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En bit ner på gatan kan du se att det byggs för fullt. 
Det ska bli moderna lägenheter med bästa centrala 
läget. Direkt utanför husknuten porlar Vetlandabäck-
en fram som ett blått stråk i gatubilden. Vetlanda är 
offensivt när det gäller byggnation. Både kommunen 
själva och privata aktörer arbetar hårt på att det stora 
behovet av bostäder ska tillgodoses. Planering för nya 
småhustomter pågår, med lägen som är attraktiva och 
med närhet till service. Vill du bo i Vetlanda finns det 
många olika möjligheter till rimliga priser.

När du besökt torget och fyllt dina kassar med ost, 
plantor och kanske ett knippe färska, lokalt odlade 
morötter, bjuder vi gärna in till att tillbringa lite mer 
tid i Vetlandas centrum. Handeln i Vetlanda blomstrar 
och här hittar du de flesta större klädkedjorna och flera 
mysiga små lokala butiker. Varför inte slå dig ner en 
stund på en uteservering? Ta en kopp kaffe och njut av 
de fantastiska planteringarna som kommunens gatu-
kontor placerat ut. I Vetlanda finns också externhandel, 
där flera större butiker etablerat sig och intresset är 
stort för framtida utveckling här.

På stadshuset, en arkitektonisk pärla mitt i centrum, 
hänger fortfarande banderollerna kvar efter Vetlanda-
Festen, stans stora och välbesökta stadsfest, som äger 
rum sista lördagen i maj varje år. Här bjuds du på stora 
artister, lokala band, föreningar och köpmän i en härlig 

mix. I Vetlanda kan du ta del av ett stort utbud av 
evenemang året runt; loppmarknad på stan, buskis, ut-
ställningar, cruising, teater och idrottsarrangemang av 
olika slag. Vetlanda har fått utmärkelsen Årets idrotts-
kommun i Småland och här finns ett brett föreningsliv 
med många olika idrotter.

Bara ett stenkast från torget och stadshuset renoveras 
det och byggs nytt på en av kommunens tre 7-9-skolor. 
Kommunen investerar sammanlagt 250 miljoner i nya 
och ombyggda skollokaler under de närmsta åren. Det 
är den största investeringssatsningen i kommunens 
historia! 

Nåja, visst står Vetlanda inför många utmaningar 
också, men när du besöker oss hoppas vi att du känner 
att Vetlanda kommun är en kommun som satsar för 
framtiden, att här finns en företagsamhet och myck-
et att göra och se. Vetlanda är en av södra Sveriges 
största kommun till ytan och här ryms fantastisk natur, 
levande landsbygd och flera byar och kringorter, där 
det finns gott hopp om framtiden. I Vetlanda växer 
människor och företag!

Tycker du att Vetlanda verkar vara en 
spännande plats att besöka? Välkommen att 
hälsa på oss! Vi ordnar gärna ett studiebesök. 
Kontakta oss på telefon 0383-973 01.

Det är tisdag i Vetlanda. På torget vimlar det av folk. En hel del Vetlandabor förstås, 
men också besökare från orterna runtikring. En fantastisk mötesplats mitt i stan! 
Blommor, kläder, grönsaker – här säljs det mesta. Ikväll blir det elitmatch i speedway 
och redan nu vajar stolta fanor med Elit Vetlandas logotype utanför stans butiker.

Välkommen till Vetlanda!

En bit ner på gatan kan du se att det byggs för fullt. 
Det ska bli moderna lägenheter med bästa centrala 
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och ombyggda skollokaler under de närmsta åren. Det 
är den största investeringssatsningen i kommunens 
historia! 

Nåja, visst står Vetlanda inför många utmaningar 
också, men när du besöker oss hoppas vi att du känner 
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Det är tisdag i Vetlanda. På torget vimlar det av folk. En hel del Vetlandabor förstås, 
men också besökare från orterna runtikring. En fantastisk mötesplats mitt i stan! 
Blommor, kläder, grönsaker – här säljs det mesta. Ikväll blir det elitmatch i speedway 
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Välkommen till Vetlanda!

Tema Logen 10 Withala/Vetlanda Kommun Bilden visar Logen 10 Withalas egna lokal i Hargen, Vetlanda 
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BIFROSTORDEN

Naturens grönska spränger fram ur 
jordens mull och alla färger tar sin 
plats runt om oss. Det är en tid av 
hopp. Enligt min mening så stad-
fästes detta hopp redan i mars för 
Bifrostorden. 

På Mästarmötet i Karlstad bestämde 
alla Grund- och Storlogemästare sig 
för att stoppa den negativa trend av 
medlemstapp vi sett under många år i 
rad. Det finns en önskan om ett annat 
läge. Målet är att åstadkomma ett 
trendbrott genom att i slutet av 2016 
kunna uppvisa samma medlemsan-
tal eller bättre än 2015. I skrivande 
stund är vi 2 969 bröder att jämföra 
med årets inledning med 2 961 – Bra! 
Nu håller vi i detta! Vi avgör nu själva var vi vill vara i slutet av året. 
Bifrostordens välgång beror på oss. Allt vi gör - och allt vi inte gör - 
spelar roll för Orden. Nu är det handling som gäller, ett fokuserat arbete 
utfört av fri vilja och glädje.

Vi kunde bevista ett väl genomfört Riksting i Uppsala i hoppets tecken. 
Tack ännu en gång Odinsal och Fensala. Det var högtidligt, roligt och 
minnesvärt! Den lokal som Rikstingsarrangören ordnat för Rikslogen 
och Högtidslogen var helt perfekt storleksmässigt. Det är alltid en 
grannlaga uppgift att försöka estimera antalet bröder och systrar till de 
olika aktiviteterna som också ofta är förenat med en viss oro. Men hur 
det än är så lyckas det i slutändan nästan alltid. Det tyder på god orga-
nisation och logistikförmåga. Och nu ser hela Bifrostsverige fram emot 
Rikstinget i Västerås.
 
Jag ser att flera loger vågar sig på att arrangera sommarloge för första 
gången i år vilket tyder på en framåtanda och behov av ytterligare en 
möjlighet att träffas. Att göra saker som vi inte gjort förut kan ta oss till 
ett läge vi inte varit förut – på gott och ont. Så utvärdera alltid era akti-
viteter så ni ser om de är rätt och ligger i linje med logens mål. 

Jag önskar oss alla en skön och vilsam sommar där vi inspirerat smider 
planer för höstens verksamhet i våra loger.

Allt du gör – och inte gör – spelar roll för Bifrostorden!

Patrick G Lundeberg
Ordens Styrande Mästare
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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:  18 september 2016
I brevlådan:      Senast vecka 42

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

 Bifrostordens medlemstidning   Nr 1  2015  Årgång 89

Bifrost

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

OI: 
Ordens Intendent

Allan Jensen

Nämndemansvägen 15
178 37 Ekerö
Tel: 08-560 369 69
Mobil: 070-571 10 10

oi@bifrostorden.se

OC:
Ordens Curator

Thommy 
Brännström

Östra Torggatan 4
572 30 Oskarshamn
Mobil: 070-544 72 52 
 

oc@bifrostorden.se

OH:
Ordens Härold

Jon Asp

Svärdsgatan 1 A
574 36 Vetlanda
Mobil: 070-512 74 45

oh@bifrostorden.se

OK:
Ordens Kansler 

Christer Smedh

Teknikervägen 56
141 73 Segeltorp
Tel: 08-711 95 03
Mobil: 070-485 47 09

ok@bifrostorden.se

OSSM:
Ordens Ställföreträdnade 
Styrande Mästare 

Per Murander

Kasten Ottergatan 2 
702 13 Örebro
Mobil: 070 587 21 70

ossm@bifrostorden.se

OSM:
Ordens Styrande Mästare

Patrick G
Lundeberg

Oxbrovägen 21
124 33 Bandhagen
Mobil: 070-264 43 37

osm@bifrostorden.se

OR: 
Fredric Björk
Götagatan 20
504 30 Borås
Mobil: 070-999 95 51

or@bifrostorden.se

OM: 
Ordens Marskalk

Hans Wallberg

Önneredsvägen 34 B
426 56 Västra Frölunda
Tel: 031-47 15 00
Mobil: 070-647 15 85

om@bifrostorden.se

OL:
Ordens Lagman 
Bo Löfgren

Trädgårdsgatan 10
572 30 Oskarshamn
Tel: 0491-185 84
Mobil: 070-377 72 77

ol@bifrostorden.se

BIFROSTS REDAKTION 
redaktionen@bifrostorden.se

JAN SVENSSON Redaktör
St. Trädgårdsgat. 15 A  •  593 35 Västervik  •  Tel: 0490-370 57  

Mobil: 073-074 10 19  •  jan.vastervik@gmail.com

PRODUKTION
Rapp Tryckproduktion AB  •  Vasagatan 1 • 573 31 Tranås 

 Tel: 0140-38 55 63  •  hakan@rapptryck.se
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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

4 Valhall, Stockholm
Säsongsupptakt i Kulturkommittén 
med 24 deltagare

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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Roligt att se så många glada och nöjda bifrostbröder och anhöriga 
efter besöket på valhallsbrodern Leif-Ivans Nostalgimuseum i 
Tumba. En anpassning till de önskemål som framkommit innebar 
att vi valt att förlägga besöket på muséet på en lördag eftersom de 
flesta trots allt är upptagna dagtid på vardagarna. 
Redan efter att entrédörren passerats började det glimta till i ögon-
vrån på flertalet av besökarna. Och även om långtifrån alla hade 
egna erfarenheter av kulturen kring amerikanska fullblodsbilar, så 
blev vi positivt överraskade av bilarnas extremt fina skick och hur 
otroligt kunnig och entusiastisk vår guide var i att förklara histo-
rien kring i stort sett alla befintliga bilmodeller som visas upp. Jag 
skulle gissa att det finns omkring drygt 100 otroligt välbevarade 
och närmast totalrenoverade bilmodeller av skiftande design och 
märke. Visst kommer ni ihåg Oldsmobile, Nash, Ford, Chrysler, 
Doge, Buick, Chevrolet, Pontiac, Cadillac, De Soto m.fl., som 
Tony Karlsson beskrev som bilar i nyskick och med en detaljrike-
dom i sin framställning som fick även en måttligt intresserad att 
höja på ögonbrynen. 
Muséets ambitioner är att dessa klenoder skall finnas kvar i svensk 
ägo, men å andra sidan så vill man också kunna förnya sortimentet 
därför finns det också en möjlighet att det framledes kommer att 
säljas ut renoverade bilar. Tony Karlsson är son till Leif-Ivan och 
lär väl ha fått sitt bilintresse med modersmjölken. Han kunde be-
rätta om i stort sett varje presenterad modell, hur många ex. som 
tillverkats av den aktuella bilen och vem som renoverat den till 
nuvarande skick, teknisk prestanda och hur den hamnat i Sverige. 
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En del modeller var rena lyxmodeller med ägande eller disposi-
tion av presidenter, skådespelare eller företagsledare. Och med 
en utrustning långt före sin tid med elektriska fönsterhissar långt 
innan de förekom på europeiska bilmodeller, självavbländade 
backspeglar och snurrfåtöljer i framsätet, något som antagligen 
skulle ha tilltalat många av de närvarande genom underlättandet 
vid in- och utstigning av bilen. 

På en av bilderna ser man en liten amerikansk uppfinning. En li-
ten ställning som kan monteras i nedkant på sidorutan och där 
den hungrige fast-food-konsumenten kunde placera sin bricka, 
Coca Cola, hamburgare, glass el. dyl. En hotrod modell av märket 
Chevrolet startades inomhus och som tur var varnades besökarna 
i förväg för vad som väntade dem. Ett öronbedövande buller från 
motorer på hisnande antal hästkrafter släpptes lös utan ljuddämp-
ning resten förstår säkerligen den motorintresserade. Vi fick också 

veta att 22 nya bilar är på väg att införlivas med sam-
lingarna men hur dom skall få rum på de aktuella 3.000 
m2 visse inte ens Tony. Han efterlyste t.o.m. någon bi-
frostare som kunde leverera ett tält, vilket kunde fung-
era som uppställningshall. 

Delar av besöksgruppen: Göran Eriksson Värmdö, 
Rolf Lindh Valhall, Leif Holmström Valhall, Erik 
Svedberg Valhall, Stig Axelsson Manheim, Göran 
Kimell Valhall, Ulf Pålsson Valhall, Gunne Karls-
son Valhall, Lennart Ottosson -, Stellan Johansson 
Valhall, Lennart Hjelm Valhall. Tyvärr är jag osäker 
på namnen av några medföljande damer och väljer 
därför att avstå från att namnge samtliga.
 
Bland besökarna var nog ändå min åldersgrupp i majo-
ritet men jag tror säkert att även yngre bröder skulle ha 
stort utbyte av att besöka muséet inte minst de kulturin-
tresserade med känsla för hur enastående dessa ”konst-
verk” (guidens ord) med varsam hand har fått en ny 

identitet och en lätt tillgänglig arena. Den avslutande frågestun-
den uteblev nästan helt, inte för att auditoriet var oengagerat utan 
på grund av att det redan givits en så väl genomtänkt information 
att ytterligare frågor kändes överflödiga. 

En liten typisk bild av matkulturens USA, fast food-brickan 
med hamburgare, snacks och glass monterad i anslutning 
till sidorutan.
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Aktiviteter utanför... forts. från sidan 5

Forts. på sidan 8

Aktiviteter utanför... forts. från sidan 6

Forts. på sidan 7

Bifrostordens Riksting
Rikstinget är Ordens högsta beslutande organ. Förutom 
Riksting ges Grad X. BifrostDamernasRiksorganisa-
tion, 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
2017 Västerås 3 Aroshus 5-7 maj
2018 Karlstad 14 Solheim 4-6 maj
2019 Södertälje 13 Torkild Ej fastställt
2025 Stockholm Bifrostorden 9-11 maj

BIFROST
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Visst känns det trevligt att få förnimma en pust av miljön, som 
utan tvekan är en del av vår uppväxt med en optimism och fram-
tidstro, som jag verkligen skulle önska att även dagens ungdomar 
skulle få uppleva. De som inte kunde vara med på besöket skulle 
jag rekommendera att på egen hand göra ett besök där, eller 
vilket är ännu trevligare att organisera ett besök med den egna 
logen.
Som vanligt avslutades studiebesöket med allmän förbrödring 
över en kopp kaffe i muséets bistro. Alldeles innan vi skildes åt 
avtackades vår guide av Kulturkommitténs ordförande och så tog 
vi oss hem för egen maskin. Under vårt besök kom det turistbus-
sar från andra delar av Mälardalen och muséet har redan presente-
rats i både TV och radio.

Kulturkommittén Valhall den 20 februari 2016.
Gm Göran Kimell
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15 Norheim, Västervik
Årsmöte och klubbafton fredagen den 19 
februari. 30 bröder närvarande
Åter till de klassiska orden – ett år har förlupit och vi står nu här 
för att se tillbaka på verksamhetsåret 2015. De sedvanliga års-
mötesförhandlingarna genomförs efter fastställd ordning. Logens 
direktorium och fastighetskommitté beviljas ansvarsfrihet. Med 
glädje ser vi att logens ekonomi är under kontroll. Antalet med-
lemmar per 2015-12-31 har dessvärre minskat något mot tidigare 
årsskifte.
Men, det är med förtröstan vi ser det nya året an. Mats Andersson 
Fredén är logens utvecklingsledare och han har tillsatt en kom-
mitté som arbetar med logens framtidsfrågor. Dock är han förhin-
drad att närvara varför Mats Petersson, som ingår i kommittén, 
redovisar några av de idéer man arbetar med. Här kan nämnas 
några punkter att utveckla vidare:
Högt upp på listan står besök hos andra loger som ger mycket i 
brödragemenskapen.
Kontakta andra logers utvecklingsledare för idé- och erfarenhets-
utbyte. 
Kanske skall vi anordna trivselkvällar med något intressant stu-
diebesök eller ett intresseväckande föredrag? 
Det är nu fritt fram för bröderna att komma med idéer och förslag 
som stärker intresset för vår loge. Under våren lovar kommittén 
att återkomma med delförslag. Denna typ av kommitté har ju inte 
som uppgift att lämna ett slutgiltigt förslag utan arbetar oförtrutet 
vidare då det ligger i sakens natur att framtiden alltid ligger före 
oss. Sedvanliga val förrättas och stadfästes. Mötet närmar sig sitt 
slut, men innan klubban höjs för avslutning ger mötesledaren Ing-
var Folckner några ord på vägen: Med J L Spalding säger vi: ”Vad 

vi tycker om att göra, får vi tid att göra”.
Möteslokalen ryms ut och vi återsamlas efter en liten stund i club-
lokalen för att inta en tacco-buffé. Vi skulle inleda club-aftonen 
med Quiz, eller som vi seniorer alltid sagt – frågesport. Fast det 
blev inte någon quiz – vi får skylla på avsaknad av teknik. Ma-
ten smakade bra, förutom några små gröna tingestar som fick oss 
(i alla fall mig) att tappa andan. God dryck fanns till hands att 
släcka, den i halsen hastigt uppkomna, elden med.

Kvällen förflyter under gemyt och utrymme för sällskaplig sam-
varo. En och annan historia berättas och ger skäl att relatera till 
talesättet – ”ett gott skratt förlänger livet”. Det är nu vid pass tio 
år sedan vi införde ordningen att ”årsmötet skall efterföljas av en 
klubbafton med ett intresseväckande tema”. Detta har nu blivit 
tradition. Temat denna kväll blev nu inte quiz utan det blev histo-
rieberättande – ett värdigt sätt att avsluta aftonen på. 

Tack för i kväll och tack till vårt munskänkeri som åter förplägat 
oss rikligt med god och vällagad mat. Och så - till sist - får jag 
tacka för mig själv, när jag nu sätter punkt, som mångårig referent 
i Ordenstidningen. Jag drar mig således tillbaka från skrivandet 
och kommer framgent att ägna mig åt andra uppgifter inom logen.

Ingvar Folckner

17 Grimner, Oskarshamn
Bowling med Bifrostseniorerna tisdagen den
23 februari 2016
En tisdagseftermiddag om året träffas Bifrostseniorerna i Oskars-
hamn för att bowla, men även för att idka lite trevlig samvaro. Så 
skedde även i år när vi den 23 februari samlades i bowlinghal-
len på Oscarsgymnasiet. P.g.a. div. återbud av sjukdomskaraktär 
så var deltagarantalet något mindre än det vanligtvis brukar vara, 
men vi som kommit dit blev som vanligt väl omhändertagna av 
Åke Kalmsten, som stöttade med råd om både skoval, val av klot, 
tekniktips och allmän peppning. Stämningen var på topp, och 
visst kommer tävlingsinstinkten fram, även om resultaten inte all-
tid blir vad man har förväntat sig. 
Efter avslutade serier på bowlingbanan med blandat resultat, så 
bjöd seniorernas ordf. Roy H Nilsson in till en fikastund med 
kaffe och bagett, och där stämningen kring kaffebordet verkligen 
var på topp, när resultaten från bowlingen gicks igenom under 
stor munterhet. En som vanligt mycket trevlig eftermiddag i god 
bifrostanda.   

Jan-Eric Carlsson 
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10 Withala, Vetlanda
Vårfest och Högtidsloge den 19 mars 2016

Logen 10 Withala firade våren med fest och Högtidsloge, lörda-
gen den 19 mars 2016 i de egna lokalerna i Hargen Vetlanda. Bi-
frostdamer och gäster fick uppleva stilfulla intåg av, först logens 
Mästare Curt Sandberg med tjänstgörande bröder, sedan Ordens 
Curator Thommy Brännström och Ordens Härold Jon Asp hög-
tidligen in i kapitelsalen. När alla gäster, systrar och bröder var 
inkomna var det dags för Ordens Styrande Mästare Lars-Erik Fu-
ruskog att högtidligen ledsagas in i kapitelsalen.
När Högtidslogen började närma sig slutet hämtades Bäckablås 
Wind Band med dess ledare Sven Liljegren in i kapitelsalen. OC 
Thommy Brännström delade ut ett stipendium ur Fred Norinders 
Stiftelse på 5.000:-. Delar av Bäckablås Wind Band spelade sedan 
tre häftiga rock´n roll-låtar. Vilket mäktigt sound det blev i loka-
len. Det var tur att det inte var hela bandet som spelade för då hade 
det nog behövts hörselskydd.
När Högtidslogen var avslutad samlades alla gästerna för allmänt 
mingel och barbesök innan festmåltiden dukades fram. Mycket 
vällagat och gott, var den allmänna kommentaren. Under hela ti-
den serverade bordsvärdarna drycker och såg till att alla gästerna 
stortrivdes. Den uppgiften skötte de med den äran. OSM Lars-
Erik Furuskog förättade lottdragningen och fick dela ut många 
vinster som var skänkta till lotteriet. Även bordens blomsterde-

24 Gungner, Borås
Årsmöte med ölprovning fredagen den 29 
januari 2016
Ett 30 tal bröder samlades för att hålla årsmöte. Mästare Fredric 
Björk hälsade samtliga välkomna. Kenneth Lundahl valdes till 
ordförande för mötet och genomförde detta med säker hand. En 
del nya valdes och en del valdes om som brukligt är. 
Efter årsmötet intog bröderna en lättare måltid och såg fram mot 
ölprovningen som leddes av bryggmästare Matthias Svensson 
från Borås bryggeri, en mycket kunnig man inom branschen. Som 
vanligt gillade inte min gom alla sorterna, men en och annan var 
väl godkänd. Kvällen avslutades med att den äldre generationen 
begav sig hemåt, medan den yngre fortsatte till något av stadens 
förlustelseställen, men alla tyckte det varit en trevlig afton.

L. Eliasson

28 Gondler,  Kalmar
Ölprovning II, med Johan och Tommy
Än en gång har Gondlers aktivitetsgrupp bjudit in till ölprovning. 
Även denna gång är det ”Ölmästarna” Tommy Rosqvist och Jo-
han Torstensson som bjuder och delar med sig av sitt kunnande 
om öl. Vi börjar med smörgåstårta och får efterhand smaka av 
sex olika sorter öl. Vi får cirka en deciliter av varje och det är 
en blindtest som vi får avsmaka och betygsätta. Det är öl från 
fyra länder och lite roligt är att tre kommer från Kalmar län. Ef-
ter avsmakning och omröstning så vinner ett från Åbro byggeri i 
Vimmerby stort. Det är den billigaste av de sex, sist kommer den 
dyraste och den är också från Kalmar län. Så det märks kanske 
att vi är i Småland. Vi ger Johan och Tommy ett stort tack och ser 
fram emot Ölprovning III.

 Per-Olof Svensson
BIFROST

28 Gondler,  Kalmar
Årsmöte torsdagen den 11 februari
Torsdagen den 11 februari höll Gondler sitt årsmöte i vår logelo-
kal. Drygt 40 bröder hade samlats, så det var nästan lika fullt som 
en välbesökt logekväll. M Bo-Lennart Holmsten öppnade mötet 
och hälsade alla välkomna. Till mötesordförande valdes Ebbe 
Sondér som tackade för förtroendet och med van hand svingade 
klubban på ett elegant och säkert sätt. Som justeringsmän utsågs 
Arne Säll och Bo Carlsson. Hela mötet var mycket väl förberett 
och färdiga kompendium med förvaltningsberättelse, låg på varje 
stol vilket medförde ett bra flyt i mötet. 
Sk Åke Rudolfsson gick igenom resultat- och balansräkningen 
och gav en del förklaringar. Det röstades också om vilken summa 
pengar vi skulle avsätta för att ha i beredskap via ett eventuellt 
lokalbyte. Revisorn Göran Bäckstedt läste upp revisionsberättel-
sen för 2015 och givetvis fanns inte minsta klagomål. Därefter 
presenterades logens nya Curator, Lars Rosqvist, som kommer att 
ta över efter Ebbe Sondér som skött detta med den äran under flera 
år. Ebbe lovar att även finnas med i bakgrunden och stötta Lars 
om det behövs. 
Logens utvecklare, Tommy Eriksson, berättade lite om sitt arbete 
och hur logen utvecklats under året. Vi har mycket hög besöks-
frekvens av bröder hemmahörande i Gondler, kanske rent av bäst 
i Sverige i procent räknat. Vi har också haft ett högt antal besö-
kande från andra loger. Tommy kommer under 2016 att få hjälp 
av Åke Rudolfsson och Olof Westerlund som då bildar en Utveck-
lingsgrupp. Efter mötet tackade Ebbe Sondér för förtroendet och 
önskade alla ett gott Bifrostår. M Bo-Lennart Holmsten överläm-
nade en blomma som tack. Kjell Andersson som fyllt jämna år 
gratulerades med blommor. 
Efter årsmötet avslutades kvällen med ett mycket uppskattat fö-
redrag av Kalmarläkaren, uppfinnaren och urologen Sonny Sche-
lin. Han började sitt föredrag med att berätta lite om sitt barnbarn 
Christoffer Ling som för några år sedan fick ett stipendium från 
Ruby och Lars Ullmans stiftelse när han studerade musik. Chris-
toffer har efter studier fortsatt med musiken och har fått kontrakt 
med en producent i Stockholm och tillgång till en studio där han 
bland annat komponerar filmmusik. Sonny Schelin höll sedan ett 
mycket uppskattat och intressant föredrag om sin gärning och 
forskning kring godartad åldersförstoring av prostatakörteln. Allt 
i en fantastisk blandning av humor och allvar. Doktor Schelin be-
rättade om sin uppfinning att i stället för en traditionell operation 
göra en värmebehandling med mikrovågor av prostatan. Denna 
metod är betydligt skonsammare för patienten med bland an-
nat mindre risker för infektioner och betydligt mer ekonomiskt 
för samhället. Under en tioårs period har två tredjedelar av alla 
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operationer ersatts med denna metod. Idag utförs den på cirka 25 
sjukhus i Sverige och stort intresse har visats från många andra 
länder bland annat USA. I vår ska Sonny Schelin åka till Kina och 
föreläsa om sin metod.

Per-Olof Svensson, Referent

Från vänster M Bo-Lennart Holmsten, årets Gondlerbroder Ebbe 
Sondér och Gondlers ålderman Bo Herborn

Vårfest och Högtidsloge med ExOSM till vänster. Bara glada miner!
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korationer lottades ut, så det var många som fick sig en släng av 
Fru Fortunas sked.
Till sist blev det dans till levande musik och festligheterna höll 
på så länge det var liv i gästerna. Detta var en dag det var riktigt 
trevligt att ha fått vara med om. En högtidsloge i vår egen kapitel-
sal och en försmak av logen 10 Withalas 75-års jubileum nästa år.

/Göran Straume

OC Thommy Brännström lämnar över ett stipendium till Sven 
Liljegren Bäckablås Wind Band
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21 Midgård, Linköping
Luftgevärsskytte den 16 mars 2016

Det sägs att ”en 
gång är ingen 
gång, två gånger 
är tradition” alltså 
är en tradition på 
gång när Karina 

och Per-Ove Joelsson kallar till luftgevärsskytte än en gång. Vi 
var inte så många som förra gången men fyra Idavallssystrar och 
sex Midgårdsbröder hade hörsammat kallelsen för att försöka peta 
ner Gunnar Eklöv från tronen som Midgårds luftgevärsskytt No1. 
Damerna sköt först, fem provskott och sedan två tavlor med fem 
skott vardera med många skratt och undringar var några skott tog 
vägen. Några hade skjutit tidigare det syntes på resultaten.
Sedan var det herrarnas tur och här var skärpning på gång det syn-
tes på en del tavlor. Vår Mästare verkade vara en riktig mästare. 
Var en del skott tog vägen gällde även undertecknad.
Efter övningarna bjöds på Karinas mycket goda ”Mormors låda” 
med sallad och därefter kaffe och hembakad tårta. Sedan kom 
med spänning skjutresultaten och det framkom att Midgårds Mäs-
tare Christer Schmiedt är en mästare även vad det gäller skjutning. 
Som god tvåa kom Karina Joelsson. Christer fick mottaga Mid-

gårds vandringspris och även en pla-
kett tillverkad av Midgårds ”gravör” 
Per-Ove Joelsson. Även Karina fick en 
plakett. Vi övriga bestämde oss raskt 
att övning ger färdighet och att vi måste 
återkomma nästa år till denna trevliga 
aktivitet. Tack Karina och Per-Ove.
 OSn

Karina Joelsson och Christer 
Schmiedt mottar sina priser

Christer 
Schmiedt är 
helskärpt.

