafton  
2016-05-26 Bifrostseniorer

16 Runheim, Järfälla Mu Kjell Hestad       
kjell.hestad@kjbab.se 08-580 334 36 / 070-686 86 97 
2015-12-07 Direktoriemöte  
2015-12-15 Julfest  
2016-01-12 Årsmöte   
2016-01-18 Direktoriemöte  
2016-01-29 Loge Grad III  
2016-02-08 Direktoriemöte  
2016-02-19 Loge Grad I + Mästareinstallation 
2016-03-14 Direktoriemöte  
2016-03-18 Loge Grad V  
2016-04-18 Direktoriemöte 
2016-04-26 Loge Grad IV  

17 Grimner, Oskarshamn  Mu Kjell Holm     
kjelleholm@telia.com  0491-108 46 / 073-819 08 46 
2015-12-11 Loge Grad IV Julbord 
2016-01-08 Loge Grad V  
2016-01-19 Årsmöte OBS! Tisdag kl.18.00 
2016-02-12 Loge Grad I + Mästareinstallation 
2016-03-11 Loge Grad II  
2016-04-08 Loge Grad III
 
18 Mjölner, Eslöv  Mu Bengt Nilsson
bengtlenanilsson@hotmail.com 0413-106 580 / 070-881 06 58  
2015-12-11 Loge Grad I Julbord 
2016-01-15 Loge Grad V  
2016-01-25 Årsmöte  
2016-02-12 Loge Grad I + Mästareinstallation 
2016-03-11 Loge Grad II  
2016-04-08 Loge Grad III  
2016-05-20 Loge Grad I Logens årsdag 
  
19 Gagnrad, Borlänge  Mu Mikael Prenler
mikael@prenler.se 0243-835 19/070-524 24 614 
2015-12-09 Loge Grad I Julbord med damer   
2016-01-13 Loge Grad I   
2016-02-10 Loge Grad I Årsm. parent. Mästarinstallation  
2016-03-09 Loge Grad V   
2016-04-13 Loge Grad I   
2016-05-11 Loge Grad IV   

20 Vesthav, Göteborg berith.stefan@gmail.com  
031-96 04 92 / 0706-36 79 09  
2015-12-04 Loge Grad I  
2016-01-22 Loge Grad V  
2016-02-26 Loge Grad I + Mästareinstallation 
2016-03-18 Loge Grad II  
2016-04-15 Loge Grad III  
2016-05-20 Loge Grad IV     
 
21 Midgård, Linköping Mu Robert Allert   
robert.allert@gmail.com 46-0704-95 09 
2016-01-13 Direktoriemöte Anm. Christer om du inte kommer  
2016-01-22 Loge Grad V    
2016-02-17 Årsmöte Anm. Christer om du inte kommer   
2016-02-17 Direktoriemöte Anm. Christer om du inte kommer  
2016-02-26 Loge Grad I + Mästareinstallation mm  
2016-03-23 Direktoriemöte Anm. Christer om du inte kommer  
2016-04-01 Loge Grad II    
2016-04-27 Direktoriemöte Anm. Christer om du inte kommer  
2016-05-06 Loge Grad III    
2016-06-21 Fest Grillparty med Idavall   

22 Righeim, Gävle Mu Allan B Ädel 
marta.adel@comhem.se    026-19 74 18
2016-01-19 Loge Grad V  
2016-02-16 Loge Grad I + Mästareinstallation 
2016-03-22 Loge Grad III  
2016-04-06 Direktoriemöte  
2016-05-24 Loge Grad I 
  
23 Forsete, Malmö Mu Mikael Juvin 
mikael@juvin.se 040-42 65 82/0733-44 05 02 
2015-12-11 Loge utan reception Julbord 
2016-01-13 Loge Grad V  
2016-01-27 Årsmöte Klubbafton 
2016-02-24 Loge Grad I + Mästareinstallation 
2016-03-23 Loge Grad II  
2016-04-08 Loge Grad III