26 Vanadis, Karlskrona
CWS på besök den 10 mars 2016
Genom Tommy Carlsson hade vi kommit i kontakt med Carls-
krona Malt Whisky Society eller som medlemmarna säger CWS. 
En förening för de som vill lära sig mer om den ädla drycken. 
Logen kallade till klubbafton på temat och Mästare Jens Östling 
och Munskänk Tommy Johansson stod för arrangemanget. Ett 
femtontal bröder hörsammade inbjudan. Från CWS deltog Petra 
Svensson.
Det hela började med att Petra berörde dryckens historia, fram-
ställning, ursprung och sortiment samt hur man kan avnjuta 
drycken på bästa sätt. Hon påtalade att var och en har att finna 
sitt sätt att förhålla sig till och maximera smakupplevelsen. Säkra 
kort var rumstempererad dryck. Några drop-
par vatten i whiskyn fick doften och smaken 
att blomma ut. Borden var dukade med fyra 
sorters whisky och var och en fick bedöma 
utseende, arom, smak och styrka i respek-
tive glas. Bröderna uttryckte allt från krä-
vande, speciell eller udda, till mjuk, god, 
angenäm eller smakfullt rökig. Mångfalden 
i omdömena var påtaglig.
Efter provningen serverades en enkel men 
som vanligt utsökt måltid och våra barmäs-
tare hade plockat fram paletten med olika öl-
sorter, med och utan alkohol. De sistnämnda 
idag mycket goda och väl värda att prova, 
för den som inte gjort det tidigare.

RONG

Provledare Petra Svensson CWS och 
Mästare Jens Östling presenterade 

kvällens program
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30 Torgrim, Hudiksvall
Två kamratträffar men bara ett referat
Slutet av 2015 var en bra tid, åtminstone sett ur logen 30 Tor-
grims perspektiv för då välkomnades ett antal nya Bifrostbröder i 
vår loge. Årets verksamhet startade också med bravur, invigning 
av nya lokaler i gammal logemiljö och installation av Mästaren 
samt tjänstgörande bröder. Allt var frid och fröjd, siktet inställt 
på ytterligare en sökande in i Orden och 30 Torgrim i början av 
februari. Men förhoppningarna grusades av yttre omständigheter. 

Den optimistiska andan lät sig inte trubbas utan förbyttes i två 
uppskattade kamratträffar. Den 23 februari var det Hudiksvalls 
stads kulturhus och bibliotek som blev vårt mål. Stor uppslutning 
och väl mottagna av kvinnlig guide som redogjorde för husets 
alla verksamheter, särskilt biblioteket som i dag är någonting helt 
annat än damminpyrda böcker och max, viskande röster. Många 
var ”impade” av vår stads kulturhus och bibliotekets utveckling 
till en mötesplats åt alla medborgare.  Som alltid intog vi innan 
vi skildes gemensam förtäring och dryck. Denna kväll blev det 
stadshotellet som fick äran av vårt besök.

Nästa kamratträff, nummer två, den tionde mars för att stilla vår 
kunskapstörst blev ett besök på biståndscentrat Eriks-Hjälpen.  Vi 
blev också där guidade av kvinnlig fägring och mycket mer, för 
hela hjälporganisationen syfte och mål målades upp med resultat 
och verkan så att man förstod att hjälpen kommer fram till nöd-
ställda. Om det bara är Hudiksvall som har så fina lokaler och la-
ger det vet jag inte, men nog tyckte jag att de påminde om IKEAs 
saluhallar och logistik. I vart fall var det imponerande att också 

kunna inta smör-
gåsar och dryck i 
ordnad kaffehörna 
med service vid 
borden även den-
na utflyktsdag och 
kamratträff i bästa 
Bifrostanda.

Sören Molander

På biblioteket 
Maj och Karl-
Gunnar

Från vänster 
Erikshjälpens 

Maud, Jagoda 
och Mey

BIFROST

21 Midgård, Linköping
Övnings- och Pubkväll 1 april 2016
Eftersom tillgången av recipiender för sex månader sedan var då-
lig hade det den verkan att det inte fanns någon recipiend till en 
Grad II som vi skulle ha haft denna kväll. Direktoriet hade då be-
slutat att ändra programmet till en övningskväll för tjänstgörande 
bröder och möjlighet att ta med några tilltänkta nya bröder och för 
dessa visa våra lokaler och få känna av den goda stämningen hos 
logen. De tjänstgörande bröderna, vilka en del var nya i direkto-
riet, genomförde en fingerad Grad I under ledning av M Christer 
Schmiedt. Det framkom flera förslag, justeringar och träningsmo-
ment under övningen som säkert var nyttig för de nya.
För övriga bröder visades bl. a. bilder från åren 2004 – 2006 på 
den tv i samlingsrummet som är avsedd för detta. Tre kanske 
kommande recipiender togs väl omhand av bröderna och jag tror 
att de kände sig välkomna och kanske kommer de tillbaka till hös-
ten. Kvällen avslutades med en måltid under enklare former och 

det gjorde att historieberättarna snart var i farten. Ett annat inslag 
var att M berättade att eftersom antalet bröder i Orden minskat det 
hade bestämts att Bifrostherrarna och Bifrostdamerna skulle slås 
ihop. I och med det skulle antalet medlemmar öka markant. Det 
avslöjades snart att det ”är ju ett aprilskämt”. Ett annat inslag som 
bestämts av direktoriet var att införa en programpunkt under ”Or-
det fritt” vid brödramåltiden där en utsedd broder berättar lite om 
sig själv. Det är många som inte vet så mycket om andra bröder i 
logen. M började med att berätta om sig själv.
Det skulle ha blivit en ”tvåa” men blev en i övrigt lyckad kväll.

OSn
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9 Carolus, Karlskoga
Pubafton med dartspel
Onsdagen den 20 april hade vi vår traditionella pub-afton, där vi 
hade möjlighet att bjuda in tilltänkta recipiender. Till skillnad från 
föregående år, så hade vi beslutat av kostnadsskäl att avnjuta pyt-
tipannan och ölen i vårt eget logehus, istället för den ordinarie pu-
ben. Detta blev mycket uppskattat. Vi blev 26 deltagare. Vi hade 
också en tävling i dart, där Christer Persson fick flest poäng, däref-
ter kom Anders Jones och Klas Ahlstrand. En mycket lyckad kväll, 

där vår Mun-
skänk Christer 
hade gjort ett 
jättejobb.

Rolf Jansson

De tre bästa i 
darttävlingen
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17 Grimner, Oskarshamn
Våravslutning för Bifrostseniorerna

Ett gäng glada Bifrost-
seniorer på 

tipspromenad

Vårens sista träff för 
Bifrostseniorerna i Os-
karshamn var förlagd 
till småbåtshamnen i 
Ernemar där det anlagts 
en tipspromenad med ett 
antal kluriga frågor att 
svara på för deltagarna. 
Ett trettiotal seniorer 
hade mött upp och tog 
sig med friskt mod an de frågor som satts upp längs tipsslingan 
som sträckte sig utmed strandkanten vid en något blåsig Östersjö. 
Men eftersom solen samtidigt sken från en näst intill molnfri him-
mel så njöt deltagarna i fulla drag av den friska och stärkande pro-
menaden, samtidigt som man diskuterade olika svarsalternativ på 
frågorna. När samtliga hade klarat av tipsrundan, så bjöds vi in till 
Oskarshamns Segelsällskaps lokal där det dukades fram nygrillad 
korv med bröd.
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25 Alvheim, Eskilstuna
Travkväll på Sundbyholms travbana 
den 5 april 2016
Vi var 19 stycken, bröder med respektive som mötte upp på trav-
banan. Conny Karlsson hade ordnat så vi fick en guidad tur på 
stallbacken. Där fick vi veta att man inte skulle ge hästarna nå-
gon bulle för då kanske det blev utslag på dopingtestet. Hade man 
kaffe på fingrarna och lät hästen nosa eller slicka på handen så var 
det kört, med andra ord torsk i dopingkontrollen. Efteråt bänkade 
vi oss i restaurangen med utsikt på banan. 
Förväntningarna var stora att vi skulle vinna storkovan. Nu lycka-
des vi inte vinna några stora pengar, men det kändes som vi var i 
vinnarhålet hela kvällen. En lyckad kväll det är bara hoppas att det 
blir en tradition att vi har en travkväll på våren.

Libris Colligendis

Korvgrillningen hade skötts på ett mycket förtjänstfullt sätt av 
Lennart I Nilsson under tiden som vi övriga hade fullt upp med 
tipspromenaden. 
När alla var mätta och belåtna så tog Bifrostseniorernas ordf. Roy 
H Nilsson till orda med en rättning av frågorna från tipspromena-
den. Om det berodde på deltagarnas allmänna kunskapsnivå eller 
att frågorna varit alldeles för svåra är inte upp till en enkel refe-
rent att avgöra, men slutsummeringen visade att ingen lyckats få 
alla rätt. Den som lyckats bäst och därmed kammade hem första 
pris blev Sven Kristiansson som av de tolv frågorna prickat in nio 
rätt. Därefter följde ett antal pristagare med något blygsammare 
resultat. Efter avslutad prisutdelning informerade Roy H lite om 
höstens aktivitetsagenda för Bifrostseniorerna, innan han tackade 
deltagarna för den gångna vårsäsongen och önskade på återseende 
till hösten. Som ett tack från alla bröder och systrar så överräckte 
Kerstin Nilsson en stilig blomma till Roy för den uppskattning 
Bifrostseniorerna känner för det arbete som han och hustrun Lena 
lägger ner för vår trivsel på dessa träffar.

 Jan-Eric Carlsson 
   BIFROST

27 Odinsal, Uppsala
Klubbafton den 12 mars 2016

Mitt på dagen träffades vi på ett ställe i Uppsala som heter Inter-
pool för att spela Shuffleboard och äta lite. Vi var tio glada som 
uppmärksamt lyssnade när vi fick regler och tillvägagångssätt för-
klarat. Vi skulle prova en variant som är som ett långt bord, det 
finns varianter för golv också. Bordsytan är plan och täckt av en 
glasliknande yta som är beströdd med något som ser ut som små 
gruskorn men det är pärlor av silikon. Detta ger en låg friktion 
och gör att spelpjäserna (puckar) glider väldigt lätt. I korthet går 

Från vänster Ola Jonsson, Thomas Andersson, Johan Johansson

BIFROST

man till väga på ett sätt som liknar curling. Vi bildade lag och 
relativt snabbt var sedvanliga tråkningar och skratten i full gång. 
Vi förstod snabbt att taktik och strategi var stor del av spelet. Men 
likt den kastrerade katten tyckte vi oss veta hur det borde gå till 
men var oförmögna att genomföra det. Tre av oss släntrade vi-
dare till en annan mysig pub där vi också åt och testade några öl 
samt diskuterade havets betydelse för sjöfarten, innan vi avslutade 
kvällen.

Mikael Sjölander
BIFROST

En fredagskväll i Lerbäck verkar bli en tradition i vår loge. Det 
man gör där är att besöka och uppleva en föreställning på Ler-
bäcks Teater, som var bokad enbart för oss.
En gemensam färd i två bussar med 90-talet bröder och medföl-
jande. Torbjörn Näslund, som låg bakom initiativet, inledde fö-
reställningen med att hälsa alla välkomna till denna lilla unika 
teater, som ligger ca 5 mil från Örebro. Sedan började det med 
förrätt och därefter började föreställningen, som gick i dråplighe-
tens tecken. Och detta gav många skrattsalvor.
Teaterpjäsen, som hette ”Kors i taket”, byggde på missförstånd 
med kyrklig touch, otrohet som inte blev av då hustrun dök upp 
på ”scenen”. Detta kan låta tillkrånglat, men icke, intrigen fung-
erade alldeles utmärkt. Och skådespelarna, som är amatörer, var 
också med och serverade maten, som bestod av förrätt, varmrätt 
och dessert. Detta var en mycket lyckad klubbafton som säkert 
kommer att bli tradition. Alla var mätta, glada och nöjda.
                                                                                                                           

Kjell-Arne Isulv

Skådespelarna agerar på scenen 

2 Eyrabro/Havamal, Örebro
Ännu en fredagskväll i Lerbäck...

BIFROST

13 Torkild, Södertälje
Vänafton onsdagen den 11 maj

Onsdagen den 11 maj hade vi vänafton i 13 Torkild, då de till-
tänkta recipienderna till gradgivning var vidtalade men alla kunde 
inte närvara, såg vi att det kunde vara trevligt att samla dem till-
sammans med de som är tilltänkta recipiender i samma grad till 
hösten. Då blir man ett större gäng som kan följas framöver. 

Bröder suktande efter kunskap

Förslaget om att whis-
kyprovning kanske 
skulle passa mottogs 
med glädje, då det 
finns bröder som har 
viss kunskap i ämnet 

och gärna ställde upp och höll en enklare provning. Det blev en 
provning som visar lite av de olika typer av whisky som finns att 
köpa via systembolaget. Som vanligt var uppslutningen hyfsad, 
glädjande hade fyra nya tänkbara bröder blivit inbjudna totalt var 
vi 39 samlade. När bröderna anlände till logelokalen så var baren 
stängd för ska man vara med på en whiskyprovning ska man vara 
ren i munnen, helst inget snus eller rökande heller just före prov-
ningen. Till provningen stod fem glas uppställda med olika sorters 
whisky upphällt. När bröderna satt sig började vår Mu Patrik med 
lite ordningsregler för hur provningen skulle genomföras och se-
dan berättade han lite enkelt och allmänt om hur whisky tillverkas 
samt lite om olika lagringssätt. Sen gavs tillfälle till frågor, efter 
detta så var det dags att provsmaka. Det är också en procedur, man 
ska lukta på glaset först, sen sippa försiktigt på innehållet för att 
känna om man behöver späda med lite vatten om den känns för 
spritig och även för att frigöra fler aromer, därefter ska man känna 
på eftersmaken. 

När provningen efter ca en timme var genomförd var ljudnivån 
betydligt högre än när provningen startade. Då var det dags för 
mat. Kvällen avslutades med kaffe, lotteri och möjlighet att i ba-
ren smaka sin favorit från provningen. Alla var mycket nöjda med 
kvällen och tyckte att man lärt sig en hel del om whisky.    

Mikael Bergh

Provnings-
ledarna. Från vänster 
Patrik Berg och 
Mikael Bergh

Tack från ExOSM!
Bröder i Bifrostorden. Systrar i BDR!
Ett stort TACK för ett fint Riksting i Uppsala. För gåvor, 
kramar, ryggdunkar med mera i samband med att jag läm-
nade ifrån mig stafettpinnen i Bifrostorden. Det har varit nio 
otroligt givande och glädjefyllda år i Ordens ledning.
Jag lämnar nu över till Patrick G Lundeberg, med en stor 
portion lycka till i ditt ämbete. Ge Patrick det stöd han behö-
ver, det är en nödvändighet, för att Orden skall kunna drivas 
vidare och utvecklas i den riktning vi alla vill. Tack Patrick 
för den fina utmärkelsen som jag fick i samband med din 

installation. Det är många man 
vill tacka, med det är svårt att 
namnge någon. Det är så många 
jag samarbetat med: Direkto-
riet, kansliet, tidningsredaktio-
nen, IT-gruppen, stiftelserna, 
Rikslogen, alla grundloger och 
alla storloger. Listan kan göras 
lång. Må Orden och BDR ut-
vecklas och förkovras!

Lasse Furuskog
ExOSM och 

Ordens Hedersledamot

Jubelbroder!
17 Grimner Oskarshamn 
Utdelning av Jubelbrodertecken 
den 14 maj 2016
I samband med att damlogen Grimhild på pingstaftonen 
gav en Grad 5 till nio systrar, så hade man efter denna 
gradgivning även arrangerat en Högtidsloge med efterföl-
jande bankett dit även bröderna från 17 Grimner bjudits in. 
Under Högtidslogen där det bl.a. delades ut veterantecken 
för 25-årigt medlemskap till grimhildsystrarna Ing-Gun 
Carlsson och Gunni Zeno, så förärades även grimnerbro-
dern Börje Nyzell Ordens JubelBroderTecken för 50-årigt 
medlemskap inom Bifrostorden 
OL Bo Löfgren överlämnade tecknet och höll ett varmt 
och personligt tal till Börje. Han berättade att Börjes resa 
inom Orden togs sin början i logen 3 Aroshus 1966, innan 
flytten till Oskarshamn och 17 Grimner. Börje har genom 
åren haft en mängd olika uppdrag inom både logen och 
Orden. Bland några kan nämnas referent till Ordenstid-
ningen, ordf. i valkollegiet, ombud för Bifrostbågen, IL 
samt som T i storlogen Gotheim. Han har också suttit i 
rituskommittén tillsammans med bl.a. nuvarande OL Bo 
Löfgren. Börje har också genom åren lagt ner ett stort och 
engagerat arbete i Grimnerhuset både när det gällt bygg-
nation och ekonomisk planering för fastigheten. Han har 
också tillverkat det mesta av logens rekvisita, men även 
tillverkat rekvisita till andra loger i Bifrost-Sverige. All 
rekvisita har han också dokumenterat på ritning. Han är 
innehavare av Grad X, och är vidare dekorerad med LHT, 
OFT, OVT och fr.o.m. nu även OJT. Man kan med andra 
ord säga att han är en mycket” Sann Och Värdig Ljusets 
Riddare!”        

Jan-Eric Carlsson 

Den med OJT nydekorerade Börje Nyzell tillsammans 
med OL Bo Löfgren. 

Aktiviteter utanför... forts. från sidan 10

BIFROST
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Forts. på sidan 13

OM har ordet... forts. från sidan 12

och logen 3 Aroshus inbjuder till

BIFROSTGOLFEN 2016
Logen nr 3 Aroshus har glädjen att återigen
stå som arrangör av Bifrostgolfen 2016.
Vi vill redan nu informera om denna begiven-
het för alla golfälskande bröder i Bifrostorden 
och systrar i BDR med respektive. Vi kommer 
att hålla till på Skerike Golfklubb i Västerås
Vi får hoppas att vädret blir bättre 
än förra året! 

BIFROSTGOLFEN 2016 
avgörs lördagen 
den 3 september 
med efterföljande middag. 
Mer information och inbjudan 
kommer senare, men 
planera redan nu denna helg 
i Västerås.

Information om 
Skerike GK: 
www.skerikegk.se

För mer information 
kontakta:
Ove Werngren
Mobil: 0704-44 19 32
Mail: ove@werngren.eu

   Broderligen välkomna
till en spännande golfhelg!

 SISTA ANMÄLNINGSDAG 20/8 
 

 

Logen nr 3 Aroshus inbjuder återigen  
bröder i Bifrostorden och systrar i BDR  

med respektive till 

 
ÅRETS GOLFHÄNDELSE 

som går av stapeln på Skerike GK, Västerås den 3 september 2016 

 

BIFROSTMÄSTERSKAPEN 2016 
 

                              HERR         DAM      BÄSTA LOGE 
                      En klass                   En klass                3 mannalag 
 

Samtliga klasser spelas som slaggolf med hcp. 
Bifrostmästare/Bifrostmästarinna blir den som har lägst nettoscore. 

 
BÄSTA LOGE = De 3 bästa scorerna per loge räknas. 

PRIS ENDAST 550 KR 
(Inkl. greenfee, fika, middag) 

 
Starttid är kl.10.00 - ca 12.00 
 

Kontaktpersoner: Ove Werngren   070 - 444 19 32     ove@werngren.eu   

                             Claes Aspenryd 070 - 612 42 00     claes@aspenryd.se  

Middag med prisutdelning på Ordenshuset Öster Termometergatan 2 kl.19.30. 
Pris för enbart middag 250 kr  
Baren öppnar kl.18.30  (brödrapriser i baren).  

Rikstinget 2016
Det uppstår en skön känsla när Rikstinget är genom-
fört och allt har gått så bra som jag hoppats och trott. 
För min del är Rikstinget höjdpunkten på året inom 
Bifrostorden. Som Ordens Marskalk har jag inom 
Ordensdirektoriet det sammanhållande ansvaret för att 
arrangemanget genomförs på det sätt, som vi vill och 
som traditionen bjuder. Även om det mesta arbetet görs 
av de arrangerande logerna, är det ändå också en viss 
anspänning för mig. Jag har under förberedelsearbetet 
fått ta del hur man legat till i planeringen och också 
kunnat påverka, när det varit befogat. 

Årets Riksting i Uppsala blev enligt min uppfattning myck-
et lyckat. Vi hade våra aktiviteter i fina och för ändamålet 
väl utformade lokaler, som gjorde att det blev högtidligt vid 
vår Grad X och vid Högtidslogen och att det blev festligt 
och trevligt vid den efterföljande Ordensbanketten.

När beslutet togs, om vilka lokaler som skulle användas, 
visste vi inte att det skulle bli skifte till en ny Ordens 
Styrande Mästare. Kapaciteten på lokalerna var enligt 
tillgänglig statistik från tidigare Rikstingsarrangemang 
fullt tillräcklig, för att kunna klara det antal deltagare som 
förväntades. Avtalen för lokalerna var skrivna, så någon 
möjlighet till att förändra fanns inte, när det stod klart att vi 
skulle få en ny Styrande Mästare. Troligen drog detta fler 
besökare, än vad som annars varit fallet, vilket gjorde att det 
blev fullsatt på såväl Högtidslogen, som Ordensbanketten. 
Totalt var vi ca 470 gäster som registrerat oss för någon 
eller flera aktiviteter under Rikstingshelgen. 

Vårt boende på två närliggande hotell i centrala Uppsala var 
alldeles ypperligt. Dessutom hade man ordnat med en väl 
fungerande bussning. Då det växlade mellan solsken, regn 
och till och med snöfall, så blev det extra bra att bussningen 
fanns till hands.

På det personliga planet blev det också en minnesvärd helg. 
Hustrun Lisbeth fick på fredagen ta emot den nyinstiftade 
Graden Iduns Äpple. När hon sedan dagen därpå dessutom 

OM Hans Wallberg 
har ordet...

får mottaga BDRs Förtjänsttecken, var lyckan fullständig!
Vi kunde på söndagsförmiddagen, med stor tillfredsstäl-
lelse, sätta oss på tåget i Uppsala, för hemfärd. 
Förberedelsearbetet för nästa års Riksting i Västerås är 
redan igång och kommer för min del att intensifieras efter 
sommaren. Och så fortlöper det! Året därpå är det Karlstad 
och året därefter Södertälje.

För två år sedan beslutade Ordensdirektoriet om en ny 
förordning, som beskriver hur en ansökan om att få arrang-
era ett Riksting ska göras. En Rikstingsansökan ska enligt 
denna förordning vara Ordensdirektoriet tillhanda senast 
den 31 januari fyra år innan det sökta Rikstinget ska äga 
rum. Jag vill med detta förtydligande uppmana de loger 
som går i tankar om att vilja arrangera ett Riksting att man 
ska ha med denna tidsaspekt i planeringen. I skrivande 
stund har vi ännu inte fått någon formell ansökan för 2020. 
Vi vet att några loger har planer på att söka, men ännu har 
vi inte fått någon ansökan. Studera förordningarna 301 och 
302 som ger en bra information om vad som gäller! Jag står 
självfallet också till förfogande, att svara på alla frågor som 
kan uppkomma!

Slutligen, 2025 kommer vi att ha vårt Riksting i Stockholm 
med Orden som arrangör. Bifrostorden firar sitt 100-års-
jubileum i Stadshuset, som redan är bokat till den 10 maj 

2025. På olika sätt 
försöker vi skapa 
förutsättningar för 
att göra det ekono-
miskt attraktivt för 
våra medlemmar att 
kunna deltaga vid 
detta festliga tillfäl-
le. Mer information 
i denna angelägen-
het kommer alltef-
tersom!

Hans Wallberg
Ordens Marskalk

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

Ytterligare ett Riksting med många intryck och upple-
velser har lagts till handlingarna, de allra flesta enbart 
positiva. Vi som har varit med ett antal år är som träden 
i skogen, ännu en årsring har tillkommit runt magen. 
Det är det som kallas pondus. 

Allra först vill jag tacka avgående OSM Lasse Furuskog 
för det goda samarbete vi haft med tidningen under åren. 
Det är många inom vår Orden som har tackat Lasse för 
vad han gjort och för hans goda ledarskap, jag instämmer i 
allt detta. Nu har vi fått en ny ansvarig utgivare och OSM. 
Välkommen Patrick G Lundeberg och hoppas att även vi 
kommer att få ett bra samarbete. Lycka till!

I sin nya bok om etikett har Magdalena Ribbing gett uttryck 
för just vad som kallas etikett. Jag citerar: ”Den ska inte 
vara sträng och stram utan lättsam och hjälpsam, som allra 
bäst med innebörden medkänsla, vänlighet, hyfs och gott 
förstånd. Den som vet att bry sig mer om andra än om sig 
själv blir en hygglig och uppskattad medmänniska.” Mycket 
av detta återspeglar sig i vad Bifrostorden står för och vad 
som kännetecknar en god logebroder och givetvis också 
logesyster.
 
Hjälpsamhet och vänlighet har jag fått mycket under 
rikstingshelgen. Jag har haft en del problem med att gå och 
röra mig på olika sätt, men då har det kommit tjänstvilliga 
bröder som ställt upp med hjälp och bistånd. Det har varit 
de som hjälpt till med fotografering och skickat bilder till 
mig. Med de egna foton jag har tagit, så har jag haft över 
300 bilder att välja bland, som skulle redigeras och tas ut för 
att kunna komma i tryck. Det blev lite dråpligt, då en broder 
sprang tillbaka in i lokalen för att hämta min kvarglömda 
inspelningsapparat. När han kommer med andan i halsen 
med den upphittade maskinen, så går bussen iväg precis 
”framför näsan”, som det heter. Det löste sig och jag fick 
senare tillbaka min utrustning. Det är många som varit redo 
med små eller stora insatser. De har visat praktiska prov på 
sann bifrostanda. Tack alla ni bröder!
Jag kommer inte med några pekpinnar till referenterna 
denna gång, men läs gärna 
”Skrivreglerna”. 
Ha nu en riktigt skön som-
mar och ladda batterierna 
till hösten med Bifrost!

Jan Svensson, Redaktör

St. Trädgårdsgat. 15 A 
593 35 Västervik

Tel: 0490-370 57  
Mobil: 073-074 10 19 

jan.vastervik@gmail.com

Redaktörens spalt 
Bifrosttidningen nr 2

Tema- Riktstings- och OD:s deltagarschema 
i Bifrosttidningen
Nr Temasidor  Riksting OD skriver

2016/3 20 Vesthav, Göteborg  OR Fredric Björk

2016/4 16 Runheim, Järfälla  OSSM Per Murander

2017/1 3 Aroshus, Västerås Ting 2017 OH Jon Asp

2017/2 22 Righeim, Gävle  OL Bo Löfgren

2017/3 Förening  OSSM Christer Smedh

2017/4 25 Alvheim, Eskilstuna  OC Thommy Brännström
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    Faktaruta
Grad VI: Kärlekens Grad och installation
Datum: Lördagen den 13 februari 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 135
Recipiender: 21. Se befordrade bröder
Gäster: OSM Lars-Erik Furuskog, IOEM Tore Persson, Bengt 
Eliasson och Gert Nordahl 31 Rimfaxe

  Ladulås Västervik

Recipienderna i SL Ladulås Grad VI. För deras namn se 
Befordrade bröder längst bak i tidningen.
Denna gång behövdes det en större buss för att få plats med alla 
bröder. Som vanligt gick den från Vetlanda via Eksjö för att plocka 
upp Löfstadbröderna. Sammanlagt hörsammade tjugofem bröder 
från 10 Withala och 11 Löfstad kallelsen från SLM Dan Ol-Mårs, 
inklusive två recipiender från 10 Withala.
Dagen började med årsmötet och redovisningen av 2015 års rä-
kenskaper. Ladulås har en god ekonomi och välskötta räkenska-
per. Direktoriet och Skattmästaren erhöll därför enhällig ansvars-
frihet, så SLM kunde lägga verksamhetsåret till handlingarna.
Gradgivningen genomfördes med stor värdighet av SLM Dan Ol-
Mårs och de tjänstgörande bröderna. Mot slutet av gradgivningen 
beordrade SLM ”iordningställande av kapitelsalen för mästarin-
stallation”. OSM avtackade då avgående SLM Dan Ol-Mårs och 
installerade vår nye SLM Tomas Östman 15 Norheim. Som sin 
första gärning fick nu SLM utse sitt direktorium. Dessa bröder ur 
skilda loger i Ladulås fick svära ämbetseden och handfästes i sina 
nya ämbeten. 
Vid brödramåltiden var det bordsplacering. Sammanlagt var det 
111 bröder samlade. Det måste väl vara rekord för ”en vanlig” 
gradgivning? Vid Riksting, invigningar och jubileum brukar det 
vara många bröder, men att det blev så många bröder nu  var fan-
tastiskt roligt. Allt fungerade perfekt. Logen 15 Norheims bröder 
ska ha en stor eloge för sitt arbete åt storlogen. Måltiden inleddes 
som brukligt med sången till Ladulås.
Talet till Orden hölls av OSM Lars-Erik Furuskog och innehöll 
mycket information om bl.a. kommande Riksting. Talet till reci-
pienderna hölls av SLM Tomas Östman och deras tacktal hölls 
av Anders Bergenfeldt 28 Gondler. Tidigare FSM och under Dan 
Ol-Mårs utlandsvistelse, vår tjänstgörande SLM, Lars Pettersson 
berättade om sin resa i storlogerna. Han tackade Dan med blom-
mor för tiden i Ladulås. Dan berättade om sin tid som projektle-
dare och uppstart och invigning av Ladulås. Han tackade Lars och 

OSM med blommor för all den hjälp han hade fått under sin gär-
ning. Tore Persson, 31 Rimfaxe, hade presenter till både avgående 
och nyinstallerade SLM. Tommy Albinsson redogjorde för logen 
Norheims och Odd Fellows inköp av Ordenshuset vi befann oss i.
Brödramåltiden avslutades med att SLM tackade sin egen loge för 
allt arbete som nedlagts åt storlogen Ladulås och förärade mästar-
bordets blommor till sin fadder Åke Pihl Norheim.
Vid efterföljande lotterier blev ännu fler bröder glada över de pre-
sentkort de erhöll som vinster.