24 Gungner, Borås Mu Christer Lindell  
christer.lindell@boras.se 033-615 02 32/073 642 79 98   
2015-12-11 Högtidsloge Julbord samt lucia 
  med respektive, damloge och presumtiva bröder. 
2016-01-08 Loge Grad IV     
2016-02-12 Loge Grad I + Mästareinstallation   
2016-03-11 Loge Grad II     
2016-04-08 Loge Grad III 

25 Alvheim, Eskilstuna Mu Ted Rönn  
tedronn@hotmail.com  016-13 47 68 / 070-652 89 03
2016-01-21 Direktoriemöte  
2016-01-28 Klubbafton  
2016-02-18 Direktoriemöte OBS! Börjar kl. 18:30 
2016-02-18 Årsmöte   
2016-02-25 Loge Grad I + Mästareinstallation 
2016-03-31 Direktoriemöte OBS! Börjar kl. 18:00 
2016-03-31 Loge Grad II  
2016-04-21 Direktoriemöte  
2016-04-28 Loge Grad III  
2016-05-19 Direktoriemöte  
2016-05-26 Loge Grad IV  
  

26 Vanadis, Karlskrona  Mu Tommy Johansson  
tommy.b.johansson@se.abb.com 0455-408 31 
2015-12-04 Julfest
2016-01-22 Loge Grad V  
2016-02-10 Årsmöte 
2016-02-19 Loge Grad I + Mästareinstallation 
2016-03-10 Klubbafton  
2016-03-18 Loge Grad II  
2016-04-15 Loge Grad III  
2016-05-21 Klubbafton  
  
27 Odinsal, Uppsala  Mu Lennart Eriksson
lennarteriksson28@gmail.com 
018-38 12 84 / 070-088 21 30  
2016-01-26 Loge Grad II 
2016-02-09 Årsmöte   
2016-02-23 Loge Grad I + Mästareinstallation 
2016-03-12 Klubbafton  
2016-05-27 Loge Grad I

28 Gondler, Kalmar Mu Bo Agmell
bo.agmell@telia.com 0485-56 50 8004/070-618 29 25
2015-12-18 Loge Grad IV  
2016-01-29 Loge Grad V  
2016-02-11 Årsmöte
2016-02-19 Loge Grad I + Mästareinstallation 
2016-03-18 Loge Grad I  
2016-04-29 Loge Grad III  

29 Rosheim, Norrtälje Mu Kenneth Holgersson 
kenna1946@gmail.com  0176-168 47 / 070-861 59 00   
2015-12-04 Klubbafton Julbord med Damer 
2015-12-10 Loge Grad II  
2016-01-15 Årsmöte 
2016-01-28 Loge Grad V  
2016-02-12 Loge Grad I + Mästareinstallation 
2016-02-25 Klubbafton  
2016-03-31 Klubbafton  
2016-04-08 Loge Grad I 
2016-04-26 Klubbafton  
2016-05-10 Loge Grad III  
2016-07-02 Loge Grad IV 

30 Torgrim, Hudiksvall Mu Christer Blomberg
blomchris42@hotmail.com 0650-200 81 / 070-760 76 42  
2015-12-07 Julfest
2016-01-11 Årsmöte 
2016-02-01 Loge Grad I + Mästareinstallation 
2016-02-29 Loge Grad II  
2016-04-04 Loge Grad I
2016-05-09 Loge Grad I
    
31 Rimfaxe, Helsingborg Mu Christer Blomberg  
mu@31rimfaxe.se 042-21 03 07   
2016-01-25 Årsmöte  
2016-02-26 Loge Grad I + Mästareinstallation 
2016-04-01 Loge Grad III  
2016-04-22 Loge Grad V  
2016-05-27 Loge Grad III  
 
32 Runrike, Täby Mu Alf R Karlsson  
alf.xx.karlsson@ericsson.com  08-768 39 89 
2015-12-08 Loge utan reception Lokalinvigning och parentation  
2016-01-12 Loge Grad I Årsmöte  
2016-02-09 Loge Grad I + Mästareinstallation  
2016-03-08 Loge Grad II   
2016-04-12 Loge Grad III   
2016-05-10 Loge Grad I

33 Danheim, Kristianstad Mu Lars Ståhlberg 
lars_stahlberg@bredband.net 044-31 02 27 / 0708-15 66 35  
2016-01-10 Direktoriemöte Anmälan: Portalen   
2016-01-23 Årsmöte Ingen anmälan.    
2016-01-23 Klubbafton Anmälan portalen.   
2016-02-19 Loge Grad I + Mästarinst. Anm: Portalen alt mu33@danhei.se
2016-03-19 Direktoriemöte Anmälan: Portalen   
2016-04-01 Loge Grad II Portalen eller mu33@danheim.se 
2016-04-17 Direktoriemöte Anmälan: Portalen  
2016-05-14 Klubbafton Anmälan: Portalen  
2016-05-27 Loge Grad I Anmälan: Portalen eller mu33@danheim.se  
   
34 Linneus, Växjö Mu Claes Lövgren 
tinaoclaes.lovgren@hotmail.com 0470-613 49 / 070 545 97 04  
2015-12-12 Julfest  Gäster välkomna    
2016-01-28 Loge Grad I     
2016-02-25 Loge Grad I + Mästareinstallation   
2016-03-24 Loge Grad I     
2016-04-28 Loge Grad II     
2016-05-25 Loge Grad I Obs onsd. Ev. end. repetition Ritus terminsavslut  
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Besök i logekapitel i storloge och grundloge är en av förutsättningarna för befordran till högre grad
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Information från Stiftelsen Bifrostbågen 

Till Mästarna och Bågens ombud     

 

Bakgrund 

Stiftelsen Bifrostbågen bildade 1954 för att möjliggöra hjälpverksamhet i enlighet 
med Stiftelsens stadgar och den har genom åren varit ett kraftfullt verktyg för 
hjälpverksamhet genom de stipendier som utdelats för olika ändamål.  

Stiftelsens konstruktion, inledningsvis som en begravningshjälp har också varit 
värdefullt för efterlevande makor särskilt de första 25 åren då 3000 - 4000 kr var ett 
ansenligt belopp.   

Då nu såväl penningvärdet som ränteläget för sparkonton väsentligt har förändras 
har Stiftelsen beslutat att lämna information om dess fortsatta arbete.  

Kommande arbetet 

Det är inte styrelsens uppfattning att Stiftelsen skall upphöra, nej tvärtom, den ska 
utvecklas och anpassas till dagens förhållanden.  

Styrelsen arbetar med olika förslag på hur stiftelsen ska kunna anpassas till dagens 
situation. Där är en viktig fråga hur vi ska verkställa styrelsens beslut om att 
återbetala de insatta andelarna och samtidigt finna formerna för att ge Stiftelsen ett 
kapital så den kan bidra till Ordens hjälpverksamhet. 
 
Styrelsen har som ambition att i god tid innan kommande Riksting återkomma med 
mer information rörande Stiftelsens framtid. Värt att notera i nuläget är att inga 
nyteckningar av Bågar kommer att ske och att den särskilda överenskommelse som 
fanns mellan Bifrostorden och Stiftelsen Bifrostbågen har upphört, det innebär i 
korthet att Ni som har Bågar är garanterade ert utlånade kapital men att den så 
kallade försäkringsdelen inte kommer att kunna betalas ut.  

Slutligen vill jag kort kommentera den annons som är införd i senaste 
Bifrosttidningen, nr 3 för 2015. Annonsen är införd med ett gott syfte men behäftad 
med en stor mängd sakfel. Den är införd i tidningen helt utan Stiftelsens medverkan 
och vi beklagar de missförstånd och felaktiga budskap den kan skapa. Vårt förslag är 
att ni inte fäster någon som helst notis till den, i all verksamhet där den mänskliga 
handen är inblandad kan saker gå fel och så skedde i detta fall. 

Avslutningsvis så önskar jag att ni Ombud och Mästare hjälper till att sprida den 
information vi nu skickat till er!!  

 

 

Viktig information från Stiftelsen Bifrostbågen

Med broderliga hälsningar 
Thommy Brännström

Ordens Curator

In Memoriam 
Arne Ericsson, 
7 Junehus

Ett par veckor 
efter sin 82-års 
dag lämnade 
den välkände 
bifrostbrodern 
Arne Ericsson 
oss den 18 ok-
tober 2015, all-
deles för snabbt 
och oväntat.