Göran Straume

    Faktaruta
Grad VI: Kärlekens Grad samt installation
Datum: Fredagen den 26 februari 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 88
Gäst: OSM Lars-Erik Furuskog
Recipiender: Se befordrade bröder

 Heimdal Stockholm

Dagen recipiender. För namn se Befordrade bröder
Sammankomsten genomfördes i W6 lokaler och inleddes med ett 
snabbt avklarat årsmöte. Därefter tog bröderna plats i kapitelsa-
len, där SLM Per Dyberg med sitt direktorium genomförde en 

    Faktaruta
Grad VII: Sanningens Grad
Datum: Lördagen den 9 april 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 79
Recipiender: 23 Se befordrade bröder
Gäster: Per Dyberg och Rolf Sallander SL Heimdal

Recipienderna i SL Ladulås den 9 april. För namn, 
se Befordrade bröder.

Storlogen gästade idag logen 12 Nicopias kapitelsal i Nyköping. 
SLM Tomas Östman öppnade och förde storlogen på ett före-
dömligt sätt. Recipienderna fick lära vad ritus hade att lära om 
Sanningen. Det är alldeles speciellt högtidligt när bröderna även 
erhåller sin ordensring i denna grad.
Vid brödramåltiden sjöngs inledningsvis ”Sången till Ladulås”. 
Det är bara att erkänna att ett hjälpande piano som spelat, hade 
givit både bättre ton och takt. Men efter ett tag så lät vi riktigt hyf-
sat tycker jag. Senare hölls talet till Orden av Ladulås FSM Peder 
Grahn 12 Nicopia. Peder talade om gradens innehåll, sanningen. 
Talet till recipienderna hölls av SLM Tomas Östman. I talet till 
bröderna nämnde SLM att beslut om, att ordensringen skulle bli 
obligatorisk i Grad VII togs redan 1942. Detta skulle ske så fort 
det var möjligt. Det visade sig att det skulle dröja hela 70 år, alltså 
först 2012 tills det blev verklighet. Besluten visar att Bifrostorden 
ändå är ett ordenssällskap som förändras med tiden. Recipien-
dernas tacktal hölls av Stefan Paulsson 11 Löfstad, ett kort och 
kärnfullt tack, för att de som recipiender så högtidligt mottagits i 
graden. Ordens Lagman Bo Löfgren 17 Grimner tog till orda och 
nämnde att det är viktigt att vi alla håller oss uppdaterade med 
portalens hjälp, så att vi har alla lagar och förordningar klart för 
oss. Han talade bland annat om, att det är nytt att alla LM som 
inte har Grad V kommer att erhålla den under sitt första tjänst-
göringsår. Likadant för SLM som inte har Grad IX. Ladulås Sk 
Lars Hultman 11 Löfstad, meddelade att insamlingen till storlo-

gens verksamhet inbringade 1.600:-. S Kjell Karlsson tilldelades 
mästarebordets blommor. De skulle han få, för all den hjälp som 
han bistått den nytillträdande SLM Tomas Östman med. SLM har 
under hela uppstarten kunnat använda Kjell som ett välbehövligt 
bollplank i alla sina funderingar och till alla sina frågor.
Avslutningsvis tackade SLM Tomas Östman värdlogen för ett bra 
arrangemang och tilldelade logen 12 Nicopia en fin plakett som 
LM Peder Grahn tog emot. Den lovades en hedersam placering 
vid kommande gradgivningar i logen. SLM önskade alla bröderna 
en fin sommar. och hälsade också alla välkomna till Ladulås nästa 
gradgivning den 15 oktober. Då ges Grad VIII hos Withala i Vet-
landa.

Göran Straume

S Kjell Karlsson mottager mästarebordet blommor av SLM 
Tomas Östman

mycket fin gradgivning. ExSLM Yngve Strindholm avtackade Per 
för hans sju år, som Heimdals Mästare och överlämnade direkto-
riets avskedsgåva till honom. Sedan det gamla direktoriet lämnat 
sina platser trädde OSM Lars-Erik Furuskog fram och installe-
rade högtidligen Heimdals nye Mästare Björn Torstenius från 5 
Åsagård. Vår nye SLM utsåg sitt direktorium och utsåg även Per 
Dyberg till dess hedersmedlem. I sitt hälsningsanförande förkla-
rade Björn, att det ingår i hans uppgifter att stärka Heimdal genom 
förbättrad marknadsföring av logens sammankomster, att se till att 
dess grundloger fungerar bättre tillsammans, framför allt när de 
gör upp sina mötesprogram, att på sikt se till, att den besvärliga 
lokalfrågan i Stockholm får en lösning och att mer professionella 
tankar präglar ekonomin. Vid brödramåltiden möttes bröderna av 
ett personlig tack och en individuell hälsning från Björn Torste-
nius i form av ett häfte med trevliga snapsvisor. Häftet avsluta-
des med en antydan om, att Heimdals fyra äldre Storlogemästare 
kommer att stötta Björn med råd och dåd. 

OSM Lars-Erik Furuskog påminde om, att Bifrost, grundat 1925, 
fortfararande stod starkt och utvecklades. Han gladdes åt, att så 
många bröder kommit till denna väl genomförda gradgivning. 
Förberedelserna för Rikstinget i Uppsala 22 – 24 april var i full 
gång. Nästa helg är det mästaremöte i Karlstad. OSM önskade, att 
vi skall utnyttja portalen bättre och nämnde, att den kommer att 
göras mer användarvänlig. 
Ulf Adelstrand hälsade recipienderna välkomna till Grad VI med 
en trevlig, personlig beskrivning av kärleken, så som han en gång 
upplevt den som barn och vad kärlek betyder genom hela vårt liv. 
Ulf hoppades, att samma kärlek, som recipienderna själva upplev-
de i sitt liv även skulle gälla mot Bifrost och våra loger. Recipien-
den Anders Söderberg berättade, att vi satt på den historiska mark, 
där en gång S:ta Klara kloster låg och att det var Gustav Vasa som 
stängde klostret. Tillvaron måste alltid gå vidare och därför kan 
vi i kväll tillammans och hos Bifrost uppleva Kärlekens Grad på 
denna en gång helgade mark.
Nils Bertil Nilsson avtackades för lång och trogen tjänst i Heim-
dals direktorium och fick liksom Axel Sandeberg en bukett blom-
mor för mångåriga, förtjänstfulla insatser. På mästarebordet fanns 
denna kväll två buketter blommor. De tilldelades Olavi Ollikainen 
och Stig Axelsson, två flitiga arbetsmyror i Heimdals direktorium, 
som båda  är väl förtjänta av denna uppmärksamhet.

Astor

Logen 16 Runheim

Inbjuder till

Logen 16 Runheims 50-årsjubileum
lördagen den 19 november 2016

Högtidsloge kl 15.00. Jubileumsbankett kl. 18.00

Anmälningstid mellan 17 juni och 17 oktober 2016 på Ordens portal. 
Begränsat antal platser.
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    Faktaruta
Grad VI: Kärlekens Grad och installation
Datum: Lördagen den 28 februari 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 102
Recipiender: Jakob Olsson 7 Junehus, Göran Nilsson 18 Mjölner, 
Robert Gårdsmed 20 Vesthav, Peter Krell, Thomas Barge, Anders 
Dahlsson 23 Forsete, Thomas Almgren 24 Gungner, Patrik 
Cederholm, Fredrik Eliasson, Lennart Hedbrandh, Peter Pettersson 
26 Vanadis, Bo Bengtsson, Johnny Archenholtz, Gunnar Gullberg 
31 Rimfaxe, Staffan Elvstrand, Stefan M O Johansson, Rune 
Ohlsson, Jörgen Elvstrand 33 Danheim
Gäster: OSM Lars-Erik Furuskog, OH Jon Asp, Tommy Oscarsson 
10 Withala, Christoffer Trygg 10 Löfstad, Pär-Anders 
Sunnerkrantz SL Tirfing

 Gotheim Jönköping

Stående i mitten ses OSM Lars-Erik Furuskog, SLM Claes Berg 
samt ExSLM Thomas Johnsson flankerade av dagens recipiender. 
För namn se namn i faktarutan och Befordrade bröder
För ett år sedan vid Grad VI, sa SLM Thomas Johnsson att det 
var ”all time high” avseende deltagarantal. Det sprack nu. Över 
hundra bröder anlände till värdlogen Junehus fina ordenshus i 
Jönköping för att delta i årsmöte, gradgivning och ett mästarebyte. 
Årsmötet förflöt som sig bör med redovisning av det ekonomiska 
läget och de stadgeenliga valen. Därefter inleddes gradgivningen. 
De 18 recipienderna leddes in i kapitelsalen i tre omgångar, vilket 
bidrog till att första delen av ritus blev mer stämningsfull. Det 
märktes att SLM Thomas Johnsson och hans tjänstgörande brö-
der förberett sig väl. Kapitlet flöt på utan ”grus i maskineriet”. 
Vid ”ordet fritt” kallade Junehus Mästare Jörgen Steen fram sin 
logebroder Pierre Hylén, som ur OSM Lars-Erik Furuskogs hand 
fick motta Veterantecknet. Därefter steg FSM Anders Nordborg 
fram och framförde brödernas tack till SLM Thomas för hans fina 
insatser under det gångna året.
OSM och hans fyra uppvaktande bröder inledde nu mästarebytet 
med att avinstallera nuvarande SLM och därefter inviga den nya 
SLM Claes Berg i hans ämbete. Claes som vanligtvis är en stabil 
person var aningen tagen av situationen. Det är ett stort ansvar han 
nu axlat, och han är absolut rätt person för detta. Claes tackade 
Grundlogemästarna och OSM för förtroendet att leda storlogen 
Gotheim. Därefter installerade SLM Claes sina tjänstgörande brö-
der. Vid brödramåltiden hölls de sedvanliga talen. Talet till Orden 
hölls av OSM, som uppmanade till besök hos storlogerna. Han be-
rättade också att detta var hans sista mästareinstallation. Talet till 
logen och recipienderna hölls av SLM Claes Berg. Han uppehöll 
sig givetvis till dagens tema, som var kärleken. Han talade fram-
förallt om kärleken till medmänniskan. Recipiendernas tal hölls 
av Jörgen Elvstrand som höll ett föredömligt kort tal i vilket han 
tackade för graden, och för det fina mottagandet. ExSLM Thomas 
berättade i sitt tal att han upplevt fem underbara år som SLM, och 
kände nu både vemod och glädje. En härlig Gotheimkänsla. Han 
tyckte att 64 år gamla Gotheim behövde en ny mästareklubba, vil-
ken han överlämnade till SLM Claes. Dragningen i det traditionel-
la lotteriet gav många lyckliga vinnare. SLM Claes delade ut sina 
första blommor från mästarebordet till ExSLM Thomas Johnsson, 
M Jörgen Steen samt OSM Lars-Erik Furuskog. En lång dag gick 
mot sitt slut och för många återstod en lång resa hem.  

Rolf Magnusson

    Faktaruta
Grad VII: Sanningens Grad
Datum: Lördagen den 19 mars 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 43
Recipiender: Henrik Lirsjö och Håkan Brede 26 Vanadis. Peter 
Faleborn 23 Forsete, Anders Svenningsson 24 Gungner samt 
Lennart Olsson 18 Mjölner

Från vänster Henrik Lirsjö, Håkan Brede, Peter Faleborn, An-
ders Svenningsson, Lennart Olsson.
I bakgrunden skymtar vi SLM Claes Berg och M Jens Östlin

På Stortorget i Karlskrona var torghandeln i full gång framför 
Fredrikskyrkan och Trefaldighetskyrkan. Mycket folk i rörelse 
denna soliga lördag. På Ronnebygatan kunde flanörerna se Bi-
frostflaggan vaja utanför logebyggnaden. Innanför dörrarna råder 
full aktivitet hos Vanadisbröderna som förbereder brödramålti-
den. När kapitelsalen blivit iordningställd så bjuder YL Anders 
Boéthius gästerna välkomna att ta plats. Därefter inleds kapitlet 
av SLM Claes Berg, som skall leda sin första gradgivning i Go-
theim. Kapitlet genomfördes på ett fint sätt, och ExSLM Thomas 
Johnsson kände sig säkert mycket lugn inför framtiden. Vid ordet 
fritt kallade Claes fram Thomas till mästarbordet, och förärade 
honom Gotheims förtjänstplakett för ett väl genomfört arbete 
inom storlogen.
Vid brödramåltiden var stämningen hög. Damlogen Galatea såg 
till att maten kom på bordet. Snapsvisorna sjöngs, och talen avlös-
te varandra. Talet till Orden hölls av Johan Furuskog. Han talade 
om vikten att besöka logen även när man kanske inte alltid mår så 
himla bra. Man kanske har personliga problem. Då är anledningen 
att besöka logekvällarna ännu större. Mycket tänkvärt. Känner du 
en broder som kanske har det svårt just nu, ring honom. Försök 
att få med honom till logen nästa gång. Talet till logen och reci-
pienderna hölls av SLM Claes Berg som påtalade vikten av att 
medverka vid Gotheims gradgivningar. Recipiendernas tal hölls 
av Peter Faleborn, som i sitt tal refererade till Anders Haglunds 
veckobrev. ”Vi gör inte underverk särskilt ofta, men vi gör små 
saker. Stöttar en vän, hjälper en kollega, kramar en broder. Gör en 
oväntad vänlighet emellanåt”. 
Peter framför också recipiendernas tack för erhållandet av gra-
den. Larseric Johansson kallade fram ExSLM Thomas och över-
ämnade två gåvor från Tore Persson som inte hade möjlighet att 
närvara. Det var fina vinglas samt ett fantastiskt fotocollage som 
speglade Thomas gärning som SLM. 
Även SLM Claes överlämnnade en gåva från Gotheims bröder till 
Thomas. Mästarbordets blommor överlämnades till Johan Furu-
skog och M Jens Östling.

Ref. Rolf Magnusson

    Faktaruta
Grad VI: Kärlekens Grad samt installation
Datum: Fredagen den 12 februari 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 86
Recipiender: 22 Se befordrade bröder
Gäster: OSSM Patrick G Lundeberg, ExM Mattias Boldt 32 
Runrike

    Faktaruta
Grad VII: Sanningens Grad
Datum: Lördagen den 19 mars 2016
Antal besökande inkl. recipiender: 52
Recipiender: Johnnie Jonsson, 2 Eyrabro-Havamal, Johan 
Axelsson, Jörgen Andersson, 14 Solheim, Gert Folmén, Börje 
Hansson, Stig-Olof Ohlsson, 25 Alvheim, Fredrik Jonneryd, Ola 
Jonsson, Ted Sundberg, 27 Odinsal

    Faktaruta
Grad VII: Sanningens Grad
Datum: Fredagen den 15 april 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 57 
Recipiender: 16. Se befordrade bröder

Recipienderna 
i Grad VII. 
Namn se befor-
drade bröder

Denna grad-
givning följd 
av en mycket 
välarrangerad, 
utsökt brödra-
måltid genom-
fördes i Tor-

kilds fina lokaler. Storlogen hade glädjen att besökas av OSSM 
Patrick Lundeberg och OHL Lars Ullman. De liksom övriga be-
sökande fick uppleva en i det närmaste perfekt genomförd grad. 
Vid brödramåltiden talade OSSM om de grundläggande filoso-
fiska tankar och idéer, som präglar Bifrost och karaktäriserar vår 
Ordens ritus. Även om värderingarna i vårt samhälle förändras 
med tiden förblir ändå grunderna i ritus liksom engagemanget i 
vår strävan att förkovras oförändrat. För tillfället står Bifrosts nu-
merära utveckling stilla och vi måste därför alla ödmjukt hjälpas 
åt att förbättra Ordens medlemsantal. Vänkapen och samhörighe-
ten inom vår Orden skänker oss alla trevnad när vi kommer till-
sammans vid våra gradgivningar. Låt oss sträva mot att förmedla 
detta till omgivningen! 

Georg Ekeström 29 Rosheim visade oss genom en målande be-
skrivning av Heimdals uppgifter enligt asaläran hur betydelsefullt 
Ordens tankegods är för att sprida de goda budskapen kärlek, san-
ning och skönhet till oss människor. Sanningen skall vi förverk-
liga inom oss själva. Du skall lita på ditt hjärta och din intuition. 
Ni bröder, som efter många års vandring brutit det sjunde inseglet 
hälsas i dag välkomna till Sanningens land. 
Runheims Mästare K. G. von Wicken framförde recipiendernas 
tack med en återblick på de tidigare sex graderna. Vi har nu kom-
mit till Sanningen, storlogens andra grad och vår strävan skall 
vara att ta till oss detta budskap, att vara sanna mot oss själva.

Astor

Årets första gradgivning sker enligt tradition i Tirfings hem, i det 
fantastiska Frimurarhuset i Örebro. Vi startade med årsmöte som 
leddes med van hand av Alf Egnerfors, 25 Alvheim. Alf har för-
värvat sin vana att leda möten som Kommunfullmäktiges Ord-
förande i Eskilstuna. Efter en stunds paus vidtog gradgivningen. 
Efter gradgivningen vidtog installationen. Vi hade tidigare hälsat 
OSSM Patrick G Lundeberg välkommen i kapitelsalen och han 
ledde nu installationsritus. Avgående Mästare Anders Randelius 
avtackades av FSM Tomas Lindkvist, som därefter installerades 
till storlogens nye Mästare.
Vid brödramåltiden talade OSSM till Orden. Han stannade vid 
gemenskapen bröderna emellan i en anekdot ”Bilder från ett Or-
denssällskap”, där en broder som varit frånvarande en längre tid 
med värme hälsas tillbaka i gemenskapen. Mycket rörande och 
tänkvärt!
Talet till recipienderna hölls av Tomas Lindkvist. Han hälsar alla 
recipienderna välkomna till storlogen och hoppas att de snart ska 
komma tillbaka som besökare, men inte glömma sina egna loger.
Ola Lindström 27 Odinsal höll recipiendtalet och fick för detta 
mästarbordets blommor. Även Roger Pistol 3 Aroshus höll ett 
tacktal riktat till alla närvarande bröder för gemenskapen han nu 
fått uppleva i storlogen.

Anders R

Recipienderna i Tirfings Grad VI, samt ExSLM, OSSM och SLM. 
Recipiendernas namn se Befordrade bröder

  Tirfing Örebro

Storlogen samlades i logen 3 Aroshus Ordenshus på Öster i Väs-
terås. Detta var den första lördagslogen på många år i Tirfing. Vi 
gläds åt att alla Mästare i de loger som hade recipiender följde 
sina logebröder i den nya graden. Lite speciellt var det för Sol-
heim, där ExM Lars Lindberg följde logens nyinstallerade M Jo-
han Axelsson vid receptionen.
Detta var Tirfings nye SLM Tomas Lindkvists första gradgivning. 
Han överraskade och gladde bröderna med att leda gradgivningen 
i flera delar utan stöd av boken. ExSLM Anders Randelius fick 
motta ett porträtt som gåva från storlogen ur Tomas Lindkvists 
hand. Vår Mu Berndt Larsson, som meddelat att han ämnade sluta 
inför detta verksamhetsår, har låtit sig övertalas att kvarstå ytter-
ligare ett år, till allas glädje. Han sjunger första visan vid brödra-
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I god tid samlades Rikslogens bröder för att övervara Grad X. 
Gradgivningen var förlagd till Norrlands Nation med sina gamla 
anor och miljöer. Lokalerna var mycket vackra och utgjorde en 
fantastisk inramning till graden som i sig har en gammal tradition.
Ritus som var mycket högtidlig genomfördes med all den värdig-
het den förtjänar.  
Som väl alla vet är det inte alla som får möjlighet att recipiera i 
Grad X. Graden är svår att uppnå men inte omöjlig. Enligt Ordens 
konstitution är det bara ett begränsat antal bröder som kan inneha 
denna grad samtidigt. I år var det sju recipiender.
Under brödramåltiden hölls tre tal. OSM höll talet till Orden, där 
han bl.a. sa: ”Vi lever både inom och utom Orden med frihetens 
grundval. Genom vår vandring genom Orden lär vi oss många 
dygder och är vi läraktiga leder det fram till slutmålet, dit ni har 
nått i dag, men vi har hela tiden något nytt att lära.” Till sist tack-
ade OSM alla bröderna för de år han fått leda arbetet och önskade 

    Faktaruta
Grad X: Den Styrande Viljans Grad
Datum: Fredagen den 22 april 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 79
Recipiender: Per Murander 2 Eyrabro-Havamal, Olavi Ollikainen 
4 Valhall, Åke Smedberg 7 Junehus, Lars-Erik Andersson 11 
Löfstad, Fredric Björk, Stig Dalmyr 24 Gungner, Mikael Sjölander 
27 Odinsal 

 RIKSLOGEN

Recipienderna i Grad VII. För namnen se faktarutan

måltiden, riktad till recipienderna, där alla nämns vid namn! En 
stor prestation! Talet till Orden hålls av SLM. Han nämner bland 
annat att OD föreslår att mästarinstallationer ska ske vartannat år 
i grundloger och storloger. SLM talar därefter till recipienderna 
och hälsar dem i graden och konstaterar att de nu har mer än 10 
år i Orden bakom sig. De har nu nått den sista dygden i Bifrost-
trappan. Han önskar också alla välkomna till Grad VIII i Karlstad 
i september. Mästarebordets blommor gick till Johnnie Jonsson, 
som höll recipiendtalet. Då värdlogens M Pär Johnsson nyss fyllt 
år bjöd han på en trubadurunderhållning efter brödramåltiden. 
Denna lördag fyllde även storlogens Skattmästare Pär-Anders 
”Pelle” Sunnerkrantz år och bjöd tillsammans med Pär alla bröder 
på bubbel och andra goda drycker. Pär gratulerar Pelle på födelse-
dagen med mästarbordets andra blombukett. Denna gradgivning 
kan sammanfattas med orden ”Stor Succé”! Många recipiender, 
många besökare, i ”Sanning” en eftermiddag i sann Bifrostanda.

Anders R

Nya bröder i Rikslogen. Från vänster ses Per Murander, Olavi 
Ollikainen, Åke Smedberg, Lars-Erik Andersson, OSM Lars-Erik 
Furuskog, Fredric Björk, Stig Dalmyr och Mikael Sjölander

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Torsdagen den 18 februari 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 45
Recipiender/faddrar: Ronny Erhardsson/Carl Stefan 
Christensson och Joakim Nilsson/Holger Andersson
Gäster: OM Hans Wallberg, OI Allan Jensen, OHL Karl-Gunnar 
Roth, IOEM Yngve Strindholm, SLM Per Dyberg Heimdal, M 
Glenn Hansson, Axel Sandeberg, Stig Axelsson, Johan Vegelius, 
Frank Wåhlgren 8 Manheim, Björn Torstenius 5 Åsagård, Olavi 
Ollikainen 4 Valhall

S:t Örjan Stockholm1

S:t Örjan hade nöjet att få se en stor anslutning av bröder och gäs-
ter vid årets första gradgivning. Besöksantalet utgjorde ett rekord 
sedan logen etablerat sig i de nya lokalerna hos Militärsällskapet. 
Ritusen var väl repeterad och avlöpte till allas tillfredsställelse. M 
Holger Andersson utsåg även sitt direktorium som endast föränd-
rades på två poster. Logernas BelöningsTecken tilldelades Sven 
Göthe, Johan Segerman och Björn Roting. De var alla väl för-
tjänta av utmärkelsen.
Vid brödramåltiden tog OM Hans Wallberg till orda och med sin 
sonora stämma berättade han om hur OD arbetar och vilka mål 

    Faktaruta
Loge utan reception
Datum: Torsdagen den 17 mars 2016
Antal besökare: 27
Gäster: OSSM Patrick G Lundeberg, SLM Björn Torstenius 
Heimdal, ExM Göran Kimell 4 Valhall, ExOI Ulf Adelstrand 8 
Manheim, Olavi Ollikainen, Göran Mattisson 4 Valhall

I vår Mästares frånvaro leddes logen av FSM Carl Stefan Chris-
tensson med berömvärd ackuratess. Efter logen uppvaktades Ulf 
Kåvehed med middagsbiljett och blommor med anledning av sin 
uppnådda 75-årsdag.
Brödramåltiden avnjöts som vanligt med god mat och trevligt um-
gänge. Talet till Orden hölls av OSSM Patrik G Lundeberg som 
till stor del handlade om vikten av att Bifrostordens olika loger 
verkligen lyckas öka sitt medlemsantal. I nuläget tycks medlem-
stappet ha planat ut och det är av vikt att varje loge gör sitt bästa 
för att det skall öka igen. Om varje loge kan öka sitt medlemsantal 
med nio nya bröder är mycket vunnet. En strävan som logen S:t 
Örjan gör sitt yttersta för att leva upp till.
Kvällen avslutades på sedvanligt sätt med kaffe, och lottdragning.

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Torsdagen den 7 april 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 28
Recipiend: Glenn Hansson 8 Manheim
Gäster: OI Allan Jensen, Stig Axelsson 8 Manheim

Efter en väl genomförd loge samlades alla närvarande i Militär-
sällskapets trivsamma lokaler för trevligt umgänge. Vid brödra-
måltiden höll OI Allan Jensen talet till Orden och berättade då 
en del om det kommande Rikstinget i Uppsala. Glädjande nog 
kunde han meddela att Rikstinget är fullbokat och de som aspire-
rar på deltagande tvingas ställa sig på väntelistan. Han berömde 
även vår loge för den väl genomförda gradgivningen. M Holger 
Andersson, vars bild vi nu kan avnjuta på matrikelns första sida, 
nämnde i sitt tal den fina kamratskap han upplever inom vår loge 
och betonade de krav vi ställer på nyintagna bröder. 
Recipienden Glenn Hansson höll sitt tacktal i spirituell anda. 

den nya OSM stor lycka till.  OM Hans Wallberg riktade sig till re-
cipienderna. ”Under mina resor till de olika logerna har jag lärt 
känna er och ni har var och en på ert håll visat stor förståelse och 
sann inlevelse för vår Ordens lära. Ni lever enligt min uppfattning 
väl upp till Bifrostordens mål. Gemensamt för alla är att ni gjort 
betydande insatser för era loger. Det är inte bara en belöning för 
era insatser utan också en förväntan att ni även i fortsättningen 
ska bidra till att våra loger utvecklas.”

Tacktalet från recipienderna hölls av Mikael Sjölander. ”Plöts-
ligt händer det, när det dyker ner ett brev där det står att du är 
välkommen att få Grad X. Sällan har jag blivit så glad över att 
få spendera 2500 spänn, pengar som jag inte kunnat använda på 
ett bättre sätt. Så känns det för oss och vi vill självfallet vara så 
aktiva vi bara kan i vår kära Orden.

Jan Svensson

Från vänster 
ses OM Hans 
Wallberg, Ron-
ny Erhards-
son, M Holger 
Andersson, 
Joakim Nils-
son och OI 
Allan Jensen

man har i sikte. Bl.a. vill man försöka öka sin närvaro på nätet. 
Medlemsportalen skall förbättras och en mästarhandbok kommer 
att utges. M Holger Andersson tog sedan vid och betonade sam-
manhållningen bröderna emellan. Nya bröder ville han gärna se i 
logen men det viktiga är att de förstår meningen med ett medlem-
skap i en orden av Bifrosts slag. Ett medlemskap i vår Orden skall 
vara ett åtagande ”for life”. 
Logens Mu har nu skaffat sig ett rykte som konstruktör av under-
fundiga snapsvisor. Han levde upp till det ryktet även denna kväll 
till brödernas förnöjelse. De båda recipienderna höll ett gemen-
samt tacktal för den erhållna graden. I lotteriet blev nästan alla 
lotter sålda och vinnarna gladdes av sina vinster.