Han intogs i lo-
gen 7 Junehus 1975, mottog LHT 1989, Ordens Veter-
antecken 2000 och erhöll Grad X 2001.

Arne arbetade i tidiga år inom Jönköpings kommun, 
samtidigt som han drev serveringen på Rosenlundsba-
det. I slutet av 80-talet tog han över badrestaurangen 
och campingen i Axamo. 
Verksamheten blev hans ögonsten under många år, då 
han byggde till och förbättrade campingområdet, sam-
tidigt som han drog igång restaurangverksamheten, till 
glädje för många jönköpingsbor som kunde avnjuta 
härliga julbord, bröllop och andra festligheter hos Arne.

I början av 80-talet blev han utnämnd till Munskänk i 
Junehus, jag fick förmånen att bli hans medhjälpare, 
vi skötte munskänkeriet till en bit in på 90-talet. Under 
dessa år fick jag lära känna Arne som en mycket god 
vän och en sann bifrostbroder. 
Oändliga blev våra minnen och händelser som passe-
rade under dessa år. Vi har även umgåtts familjevis gjort 
många resor tillsammans och alltid hittat orsaker till fes-
ter och annat trevligt. 

De sista åren av sitt liv hade Arne lite svårt med rörlig-
heten, men behöll ändå sitt glada och trevliga sätt och 
goda humör. Han var in i det sista en trogen besökare på 
seniorklubbens måndags-träffar på vårt kansli.

När han nu så hastigt lämnat oss går våra tankar till hans 
hustru Ingegerd och familjen.

Vi saknar Arne i vår brödrakrets
Må Arne få vila i frid.

Börje Sällberg

Arne Ericsson, 
7 Junehus

In Memoriam 
Leif Ljungborg, 
10 Withala

Leif Ljungborg
10 Withala

Den 12 novem-
ber 2015 bör-
jade en sann och 
engagerad lju-
sets riddare sin 
vandring över 
den bro som le-
der till något på 
andra sidan som 
vi människor 
inte vet något 
om. Brons väk-

tare Heimdal påbjöd fri lejd för en sann bifrostbroder. 

Leif tände sitt ljus i Bifrostorden den 14 april 1978 och 
jag hade förmånen att vara fadder för honom. 
Han arbetade som byggmästare, men var lite av en tu-
senkonstnär oavsett vad han lade händerna på. På ett 
tidigt stadium kom han in rekvisitakommitén, där han 
blev en verklig kraft med sitt allsidiga kunnande. Hans 
intresse för rekvisitan gjorde att han underhöll och ny-
tillverkade mycket. Jag hade förmånen att ha honom 
som I under min tid som M i Withala. Han var med och 
tog fram mycket rekvisita till den gamla Grad III och 
var mig behjälplig med inspelning på kassett av all den 
underbara musiken till denna grad. 

LBT fick Leif 1984, LHT 1990 och Veterantecknet 
2004. Han tilldelades Grad X den 24 april 2009. I år er-
höll Leif OFT, som han på grund av sjukdom inte kunde 
mottaga vid Rikstinget men OSM dekorerade honom 
vid vår gradgivning i september. 

Hundratals timmar har Leif lagt ner på vårt nya ordens-
hus och utan hans kunnande hade inte resultatet blivit så 
perfekt som det nu blev. Ett litet kuriosum är att Leif är 
förslagsställare till bandet för ex OD-ledamöter. Logen 
och alla vi bröder har förlorat en broder som verkligen 
visste vad Vänskap är. 

Våra tankar går nu till Monica och barnen, som fanns 
hos Leif när han somnade in lugnt och stilla. Leif, vi alla 
Dina bröder önskar Du får vila i frid och håll ett öga på 
oss ifrån Din himmel och visa oss tillrätta när så fordras. 
Tack Leif för att jag fått vara Din vän.

Sten



Posttidning B
Bifrostordens kansli
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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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