   
 

M Holger 
Andersson, Glenn 

Hansson och 
OI Allan Jensen

Mobilfoto

Menyn vid kväl-
lens brödramåltid 
var, som alltid på 
Militärsällskapet, 
superb. Efter mål-
tiden dracks kaffe 
och den sedvan-
liga lotteridrag-
ningen företogs. Tro det eller ej men Gösta Strandberg hade turen 
med sig och vann samtlig tre vinster.
     

 
    Faktaruta

Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Torsdagen den 12 maj 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 32
Recipiender: Ralf Petersson, Kalevi Siik, Pierre Magnusson, Owe 
Läth
Gäster: SLM Björn Torstenius, ExSLM Per Dyberg, Hans-Owe 
Hidlund, Mauritz Rudebeck, Ulf Söderqvist 4 Valhall, Stig 
Axelsson 8 Manheim

En vacker försommarkväll hade ändå lockat 32 besökare att när-
vara. Gradgivningen var välrepeterad och avlöpte väl under Mäs-
tarens erfarna ledning. 
Vid brödramåltiden höll SLM Björn Torstenius ett spirituellt och 
humoristiskt tal till Orden. Han anknöt till Bifrostordens långa 
historia och betonade behovet av att Ordens arkiv hålls intakt. 
Han nämnde då Astor Baldesten som den som verkligen vet allt 
om Ordens historia och rekommenderade alla att när möjlighet 
ges sätta sig ner och samtala med Astor om gamla tider. Med an-
ledning av dagens grad talade M Holger Andersson med stor in-
levelse om begreppet vänskap som han helt riktigt menade är det 
centrala begreppet i vår Orden. Vänskap bröder emellan är något 
synnerligen värdefullt som utgör grunden för vår samvaro. Ka-
levi Siik tackade på recipiendernas vägnar för den erhållna graden 
och spann vidare på Mästarens tal om vänskap. Om det fanns mer 
vänskap på alla nivåer skulle världen se bättre ut än vad den gör 
menade han.
Kvällen avslutades med kaffe i de trevliga sällskapsrummen och 
vid lotteridragningen blev vinnarna glada för sina vinster. Säkerli-
gen bidrog även sällskapet till glädjen.

Bo Haufman

Från vänster Ralf Petersson, Kalevi Siik, M Holger Andersson, 
Pierre Magnusson och Owe Läth
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    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt installation
Datum: Onsdagagen den 17 februari 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 52
Gäst: OSSM Patrick G Lundeberg
Recipiender: Mats Bengtsson och Hans Pettersson

2  Eyrabro/Havamal Örebro

Stående från vänster ExM Per 
Murander, M Sven Dahlgren, 
OSSM Patrick G Lundeberg. 
Sittande fr v recipiender Mats 
Bengtsson och Hans Pettersson

Det var, som OSSM Patrick G 
Lundeberg sade, en stor kväll, 
både till innehåll och besöks-
antal. Efter gradgivningen och 
att fadderbreven var utdelade 

så var det avtackning av Mästaren Per Murander som fick lämna 
ifrån sig alla regalier, som tillhör ämbetet. Han tackade för de 
gångna fem åren som han inte ångrade. Han erhöll blommor från 
bröderna, som även tackade honom för den gångna mästaretiden, 
som var en framgång för logen, med ökat antal bröder. Därefter 
var det installation av den nye Mästaren Sven Dahlberg som er-
höll mästarregalierna av OSSM. Den nye Mästaren presenterade 
sina biträdande  tjänstemän och fick dem att intaga sina platser 
i kapitelsalen. OSSM utdelade Logernas Belöningstecken (LBT) 
till Daniel Sjökvist, Thomas Lindkvist och Magnus Landin, Lo-
gernas Hederstecken (LHT) till Anders Törnkvist, Douglas Lin-
dahl, Tommy Pemer och Hans Danielsson.
Mästarbordets blomma erhöll Daniel Sjökvist som tack för att han 
kommer att se till att logen kommer i fas med den digitala världen. 
Den efterföljande sena brödramåltiden med god mat avnjöts under 
prat och glam.                                                             

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Onsdagen den 16 mars 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 33
Recipiender: Anders Ärlebäck, Raimond Persson, Magnus 
Dahlén, Tomas Risberg och Dan Erlandsson

Överst från vänster: 
Anders Ärlebäck, M Sven 
Dahlberg, Dan Erlands-
son. Nederst fr v: Magnus 
Dahlén, Tomas Risberg 
och Raimond Persson

Denna varma och sköna 
marskväll var det dags 
för vår nye Mästare Sven 
Dahlberg att leda sin första 
gradgivning. Ritus avlöpte 
som om Mästaren suttit 
många år på posten. En del 

av de tjänstgörande bröderna var också nya på posterna, men det 
märktes inte. Allt förlöpte enligt ritus. Bifrostportalen måste vi få 
flera bröder att använda och därför så ska logen, Daniel Sjökvist 

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt parentation
Datum: Onsdagen den 13 april 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 34
Recipiend: Erik Fredholm/fadder Daniel Sjökvist

Från vänster M Sven 
Dahlberg och recipiend 

Erik Fredholm

Efter ritus och recipien-
den fått sitt gradband, så 
tog Mästaren till orda, 
om att det är en hel del 
på gång utöver gradgiv-
ningarna. Det som lig-
ger närmast i tiden är en 
champagneprovning, en 
golfträff med ca 15 delta-
gare i vår och i oktober blir det en Oktoberfest och då skall alla 
Frimurarhusets olika loger bli inbjudna. Kan bli en maffig tillställ-
ning. Parentation hölls över tre avlidna bröder, nämligen Lennart 
Köpberg som innehade Grad X, Lars-Erik Lindqvist som innehade 
Grad IX och Hans Thuring som innehade Grad VII.
Talet vid brödramåltiden från recipienden hölls av Erik Fredholm, 
som tyckte att det var något nervöst och oroligt för vad som ska 
hända vid gradgivningen. Men nu kändes det bra med sällskapet 
och den goda maten. Mästarbordets blomma fick Robert Persson 
Östlund, som är ny i direktoriet, som ersättare för YL.
Som avslutning blev det kaffe med lottdragning och som extravinst 
skänkte Torbjörn Näslund en middag för två på sin restaurang.                                  

Kjell-Arne Isulv

som drivande, ordna med ”utbildning” i datakunskap vad gäller 
portalen, handhavande av dator och mobiltelefon och att skicka 
email.
Talet till recipienderna hölls av Mästaren, som naturligtvis inne-
höll en utläggning om vänskap.
Talet från recipienderna hölls av Tomas Risberg, som tackade för 
en mycket trevlig gradgivning och brödramåltid. Brödramåltiden 
avnjöts under mycket sorl och prat, och bröderna verkade stor-
trivas. Mästarbordets blomma erhöll vår nye Munskänk Torbjörn 
Näslund, som verkade trivas i sin roll. Efter brödramåltiden blev 
det kaffe samt lottdragning.

    Faktaruta
Loge utan reception samt installation
Datum: Onsdagen den 24 februari 2016
Antal besökare: 30
Gäster: OK Christer Smedh och M Thomas Hellsten 27 Odinsal

  Aroshus Västerås3

Efter ett sent återbud på gradgivningsdagens eftermiddag blev det 
en loge utan reception. OK Christer Smedh dekorerade Helge Jo-
hansson och Torbjörn Tuveheim med LBT samt Peter Edman med 
LHT efter uppskattade insatser för logen. M Thomas Hellsten 
27 Odinsal framförde en hälsning från sin loge och välkomnade 
aroshusbröderna till Rikstinget i Uppsala. FSM Ulf Söderlund 
tackade M Pär J Johnsson för väl genomfört arbetsår och över-
lämnade en blomsterbukett. Pär fick sedan nytt förtroende som M 

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Onsdagen den 16 mars 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 31
Recipiend: Hans-Erik Svensson
Gäster: OM Hans Wallberg och Mauritz Rudebeck 4 Valhall

Från vänster 
OM Hans 
Wallberg, re-
cipiend Hans-
Erik Svensson 
och M Pär J 
Johnsson

OM Hans 
Wallberg he-
drade logen 
med sin när-
varo. Under 
gradgivning-

en förärade han Claes Aspenryd LHT för mångårigt gott arbete 
som Skrivare. Talet till Orden vid brödramåltiden hölls av OM 
som framhöll att han hade anknytning till Västerås eftersom han 
som ung grabb tillbringat en tid i staden. Han hade också genom-
fört sitt uppdrag att besiktiga de tilltänkta lokalerna för Riksting 
2017 som 3 Aroshus står värd för och kunde meddela att de blev 
godkända. Talet till logen och recipienden hölls av M Pär J Johns-
son som sade att vänskap behövs mest då det är tufft i livet och 
äkta vänner är det värdefullaste vi har. Recipienden Hans-Erik 
Svensson tackade för maten och hoppades att få träffa fler bröder i 
framtiden. Mästareblomman erhöll Tommy Jacobsson.

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Onsdagen den 27 april 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 30
Recipiender: Sven-Erik Hansson, Joacim Karlsson och Göran 
Westman
Gäster: OSSM Per Murander och ExM Lars Lindberg 14 Solheim

Med Rikstinget i färskt minne hade vi glädjen att gästas av ny-
blivne OSSM Per Murander. Han fick agera i kapitelsalen med att 
att dekorera Curt Larsson med LBT. M Pär J Johnsson refererade 
från Rikstinget men kom också med det glädjande beskedet att 
Pelle Sunnekrantz donerat en summa pengar som bland annat går 
till dryck till maten resten av året. Stort tack Pelle! 
Vid brödramåltiden höll OSSM Per Murander talet till Orden. 
Han var imponerad av två saker, dels att Bifrostordens logga lyste 
på informationstavlorna vid infarten till Västerås med data om 
Riksting 2017, dels att Aroshus Mästare agerade ett långt stycke i 
ritus utan bok. Han var i sin ämbetsroll alltid tillgänglig per tele-
fon eller via mail. 
Talet till logen och recipienderna hölls av M Pär J Johnsson som 

Från vänster 
Recipiender 

Hans-Erik 
Hansson, 

Göran Vest-
man, Joacim 
Karlsson, M 
Pär J Johns-

son och 
OSSM Per 
Murander

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt installation
Datum: Onsdagen den 24 februari 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 44
Recipiender: Mikael Ollikainen, Bengt Gagerell och Lars 
Lundgren
Gäster: OI Allan Jensen och M Kent Andersson 5 Åsagård

Valhall Stockholm4

för 2016 av OK och installerade sitt nya direktorium där de flesta 
bröderna kvarstod i sina ämbeten. 
Talet till Orden vid brödramåltiden hölls av OK som berättade 
om de tänkta planerna för Ordens framtid, där SLM:s roll skall 
stärkas och arbetet att rekrytera nya bröder intensifieras. Talet till 
logen hölls av M Pär J Johnsson som uppehöll sig kring valda 
delar av ritus. Mästareblomman fick den avgående SLM Anders 
Randelius.

betonade att recipienderna nu nått en högre nivå och att de kan re-
kommendera nya bröder till logen vilket han hoppades att de skul-
le anamma. Curt Larsson tackade för LBT och sade att han blev 
mycket överraskad. Från recipienderna tackade Joacim Karlsson 
för graden kort och koncist. Mästarblomman fick Ove Werngren 
för att han fotsätter att agera som Mu ett tag till.

Bo Hedlund

Återigen samlades bröderna för en stunds trevlig samvaro. M 
Klas Lindström överlämnade fadderbrev till Olavi Ollikainen 
och Stellan Johansson. Logens avgående Mästare Klas Lindström 
förklarade verksamhetsåret 2015 avslutat. Göran Kimell höll ett 
mycket känslosamt tal till honom och överlämnade blommor. M 
Klas Lindström överlämnade blommor till de avgående bröderna 
Olavi Ollikainen och Lennart Hjelm. OI Allan Jensen installerade 
Bengt Hellström som Mästare i logen 4 Valhall. Den nyinstal-
lerade Mästaren utnämnde biträdande bröder samt ersättare och 
förestavade tjäntemannaeden. Lennart Hjelm fick motta Logernas 
Belöningstecken och Logernas Hederstecken överlämnades till 
Harald Ortliden. Vid brödramåltiden höll Mikael Ollikainen re-
cipiendernas tal föredömligt kort men rörande. Kvällen fortsatte 
sedan under angenäma former.

Bakre raden fr. vä: fadder Olavi Ollikainen, M Bengt Hellström, 
OI Allan Jensen, ExM Klas Lindström, fadder Stellan Johans-
son. Främre raden fr. vä.: Mikael Ollikainen, Bengt Gagerell och 
Lars Lundgren 
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    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Torsdagen den 31 mars 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 44
Recipiender: Rickard Axelsson, Per Schröder och Stefan Wallin 
4 Valhall, John Lindblad 8 Manheim
Gäster: M Holger Andersson och Joakim Nilsson 1 S:t Örjan, 
M Pär J Johnson, Claes Aspenryd, Erik Netz, Ulf Söderlund och 
Torsten Östlid, ExOI Ulf Adelstrand, Nils Engerby, Kalle Jonsson, 
Sven-Inge Neij och Ivan Pettersson

Från vän-
ster John 
Lindblad, 
Stefan 
Wallin, 
M Bengt 
Hellström, 
Per Schrö-
der och 
Rickard 
Axelsson

Det är extra glädjande att se flera bröder från andra loger som 
hörsammat Mästarens inbjudan. Under ordet fritt lämnar Bengt 
Hellström över till ExM Klas Lindström som tillsammans med 
UB Göran Kimell överlämnar LBT till Ulf Söderqvist. M Bengt 
Hellström överlämnar fadderbrev till Olavi Ollikainen, Rurik 
Reenstierna, Jan Rojsek och Kalle Jonsson. M Pär J Johnsson 
från Aroshus hälsar alla bröder välkomna till Bifrostmästerskapen 
i Golf på Skerike GK den 3 september 2016 och till Rikstinget 
2017 som kommer att hållas 5-6 maj i Västerås. S:t Örjans M 
Holger Andersson informerade om den årliga surströmmingsski-
van som kommer att hållas den 18 augusti, mer information kom-
mer längre fram. Göran Kimell informerar om stadsvandringen i 
Gamla Stan den 5 april som arrangeras av Valhalls Kulturkom-
mitté. Under brödramåltiden höll Göran Kimell talet till Orden 
och faddrarnas betydelse för nya bröders vandring inom Orden. 
Recipiendernas tal hölls av John Lindblad som tackade för förtro-
endet att bli upptagen i Bifrostorden.

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Onsdagen den 27 april 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 31
Recipiender: Erik Norberg, Sven Tell, Göran Ericsson och Gunne 
Karlsson 
Gäster: SLM Björn Torstenius Heimdal, ExOI Ulf Adelstrand och 
Stig Axelsson 8 Manheim

Från vänster Erik 
Norberg, Sven 
Tell, M Bengt 
Hellström, Gö-
ran Ericsson och 
Gunne Karlsson

Det är glädjande 
att flera bröder 
hörsammat Mäs-
tarens erbjudande 

om att få fortsätta sin vandring inom Bifrostorden. Under ordet 
fritt kallade M Bengt Hellström fram Ulf Pålsson till mästarbor-
det för att låta ExOI Ulf Adelstrand dekorera Ulf Pålsson med 

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt installation
Datum: Torsdagen den 11 februari 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 39
Recipiend: Ted Lundin
Gäster: OL Bo Löfgren, OR Tom Stjernschantz, OHL Karl-Gunnar 
Roth, OHL Lars Ullman, SLM Per Dyberg Heimdal, Ulf Adelstrand

 Åsagård Stockholm 5

Från vänster Mästaren 
Kent Andersson, fadder 

Hans Berggren, reci-
piend Ted Lundin

Detta blev en mycket 
trevlig kväll med en 
recipiend och återin-
stallation av Mästaren. 
Recipienden Ted Lun-
din var anmäld av sin 
fadder Hans Berggren 
från logen 20 Vesthav. 
Hans hade rest från Göteborg för att se sin recipiend inträda i vår 
loge, mycket hedrande. Efter gradgivningen delade OL Bo Löf-
gren tillsammans med Mästaren ut Logernas Hederstecken till 
FSM Marko Salonen och ASM Per-Olof Thörn. Därefter förära-
des Intendenten Kjell Andersson och Dirigenten Joakim Wanze-
lius med ? OL Bo Löfgren tackade Mästaren Kent Andersson för 
ett mycket väl genomfört år samt återinstallerade honom för ännu 
ett år. Björn Torstenius höll ett mycket fint tal och tackade honom 

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad 
Datum: Torsdagen den 31 mars 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 34
Recipiend: Viktor Lundqvist
Gäster: OH Lars Ullman, IOEM Astor Baldesten, M Thomas 
Hellsten 27 Odinsal

Från vänster 
IOEM Astor 
Baldesten, reci-
pienden Viktor 
Lundqvist, Mäs-
taren i Åsagård 
Kent Anders-
son, Mästaren i 
Odinsal Thomas 
Hellsten

Ritus genomfördes som vanligt på ett utmärkt sätt av Mästaren 
och de tjänstgörande bröderna. Recipienden Viktor Lundqvist 
upptogs i graden och delgavs Ordens lära.
Före brödramåltiden fick vi höra på skön sång och fantastiskt fi-
olspel av 17-åriga Ellen Ban Spaak som går andra året på Kungs-
holms gymnasium. Hon fick efter sitt fina framträdande motta ett 
stipendium ur Alfhild och Einar Byströms stiftelse. Det ska bli 
spännande att följa hennes karriär inom musiken. Därefter intogs 
en mycket god måltid och det sjöngs flitigt, många fina tal hölls 

och en hel del bra 
historier fick vi höra.
           
ExM Ulrich Vilmar 
överlämnar stipen-
diet till 
Ellen Ban Spaak 
(t.h). 
Till vänster hennes 
pianist.

    Faktaruta
Loge utan reception samt parentation
Datum: Fredagen den 11 mars 2016
Antal besökare: 34
Gäst: Lennart Lundberg 23, Forsete

Junehus Jönköping7

Det händer ibland, dock inte ofta, att man får ha en loge utan re-
ception. Det är en mycket vacker och välskriven ritus. När sedan 
denna kan kombineras med en parentation upplever man en hög-
tidlig och värdig stämning som är en ära att få ta del av. 
Parentationen hölls för vår Broder Arne Ericsson som innehade 
Grad X och flera belöningstecken. Arne var en flitig besökare och 
var under många år logens Munskänk. Vi är många som minns 
hans glada skratt och roliga historier. Han var också en flitig be-

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 1 april 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 50
Recipiender: Leif Gustavsson 7 Junehus, 
Glenn Hansson 8 Manheim
Gäster: M Alexander Airosto 34 Linneus, Axel Sandeberg 8 
Manheim, M Torbjörn Andersson, Lars Axehill, Göran Carlsson, 
Rickard Hedström, Leif Hellmansson, Niklas Karlsson, Peter 
Mickelsson, Roger Ottosson, Stefan Paulsson, Jan Petersson, 
Christoffer Trygg, Anders Wågman alla från 11 Löfstad

Kräftkapitel den 11 augusti

Kräftkapitel 11 augusti 
Stockholmslogerna S:t Örjan, Valhall, Åsagård och Manheim inbjuder 
samtliga bröder till sommarkapitel i Frihetens grad torsdagen den 11 

augusti i Ordenslokalen, Klara Östra Kyrkogata 8. 
Anmäl dig på Portalen eller till Olavi 0709-12 20 60 

 

18,00 Samling och försäljning av måltidsbiljetter etc 
18,30 Recipienderna samlas i mottagningsrummet 
19,00 Gradgivning Grad I 
Ca 21,00 Brödramåltid 

Stockholmslogerna S:t Örjan, Valhall, Åsagård och 
Manheim inbjuder samtliga bröder till sommarkapitel i 
Frihetens Grad torsdagen den 11 augusti 
i Ordenslokalen, Klara Östra Kyrkogata 8

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

Välkomna 
önskar Holger-Bengt-Kent-Glenn

OVT. Holger Andersson påminde om Surströmmingsgillet som 
S:t Örjan håller den 18 augusti och M Kent Andersson informerar 
om att Åsagård håller en Grad IV den 26 maj vilket ger kvällens 
recipiender en chans att få uppleva hela graden. Under brödramål-
tiden höll Björn Torstenius talet till Orden och förklarade på ett 
lättfattligt sätt hur det går till när en ny OSM väljs och elektorsför-
samlingens del i det hela. Han informerade även om Bifrostbågen 
och genom den Ordens möjlighet till omfattande hjälpverksam-
het. Alla Stockholms loger samlas den 11 augusti för en kräft-
skiva och en Grad 1 som hålls av Åsagård. Mästarbordets blom-
mor överlämnades till Erik Edman för hans idoga arbete med att 
skapa en loge på Värmdö. Recipiendernas tal hölls av Sven Tell.
Brödramåltiden fortsatte med trevligt samspråk och lottdragning.

Hans-Owe Hidlund

för allt han gjort för Åsagård. Det blev en mycket fin ritus och 
installation. Därefter följde brödramåltid med god mat, fina tal 
och härlig stämning. 

sökare i vår seniorklubb eller ”Gubbaklubben” som våra damer 
föredrar att kalla den. 
Antalet bröder i klubben har det senaste året ökat så att vi ibland 
är omkring 20. Förmodligen beror det på att vi är flera som upp-
nått pensionsåldern. 
Glädjande nog har 
de flesta barnasinnet 
kvar.

Från vänster Bengt 
Persson, vår gäst 

Lennart Lundberg 
23 Forsete och 
Börje Sällberg

Det blev en härlig logekväll med så många gäster. Det är alltid 
givande att träffa bröder ifrån andra loger för att höra om deras 
arbete. Även om vi alla arbetar efter samma ritus blir det lite skill-
nader beroende på lokalens utformning, belysning, m.m. Den här 
kvällen måste jag ge M Jörgen Steen och hans direktorium en 
eloge för ett utmärkt framförande av ritus. Kanske kan det bero på 
att vi hade så många gäster vilket medverkade till att alla gjorde 
sitt yttersta.
Flera av gästerna framförde under kvällen sin uppskattning av 
våra fina lokaler samt inbjöd oss till besök i deras respektive loger. 
Det påpekades också i flera av deltagarnas tal just vikten av att be-
söka varandra över logegränserna. Ingvar Johansson fick mottaga 
Ordens Veterantecken. Han var förhindrad att närvara på förra 
Rikstinget. Mästarebordets blommor tilldelades M i Löfstad Tor-
björn Andersson. De båda recipienderna Glen Hansson och Leif 
Gustavsson i Junehus fick också var sin bukett. Efter lottdragning 
där flera av deltagarna försåg 
sig var det att dra sig hemåt.

Calle Grahn

Recipienderna Leif 
Gustavsson 7 Junehus och 

Glenn Hansson 8 Manheim

    Faktaruta
Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 29 april 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 27
Recipiend: Leif WibergVänta inte med anmälan!

Begränsat antal platser!
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LM Jörgen Steen tillsam-
mans med fr.v. S-O Wil-
helmé, rec. Leif Wiberg, och 
nya brodern i Grad X Åke 
Smedberg

Vi hade då nått slutet av den-
na vårsäsong inom Junehus, 
nu blickar vi framåt, först 
skall vi ha en skön sommar 
för att hämta nya krafter, 
och inspiration för höst ter-
minen som börjar med Grad 
I i augusti. LM Jörgen Steen 

uppmanade oss alla att, grundligt tänka över och fundera på om 
inte någon i närmaste bekantskapskrets, familj eller arbetskam-
rater skulle vara lämpliga att ingå i vår brödragemenskap. Detta 
gäller också faddrarna ta kontakt med era bröder som ni en gång 
rekommenderade inträde i logen och uppmana dem att sluta upp 
vid gradgivningarna och brödramåltiden. 
Vi har en Mästare som gripit sig an problemen med stor entusi-
asm och informerade oss om hur han kommer att lösa desamma, 
och ser en positiv utveckling för Junehus, kanske, kanske ett nytt 
Riksting i Jönköping år? Så inleddes kapitlet med ett mycket väl 
övat direktorie som skötte sig utmärkt. Mästaren poängterade för 
recipienden att de fyra första graderna lagt en grund för att han 
skall nå fram till den sanna troheten. Därefter vidtog brödramål-
tiden, som också är en viktig del av en logekväll, men under mer 
gemytliga former. Mästarbordets blommor bestod av tre eleganta 
buketter den första till recipienden Leif Wiberg, den andra till Åke 
Smedberg som erhållit Grad X vid årets Riksting, och den tredje 
till undertecknad som firat sin 80-årsdag innevarande månad.

S-O. Wilhelmé

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Torsdagen den 10 mars 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 42
Recipiender: Karl-Johan Rahm, Torsten Gyllensvärd samt 
Joakim Tornberg 4 Åsagård
Gäster: OSSM Patrick G Lundeberg, OK Christer Smedh, IOEM 
Yngve Strindholm, SLM Björn Torstenius Heimdal, M Kent 
Andersson 4 Åsagård, Gunnar Engström 1 S:t Örjan, Olavi 
Ollikainen, Göran Mattisson 4 Valhall, Kjell Andersson, Marko 
Salonen 5 Åsagård

8  Manheim Stockholm

Från vänster 
LM Glenn Hans-
son, Karl-Johan 
Rahm, Torsten 
Gyllensvärd, 
Joakim Tornberg 
och OSSM 
Patrick G 
Lundeberg 
(mobilfoto)

Manheims signum har varit att på det klockslag som anges att mö-
tet skall öppnas är gällande. Därför så var kapitelsalen intagen av 
bröderna och intåget avklarat när Mästaren, Glenn Hansson, för 
första gången kunde slå Manheimsklubban i bordet och förklara 
mötet öppnat kl 19.00. En viss nervositet kunde märkas på både 

    Faktaruta
Loge utan reception samt installation  
Datum: Fredagen den 19 februari 2016
Antal besökare: 28
Gäster: OL Bo Löfgren och ExM Leif Ring 13 Torkild

9  Carolus Karlskoga

Ännu en trevlig logekväll i vårt mysiga logehus. Tyvärr kunde 
inte någon av våra tilltänkta recipiender komma, så fick vi an-
vända ”Loge utan reception”. OL Bo Löfgren, som förrutom att 
återinstallera vår Mästare Hans Wester, också dekorerade en hel 
del bröder med olika tecken. Ordens Veterantecken gick till Kjell 
Österberg och Logernas Hederstecken till Bo Sahlström och Rolf 
Jansson. Logernas Belöningstecken gick till bröder: Hans Wester, 
Lars Wester, Christer Persson, P-O Joandén, Roland Johansson 
och Peter Sundh.
Vi ska ju undvika beskrivningar av maten (se skrivreglerna), men 

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad  
Datum: Fredagen den 18 mars 2016
Antal besökare: 33
Recipiend: Lars Lindman

M Hans Wester med recipiend Lars Lindman, C-G Alexanders-
son, Sven-Åke Rundin och Dick Klaw

Dags för ännu en trevlig logekväll där vi hade bjudit in våra vete-
raner som är innehavare av Veterantecknet eller har uppnått åldern 
75 år. Detta blev mycket uppskattat och speciellt glädjande var att 
vår broder ExOSSM C-G Alexandersson kunde besöka oss. Efter 
gradgivningen som flöt bra, med en del nya ansikten i direkto-
riet, så vidtog en alldeles utsökt måltid, med både sång och skratt. 
Vid kaffet fortsatte ritus där C-G Alexandersson talade om att han 
tyckte det var trevligt att återse många kända ansikten. Han berät-
tade, att det var 45 år sedan, som han flyttade till Blekinge och att 
han satt som OSSM i 10 år, och hade under åren besökt de flesta 
loger i Sverige. Han talade om att logen fyller 80 år i år, vilket vi 
redan bestämt att uppmärksamma under hösten. Han tackade ock-
så för alla år i vår loge och överlämnade ett bidrag till vår Mästare. 
Recipienden tackade för graden och tyckte det var trevligt hos oss.
Veterankvällen innefattade också transport till och från logehu-
set, och det var en del som antog det erbjudandet, så kvällen blev 
mycket lyckad.

Rolf Jansson

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad 
Datum: Torsdagen den 14 april 2016
Antal besökare, inkl. recipiender: 40
Recipiender: Stefan Ardelin, Anders Jidinger och Johan 
Thörnblad
Gäster: OI Allan Jensen, OHL Karl-Gunnar Roth, OHL Lars 
Ullman, IOEM Yngve Strindholm

Besökarantalet var något lägre än vi har blivit vana vid, kanske 
pga att Heimdal hade en gradgivning dagen efter och att Riksting-
et började närma sig. Logens M Glenn Hansson befann sig på 
tjänsteresa och Åsagårds M Kent Andersson hade därför kallats 
in för att leda ritus. Kent skötte uppgiften med sedvanlig säkerhet 
och tackades för sin insats med en bukett rosor. Även ordinarie re-
ferent Ulf Adelstrand befann sig för ovanlighetens skull på annan 
ort för att fira sin 75-årsdag. Vi gratulerar! En trevlig fyrarätters 
brödramåltid avslutades med att Anders Jidinger höll recipiender-
nas tacktal.

Nils Engerby

Fr v: M Kent 
Andersson, 

Stefan Ardelin, 
Johan Thörn-
blad, Anders 
Jidinger, OI 

Allan Jensen

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

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt installation
Datum: Fredagen den 26 februari 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 68
Recipiender: Lennart Lööv, Stefan Gustavsson
Gäst: OI Allan Jensen, ExM Sten Sjödahl 34 Linneus

  Withala Vetlanda10

Från vänster 
Tor-Erik Rydén, Stefan 

Gustavsson, M Curt 
Sandberg, Lennart Lööv, 

Torbjörn Hägg och 
OI Allan Jensen

Kvällen inleddes med in-
vigning av vår utökade bar. 
Tre smårum hade tagits bort för att ge utrymme för fler sittplatser. 
Det blev fantastiskt bra. Ett stort tack till behjälpliga bröder.
Gradgivningen genomfördes alldeles utmärkt av M Curt Sandberg 
och hans biträdande bröder och recipienderna mottogs i Orden på 
ett mycket fint sätt. Lars-Bertil Bernholtz mottog LBT och Peter 
Erlandsson, Peter Ekendahl samt Joakim Asp mottog LHT ur OI 
Allan Jensens hand. 

Lars-Bertil Bernholtz
dekorerad med LHT

M tackade alla för det gångna verksamhetsåret 
2015. Göran Straume tackade M Curt Sand-
berg för hans första år som logen 10 Withalas 
Mästare. Även OI Allan Jensen tackade M och 
gav honom förtroendet att fortsätta som M un-
der 2016. M Curt Sandberg utsåg biträdande 
bröder för 2016. Avgående biträdande bröder 
mottog blommor. 
Andra hyllningen till vår Orden vid brödramål-
tiden hölls av OI Allan Jensen. Han menade att 
vår gradgivning var väldigt stämningsfull som 
nästan gav lite nervositet vid inmarschen. Han 
menade att Vetlanda är Bifrost. Allan talade 
om det kommande året. Vid Rikstinget i Upp-
sala skall ny OSM utses, samt ny mästarhandbok skall presenteras 
vid mästarmötet i Karlstad. Tredje hyllningen till Orden hölls av 
M Curt Sandberg där han hälsade recipienderna välkomna och 
sade att dom kommer att uppleva mycket mer av gradgivningen 
då dom deltar nästa gång. Recipienderna höll sina presentations-
tal. Mästarbordets blommor gick till Ingvar Nilsson. Sedan avslu-
tades brödramåltiden med sedvanligt lotteri.   

Peter Ekendahl, Peter Erlandsson och Joakim Asp dekorerade 
med LHT.

Mästare och några av dom tjänstgörande. Det var ju för dom flesta 
första gången som bröderna på allvar tjänstgjorde. Jag upplevde 
att framtiden för våra logekvällar ser bra ut.
Glädjande var även att Göran Böhlin, som på grund av en längre 
tids sjukdom inte kunnat närvara, trots att han behöver dialys flera 
gånger om dagen kunde vara kvar hela kvällen.
Talet till Orden hölls av Patrick G Lundeberg och handlade om 
mästarmötet och framtida uppgifter för Orden och logerna. Talet 
till logen och recipienderna hölls av LM Glenn. Recipiendernas 
tacktal hölls av Joakim Tornberg. Även Torsten Gyllensvärd höll 
ett extra tacktal från recipienderna.   

Ulf Adelstrand

förrätten denna kväll, gick lite utöver det vanliga, tjälknöl gjord 
på skinkstek och cumberlandsås. ”Himmelskt gott”. Talet till vår 
Orden, hölls av Bo Löfgren, där han tackade för en bra ritus och 
att han blivit väl omhändertagen. Han talade också om att vi har 
en bra handledning i våra böcker och kan vara stärkta  av detta 
samt att vi inom Orden har en fin anda, som vi skall vara stolta 

över. Portalen är nu också ett 
viktigt forum. Mästarmötet 
kommer att vara i Karlstad i 
mars, där en hel del ska dis-
kuteras.

Från vänster ExM Leif Ring, 
M Hans Wester och OL Bo 
Löfgren
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    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 18 mars 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 53
Recipiender: Mikael Lund och Christer Hagström
Gäster: ExM Sten Sjödahl och Jan-Erik Eriksson 34 Linneus

Grandgivningen genomfördes på ett alldeles fantastiskt sätt av M 
Curt Sandberg med biträdande bröder. Ordens standar delades ut 
till Stig Andersson och Kjell Johansson som fyllt 70 år. När ordet 
var fritt slog ExM Ingmar Dalsjö ett slag för brödrapromenaderna 
på torsdagarna. För den som inte vill eller kan promenera går det 
alldeles utmärkt att bara fika efteråt. 
Undertecknad hade förmånen att tjänstgöra som Skrivare. Fantas-
tiskt att se hur väl förberedda och taggade alla bröder är. Det är en 
riktig laginsats.
Vid brödramåltiden hölls hyllningen till Orden av Anders Kling. 
Anders var 30 år när han gick med i Bifrost. Frihet är att göra vad 
man vill utan bekostnad av annan. 10 Withala startades den 21 
september 1942 mitt under brinnande världskrig av Frans August 
Kling med Dr Erik Ullander som den första Mästaren. Bifrost är 
en tidlös sammanslutning med mänskliga värden med en högtidli-
gare och en lättare del. LÄS BIFROSTTIDNINGEN! Nästa hyll-
ning till Orden var M Curt Sandbergs tal till recipienderna. Reci-
piendernas tacktal hölls av Mikael Lund. Det sjöngs och hurrades 
för Peter Erlandsson som idag fyllde 56 år. Mästarebordets blom-
mor gick till Christer Askerot som i och med kvällen avslutade 
sina utomordentliga leveranser av mat till brödramåltiderna.  Stort 

tack till Christer!

Från vänster Chris-
ter Hagström, M 
Curt Sandberg och 
Mikael Lund

Från vänster Christer 
Askerot och M Curt 

Sandberg

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt parentation
Datum: Fredagen den 15 april 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 56
Recipiender/faddrar: Mikael Porss/OH Jon Asp och Jesper 
Bexell/Mats Göransson
Gäst: ExM Sten Sjödahl 34 Linneus

Kvällen inleddes med en mycket fin parentation till minne av Leif 
Ljungborg där brödralänken brast i november förra året. Har var 
en tusenkonstnär och intogs 1978, han erhöll Grad X. 
Gradgivningen var den bästa som M Curt Sandberg och hans 
tjänstgörande bröder någonsin genomfört. Undertecknad njöt i 
fulla drag.Vid brödramåltiden hölls andra hyllningen till Orden 
av OSM Lars-Erik Furuskog. Detta var hans sista logebesök som 
OSM innan han avgår vid Rikstinget nästa vecka. Det är med 
blandade känslor han nu avgår efter nio år i OD. Logen 10 Wit-

Roger Johansson
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Thor-Erik Rydén  

Roger Johansson
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Joakim Asp
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     Tel. 0380-159 96, 070-512 74 75, JON ASP

hala har alltid varit en fristad eftersom det är hans hemmaloge. Se-
dan Lars-Erik Furuskog gick med i 10 Withala 1984 har han varit 
engagerad i logens direktorium. 2003 blev han LM och som OL 
2007 fick han uppdraget att omarbeta Ordens konstitution. 2009 
utnämndes han till OSM och blev därigenom den första OSM ut-
anför Stockholm. Under sin tid som OSM gjordes hela 147 loge-
besök runt om i landet varvid samtliga loger besöktes.  Den tredje 
hyllningen till Orden ägnades recipienderna genom tal av M Curt 
Sandberg. Recipienderna presenterade sig. Peter Erlandsson ta-
lade om hädangångna Leif Ljungborgs jaktlag där under en tyst 
minut en stor fågel svävade över jägarna. Nils-Jörgen Josefsson 
framhöll logens anordnade hockeykvällar samt musiken under 
högtidslogen. Mästar-
bordets blommor gick 
naturligtvis till OSM 
Lars-Erik Furuskog.  

Referent
Lars Bielke von Sydow

Parentation efter 
broder Leif Ljungborg

Från vänster OH Jon Asp, Mikael Porss, M Curt Sandberg, 
Jesper Bexell och Mats Göransson

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad 
Datum: Fredagen den 11 mars 2016
Antal besökare: 26
Recipiend/fadder: Christofer Brandt/Peter Mickelsson

  Löfstad Tranås11

Graden i Vänskapens tecken, är en av grundstenarna och förutsätt-
ningen för vårt brödraskaps fortlevnad. ”Det enda sättet att få en 
vän är att vara en” som Ralph Waldo Emersons aforism uppma-
nar oss. Två recipiender var kallade varav en hade möjligheten att 
deltaga. Denna vårkväll var det lite glesare än vanligt vad gäller 
besökare. Men å andra sidan desto mer tid och utrymme för oss 
närvarande att mingla och bygga vår vänskap.Ritus genomfördes 
med finess av tf. IL Johan Törnvall som tillsammans med direk-
toriet skötte sig exemplariskt. Vid ordet fritt så tog LM ordet. Det 
var nämligen högtidlig utdelning av förtjänsttecken och utmärkel-
ser. Carl-Johan Torphammar mottog Logernas Hederstecken och 
Lars Andersson Logernas Belöningstecken. Därefter informera-
des om planerat besök 1 april hos logen 7 Junehus, Jönköping. 
Vidare kommer fem bröder samt några tjänstgörande med flera 

besöka storlogen Ladulås 9 april med Grad VII i Nyköping. M 
påminde om att årets Riksting äger rum 22-24 april i Uppsala med 
logen 27 Odinsal och damlogen Fensala som värdar. 
Brödramåltiden var återigen en succé med rensade fat och med 
hembakade kakor från vår suveräna serveringsdam Marie Beide-
gård. Dessutom bjöds besökande på ett trevligt tacktal från re-
cipienden Christofer Brandt. Likaså tackade knäopererade Hans 
Hansson för logens uppmärksamhet. Och som plåster på såren 
vann han två vinster i lotteriet. Mästarebordets blommor gick väl-
förtjänt till Johan Törnvall.

Från vänster Carl-Johan Torphammar, Lars Andersson, 
Christofer Brandt och M Torbjörn Andersson



En bit ner på gatan kan du se att det byggs för fullt. 
Det ska bli moderna lägenheter med bästa centrala 
läget. Direkt utanför husknuten porlar Vetlandabäck-
en fram som ett blått stråk i gatubilden. Vetlanda är 
offensivt när det gäller byggnation. Både kommunen 
själva och privata aktörer arbetar hårt på att det stora 
behovet av bostäder ska tillgodoses. Planering för nya 
småhustomter pågår, med lägen som är attraktiva och 
med närhet till service. Vill du bo i Vetlanda finns det 
många olika möjligheter till rimliga priser.

När du besökt torget och fyllt dina kassar med ost, 
plantor och kanske ett knippe färska, lokalt odlade 
morötter, bjuder vi gärna in till att tillbringa lite mer 
tid i Vetlandas centrum. Handeln i Vetlanda blomstrar 
och här hittar du de flesta större klädkedjorna och flera 
mysiga små lokala butiker. Varför inte slå dig ner en 
stund på en uteservering? Ta en kopp kaffe och njut av 
de fantastiska planteringarna som kommunens gatu-
kontor placerat ut. I Vetlanda finns också externhandel, 
där flera större butiker etablerat sig och intresset är 
stort för framtida utveckling här.

På stadshuset, en arkitektonisk pärla mitt i centrum, 
hänger fortfarande banderollerna kvar efter Vetlanda-
Festen, stans stora och välbesökta stadsfest, som äger 
rum sista lördagen i maj varje år. Här bjuds du på stora 
artister, lokala band, föreningar och köpmän i en härlig 

mix. I Vetlanda kan du ta del av ett stort utbud av 
evenemang året runt; loppmarknad på stan, buskis, ut-
ställningar, cruising, teater och idrottsarrangemang av 
olika slag. Vetlanda har fått utmärkelsen Årets idrotts-
kommun i Småland och här finns ett brett föreningsliv 
med många olika idrotter.

Bara ett stenkast från torget och stadshuset renoveras 
det och byggs nytt på en av kommunens tre 7-9-skolor. 
Kommunen investerar sammanlagt 250 miljoner i nya 
och ombyggda skollokaler under de närmsta åren. Det 
är den största investeringssatsningen i kommunens 
historia! 

Nåja, visst står Vetlanda inför många utmaningar 
också, men när du besöker oss hoppas vi att du känner 
att Vetlanda kommun är en kommun som satsar för 
framtiden, att här finns en företagsamhet och myck-
et att göra och se. Vetlanda är en av södra Sveriges 
största kommun till ytan och här ryms fantastisk natur, 
levande landsbygd och flera byar och kringorter, där 
det finns gott hopp om framtiden. I Vetlanda växer 
människor och företag!

Tycker du att Vetlanda verkar vara en 
spännande plats att besöka? Välkommen att 
hälsa på oss! Vi ordnar gärna ett studiebesök. 
Kontakta oss på telefon 0383-973 01.

Det är tisdag i Vetlanda. På torget vimlar det av folk. En hel del Vetlandabor förstås, 
men också besökare från orterna runtikring. En fantastisk mötesplats mitt i stan! 
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1970 bildades damlogen Prisman på initiativ av damlogen i 
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trats i vår loge värdesätts. Lars-Erik Furuskog avgick som 
Ordens Styrande Mästare vid Högtidslogen i samband med 
Rikstinget 2016 efter sex hedervärda år.
Mycken rekvisita har under årens lopp tillverkats av bröder-
na i logen, inte bara för egen del, utan allt som oftast även 
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    Faktaruta
Loge utan reception och parentation
Datum: Fredagen den 15 april 2016
Antal besökare: 48

Från vänster Mästare Torbjörn Andersson vid vår mästaretavla 
(förtjänstfullt tillverkad av Carl-Johan Torphammar) tillsam-
mans med ExM och tillika innehavare av OJBT Nils Wallén och 
längst till höger Håkan Wallén.

Denna kväll inleddes med parentation för fyra brustna länkar i 
vår brödrakedja, Åke Wännerstam, Lennart Thell, Ulf Clasén och 
Bosse Otterborg. Fyra bröder med stort hjärta för vår Orden och 
dess bröder. En stund med allvar och eftertänksamhet som förgyll-
des av Dirigentens goda musikval.
Då den tilltänkta recipienden fått förhinder fick kapitelsalen iord-
ningställs för loge utan reception. Detta gjordes på nolltid tack 
vare ett gott samarbete i direktoriet med Intendenten i spetsen. 
Det blev ett bra tillfälle för bröder av alla grader att påminna sig 
om vår Ordens mål och syften. LM kunde när ordet blev fritt glatt 
konstatera att bröderna i logen 11 Löfstad funnit en glädje i att be-
söka våra grannloger i Vetlanda, Linköping och Jönköping. Fem 
bröder har också varit i storlogen Ladulås för att befordras till 
Grad VII där Stefan Paulsson höll ett storartat recipiendtal. 
Det relativt stora antalet besökare bidrog i hög grad till den goda 
stämningen under brödramåltiden med god mat (som vanligt) och 
bra tal av LM. Mästarebordets blommor som visade sig bestå av 
två buketter överlämnades till VB Jan Rickardsson och till bar-
mästare Weine Gustafsson. Antalet besökare bidrog också till ett 
gott insamlingsresultat till logens textilier.  

Jörgen Hultman

Får man se så här 
glad ut som Mäs-
tare? Ja, det kan 
man när man står 
vid vårt buffébord 
med god mat.
Till vänster M 
Torbjörn Anders-
son. Kvällens FSM 
Stefan Paulsson, i 
mitten,  har gjort 
sin debut på mäs-
tareplatsen. Stefan 

är annars vår Mu. Kvällens IL Johan Törnvall, till höger, står på 
plats i kön och väntar lite oroligt om det blir något över… Vilket 
det naturligtvis blev!

Forts. på sidan 31

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad   
Datum: Torsdagen den 3 mars 2016 
Antal besökare inkl. recipiender: 47
Recipiender: Per-Erik Jansson, Örjan Johansson, Juha Pellikka 
och Marcus Wittbom

  Nicopia Nyköping12

Från vänster Juha 
Pellikka, Marcus 
Wittbom, M Peter 
Grahn, Örjan 
Johansson och 
Per-Erik Jansson

Mästaren och hans 
direktorium kunde 
glädja sig åt en 
välfylld kapitelsal, och att alla kallade recipiender hade hörsam-
mat inbjudan. Vi fick alla under en dryg timma uppleva ett högtid-
ligt kapitel, där bl.a. IL och YL förtjänstfullt ledde recipienderna 
i sin vandring. Under ordet fritt kallade M fram Ulf Bergh, Kjell 
Falebäck och Hansåke Hellkvist till mästarbordet för att gratule-
ras till erhållen Grad VI och upptagandet i SL Ladulås under förra 
månaden. Efter avslutat kapitel fördes recipienderna traditionsen-
ligt ut till förrummet, för att där gratuleras till den erhållna graden 
av samtliga bröder. Efter detta begav sig bröderna till matsalen för 
att intaga brödramåltiden.  M Peder Grahn höll talen till Orden 
och logen där han bl.a. informerade om kommande begivenheter 
såsom Rikstinget i Uppsala, där vi kommer att få uppleva en om-
strukturering i Ordensdirektoriet med byte av OSM och därmed 
en del förändringar. Rikstinget kommer vi även i år att erbjuda 
transportmöjlighet. Rolf Thorsell informerade om kommande 
Grad VII, som skall hållas här i Nyköping. Recipiendernas tacktal 
framfördes av Juha Pellikka. Innan taffeln bröts äskade M tystnad 
för att dela ut mästarebordets blommor. ”Detta är bland det svå-
raste man har som M att finna någon som förtjänar denna”, sade 
M. Valet denna afton föll på Leif Johansson, som ett flertal gånger 
gått in som Talare, vilket han gjort med bravur. Aftonen avsluta-
des med kaffe och lotteri. Allt i en gemytlig stämning.

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Torsdagen den 21 april 2016
Antal besökande inkl. recipiender: 51
Recipiender: Tomas Barkman, Thomas Eriksson och Kent 
Forslund.

Äntligen har våren gjort sin entré, vilket även märktes i logeloka-
lerna. Stämningen var glatt otvungen, såväl före som efter kapit-
let. Mästaren Peder Grahn lotsade de kunskapssökande bröderna 
säkert genom gradens ritus, så de nu fått en säker grund att stå på, 
när de ska fortsätta bifrostlivet.
Vid måltiden talade M för Orden, samt informerade att 13 bröder 
och fyra damer kommer att deltaga vid Rikstinget i Uppsala. Rolf 
Thorsell höll talet till logen och recipienderna, där han påtalade att 
de nu får föreslå nya personer till vår brödrakrets, vilket är mycket 
viktigt för vår framtid. De kan också få möjlighet att ingå i logens 
direktorium, om Mästaren så önskar. Recipiendernas tacktal hölls 

av Kent Forslund. Han framhöll glädjen att få tillhöra vår loge 
och riktade ett tack till sin fadder Kjell Falebäck som lotsat in 
honom ”på rätt spår” = bifrostspåret. Den fiktiva mästarbuketten 
överräcktes till Rolf Thorsell för framtagning av Nicopiasången. 
Efter avslutad taffel avnjöts kaffet i sällskapsrummen, där lotteriet 
med ”Fru Fortunas” hjälp gladde många.

Lennart ”Zäta”

De nya ”Treorna” 
fr. v. Tomas Bark-
man, M Peder 
Grahn, Thomas 
Eriksson och Kent 
Forslund.

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt installation
Datum: Onsdagen den 10 februari 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 48
Recipiender: Conny Englund, Martin Sundell, Risto Sarkola och 
Tomas Gustafsson
Gäster: OK Christer Smedh, SLM Per Dyberg, Per Odell 25 
Alvheim och Olavi Ollikainen 4 Valhall

  Torkild Södertälje13

Från 
vänster 
recipien-
der Conny 
Englund, 
Martin 
Sundell,  
M Assar 
Åberg, 

Risto Sarkola och Tomas Gustafsson.

Det var årets första gradgivning då nya bröder togs med i brödras-
karan denna gång. Förutom de fyra nya bröderna som invigdes i 
logen så återinstallerades vår uppskattade M Assar Åberg för ett 
år till. Anders Wirtanen och Rune Widlund tilldelades Logernas 
Belöningstecken.

Forts. på sidan 32

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad.
Datum: Onsdagen den 9 mars 2016.
Antal besökare inkl. recipiender: 37.
Recipiender: Håkan Strand, Håkan Karlsson, Freddy Enström.
Gäst: Per Odell 25 Alvheim

Före gradgivningen hinner vi med lite samkväm i väntan på att 
kapitelsalen ställs i ordning. Det finns flera bröder av lägre grad 
närvarande som kommer att få vänta utanför i sällskap av curator 
Leif Ringström som berättar historier om Orden och även om an-
nat. Detta är mycket uppskattat. När iordningsställandet av kapi-
telsalen är klart öppnar vår M Assar logen enligt ritus vilket klaras 
av galant. Efter ordinarie punkter kallas Gunnar Jansson fram för 
att motta våra något sena gratulationer på sin 85 års dag. 
Efter genomfört möte så träffas bröderna för vår gemensamma 
brödramåltid, kaffe och lottdragning.

Från vänster recipiender: Håkan Strand, Håkan Karlsson,  
M Assar Åberg, Freddy Enström

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Onsdagen 13 april 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 36
Recipiend: Ulf Fransson
Gäster: Joachim Köhn, Sigvard Lans och Pehr Odell 25 Alvheim

Från vänster ses ASM Lars 
Hjerpe och recipiend Ulf 

Franssonöm

Då vår ordinarie M Assar 
Åberg var utomlands leddes 
logen av ASM Lars Hjerpe 
vilken genomförde ritus helt 
perfekt. Väl ute i förrummet 
är det alltid roligt när gamla 
medlemmar kommer på be-
sök, det är mycket som ska 
avhandlas. Efter en stund är 
det dags att ta plats för vår 
brödramåltid, som vanligt är den vällagad. Vi fick ett trevligt och 
väl sammanfattat tacktal från recipienden Ulf Fransson, Sedan är 
det kaffe samt lottdragning i förrummet.

Mikael Bergh, Referent

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 4 mars 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 75
Recipiender: Sebastian Langenbach, Henrik Qvarnlöf, Ola 
Lindholm, Henrik Syvertsson samt Hannes Karlsson
Gäster: Ordens Direktorium, Storlogemästarna samt 28 
Logemästare

  Solheim Karlstad14

När vi för drygt ett år sedan invigde våra nya lokaler var vi 75 
bröder på plats. Att vi redan nu skulle tangera den siffran trodde vi 
inte var möjligt. Orsaken denna gång var att mästarmötet var för-
lagt till Karlstad. Vi hade dessutom glädjen att välkomna fem nya 
bröder till logen. Det är alltid roligt att vi har möjlighet att träffa 
OD på ett mera personligt plan och inte bara på en bild i tidningen. 
Det blev jämt fördelat mellan gäster och Solheimsbröder. 
Vår nya Mästare fick göra debut för en stor skara, men det syns 
att han har vana efter många år som YL. OSM Lars-Erik Furu-
skog tog i sitt tal till Orden upp hur viktigt brödravården är. Ola 
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Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 8 april 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 29
Recipiender: Kristopher Björklund, Henric Norlin, Martin Rybeck 
och Karl Lindberg
Gäster: Nils Kolthoff, 16 Runheim

Vi kom tidigt till våra vackra logelokaler den här gången. Detta 
gjorde att vi kunde se övriga medbröder ”droppa” in undan för 
undan liksom att vi kände oss litet duktiga för att vara ute i så 
god tid. Stämningen stod högt i tak och i glatt samspråk med de 
som redan anlänt köpte vi våra matbiljetter och det antal lotter 
som vi trodde skulle räcka för att ”Fru Fortuna” skulle gynna oss. 
Recipiender har befunnits mogna att invigas i graden och vår nye 
Mästare Johan Axelsson lotsar dem galant fram mot målet. Han 
framhåller också att de i den fortsatta vandringen bör vara flitiga 
bröder då det gagnar både deras egen och logens utveckling.
Nils Kolthoff framför en hälsning och en lyckönskan från sin 
Mästare i 16 Runheim. Recipiendernas tacktal hålls av Karl 
Lindberg som tackar Mästaren och alla närvarande bröder för 
den stämningsfulla gradgivningen samt för den goda maten och 
avslutar med att understryka sina och sina medbröders uppskatt-
ning genom att utbringa en skål. Mästaren Johan Axelsson pratar 
om sina visioner för framtiden och tycker att det är rimligt att 
Orden, särskilt i dessa tider, ägnar sig mera åt hjälpverksamhet. 
Även bröder som av någon anledning råkat illa ut bör man kunna 
räcka en hjälpande hand. En orden bör ha höga mål och syften 
och det finns anledning att se över verksamheten och anpassa 
målbilden till den tid vi nu har. Sedan får vi broderligt hjälpas åt 
för ingen förmår att ensam göra allt men alla kan göra något.Vid 
måltiden uppmärksammade vi vår äldste broder Albert Trumars 
som är fyllda 96 år med en applåd och blommor. Man kan inte tro 
att han är så gammal. Hans ålder skulle bli mera trolig om man 
satte siffrorna i omvänd ordning. Sedan spreds våra ljuva stämmor 
i form av allsång där självklart Värmlandsvisan hade sin givna 
plats. Mästarbordets blommor gavs till Carl-Eric Engström som 
nyligen fyllt 70 år. På hemvägen när vi satt i bilen med riktning 
mot Kristinehamn erinrade vi oss att vi inte vunnit något på våra 

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad med installation
Datum: Fredagen den 12 februari 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 35
Recipiend/fadder: Mattias Bergström/ Jan Bergström
Gäster: OM Hans Wallberg, Anders Boethius, Nils Kolthoff 16 
Runheim M Hans Wester 9 Carolus, Tomas Sjöberg, Johnny 
Sundberg, Peter Sundh, Mikael Ringsby 27 Odinsal

Från vänster 
Anders Boethius, 
rec. Mattias 
Bergström, fad-
der Jan Berg-
ström  och M 
Johan 
Axelsson.

Denna gång skulle bli speciell och minnesvärd. Förutom att vi 
skulle välkomna en ny broder skulle det även bli byte av Mästare 
vilket ju är högtidligt och minnesrikt. Vår Mästare Lars Lindberg 
ledsagade recipienden in i graden. Och visst fick man som åskå-
dare också en sällsam känsla av att just frihet, som dikten utrycker 
det, verkligen är ”det bästa ting som kan sökas all världen kring”. 
Allt sker lugnt och sansat och det blir inte något ”feltramp” åt 
något håll. Men så är det också själva finalen inför ett stundande 
mästarbyte för vår mycket omtyckte Lars Lindberg. Efter grad-
givningen talar Mästaren till den nye brodern och ger honom ett 
antal råd som i huvudsak går ut på att vara en i alla avseenden 
flitig broder. Detta gagnar både logen och honom själv. Vid sam-
manträdet utdelas också Logernas Belöningstecken till Thomas 
Börjesson och Lennart Nyqvist samt Logernas Hederstecken till 
Krister Björklund och Veterantecknet till Hans-Erik Grumsten. 
Avgående Mästaren Lars Lindberg avtackas och ges mycket be-
röm för att han varit energisk och åstadkommit mycket under sin 
mästartid samtidigt som han varit en god och omtyckt kamrat i 
”gänget”. Till ny Mästare installerades Johan Axelsson som varit 
med i 14 Solheim i 12 år och som större delen av den tiden haft 
uppdraget som IL. Installationen utfördes utomordentligt av OM 
Hans Wallberg, vid utdelande av tecken hjälpte Anders Boethius 
till. och han kom också från Göteborg. 
Många tal och lyckönskningar framförs till både Lars och Jo-
han. Det skulle föra för långt att här räkna upp dem alla men en 
meteorolog skulle kunna uttrycka det som att gratulationer och 
lyckönskningar stod som spön i backen. Mattias Bergström håller 
recipiendens tal och tackar för en högtidlig och fin gradgivning. 
I samband med måltiden delas sånghäftena ut och vi sjunger av 

lotter. Dock var vi snara till tröst när vi konstaterade att den allra 
högsta vinsten ändock var att få vara en bifrostbroder.

Lennart Nyqvist Referent  och Lars Lindberg Foto

Från vänster 
Henric Norlin, 

Martin Rybeck, 
Karl Lindberg, 

Kristopher 
Björklund och M 

Johan 
Axelsson.

hjärtans lust och faktiskt vi tycker det låter vackert. En Bifrostkör 
i Karlstad skulle väl vara en fjäder i hatten. Så har vi lottdrag-
ning där några vinner men flertalet drar en nit. De som inte vinner 
ursäktar sig med att de har tur i kärlek i stället och blir på så sätt 
också i någon mening vinnare. På vägen hem säger min kamrat i 
bilen att det varit en fantastiskt trevlig och lärorik kväll. 

Lennart Nyqvist, Referent, Lars Lindberg, Foto

Från vänster Hans Wallberg, Tomas Börjeson, Christer Björk-
lund, Lennart Nyqvist och Hans Erik Grumsten

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 18 mars 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 46
Recipiender: Jens Berg och Lars Molin
Gäst: Björn Alm, 26 Vanadis

  Norheim Västervik 15

Vi är glada och upprymda och går att möta glädje och vänskap i 
logens hägn. Några mörka moln har dock tornat upp sig på kvälls-
himlen – referenten har blivit sjuk. Och de som skulle kunna träda 
in är förhindrade att närvara. Jag hinner knappt hänga av mig yt-
terrocken när M Urban Johansson möter mig i foajén med orden 
– kan du skriva i kväll? Nja, säger jag, jag har ju avgått som re-
ferent vid årsmötet. Från mitt referat därifrån kan du läsa att jag 
satt punkt. Ja, men Ingvar… Jag funderar under logemötet – O.K. 
mina intryck får än en gång komma till uttryck. Som vanligt, mås-
te jag säga, förlöper gradgivnigen säkert och stilfullt. Allt övande 
bär frukt och skörden får vi njuta av nu. YL Bengt- Inge Larsson, 
dekoreras välförtjänt med Logernas Belöningstecken av M Urban 
Johansson. I Leif Mattson fäster den stora utmärkelsen på motta-
garen som kvällen till ära får bära denna på kavajen. Annars bärs 
den enbart till frack och miniatyren bärs till kostym. Efter grad-
givningen gratulerar vi recipienderna. Brödramåltiden tar vid och 
talen avlöser varandra. Ingvar Folckner utvecklar i talet till Orden 
vilka glädjekällor vi finner i ordensgemenskapen. I vänskap lig-
ger förtroende och tillförsikt dvs. att vi litar på en annan. Urban 
Johansson menar i talet till recipienderna, att alla inte är stöpta i 
samma form, men genom respekt och tillit kan vi ta tillvara på 
vars och ens förutsättningar och utveckla en djup vänskap. Ju of-
tare ni besöker logen ju mer lär ni känna varandra och vad Orden 
står för. Vår framtid börjar här och nu – vår Ordens framtid vilar 
på oss. Lars Molin framför recipiendernas tack för en tänkvärd 
och stämningsfull gradgivning. Det känns bra, att som medlem i 
detta ordenssällskap, ha fått så många nya vänner.
Efter bordsritualen får vi gå till en uppdukad kaffe-buffé och häm-
ta en kopp och sätta oss fritt vid soffor och småbord. En nyordning 
som vi prövat ett par gånger och som fallit väl ut. Mästarbordets 
blommor överlämnas till Mats Berg som med kort varsel ryckt 
in som IL, då ordinarie tjänsteman blivit hastigt sjuk. Slutligen 

Lindholm och Henrik Qvarnlöf höll tacktalet från recipienderna. 
Något som kändes naturligt för dem eftersom de har hållit ihop 
sen barnsben! Dom hoppades att även få fortsätta sin vandring 
inom Bifrost tillsammans, även med de övriga medrecipienderna. 
Slutligen får vi tacka vår Munskänk Thomas Börjeson som med 
hjälp av ett antal bröder återigen fick allt att fungera med allt som 
det innebär!

RJn.

Bakre raden M Johan Axelsson omgiven av Ordens Direktorium.
Främre raden recipienderna i Grad I

återstår bara att tacka den förnämliga stab av Norhild-systrar – 
Helén Andersson, Yvonne Eriksson, Renée Granberg och Lilian 
Johansson som bidragit till att vårt munskänkeri kunnat närvara 
vid gradgivning och måltid. Urban Johansson fullgör sitt heders-
uppdrag genom att överlämna den traditionella röda rosen till var 
och en i staben.
Åter har vi bevistat en härlig logekväll.

/Ingvar Folckner, t.f. referent/

Jens Berg, 
LM Urban 
Johansson 
och Lars 
Molin

Bengt-Inge Larsson, LM Urban 
Johansson

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 29 april 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 49
Recipiender: Kent Svensson, Stefan Matsson, Sture Kanth
Gäster: M Ken Stenman, Christer Bricer, Kjell Karlsson, Roger 
Terzén, Sven Kristiansson, Claes Engberg, Günter Müller, Roy H 
Nilsson 17 Grimner

Äntligen fredag och dags att svida om till svart kostym, vit skjorta 
och så knyter jag en fransk knut på slipsen ser till att skorna skiner 
lite extra. Intendenten har som vanligt dukat upp till gradgivning 
på ett föredömligt sätt. Gradgivningen inleds med en tyst stund 
för broder Kenth Ackrell som avlidit. Våra gäster från 17 Grim-
ner hälsas välkomna. Gradgivningen flyter på, stämningsfullt och 
högtidligt med Kenneth Drott som tj. Mästare som om han inte 
gjort annat, då vår M Urban Johansson har förhinder. Under or-
det fritt delas ett bifrost-standar ut till Br Oskarsson som har fyllt 
jämna år. Efter gradgivningen är det brödramåltid i vår festlokal i 
ordenshuset. Mu Anders Svensson presenterar kvällens meny. Vid 
kaffet är det fritt att mingla runt och söka upp nya bröder att prata 
med vid våra nya runda bord.
Talet till Orden hålls av Tommy Albinsson där han kopplar våra 
nio grader till hur Ordens skapare kan ha tänkt när man namngav 
dem, med frihet, fred och gemenskap människor emellan. Det vi 
gör eller bör göra emot varandra avspeglar sig i våra olika grader. 
Sedan avslöjar Tommy att han har sparat alla sina tal som han har 
hållit i Bifrost. Detta tal höll han första gången 1991 men med 
vissa justeringar så passar det i kväll igen.
 Talet till recipienderna håller M Kenneth Drott. Kenneth menar 
att kunskap är något vi förvärvar livet igenom och att Bifrost är en 
av dessa skolor. Med kunskap allena kommer vi troligen inte långt 
utan även att vi måste kunna använda våra känslor i ett balanserat 
liv. Att vi behöver något att tro på är inte helt oviktigt, eller så får 
vi göra som ”Malte Lindeman” uttryckte det: Tro på Robert Lind 
från Kramfors. Att vara intuitiva (svårt ord som används ofta i bi-
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    Faktaruta
Loge utan reception
Datum: Fredagen den 29 januari 2016
Antal besökare: 38

  Runheim Järfälla16

Vi skulle ha givit en Grad III men den recipiend som hade kallats 
kunde inte ställa upp så det blev att ändra till den fina loge utan 
reception, som kommer väl till pass vid sådana tillfällen. YL Lars 
Lundin kallade bröderna att taga plats i kapitelsalen. Denna grad-
sammanfattning är tillägnad vår Orden och har känslan för var 
och en som besöker våra logeaftnar.  Allt flöt enligt den upplagda 
ordningen för denna ritus. 
Till brödramåltiden hade alla 38 tagit plats för att avnjuta den goda 
maten. Talet till Orden hölls av Mästaren. Han uppmanade alla att 
verkligen försöka få några nya aspiranter att ta steget in i vår Or-
den redan till kommande gradgivning i Grad I den 19 februari, så 
att logen kan komma i balans igen. Vid kommande mästarmöte 
kan Mästaren inte närvara och inte heller FSM eller ASM p.g.a. 
utlandsresor. M vidtalade vårt allt i allo Nils Kolthoff som bor på 
lämpligt avstånd från platsen där mötet ska hållas, och han antog 
erbjudan att närvara. Talet till logen hölls av Bror Strandberg, som 
också knöt an till rekryteringen inom vår loge. När man inte har 

Logen 16 Runheim

Inbjuder till

Logen 16 Runheims 50-årsjubileum
lördagen den 19 november 2016

Högtidsloge kl 15.00. Jubileumsbankett kl. 18.00

Anmälningstid mellan 17 juni och 17 oktober 2016 på Ordens portal. 
Begränsat antal platser.

Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt installation
Datum: Fredagen 19 februari 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 49
Recipiender/faddrar: Joacim Lundin/Sune Ringström och Lars 
Lundin, Tomas Ringström/Lars Lundin och Sune Ringström, 
Lars-Erik Edlinger/Lars Hedman och Lars Sundh, Lennart 
Sjöblom/Lennart Lindström, Lars Backlund/Kjell Hestad och Mats 
Hestad.
Gäster: OM Hans Wallberg, SLM Per Dyberg, Peter Nienhuysen 
34 Runrike

Stående OM Hans Wallberg, M Karl-Gustav von Wicken
Sittande från vänster Lars-Erik Edlinger, Joacim Lundin, Len-
nart Sjöblom, Lars Backlund och Tomas Ringström

YL stötte staven i golvet och förkunnade för bröderna att ta plats 
i den smyckade kapitelsalen. Logens Dirigent hade fått förstärk-
ning av Christer Torgé. Efter att alla recipienderna hade avlagt tro-
hetseden, smyckades de med de insignier som tillhör graden. Vid 
ordet fritt kallade Mästaren fram dagens jubilar, Stig-G Björkman 
för att mottaga logens present, fri supé. Mästaren kallade fram 
faddrarna och överlämnade fadderbreven och nämnde vikten av 
att vägleda de nya bröderna efter bästa förmåga. 
Mästaren förkunnade för bröderna att det gångna årets verksamhet 
var avslutat. Han tackade hela direktoriet för ett fint arbete under 
2015. FSM tackade Mästaren för det gångna året och överräckte 
en blomsteruppsättning. OM Hans Wallberg tackade Mästaren på 
Ordens vägnar för det arbete som nedlagts och förkunnade att han 
även 2016 ska leda och fördela logens arbete. Mästaren kallade 
så fram Mats Hjulström som utträder ur direktoriet efter många 
år som bl. a. IL och sedermera som ersättare för nämnda uppgift. 
Nya i det kommande direktoriet är följande. Lennart Lindström 
FV, Lars Hedman ers. IL Kettil Saxlund ers. YL samt Johan Jo-
hansson ers. AV. Mästaren meddelade att jubileumskommittén 
har möte varje månad. Mycket är gjort men mycket återstår. Vid 
brödramåltiden hölls talet till Orden av OM Hans Wallberg som 
framhöll vikten av att försöka föryngra vår brödraskara inom 
Orden. På närvarolistan i medlemsportalen fanns inte några reci-
piender uppsatta, då tänkte han att ännu en loge utan nya bröder 
men fick se att vi hade fem nya, blev glad och förnöjd. Han erin-
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rade om Rikstinget i Uppsala där logen Odinsal är arrangör. Han 
prisade det tjänstgörande direktoriet för deras insats och tyckte 
mycket om att besöka Runheim. Talet till recipienderna hölls av 
logens Mästare med en uppmaning till faddrarna att ta med sina 
fadderbarn på gradgivningar runt om i närheten, så att de kan ta 
del av den vackra och innehållsrika Grad I som de nyss har upp-
levt. Tacktalet hölls av Tomas Ringström som tackade alla för fin 
samvaro. Till kaffet var det så dags för det sedvanliga lotteriet där 
vinster och nitlotter inte är jämställt men alla var glada och de som 
vunnit var ändå gladare. Vi alla skildes med förhoppning att snart 
träffas igen. 

Faktaruta
Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 18 mars 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 38
Recipiender: Ulf Persson, Åke Ahlgren 16 Runheim, Benny 
Högling, Andreas Melin 27 Odinsal
Gäster: OR Tom Stjernschantz, SLM Björn Torstenius Heimdal, M 
Tomas Hellsten, Lennart Eriksson 27 Odinsal, Ulf Söderqvist 
4 Valhall

Fyra glada Mästare Fr. v. M. Tomas Hellsten 27 Odinsal. SLM 
Björn Torstenius Heimdal, OR Tom Stjernschantz 5 Åsagård och  
M Karl-Gustav von Wicken 16 Runheim.

I den stundande skymningen samlades bröder från Runheim, Åsa-
gård, Odinsal samt Valhall för att hedra dagen recipiender. De fyra 
recipienderna fick ta del av ritus. Samtliga fick sin Grad V som de 
bär med stolthet. Vid ordet fritt omtalade M att i veckan fyllde As-
tor Baldesten 85 år och logen uppvaktade med blommor. Fram till 
Mästarbordet kallades Lars-Erik Eriksson för att mottaga logens 
gåva för att han idag fyller 80 år. Mästaren har från Astor Balde-
sten fått en vädjan om vi kan vara flaggvakter vid ett cykellopp i 
maj månad. Tommy Jerräng är logens kontaktman. Behovet är 6-8 
st. Odinsals Mästare Tomas Hellsten erinrade om det stundande 
Rikstinget. Han önskade oss alla hjärtligt välkomna till Uppsala 
den 22-24 april. SLM Björn Torstenius omtalade att SL Heimdal 
ger Grad VII i slutet av april hos 13 Torkild Södertälje.
Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av SLM Björn Torstenius 
som tog upp det stoppade tecknande av Bifrostbågen. Den kommer 
att finnas kvar men inte i den form som vi har haft den under 40 år. 
Han vädjade till samtliga innehavare att efterskänka sina andelar 
till en kommande fond. Det finns två andra alternativ men de är inte 
att föredra. Talet till logerna samt recipienderna hölls av M Karl-
G von Wicken. Han talade om troheten som har ett brett omfång, 
om att trohet kan man definiera på olika sätt. Tacktalet från reci-
pienderna hölls av Ulf Persson som från början undrade vad han 
hade gett sig in på. Efter ett par grader hade han förstått innebör-
den med Ordens tankebygge. Mästarbordets blommor tilldelades 
Hans Hellström som var närvarade efter en lång tids sjukdom, det 
värmde våra sinnen. Dagen stora bukett blommor överlämnades 
till födelsedagsbrodern Lars-Erik Eriksson med ett fyrfaldigt leve. 
Efter att ha brutit taffeln vidtog kaffe och det sedvanliga lotteriet Forts. på sidan 36

frostsammanhang) är något vi måste vara på vår väg till Visheten.
Recipiendrenas tal hålls av Sture Kanth. Han tackar för en fin kväll 
och för den vänlighet som visats dem.  Sture säger att han fått till 
sig definitionen på kunskap och att det är det som är kvar när man 
har glömt bort vad man har lärt sig. IL Tommas Manfred påminner 
recipienderna att nu har de möjligheten att bjuda med sig vänner 
till logen som kan bli nya bröder. M Ken Stenman säger att det är 
intressant och lärorikt att besöka andra loger då men får inspiration 
och nya lärdommar. Speciellt tackar han Tommy för tipset att åter-
använda gamla tal. Det kan vara bra att ha i framtiden. 
Måltiden avslutas på sedvanligt sätt med att M Kenneth Drott de-
lar ut mästarbordets blommor till Tommy Albinsson för hans fina 
arbete i logen. Norhilds damer får varsin ros med kram som ett 
extra tack för den fina service dom gör bakom kulisserna i köket. 
Damerna för aftonen var Ewy Lindfors, Eva Kaunisaar och René 
Granberg.
Då var vårterminen 2016 avslutad och vi har sommarlov fram till 
september. Då avrundrar jag med att önska alla bröder en varm och 
solig sommar och väl mött i höst med flera trevliga logekvällar.

Vid tangentbordet som premiär referent Peter Jonsson

någon riktig gradgivning så får vi inte något nytt liv i verksam-
heten och ingen växtkraft. Vår medelålder i Runheim är 65,8 år 
i genomsnitt och det är alldeles för högt. Vi alla måste försöka få 
in lite yngre bröder för att säkerställa återväxten inom vår loge. 
Mästaren delade ut mästarbordets blommor till vår eminenta 
Munskänk Kjell Hestad för en genomgående förstklassig måltid. 
Till kaffet hölls det sedvanliga lotteriet med många som gick hem 
nöjda och belåtna med sin vinst. Alla vi andra var nöjda att få 
en trevlig stund tillsammans och lovade sluta upp vid kommande 
gradgivningar.

Från vänster stående 
M. Tomas Hellsten 

27 Odinsal, M Karl-
Gustav von Wicken, 

16 Runheim
Sittande fr. v. Andreas 
Melin 27 Odinsal, Ulf 
Persson 16 Runheim, 

Benny Högling 27 
Odinsal, Åke Ahlgren 

16 Runheim

Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Tisdagen den 26 april 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 38
Recipiend: Charlie Larsson
Gäst: Ulf Söderqvist 4 Valhall

Recipienden 
Charlie Larsson 
tillsammans med 

Mästaren

Logens fjärde 
gradgivning var 
just Grad IV. 
Vid minglet före 
gradgivningen 
hade bröderna 
hjälpt I att skruda 
kapitelsalen i vå-
rens gröna färg. 
Så kom det stora intåget i kapitelsalen där alla bröder följde den 
ensamma recipienden på vägen mot graden. Vid ordet fritt kallade 
Mästaren fram Willy Eder för att mottaga logens hyllning med fri 
supé för den jubilerande brodern. Insamlingen gick till damlogen 
Modgunn som fick ett välkommet tillskott.

Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av M Karl-Gustav von 
Wicken som avlade rapport från Rikstinget, samt om den vikande 
tillströmningen av nya bröder och att vi under en rad av år minskar 
i antal. Vi blir alla äldre och det är en bidragande orsak. Talet till 
logen och recipienden hölls av Bror Strandberg som kom in på hur 
viktig Grad IV är, där man om man är begåvad till och med kan 
bli Mästare. Den viktiga brödravården har tagits upp igen efter att 
vilat under ett antal år. Redan år 2005 hade dåvarande SLM kall-
lat alla LM till ett Mästarmöte där en av huvudpunkterna var just 
brödravård. Vår dåvarande M Lars Grönqvist hade i en skrivelse 
till logemötet som han inte själv kunde närvara vid, ombudet FSM 
Bror Strandberg fick läsa upp deklarationen hur han uppfattade att 
brödravård skulle bedrivas. Det var många som fick upp ögonen 
för att detta var en vinstgivande åtgärd. Det var det som myntade 
ordet runheimandan.

Mästarbordets blommor tilldelades Tommy Svensson för ett bra 
arbete med programinnehållet för de kommande 50 årsfestlighe-
terna den 19 november innevarande år.
Efter att IL hade brutit taffeln serverades kaffe och lotteri. Alla 
önskade varandra en skön och trivsam sommar.

Bror Strandberg



Referat från logernas.... forts. från sidan 35 Referat från logernas.... forts. från sidan 36

36 37 BIFROST   Bifrostordens medlemstidning nr 2   juni  2016 BIFROST   Bifrostordens medlemstidning nr 2   juni  2016      
  

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad och installation 
Datum: Fredagen den 12 februari 2016 
Antal besökare inkl. recipiender: 78 
Recipiender/faddrar: Johan Oskarsson/Anders Johannesson, 
Jonas Bengtsson/ Joakim Stenborg, Hans Anderstedt/Magnus 
Utterström, Thom Rannemalm/Börje Nyzell 
Gäst: OK Christer Smedh

  Grimner Oskarshamn17

Recipiender-
na flankerade 
av LM och 
OK från 
vänster LM 
Ken Stenman, 
Jonas Bengts-
son, Hans 
Anderstedt, 
Thom Ran-

nemalm, Johan Oskarsson, OK Christer Smedh. 

Brödrakedjan utökades med några nya länkar, då fyra nya brö-
der recipierade i Grad I. Vid ordet fritt överlämnade OK Ordens 
Veterantecken till Hans Zeno för 25 års medlemskap. LM Ken 
Stenman förärades Logernas Belöningstecken. Eftersom det även 
var ett slut på det gångna verksamhetsåret, så avtackade FSM Jo-
han Brundin LM Ken Stenman för hans insats för logen under det 
gångna året, samt överlämnade en blomsterbukett som ett bevis 
på uppskattning för det arbete som han lagt ner. 
OK återinstallerade Ken Stenman som M för Grimner under verk-
samhetsåret 2016. 
Johnny Engström begärde ordet och berättade att han hade en 
hemlighet att avslöja. Denna visade sig strax, när broder Johnny 
efter att kort ha lämnat kapitelsalen, återkom bärande på det som 
nu ska vara 17 Grimners nya mästarstol. Ett fantastiskt arbete i ek 
och med sits av skinn. Stolen som är specialbeställd, är ett bevis 
på ett otroligt finsnickeriarbete, och som efter kapitlets slut kunde 
beundras av bröderna.

 Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av OK Christer Smedh, i 
vilket han talade om Ordensdirektoriets verksamhet och om en del 
förändringar som kommer att ske i ansvarsfördelningen ut emot 
Ordens loger. LM höll talet till recipienderna med en genomgång 
av de olika gradbanden och tjänstetecknen. Jonas Bengtsson höll 
recipiendernas tacktal i vilket han bl.a. sade sig ha sett en del be-
kanta ansikten bland bröderna, men även många obekanta ansik-
ten vilka han nu såg fram emot att få lära känna närmare. 

I samband med sin återinstallation till M under logekapitlet så 
utsåg LM sitt nya direktorie. För att uppmärksamma detta under 
brödramåltiden, så kallade LM först fram de bröder som avgått ur 
direktoriet för att tacka dem för deras insats med varsin blombu-
kett. De avgående bröderna var Kjell Holm, Lars Brach och Mag-
nus Nimvall. De nya bröder som tagit plats i direktoriet nämligen 
Petter Sandstedt, Tomas A Gustavsson hyllades sedan på samma 
sätt. En tredje broder som valts in i logens direktorie, nämligen 
Göte Johansson, kunde tyvärr inte deltaga p.g.a. sjukdom.  Kväl-
len avslutades med lotteridragning. Samtliga vinnare såg märk-
bart belåtna ut när man hämtade sina vinster. 

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad 
Datum: Fredagen den 11 mars 2016 
Antal besökare inkl. recipiender: 70 
Recipiender: Roger M Nilsson, Martin Ståhl, Erik Svenson, 
Fredrik Tydén 
Gäster: Ingvar Oscarsson och Tommy Eriksson 28 Gondler 

LM med reci-
pienderna från 

vänster Erik 
Svenson, Roger 

M Nilsson, M 
Ken Stenman, 
Martin Ståhl, 

Fredrik Tydén

När många 
bröder samlas och stämningen är på topp, så kan ljudnivån i ”Gru-
van” i bland upplevas som besvärande hög, speciellt av oss lite 
äldre där hörseln inte längre är som i ungdomens dagar. Detta har 
Grimnerhusets fastighetskommitté försökt hitta en lösning på, och 
nu har man monterat ljudabsorbenter i taket samt kompletterat 
med div. textilier på golvet. Åtgärder som haft en positiv effekt. 
Detta var något som märktes när man samlades för att närvara vid 
gradgivning. 
Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av LM Ken Stenman, i 
vilket han gav en del information om logen och Ordens verksam-
het. Han berättade bl.a. om direktoriets beslut enligt den enkät 
som bröderna besvarat, om att bordsplacering vid måltiden skall 
gälla vid två tillfällen per säsong. LM höll även talet till recipien-
derna där välkomnade dem i sin nya grad, och talade sig varm för 
vänskapen i alla dess former. Erik Svenson höll tacktalet från re-
cipienderna där han kände att vänskapen han upplevde i logen be-
tydde mycket för honom, och att han fått många nya vänner inom 
brödraskaran. Gästerna Tommy Eriksson och Ingvar Oscarsson 
tackade båda för en fin gradgivning och en trevlig kväll och öns-
kade bröderna i sin fadderloge välkomna till Kalmar. Thommy 
Johansson och Per-Olof Kreutner hade båda fyllt jämna år och 
uppvaktades med blombukett och fyrfaldigt leve. Mästarbor-
dets blommor fördelades mellan Thomas A Gustafsson och Kjell 
Karlsson. Lotteridragning avslutade kvällen.

 Jan-Eric Carlsson 

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad 
Datum: Fredagen den 8 april 2016 
Antal besökare inkl. recipiender: 65 
Recipiender: Lars H Nilsson, Stig-Åke Nilsson, Anders Randow, 
Kent Andersson 

Från vänster Stig-Åke Nilsson, Kent Andersson, LM Ken 
Stenman, Lars H Nilsson, Anders Randow 
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    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt installation
Datum: Fredagen den 12 februari 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 62
Recipiender/faddrar: Patrik Lunde/Hans-Ove Lunde, Kristoffer 
Nielsen/Sten Svensson, Peter Wright/Sten Svensson.
Gäster: OSM Lars-Erik Furuskog, OH Jon Asp, SLM Thomas 
Johnsson Gotheim, M Gordon Hygreus 31 Rimfaxe, Mats Ahrling, 
Per Ekelöf och Tobias Billing 23 Forsete, Peter B Arvidsson och 
Jan Nilsson 33 Danheim

  Mjölner Eslöv18

Snöfritt och med lite vårkänning i luften. En bra inramning när 
bröderna samlades till gradgivning och mästarbyte. M Mats Hyl-
tén öppnade och förde logen enligt ritus då nya bröder intogs hög-
tidligen i vår varma krets. Sven Olsson uppmärksammades och 
gratulerades till sin nya Grad IX. Bo Persson 75 år, Arne Löfberg 
70 år och Sten Svensson 65 år uppvaktades med Ordens standar 
och blommor. Faddrarna fick motta fadderbrev och gåva. M Mats 
tackade för sig, och Sven-Erik Nilsson och undertecknad avtack-
ade honom med en vacker vas och blommor. 

OSM tog över föreställningen tillsammans med de uppvaktande 
bröderna. Mats ”kläddes av” och fick mottaga sitt ExM-tecken. 
OSM beordrade IL att framföra Sten Svensson varefter han hög-
tidligen installerades i sitt ämbete, som Mästare. I sitt inlednings-
tal tackade Sten för förtroendet, som han lovade att utföra efter 
bästa förmåga och talade om sina målsättningar, bland annat re-
kryteringen, som är en av hans käpphästar. 

Den delikata brödramåltiden avnjöts tillsammans med sorl med 
mycket hög decibelnivå. Talet till Orden framfördes av OSM 
Lars-Erik Furuskog, som bland annat påminde om årets Riksting 
i Uppsala. M Sten talade till logen och recipienderna och iklädde 
dom Bifrostnålen tillsamman med Hans-Ove Lunde, som uppläste 
fadderförsäkran. Peter Wright framförde de nya brödernas tacktal. 
Övriga tal var SLM Thomas Johnsson, som erinrade om Grad VI 
och mästarbyte i Jönköping. M Gordon Hygréus, ExM Mats Hyl-
tén och Sk Leif Bengtsson stod också på talarlistan. 
Mästarbordets blommor delades på tre. En röd ros till Sven Her-
mansson för vidarebefordran till hustrun Laila, Preses i Fjorgun, 
med en önskan om gott samarbete. En ros till Mu Sven-Åke 
Kristensson samt inte minst en ros till OSM Lars-Erik Furuskog. 
Vinstbordet var digert och innehöll bland annat många trevliga 
bokpriser. Många var dom lyckliga vinnarna.

Roland Carlström

Recipien-
derna 
Patrik 
Lunde, 
Kristoffer 
Nielsen 
och Peter 
Wright 
i mit-
ten. Till 

vänster och höger om dessa faddrarna Hans-Ove Lunde och M 
Sten Svensson

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad 
Datum: Fredagen den 11 mars 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 42
Recipiender: Glenn Danielsson, Jonas Sandh, Rolf Johansson, 
Robert Olsson   
Gäster: M Bengt Widén 23 Forsete, Lennart Juhlin 31 Rimfaxe

Det var pre-
miär för M 
Sten Svensson 
att tillsammans 
med sitt direk-
torium föra gradgivningen. På några platser tjänstgjorde ersät-
tarna. Undertecknad fick förtroendet att tjänstgöra som S, Stellan 
Linder som YL, Gärt Hall som D och slutligen Göran Nilsson 
som I. Det blev en mycket bra genomförd ritus och recipienderna 
förärades gradens insignier. Göran Nilsson som nyligen upptagits 
i Grad VI hyllades på sedvanligt sätt. M Sten informerade från 
mästarmötet föregående helg i Karlstad. 
Vid vår brödramåltid njöt vi alla av god mat, sång och tal. Talet till 
Orden höll M Bengt Widén som berättade och reflekterade med 
en beskrivning vad som händer vid ett mästarmöte. Talet till logen 
och recipienderna höll undertecknad med tankar om hur vänskap 
skall vårdas. Recipiendernas tal höll Glenn Danielsson, som re-
flekterande om känslan kring vänskapen och tackade tillsammans 

Från vänster 
Rolf Johans-

son, Jonas 
Sandh, Glenn 

Danielsson, 
Robert Olsson
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27 Odinsal och Fensala levererade ett strålande Riksting i Uppsala!
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Rikstinget 22-24 april 2016 i Uppsala
Det har kommit in många bilder och skrivet material om 
Rikstinget till redaktören från flera bröder och systrar. Vår 
nya OSMs, Patrick G Lundeberg, hela tal vid banketten finns 
att läsa.   BDRs ExP Gunilla Starck Hansen har vänligt bi-
dragit med personalia om stipendiaterna. Mikael Sjölander, 
27 Odinsal, har skrivit ett personligt kåseri om sina intryck 
från helgen. OM Hans Wallberg har delat med sig av sina 
tankar och upplevelser inför och under Rikstinget (Se OM 
har ordet). Allt detta gör att jag kan luta mig tillbaka och 
koncentrera mig på faktauppgifterna. Tack alla ni nämnda 
eller onämnda för era bidrag.
Totalt besöktes Rikstinget av 465 personer, som deltog i 
minst en aktivitet under helgen.

Fredagen den 22 april Rikslogen Grad X
Referat finns på sidan 18 i tidningen.

Välkomstfesten
I välkomstfesten deltog 
117 personer, och flera 
som deltagit i andra ak-
tiviteter anslöt senare 
under kvällen. Delta-
garna umgicks och fick 
lyssna till en sångare 
som underhöll ur Frank 
Sinatras repertoar. 
Festen avslutades med 
dans.

Frank Sinatra-sångaren vid välkomstfesten

Lördagen den 23 april: Rikstinget
Lars-Erik 

Furuskog häl-
sar välkommen 

till Rikstinget

När Rikstinget 
samlades på 
lördagsförmid-
dagen hade 194 
bröder bänkat 
sig i Norrlands 
Nation. OSM 
Lars-Erik Furu-
skog höll ett välkomsttal med tillbakablick på 2015. Han 
tackade stockholmslogerna för ett väl genomfört Riksting. 
Hjälpverksamheten utgör numera en betydande del av vår 
verksamhet och vid olika sammanhang har det delats ut c:a 
400 000 kronor. En höstsoaré anordnades för andra gången 
i Örebro med mycket lyckat resultat.  
Det har blivit allt svårare att nå våra mål, men vi ska inte 
helt släppa taget på 4000 medlemmar och 40 loger till år 
2020. Vid senaste årsskiftet hamnade vi under 3000 med-
lemmar vilket får konsekvenser för både Orden och logerna. 
Vi måste vara rädda om våra bröder, försöka vända trenden, 
försöka värva nya medlemmar som kan få del av vår lära, 
och vi måste göra våra aktiviteter både inom som utanför 
logen attraktiva. 

Under året har nio av Rikslogens bröder avlidit, namnen läs-
tes upp och de hedrades med en tyst minut och vacker stilla 
orgelmusik.

Till att leda mötesförhandlingarna valdes ExOSM Karl-
Gunnar Roth. Karl-Gunnar påpekade att detta var hans 33:e 

ting och brukade skämta och säga till sina yngre 
bröder ”åk inte till Rikstinget för det kan bli en 
vana”. All formalia gick snabbt utan anmärk-
ningar vilket tyder på ett gott förarbete.

OC informerade om Bifrostbågen. Det finns 
ingen tanke från stiftelsen sida att bågen skall 
upphöra men förändras. De som har tagit ut sina 
medel har möjlighet att sätta in dem igen. OC 
kommer att skriva om detta i tidningen.

Valberedningen presenterade sina förslag till 
olika poster och styrelser som godkändes.
Årsavgiften till Orden blir oförändrad för 2017.

M i 3 Aroshus, Västerås, Pär Johnsson, informerade om 
nästa års Riksting. Inga motioner fanns att behandla men 
OSM uppmanade bröderna att komma med synpunkter och 
idéer. Tänk till om det är något till nästa år. Med dessa ord 
avslutade OSM årets Riksting. 

Högtidslogen
Efter en god lunch för 157 föranmälda bröder och lite vila 
förberedde vi oss för Högtidslogen. Många hade tagit fram 
fracken som med visst besvär skulle sättas på. Det var tur att 
en del av oss fick hjälp av sin dam med att knäppa knappar 
och hänga på ordensdekorationerna. Med viss spänning steg 
vi ombord på bussen som förde oss till Norrlands Nation. 
Vi visste att det skulle bli mästarbyte, men inte vad övrigt 
skulle ske. Högtidslogen besöktes av 231 herrar som i sina 
nyputsade skor och fina regalier tog plats i den vackra loka-
len. Värdlogens M Thomas Hellsten hälsade alla välkomna      

Efter intåg av Orden Höga Värdigheter och för sista gången 
med Lars-Erik Furuskog som OSM började en vacker och 
värdig Högtidsloge som inramades av orgelmusik. I sitt in-
ledningstal beskrev han Uppsala med stor respekt för sina 
gamla traditoner, och anor som finns i denna bygd. OSM 
tackade värdlogen för arrangemangen under dessa tre dagar. 

Så följde en rad utdelning av utmärkelser. Först Veteran-
tecken till ledamot som uppnått 25 års medlemskap, de är 
många men alla kan inte närvara. Då finns det möjlighet att 

få tecknet vid sin hemmaloge vid något högtidligt tillfälle. I 
dag fick 11 bröder sina VT.   

Orden FörtjänstTecken tilldelades sex bröder som genom 
särskilt intresserat och gagnerik arbete inom Orden gjort sig 
förtjänt av Ordens tacksamhet och erkänsla. Mottagarna var  
Patrick G Lundeberg 8 Manheim, Bo Friis 23 Forsete, 
Thommy Brännström 17 Grimner, Ewald Erickson 4 Val-
hall, Bo Handstedt 13 Torkild, Jörgen Steen 7 Junehus, 

OSM uppmanade Or-
dens Lagman att läsa 
upp förordningen för 
Ordens Excelsiorme-
dalj. Bo Löfgren läste 
med stor pondus och 
inlevelse. ”OSM kan 
till innehavare OEM ut-
nämna ledamot av Or-
den som genom särskil-
da betydelsefulla in-

Mottagarna av Veterantecken vid Högtidslogen

Ordens Förtjänsttecken tilldelades sex bröder 
(Namn se text från Högtidslogen)

OL Bo Löfgren ny innehavare av Ordens Excelsiormedalj 
tillsammans med nytillträdande (till vänster) och avgående 
OSM (till höger)
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satser för Orden gjort sig synnerligen förtjänt av Ordens 
tacksamhet och erkänsla.” Excelsiormedalj får innehas av 
ett begränsat antal ledamöter samtidigt, f.n. 21 bröder. När 
OSM uppmanade OL Bo Löfgren träda fram för att deko-
reras blev det ett stort sorl i lokalen och Bo blev mycket 
berörd. (Denna utmärkelse vet bara OSM om).

Ordförande i elektorsförsamlingen meddelade att nuvaran-
de OSM undanbett sig omval. Tommy Albinsson tackade 
honom för de nio åren i OD, därav sex år som OSM. ”Du 
har varit en beundransvärd profil med en djup och varm ut-
strålning.” De fyra Storlogemästarna överlämnade en gåva 
från hela bifrostsverige med ett stort lycka till. Även OD-
ledamöterna sällade sig till gratulanterna och överlämnade 
en gåva.

Tommy Albins-
son tillkännagav 
beslutet att välja 
Patrick G Lunde-
berg 8 Manheim 
till ny Ordens 
Styrande Mästa-
re. Under en hög-
tidlig ceremoni 
invigdes den nya 
OSM i sitt äm-
bete. Han instal-
lerade sedan sitt 
nya direktorium. 
Till nya i OD ut-
sågs Per Muran-
der som OSSM 
och Fredric Björk 
som OR. På sidan 
två i tidningen 
finns det nya OD.  
OSM utnämnde 
så Lars-Erik Fu-
ruskog till Ordens 
Hedersledamot.
 
Kommunfull-
mäktiges 2:e vice 
ordförande 
Magnus 
Åkerman.

Banketten
Till banketten var 400 personer anmälda, vilket var maxi-
malt antal. Vid middagen hölls fyra tal av värdlogens M 
Thomas Hellsten, kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 
Magnus Åkerman, OSM Patrick G Lundeberg och BDRs P 
Berit Olsson.

Vad var det Patrick sa?

Högtidstal hållet av tillträdande OSM vid 
Ordensbanketten 2016:
Preses i BifrostDamer-
nas Riksorganisation, 
Ordens Hedersledamö-
ter, bröder, systrar och 
kära gäster!

Först och främst vill jag 
givetvis tacka arrange-
rande logerna Odinsal 
och Fensala för en väl 
ordnad Rikstingshelg!

Rikstinget är för Orden 
ett viktigt tillfälle, där 
beslut om framtiden tas 
ihop med ett högtidligt 
bevarande av våra fina 
traditioner. Varje Rikstings-helg är speciell, men för min 
och Bifrostordens del är detta ”Ting” anmärkningsvärt 
speciellt.
Bifrostorden har idag fått en ny Ordens Styrande Mästare 
och mitt namn är Patrick Gustav Lundeberg. Jag blir såle-
des den sjunde OSM som vi säger i dagligt tal i Bifrostor-
den. Ni kan kalla mig ”sjuan” om ni vill, därför ”femman” 
och ”sexan” är här ikväll. Den femte Styrande Mästaren 
var Karl-Gunnar Roth, och ”sexan” Lars-Erik Furuskog. 
Dessa bröder vill jag med varmt hjärta tacka för många 
och långa samtal under åren härförinnan fram till den här 
dagen när jag står här framför er – iklädd mitt nya ämbete.
Vad Lars-Erik eller Lasse som vi gärna kallar honom har 
gjort för Bifrostorden under de senaste sex åren är mycket. 
Om jag skulle lista alla beslut som Lasse tagit under åren 
till Ordens nytta och brödernas gagn och välfärd så skulle 
vi få in desserten runt 22.00…på måndag! Så det besparar 
jag er. Men med detta vill jag personligen önska dig Lasse; 
god hälsa, lycka och välgång. Din gärning har varit bety-
dande och viktig – glöm aldrig det!

Men åter till mitt nya uppdrag: Uppgiften kan tyckas över-
mäktig att hålla ihop en verksamhet med 33 grundloger, 4 
storloger och en Riksloge spridd över en stor del av Sverige. 
Till detta att bevara ett arv sedan 1925 med all dess historia 
till idag. Och handen på hjärtat; hur mycket 1925 andas 
följande frågeställningar gällande Varumärkesregistering, 
önskemål om logemötesbokningar i en App, PUL, utgiv-
ningsbevis för databaser, ansvar för utgivning av periodisk 
tidskrift osv. osv.

Dessa frågor är bland många andra vi måste hantera för att 
tillse att vår Orden i viss mån anpassar sig till vår omvärld 
och nutid. Klarar vi även detta så kommer också vår Orden 
att finnas i oöverskådlig tid framöver och det är givetvis 
vår strävan. För att jag ens tillnärmelsevis ska kunna få 
tillräcklig ro att veta hur jag ska ta mig an detta uppdrag 

så leds och drivs jag av min övertygelse. Min övertygelse är 
att Bifrostorden har ett berättigande hos män i det svenska 
samhället 2016! Och för att beskriva min syn, på ett vad jag 
tror, är ett sunt ledarskap för Bifrostorden 
Så låt mig citera en fransk poet som en gång skrev: ”Om du 
vill bygga ett skepp ska du inte kalla samman människor för 
att forsla virke eller tillverka redskap. Din viktigaste uppgift 
är inte att delegera uppgifter eller fördela arbetet, utan att 
väcka deras längtan efter det stora öppna havet.” Om vi nu 
håller i metaforen med längtan efter det stora öppna havet.
Skulle vi i vår värld kunna omvandla detta till en längtan till 
det stora brödrasällskapet som en fristad där vi kan växa 
och förkovras. I praktiken innebär det att vi då har en ge-
mensam målsättning klar för oss. Det blir lika klart att allt 
arbete och alla uppgifter ska syfta och leda till vårt gemen-
samma mål. Ingenting är obetydligt som har med vår Orden 
att göra. Däremot ska vi vara klarsynta och fokuserade så vi 
inte lägger ner mycken möda på frågor som faktiskt inte hör 
hemma i vårt arbete. Denna utmaning behöver vi hjälpas åt 
med, av respekt och med respekt.

Bifrost ska sprida ljus där mörker är!
Patrick G Lundeberg, OSM

OM Hans Wallberg utbringade den första skålen och häl-
sade välkommen till banketten. Han läste upp ett brev från 
Carl XVI Gustaf med välgångsönskningar till Orden. 
Det var många ungdomar som skötte servering mm och såg 
till att allt fungerade på ett mycket bra sätt. Allt annat som 
transporter, bordsplacering osv. var mycket välplanerat av 
värdlogerna.

Stipendiaterna
BDRs ExP Gunilla Starck Hansen, ExOSM Lasse Furuskog 
och OC Thommy Brännström presenterade stipendiaterna 
resp. delade ut prisen.

Från Fred Norinders stiftelse delades ut ett anslag till barn-
kardiologen Annika Öhman, som forskar särskilt för ett av 
de mest komplicerade och svårbehandlade hjärtfelen hos 
barn. Annika bedriver sin forskning från Akademiska barn-
sjukhuset i Uppsala och från Drottning Silvias barnsjukhus 
i Göteborg. Hon berättade lite om sitt arbete innan diplom 

och prissumman 
100 000 kr överläm-
nades.

Från Ruby och Lars 
Ullmans stiftelse 
delades det s.k. Bi-
frostpriset ut till två 
stipendiater.
En av stipendiaterna 
var Mikael Lind-
gren, 23 år, från 
Gävle, som spelar 
violin. Han har ut-
bildning från Sve-
riges två ledande 
musikgymnasier, 
Musikkonservatoriet i Falun och Lilla Akademien i Stock-
holm. Studerar nu på Musikhögskolans Kammarmusikut-
bildning i Stockholm, och kommer nästa läsår att läsa via 
utbytesprogram i Schweiz.

Nästa stipendiat var Olof Wallner, 21 år, från Uppsala, som 
spelar piano. Olof har studerat vid Uppsala Musikklasser 
och Lilla Akademien, och läser nu Kandidatprogrammet 
Piano vid Kungliga Musikhögskolan.

Båda stipendiaterna har visat prov på sitt kunnande i många 
olika sammanhang. De erhöll 25 000 kr vardera. Därefter 
underhöll de bankettdeltagarna med musikstycken, som 
verkligen visade att de gjort skäl för sina stipendier.

Överlämnande av budkavlar
Värdlogernas Mästare Thomas Hellsten, Odinsal, och Pre-
ses Jessica Lindkvist, Fensala, överlämnade budkavlarna 
till nästa års värdloger för Riksting resp. Riksmöte. Mot-
tagare var Mästare Pär Johnsson, 3 Aroshus, Västerås, och 
Ewa Eriksson, Aelforna, Eskilstuna. De hälsade välkomna 
till Västerås i början av maj 2017. Västerås har (ännu) inte 
någon damloge, men systrarna i Eskilstuna ställer upp som 
värdloge, och har redan börjat sitt samarbete med herrlogen 
i Västerås.

Sedvanligt avslutades kvällen med dans och mingel.

Ny ExOSM Lasse 
Furuskog, till-
lika OHL, och ny 
OSM Patrick G 
Lundeberg

BDRs P Berit Olsson tackar de båda värdlogernas ledare
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Söndagen den 24 april Stadsvandring 
Trots kyliga vindar så slöt ett 30-tal damer och herrar upp på 
förmiddagen för stadsvandringen. De två guiderna visade på 
kända och okända platser i de centrala delarna av Uppsala. 
Några byggnader som passerades på turen var domkyrkan, 
Gustavianum och rester av ett gammalt franciskanerkloster. 

Jan Svensson med någon hjälp av Gun Svensson

Sammanfattning av Rikstinget 
i Uppsala 2016 av Mikael Sjölander, 27 Odinsal

Bakgrund
Mer än ett år innan Rikstinget skulle gå av stapeln börjar vi 
förberedelserna vilka inledningsvis består i att konstituera 
oss. Vi var snabbt överens om att det som kan göras omedel-
bart skall göras omedelbart. Sista veckorna behövs för att lösa 
sena ändringar och annat oförutsett. I stort har detta fungerat 
och vi har fått en hel del beröm för helgens arrangemang. 
Dock har vi förstått att inte alla fick en bra servering. Själv 
har jag ingått i styrgruppen och antagligen gjort minst av alla, 
men haft bra koll på vad alla andra gör. Väldigt många systrar 
och bröder har bidragit med mycket handlingskraft och tan-
keskärpa, det är vi mycket tacksamma för.

Fredag Get Together Party och Riksloge
Jag hade den stora äran att bli kallad att mottaga Ordens Grad 
X, sällan har jag väl blivit så glad över att få ”spendera 2500 
kr på något som varken kunde ätas eller köras” som jag vill 
minnas att jag sa i recipiendernas tacktal. Jag är av förklarliga 
skäl förhindrad att berätta om vad som hände under kvällen. 
Jag kan dock säga att lokalerna som var gradens inramning, 
kändes mycket genuina och bidrog till den fina stämningen 
tillsammans med Rikslogens samlade ledamöter, både under 
ritus, och den efterföljande brödramåltiden. Efter avslutad 
måltid hann jag ta mig till platsen för get together partyt och 
där försäkra mig om att även de var nöjda med kvällen, med 
mat, underhållning och samkväm.

Lördag Riksting
Upp i ottan för att hinna till Riksting. Väl planerat kom brö-
derna snabbt på plats och årsmötet kunde börja. Stor lokal 
och många människor kräver att mikrofon används. 
Skojigt att se att en del ändå tror sig kunna nå ut utan 
mikrofon. Därefter snabbt hem, för lunch och ombyte, 
men de flesta av bröderna stannade och enligt uppgift 
fick en god lunch i bröders sällskap.

Högtidsloge
Högtidslogen skulle börja 14:30 med samling 14:00 för 
att alla ska hinna hamna på rätt plats. Jag fick problem 
med parkering och blev lite sen så jag småsprang för 
att komma fram snabbt. Ett par kvarter därifrån möter 
jag Ordens ålderman som med bestämda steg är på väg 
åt andra hållet. Bengt ser lite dåligt så han hoppade till 
när han kände igen min röst och jag frågade. Vart är du 
på väg? Bussen var försenad, sa han, inte så lite förargad. Så 
när jag äntligen kom ner på stan är klockan så mycket att jag 

inser att Högtidslogen börjat. Jag tänkte därför åka hem och 
vänta tills banketten börjar. Ja, logen börjar 14:30 sa jag, så 
nog ska vi hinna även om vi säkert blir sist in. Vi tog oss raskt 
de två kvarteren till Norrlands nation och hann precis! Vi satt 
sedan förväntansfulla och spekulerade i vilka som skulle bli 
nya i Ordens Direktoriet. Trots att in och uttåg gick i det när-
maste perfekt och Högtidslogen flöt på utan problem, kändes 
den aningen lång, men antagligen inte så mycket att göra åt.
Efter uttåg visste jag att nu var det bråttom för mig, jag måste 
hinna hem dra på mig frack och knyta rosett, som ju aldrig 
går smärtfritt när man skall skynda sig. Sonen stod och vän-
tade med bilen framkörd för att skjutsa mig och Britt till Ban-
ketten. 

Banketten 
Minglet blev intensivt och som vanligt hinner man inte pra-
ta med alla man vill prata med. Sorlet var högt och minerna 
glada när jag som bordsvärd gick upp till den dukade salen 
aningen tidigare för att se till att alla bordplaceringar var på 
rätt plats och dukningen under kontroll. Trevliga bordsgran-
nar gjorde att middagen blev minnesvärd, detta trots att det 
var lite trassel med serveringen. Kommunens representant 
Magnus Åkerman som är känd i Uppsala inte bara för sin 
magnifika mustasch utan även för sitt politiska arbete, höll 
ett trevligt tal som direkt satte stämningen. Under kvällen 
hölls sedan ett antal trevliga och fyndiga tal av flera av hon-
nörsbordets gäster. Stipendier utdelades till två musikbegå-
vade virtuoser. När de skulle visa oss hur duktiga de var fick 
vi höra prov på hur många toner det är möjligt att ta per tids-
enhet. Väldigt duktigt men lite svårsmält. Efter att ha pratat 
med den ena av stipendiaterna visste jag att de tillsammans 
skulle framföra ett stycke av mer traditionell art. Då var alla 
med på noterna och applåderade ivrigt. Det tredje priset de-
lades ut för att stödja en ung forskares arbete kring att redan 
innan födelsen kunna korrigera missbildningar på barn. Ef-
ter detta dukades det snabbt av och ett band började spela så 
att den danssugne fick sitt lystmäte. I drinkbaren serverade 
min son och han sa i efterhand att alla i baren tyckte att kväl-
lens gäster var ovanligt trevliga, och att det tidigare dricks-
rekordet slogs med råge. Trevlig och mycket dricks kan nog 
vara synonymer i en fattig students öron.

Mikael Sjölander

Honnörsbordets gäster vid banketten. Eriksson, Aelforna, 
P Jessica Lindkvist, Fensala, M Pär Johnsson, 3 Aroshus, 
och M Thomas Hellsten, 27 Odinsal.

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

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 8 april 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 45
Recipiender: Mikael Karlsson, Thomas Karlsson, Öyvind 
Pedersen

I Skåne har de varma sköna dagarna i mars förbytts till typiskt 
nyckfullt aprilväder. Men, det är ju lite så det är här i livet. Ibland 
är stunderna grå, ibland soliga. Just den här kvällen när 18 Mjöl-
ner hade sitt logesammanträde var en av de soliga. Speciellt gläd-
jande var att nio bröder, som inte har graden slöt upp och lärde 
känna varandra i gott sällskap av logevärden Jörgen Cefa, medan 
gradgivningsceremonin pågick i kapitelsalen.
Det var en mycket stämningsfull och välregisserad ceremoni vi 
bröder fick uppleva. Sten Svensson ledde ritus förtjänstfullt. När 
ordet var fritt berättade Mästaren lite om den alkohol- och drog-
policy som tagits fram av FSM Bjarne Sjöbeck. Policyns syfte är 
att vi dels skall få riktlinjer för vad som kan anses vara förenligt 
med vår brödrasamvaro, dels kunna fånga upp de som har pro-
blem och på bästa sätt försöka hjälpa dem.
Sedan kallade M fram Lennart Olsson som uppmärksammades för 
att ha erhållit Grad VII i storlogen i Karlskrona. Christer Thun-
berg förärades standar med anledning av sin 60-årsdag.
Efter dessa högtidligheter samlades bröderna till brödramåltid. 
Som sig bör var stämningen uppsluppen med god mat, sång och 
muntert umgänge. Mästaren berättade inlevelsefullt om lite av det 
som finns att läsa i Eddan om Mimers brunn som var kunskapens 
och vishetens källa.  Han förklarade att de sju färgerna i våra olika 
grader symboliserar Bifrost, regnbågen som ledde från jorden 
till himlen och slutade i Asgård vid Yggdrasil varunder Mimers 
brunn fanns. Thomas Karlsson höll tal och tackade å recipiender-
nas vägnar för att de upptagits i graden. Christer Thunberg fick 
blommor med anledning av sin 60-årsdag och Bengt Nilsson väl-
komnades tillbaka efter sin operation, även han med blommor. 
Bent Bach Holst stod för kvällens föredrag som handlade om en 
resa han hade gjort till Kina. Speciellt intressant var att resan hade 
företagits för ett 20-tal år sedan och att vi fick se ett Kina i bilder 
som det såg ut, innan de stora förändringarna kom. Ett mycket 
intressant föredrag. 
Kvällen avslutades med ett lotteri med många fina vinster. Nu 
ser vi fram emot vår klubbafton den 29 april där vi har bjudit in 
herr-och damlogerna i Skåne. Det kommer med all säkerhet bli en 
mycket lyckad tillställning med god mat och underhållning!

Johny Johansson

med Jonas, Rolf och Robert för sina upptagningar i graden. Kväl-
lens föredragshållare Per-Olof Grimbäck berättade om sitt yrke 
inom Volvo Construction Equipment i Braås. I Braås tillverkar 
Volvo sina dumprar. Per-Olofs karriär började i Eslöv på Åker-
mans 1976. Vi fick en god inblick i företagets historia och ut-
veckling från sent 1800 tal till nedläggningen 1999. Åkermans var 
Sveriges största grävmaskintillverkare under efterkrigstiden. Per-
Olof fick mästarbordets ena bukett, den andra förärades Gärt Hall. 
En lottdragning avslutade vår fina kväll i vänskapens förtecken. 

Mats Hyltén

    Faktaruta
Loge utan reception samt installation och parentation
Datum: Onsdagen den 11 februari 2016
Antal besökare: 30
Gäst: OSSM Patrick G Lundeberg

  Gagnrad Borlänge19

Avgående M Åke Lars-
son överlämnar mäs-
tareklubban till Allan 

Löwenhamn under över-
inseende av OSSM.

Onsdagskvällen började 
med årsmöte där Mikael 
Prenler säkert och effek-
tivt lotsade oss igenom 
årsmötesförhandlingar-
na. Efter årsmötet gjordes ett kort avbrott för iordningställande 
av kapitelsalen. M Åke Larsson ledde en mycket stämningsfull 
parentation över de under verksamhetsåret bortgångna bröderna 
Gunnar Bäckbro och Harry Nilsson. Parentationen följdes av en 
stunds lugn före loge utan reception och mästarinstallation.
Avgående Mästare Åke Larsson tackades av Allan Löwenhamn 
för det förtjänstfulla arbete han lagt ned under sina år som Mästa-
re. OSSM installerade Allan Löwenhamn som Mästare för 2016. 
OSSM delade ut Logernas Hederstecken till Thomas Hagberg och 
Logernas Belöningstecken till Lars Bylund och Mikael Prenler.
I sitt tal till Orden uppehöll sig OSSM Patrick G Lundeberg vid 
de nya möjligheter som ett nytt år innebär samt Ordens väg in i 
nutiden och framtiden. OSSM framhöll även vikten av att se och 
lyssna, ge och ta samt framför allt att ta hand om varandra. Ny-
installerade Mästaren Allan Löwenhamn uppehöll sig i sitt tal till 
logen vid sina visioner för framtiden för vår loge.
 Logesammanträdet besöktes av Gagnrads samtliga ExM sedan 
1994 förutom Hans Wahlberg som tyvärr hade förhinder att när-
vara. Brödramåltiden i gemytlig samvaro i italienska tecken be-
träffande såväl mat 
som vin.

Främre raden ExM 
Lennart Thorsell 
1994-1997, LM Allan 
Löwenhamn 2016-, 
ExM Hans-Olov Wie-
weg 1998-2000,
Bakre raden ExM Åke 
Ekstam 2009-2012, 
OSSM Patrick G 
Lundeberg, ExM Åke 
Larsson 2013-2015

    Faktaruta
Grad V: Trohetens Grad 
Datum: Onsdagen den 9 mars 2016 
Antal besökare inkl. recipiender: 20
Recipiender: Göran Dalestedt, Mikael Prenler

OSM-fonden – När Du vill hylla en broder
Plusgiro 19 99 71-3 

(kontakta Ordenskansliet Tel: 08-640 21 23)
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LM Allan Löwen-
hamn flankerad av 
till vänster Mikael 
Prenler och 
Göran Dalested

M Allan Löwen-
hamn började med 
att sprida förvirring 
då han öppnade en 
loge i Ordens fem-

tonde grad. Tjänstgörande bröder började bläddra i ritusböckerna, 
undrande om M fått med sig något nytt från mästarmötet i Karlstad, 
som han inte informerat om. Efter en kort stund av undran genom-
fördes en mycket stämningsfull gradgivning i Grad V. Kvällens re-
cipiender har följts åt allt sedan inträdet i Grad I. Mikael Prenler har 
som Munskänk fört brödramåltiden till nya höjder. Göran Dalestedt 
tjänstgör förtjänstfullt som ersättare för Förste Väktare.
 M framhöll i sitt tal till loge och recipiender vikten av att man är 
trogen sina ideal. Recipiendernas tal hölls av Mikael Prenler med 
välfunna kompletteringar av Göran Dalestedt.
Vi ”gamla” Gagnradsbröder noterar med glädje och tacksamhet att 
ett antal bröder med lägre grader troget deltar i brödramåltiderna

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad 
Datum: Onsdagen den 11 maj 2016 
Antal besökare inkl. recipiender: 21
Recipiender: Peter Matsson och Robert Östberg

LM Allan Löwen-
hamn omgiven av 

fr v Peter Mats-
son och Robert 

Östberg

Bröderna hade 
slitit sig från vår-
sysslorna och sökt 
sig till ordenslo-
kalen. De båda 

kallade bröderna hade hörsammat Mästarens kallelse att recipiera 
till Grad IV. Trots stort manfall bland tjänstgörande bröder med er-
sättare och dubblering på flera poster genomfördes en stämningsfull 
gradgivning. Därefter vidtog en både stämningsfull och glad brö-
dramåltid. När vi samlades till sammankomsten saknades en viktig 
funktion för genomförandet, vår trogna serveringshjälp. Fredrik 
Sundell, innehavare av Grad III, tog sig med den äran an uppdra-
get att förse församlade bröder med såväl mat som dryck. M Allan 
Löwenhamn framhöll i sitt tal till recipienderna att hoppet är en 
kraft som kan försätta berg och uppmanade dem och övriga bröder 
att göra som grodan: leva på hoppet. Recipiendernas tacktal fram-
fördes av Robert Östberg, som framhöll att han har hoppet att få 
fortsätta sin vandring inom Orden och tackade för att han äntligen 
fått ”bredband”   

Åke Danielsson

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad och installation
Datum: Fredagen den 26 februari 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 42
Recipienter/faddrar: Thomas Lund/Rolf Hurtig, Jonas Wigert/
Bengt Christiansson, Mikael Berntsson/Bengt Christiansson, 
Magnus Christiansson/Lars Andersson, Jonas Andersson/Bengt 
Christiansson, Olle Nordberg/Jerrie Cederberg
Gäst: Magnus Carlsson, 32 Runrike

  Vesthav Göteborg20

Recipiender från 
vänster Thomas 

Lund, Magnus 
Christiansson, 

M Rolf Hackzell, 
Mikael Berntsson, 
Jonas Wigert, Olle 

Nordberg, Jonas 
Andersson

I vintermånaden 
februari träffades Vesthavsbröderna för gradgivning och återin-
stallation av vår M för sjunde året i följd, Rolf Hackzell. Grad-
givningen startade med att vi höll en tyst minut för vår brustna 
länk Gotthard Segerbom, som begravdes tidigare på dagen. En 
fin gradgivning där det blev lite trångt på golvet med alla nya 
bröder. Återinstallationen av vår M gjordes av vår ”egen” OM 
Hans Wallberg, som fick rycka in då OH Jon Asp fick förhinder. 
M meddelade efter installationen det nya direktoriet och ersättare. 
Vi hälsar tre nya bröder till direktoriet, Kenneth Vejdebring ers. S, 
Einar Nagel ers. I, samt Ulrik Börlin ers. IL. 
Till brödramåltiden hördes skönsång och Rolf berättade vid sitt 
tal till logen att vår just begravda broder Gotthard deltagit i att 
ta fram det häfte vi sjunger från vid våra måltider. OM berätta-
de i talet till Orden de framtidsvisioner som lagts och att vi till 
Rikstinget senare i vår kommer att få en ny OSM. Vem det blir är 
ännu för oss bröder utanför valkollegiet hemligt. 
Mästarebordets blommor gick till vår nästan alltid närvarande Jer-
rie Cederberg, som tack för alltid så goda insatser för Vesthav. 
Logen avslutades på sedvanligt sätt med lottdragning. Högsta vin-
sten gick till min bordsgranne Kjell Carlsson.

Morgan Carlsson

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 18 mars 2016 
Antal besökare inkl. recipiender: 44
Recipiender: Björn Börjesson, Joakim Juel, Oscar Eriksson, Ulf 
Fredman, Christopher Isgaard, Niklas Sagström 24 Gungner
Gäster: Claes Carlsson 24 Gungner och Patrik Skjutare 
34 Linneus

Denna fredagsafton gick sannerligen i värmens tecken. Det vack-
ra vädret gjorde det klart att vårens intåg kommer allt närmare och 
vänskapens värme strålade inne i Kajutan där bröderna samlats. 
Recipienderna fick stifta närmare bekantskap med varandra i vänt-
rummet tillsammans med UB Lennart Norrmén. Efter sedvanlig 
inskrivning och härliga återseende av nya och gamla vänner fick 

    
Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 15 april 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 27
Recipiender: Benny Rydén och Anders Martinsson

En lite regnig aprilafton samlades bröderna till gradgivning. Vi 
möttes i entrén av en tydlig menyskylt på vad som skall serveras 
till måltiden. Det såg definitivt lovande ut, och det blev också det. 
Några bröder i Grad I hade kommit och fick sitta kvar i Kajutan 
tillsammans med vår Mu Stefan Sandell under ritus i kapitelsalen. 
De fick garanterat en underhållning av alltid så glade och positive 
Stefan. YL fick för första gången bli stf Mu Lerny Hermansson, 
som fick börja med att påbjuda att nu var det dags att inträda ka-
pitelsalen för kvällens loge. Där fick vi alla bevittna en fin grad-
givning. I kapitelsalen uppvaktades Lars-Ingvar Nilsson med ett 
standar och ett grattis i efterskott på sin 70 årsdag som hade firats 
under början av februari i södra Spanien. Lars-Ingvar berättade 
för undertecknad under måltiden att vid vistelsen i Spanien hade 
både en rejäl sandstorm från Sahara och en jordbävning med 6,4 
på skalan inträffat. Spännande värre var min kommentar. 
Talet till Orden vid brödramåltiden hölls av Hans Wallberg som 
informerade om att Rikstinget går av stapeln 22-24 april i Uppsala 
och i grova drag vad som sker under dessa dagar. Hans informe-
rade också vad som sker med vår stiftelse Bifrostbågen. Talet till 
recipienderna hölls av M Rolf Hackzell. Informerade också om att 
stf Mu Lerny Hermansson kommer att vara stand-in för Rolf un-
der Rikstinget då han inte kan medverka. Kommer säkert att bli en 
fin upplevelse för Lerny. Talet från recipienderna hölls av Anders 
Martinsson. Anders resonerade i talet om att man skaffat sig en 
massa kunskap genom åren via all utbildning men kanske egent-
ligen inte vet så mycket, utan livet går egentligen ut på en ständig 
kunskapsinhämtning. Stf Mu Lerny Hermansson berättade i sitt 
tal om en otäck upplevelse i en bilolycka under veckan som lyck-
ligtvis slutat bra. Mu Stefan Sandell berättade att lördagen den 11 
juni håller ”Säve-gänget” i den snart traditionsenliga säsongsav-
slutningen genom en klubbafton eller kanske rättare sagt en klubb 
dag. Vi hoppas alla på fint väder, vilket förstås var beställt av vår 
Mu, vad annars. 

bröderna bevittna en fin och värdig gradgivning i kapitelsalen. 
Flera nyintagna bröder av Grad I njöt under tiden av samvaron 
nere i Kajutan tillsammans med åldermännen Bengt Christian-
son och Jan-Erik Jacobsson. I kapitelsalen uppmärksammades en 
stundande Grad VII i Karlskrona dit den egna logen inte hade nå-
gon kallad recipiend, men som YL Hans Berggren och IL Anders 
Boëthius avsåg att delta vid. Mästaren Rolf Hackzell riktade ett 
särskilt tack till dessa bröder som trots den långa resan morgonen 
därpå berikade kvällen med sin närvaro och sitt engagemang. 
I sann vänskaplig anda var sorlet ljudligt när bröderna satte sig till 
bords för brödramåltiden. Talet till logen hölls av M Rolf Hackzell 
där han talade varmt om mästaremötet i Karlstad och vikten av att 
logen står på en trygg grund för att växa och förkovras ytterligare. 
I talet till recipienderna talade M Rolf Hackzell om vikten av att 
behandla andra som man själv vill bli behandlad. Ulf Fredman 
höll talet från recipienderna där han tackade för en fin gradgivning 
och det förtroende som de nyupptagna bröderna förärats. Roger 
Berntsson tackade för uppvaktningen på sin födelsedag. Mästare-
bordets blommor erhöll Lars Knutsson som i sitt tacktal berättade 
en passande historia om betydelsen av tio rosor. I lotteriet gick 
Bengt Ratzmann hem med storvinsten, men Mu Stefan Sandell 
sin vana trogen tog även han del av kvällens vinster.

Philip Berggren

Lotteriet avslutade som traditionen bjuder måltiden med utlott-
ning av våra eftertraktade vinster. ASM Bengt Ratzmann tog hem 
första vinsten, som nu blivit en ohejdad vana. Denna afton gavs 
inte uppmaningen från M om ordensbandens avtagande som vi 
alla varit vana vid. Undertecknad hade inte uppmärksammat detta 
förrän jag kom ut på gatan efter logen. Bandet var kvar. 

Morgan Carlsson 

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt installation
Datum: Fredagen den 26 februari 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 25
Recipiend: Anders Malm
Gäst: OH Jon Asp

  Midgård Linköping21

Från vänster OH Jon Asp, 
Anders Malm och M Christer 

Schmiedt

Det nya verksamhetsårets för-
sta gradgivning kunde genom-
föras då vi hälsade en främling 
välkommen i vår krets. Det är 
inte så lät i en stad som Linkö-
ping som har så många ordens-
sällskap. Vi besöktes av OH Jon Asp som kommit för att ge vår 
Mästare Christer Schmiedt nytt förtroende efter hans första år som 
M. Gradgivningen genomfördes som vi tycker med stor värdighet 
men OH hade ett tips till oss som han uttryckte det under talet 
till Orden. Det tar vi till oss och är mycket tacksamma för att 
synpunkter kommer fram och att allt inte jämnt är ”allting var 
jättebra”. OH kallade fram Per-Arne Friberg, logens D, och Stig 
Granath, logens revisor som enligt M ”alltid ställer upp där det 
behövs” för att få mottaga LBT. FSM tackade M för hans goda 
arbete under gångna verksamhetsåret. Vid brödramåltiden sjöngs 
för första gången, vad jag vet, snapsvisor. Efter förrätten dricks 
endast vin eller vatten då ritus för brödramåltiden med stort all-
var tar vid. Vinsorten hade denna gång valts ut av FSM Mikael 
Granath. Talet till Orden hölls som tidigare nämnts av OH som 
talade om arbetet i ordenskansliet och talet till logen och dagens 
recipiend hölls av M som hälsade recipienden välkommen och be-
lyste även logens kommande verksamhet. Anders Malm tackade 
som recipiend för gradgivningen, han verkade trivas i vår gemen-
skap. Efter det tackade Stig Granath 
för utmärkelsen. Efter den som van-
ligt mycket goda maten drogs sig 
bröderna ut i samlingsrummet för att 
avsluta kvällen.

Stig Granath, till vänster och Per-
Arne Friberg mottager LBT av OH 

Jon Asp

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad 
Datum: Fredagen den 7 maj 2016 
Antal besökare inkl. recipiender: 24 
Recipiender: Jan Anstensen, Ola PalmqvistBesök i logekapitel i storloge och grundloge 

är en av förutsättningarna för befordran till högre grad
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Från vänster recipiend 
Jan Anstensen, M Christer 
Schmiedt och recipiend 
Ola Palmqvist

En bra uppslutning på 
den sista gradgivningen 
för säsongen med tanke 
på att den hamnade på en 
klämdag i Kristi himmels-
färds helgen. Huvudrätten 
intogs med god aptit. Talet 

till Orden hölls av M Christer Schmiedt. Mästarbordets blom-
mor delades mellan två bröder - Owe Svensson, som gjorde en 
strålande presentation av sig själv och sin färd genom livet samt 
Peter Alvhed, som alltid ställer upp och hjälper till med allehanda 
göromål.

Peter Alvhed referent

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt installation
Datum: Onsdagen den 24 februari 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 45
Recipiender/faddrar: Simon Stenberg/Martin Jönsson, Björn 
Andersson/ Mats Petersson, Anders Nilsson/Anders Dahlsson
Gäster: OC Thommy Brännström, ExOSSM Nils-Gunnar Johnsson, 
Mats Petersson, 26 Vanadis, M Sten Svensson, ExM Roland 
Carlström, Jan Johansson, 18 Mjölner

  Forsete Malmö23

Det är i slutet av februari, och meteorologerna har redan förklarat 
att våren är här. Härligt. Speciellt trevligt var det att vi fick besök 
av OC Thommy Brännström, som vid tillfället arbetade i Malmö. 
Det var Thommys första besök hos oss. M Bengt och hans tjänst-
görande bröder bjöd recipienderna på en upplevelse de kommer 
att bära med sig länge. OC förärade Göran Heckler och Bengt Jo-
hansson Logernas Belöningstecken. Logernas Hederstecken dela-
des ut till Nils-Olof Nilsson och Peter Krell. M Bengt delade ut 
fadderbrev till faddrarna, och gratulerade Martin Jönsson till hans 
Grad IX. Mats Petersson framförde en hälsning från Vanadis Mäs-
tare Jens Östling, som tyvärr inte kunde närvara. OC Thommy 
Brännström installerade vår Mästare Bengt för ytterligare ett år. 
Bengt utsåg sedan sitt direktorie med några nya namn, samtidigt 
som några avtackades. Vid den efterföljande brödramåltiden, som 
tyvärr blev lite i senaste laget, hölls de sedvanliga talen. OC höll 
talet till Orden, och inledde med en kort presentation av sig själv. 
Därefter handlade talet om Bifrostordens organisation, utveckling 
av Mästarna, kommunikation och informationsteknik. ”Bifrostor-
den skall vara det självklara alternativet”. Talet till recipienderna 
och logen hölls av M Bengt Widén. Han berättade bl a om förut-
sättningarna för att gå vidare genom de olika graderna. Fadderför-
säkran lästes upp av Mats Petersson. 

Överst från vänster Simon 
Stenberg, Björn Andersson, 
Anders Nilsson.  Nederst 
från vänster Thommy Bränn-
ström, Nils-Gunnar Johns-
son och Bengt Widén

Därefter fäste faddrarna Bi-
frostnålarna på recipiender-
nas kavajslag, och de fick 

motta konstitutionen och annat informativt material. Recipiender-

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad samt parentation
Datum: Onsdagen den 23 mars 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 36
Recipiender: Tobias Billing, Per Ekelöv, Henrik Dagberg, Kjell 
Davidsson, Conny Lönnegren, Christer Nilsson, Glenn Svensson, 
Patrik Brookes.
Gäst: OC Thommy Brännström

Fr v. OC Thommy 
Brännström, Per 

Ekelöv, Henrik 
Dagberg, Conny 
Lönnegren, Kjell 

Davidsson, Chris-
ter Nilsson, Glenn 

Svensson, Tobias 
Billing, Patrik 

Brookes, 
M Bengt Widén

Efter sex månaders väntan var det nu dags för våra ”ettor” att få ta 
del av Grad II. För Bengt var det inte helt lätt att få ihop ordina-
rie tjänstgörande under rådande påsklov. Men skam den som ger 
sig. Tjänsterna fylldes på med ersättare, och kapitlet genomfördes 
på bästa sätt. Vid ”ordet fritt” kallade Bengt fram Thomas Barge 
och gratulerade honom till hans nyligen erhållna Grad VI. Bengt 
påminde också om kommande gradgivningar hos oss och våra 
närliggande loger. Ritus övergick sedan till en mycket stämnings-
full parentation för den avlidne brodern Mats Tjörnhammar, som 
lämnat oss efter en längre tids sjukdom.
Vid brödramåltiden höll Thommy Brännström talet till Orden, och 
berättade lite om sin roll som Ordens Curator. I hans uppdrag lig-
ger bland annat Ordens hjälpverksamhet. Thommy berättade även 
det senaste som gäller för Stiftelsen Bifrostbågen. Talet till logen 
och recipienderna hölls av Bengt, som redogjorde för de förutsätt-
ningar som gäller för att få nästa grad. Bengt delade ut mästar-
bordets blommor till Thomas Barge. Recipiendernas tal hölls av 
Per Ekelöv som tackade för en trevlig kväll i broderlig samvaro. 
En gammal tradition har väckts till liv genom att ett par bröder 
varje logeafton får i uppdrag att under fem minuter berätta om sig 
själva. Denna gång föll lotten på Thomas Holm och Per Ekelöv. 
Deras tal var väldigt berikande för oss andra. Nu vet vi allt som vi 
behöver veta om dessa två bröder.Nu återstår en logeafton innan 
sommaren. Den blir förhoppningsvis välbesökt, eftersom vi har 
lagt den en fredag för ovanlighetens skull. 

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad samt återinträde
Datum: Fredagen den 8 april 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 46
Recipiender: Fredrik Kjellström, Mattias Aspegren
Gäster: OK Christer Smedh, Pekka Lindblom, Bo Klang, Axel 
Sandeberg, Sune Nylund, Jörgen Axelsson, Bo Sjölander, Sören 
Andersson, samtliga 8 Manheim. Christer Carlsson, Per-Ola 
Somers, 18 Mjölner, Gert Nordahl, Walde Andersson, 31 Rimfaxe

Från vänster ses M Bengt Widén, Douglas Stålhammar, Fredrik 
Kjellström, Mattias Aspegren, OK Christer Smedh

Någon gång i slutet på februari blev undertecknad kontaktad av 
Axel Sandeberg. Han hade tänkt samla ihop några Manheimare 
och komma ner till Malmö och besöka oss. Allt skulle ske i hem-
lighet. Resa och övernattning ordnades av Axel. Ingen anmälan 
via portalen, inga inlägg på facebook, mat beställdes först i sista 
stund av vår Mu Mikael Juvin. Sekretessen var total. In på Väs-
tergatan stegade de åtta bröderna från Manheim. Vår M Bengt 
Widén, (fd Manheimbroder,) stod och gapade och kunde knappt 
fatta vad han såg. Detta blev upptakten till en mycket trevlig grad-
givning.Inledningsvis återintogs broder Douglas Stålhammar i 
vår loge efter många års frånvaro. Därefter genomfördes gradgiv-
ningen på ett absolut perfekt sätt. Vid ordet fritt kallade Mästaren 
fram Anders Dahlsson och gratulerade honom till Grad VI som 
han erhöll tidigare i år. Bo Juvin uppvaktades efter att ha fyllt 
jämnt. OK Christer Smedh dekorerade YL Jörgen Hermansson 
med Logernas Belöningstecken. Mästare Bengt informerade även 
om en klubbafton den 1 juni. Vid brödramåltiden höll Mästaren 
talet till Orden, där han talade om brödravård. Talet till logen och 
recipienderna hölls av Axel som vecklade ut ett skrivet tal som 
var ca en kvadratmeter stort. Talet handlade om möjligheterna i 
och med Grad III. Recipiendernas tal hölls av Fredrik Kjellström. 
Även vår YL Jörgen talade om vikten att tjänstgöra i logen. Han 
sa, ”se på mig, jag blev belönad idag”. Mästarbordets blommor 
lämnades till Douglas Stålhammar. Stämningen under kvällen var 
ovanligt hög, och skratten avlöste varandra. En oförglömlig kväll 
i absolut bästa bifrostanda.

Rolf  Magnusson

Mann-
heimbrö-
derna (se 
gäster i 
faktaru-
tan)

nas tal höll de gemensamt, och tackade för förtroendet, och det 
varma välkomnandet de fått. Mats Petersson höll också ett tal där 
han poängterade vikten av rekrytering av nya bröder. Mästarbor-
dets blommor gick till OC Thommy, för att pryda hans i övrigt 
opersonliga hotellrum. Efter kaffe och lotteri avslutades aftonen.

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt installation och återinträde
Datum: Fredagen den 12 februari 2016
Antal besökare inklusive recipiender: 37
Recipiender: Daniel Johansson, Patrick Kallin, Stefan Klasson, 
Kjell Sunnäng och Magnus Vidar
Gäster: OC Thommy Brännström och Stellan Johansson 4 Valhall

  Gungner Borås24

Överst från vänster OC Tommy Brännström, M Fredric Björk, 
Folke Nilsson. Mittenraden från vänster Kent Palmér, Magnus 
Vidar, Stellan Johansson, Gert Johansson. Längst fram från vän-
ster Patrik Kallin, Stefan Klason, Kjell Sunnäng, Daniel Johans-
son och Nils-Edvin Troli

En kväll med mycket att gå igenom, inte mindre än tre saker, ser ut 
att bli en sen kväll. OC Tommy Brännström genomförde installa-
tionen av vår Mästare Fredric Björk på ett utomordentligt proffsigt 
sätt. När Mästaren blivit omvald tackade han de avgående bröderna 
i direktoriet för att mycket gott samarbete under det gångna året 
samt välkomnade de nya till det nya arbetsåret. Sedan genomfördes 
en återinstallationsritus av Christer Carlsson, Grad VI, och däref-
ter invigning av våra recipiender, som vanligt med säker hand av 
Mästare Björk och hans behjälpliga bröder. Då allt var genomfört 
följde ett välkomnande till våra nya bröder, en stunds mingel innan 
brödramåltiden. 
Efter måltiden begärde OC Tommy Brännström ordet och höll ett 
anförande om logernas framtidsplaner, organisation samt vad som 
planeras de närmsta åren vilket lät mycket intressant. Nästa talare 
var Mästaren som välkomnade recipienderna samt utdelade stadgar 
för logen och logens pin. 
Mästarens blommor utdelades till Per-Anders Wikström för att han 
alltid ställer upp när någon fattas. Även Claes Berg fick blommor 
som tack för sitt arbete med att utveckla logen. Han önskades även 
lycka till med sitt nya arbete inom storlogen. Efter måltiden vidtog 
kaffe och lotteri samt snack om allt och ingenting.

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad 
Datum: Fredagen den 11 mars 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 30
Recipiender: Lukasz Stanowski och Roger Brännmark
Gäster: OSM Lars Erik Furuskog och SLM Claes Berg

Ett stort antal bröder hade kommit till gradgivning, vilken M Fre-
dric Björk styrde med van och fast hand. Efter gratulationer till de 
två recipiender vidtog lite mingel innan brödramåltiden. 

Mästare Björk talade om inbjudan till Riksmötet samt om logens 
utveckling. Recipiendernas tal hölls av Lukasz Stanowski. Där-
efter höll OSM ett tacktal, innan ordet gick till Claes Berg, som 
tackade för sig och önskade sin efterträdare Anders Svennings-
son lycka till. Anders tackade för förtroendet och framhöll att han 
hoppades kunna fortsätta på samma vis som sin företrädare. Mäs-
tarens blommor delades ut, först till Lars Erik Furuskog, sen en 
bukett till Claes Berg och sist men inte minst till P-A Vikström 
som alltid ställer upp där det fattas någon. 
Efter måltiden var det kaffe samt lotteri, mingel och en massa 
trevligt prat.
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OD, stor- och grundlogernas höstprogram 2016 samt Mu-adresser
2016-09-XX   OD-möte        Ordensdirektoriet    Plats ej bestämd     
2016-11-19    OD-möte        Ordensdirektoriet    Järfälla

2017-01-27    OD-möte        Ordensdirektoriet    Kansliet, Stockholm

Mu Sven Göthe sven.gothe@comhem.se 070-883 80 300  
2016-08-18 Surströmmingsfest  1 S:t Örjan 
2016-09-15 Loge Grad I  1 S:t Örjan 
2016-10-20 Loge Grad II  1 S:t Örjan 
2016-11-17 Loge Grad III  1 S:t Örjan 
2016-12-15 Loge Grad I + ev.Par 1 S:t Örjan 
    

Mu Torbjörn Näslund torbjorn.naslund@statoilbrandasen.com 
0582-700 950    070-636 42 34     
2016-09-13 Direktoriemöte  2 Eyrabro-Havamal  
2016-09-14 Loge Grad III  2 Eyrabro-Havamal  
2016-10-11 Direktoriemöte  2 Eyrabro-Havamal  
2016-10-12 Loge Grad I  2 Eyrabro-Havamal  
2016-11-08 Direktoriemöte  2 Eyrabro-Havamal  
2016-11-09 Loge Grad II  2 Eyrabro-Havamal  
2016-12-13 Direktoriemöte  2 Eyrabro-Havamal  
2016-12-14 Klubbafton  2 Eyrabro-Havamal 

Mu Ove Werngren mu@logen3aroshus.se 070-444 19 32    
2016-08-24 Loge Grad I  3 Aroshus Kräftmeny  
2016-08-27 Golf  3 Aroshus Aroshusgolfen  
2016-09-03 Golf  3 Aroshus Bifrostgolfen  
2016-09-21 Direktoriemöte  3 Aroshus  
2016-09-28 Loge Grad II  3 Aroshus   
2016-10-26 Loge Grad IV  3 Aroshus    
2016-11-16 Direktoriemöte  3 Aroshus    
2016-11-23 Loge Grad V  3 Aroshus   
2016-12-10 Julfest  3 Aroshus med Lucia

Mu Rolf Lindh rlin@hotmail.se  072 371 00 47   
2016-09-29 Loge Grad V  4 Valhall    
2016-10-28 Loge Grad II  4 Valhall    
2016-11-29 Loge Grad I  4 Valhall Parentation

Mu Marko Salonen supermannen@gmail.com 070-782 20 27     
2016-08-11 Loge Grad I  5 Åsagård    
 Med St.Örjan, Valhall, Manheim  
2016-09-22 Loge Grad II  5 Åsagård   
2016-11-03 Loge Grad II
2016-12-08 Loge Grad I  5 Åsagård Parentation +   
   Luciatåg 

Mu befattning saknas  2 Havamal 

Mu Henrik Andersson 
henrik.a.andersson@husqvarnagroup.com 036-14 31 32  
0702-47 97 07     
2016-08-26 Loge Grad I  7 Junehus 
2016-09-30 Loge Grad II  7 Junehus  
2016-10-28 Loge Grad III  7 Junehus Födelsedagsloge  

2016-11-25 Loge Grad IV  7 Junehus Julloge

Mu Johan Backman jepbackman@gmail.com 072-311 16 15    
2016-08-29 Direktoriemöte  8 Manheim Inför Grad I 
2016-09-08 Loge Grad I  8 Manheim  
2016-10-03 Direktoriemöte  8 Manheim Inför Grad V

2016-10-13 Loge Grad V  8 Manheim med 5 Åsagård 
2016-11-21 Direktoriemöte  8 Manheim Inför Grad I   
2016-12-01 Loge Grad I  8 Manheim Ev parentation

Mu Uppgift saknas Carolus     
2016-08-20 Jubileum  9 Carolus 
2016-09-23 Loge Grad I  9 Carolus   
2016-10-21 Loge Grad II  9 Carolus   
2016-11-11 Loge Grad III  9 Carolus   
2016-12-02 Loge Grad IV  9 Carolus

Mu Anders Jardbring majanders@hotmail.se 070-543 88 60   
2016-07-02 Loge Grad I  10 Withala Sommarloge  
2016-09-16 Loge Grad I  10 Withala    
2016-10-21 Loge Grad II  10 Withala  
2016-11-18 Loge Grad III  10 Withala  
2016-12-02 Loge Grad IV  10 Withala  
2017-01-01 Loge Grad V  10 Withala med Löfstad
2017-01-27 Årsmöte  10 Withala    
2017-01-27 Klubbafton  10 Withala Pubkväll

Mu Stefan Paulsson stefan@stefanpaulson.se 070 509 43 53  
2016-06-10 Klubbafton  11 Löfstad   
2016-09-06 Direktoriemöte  11 Löfstad   
2016-09-16 Loge Grad I  11 Löfstad   
2016-10-04 Direktoriemöte  11 Löfstad   
2016-10-14 Loge Grad II  11 Löfstad   
2016-11-01 Direktoriemöte  11 Löfstad   
2016-11-11 Loge Grad IV  11 Löfstad

Mu Per Gunnar Annerbäck pgannerback@gmail.com 
 0155-29 22 45 / 070-668 74 73   
2016-06-08 Klubbafton  12 Nicopia 
 Företagsbesök Golf & Grill  
2016-08-18 Klubbafton  12 Nicopia 
 Kräftor 10-årsjubileum  
2016-09-01 Loge Grad I  12 Nicopia   
2016-10-29 Höstfest med damer 12 Nicopia
2016-11-03 Loge Grad III  12 Nicopia
2016-12-01 Loge Grad V  12 Nicopia
2016-12-08 Klubbafton  12 Nicopia Julbord

Mu Patrik Berg patrik.berg@telia.com 08-550 315 16  070-253 45 23 
2016-09-14 Loge Grad I  13 Torkild Parentation  
2016-10-12 Loge Grad II  13 Torkild   
2016-11-09 Loge Grad III  13 Torkild   
2016-12-14 Loge Grad V  13 Torkild Julbord

Mu Thomas Börjeson thomas.borjeson@hotmail.com 
 054-21 00 94  / 070-482 00 24    
2016-09-23 Loge Grad II  14 Solheim   
2016-10-21 Loge Grad I  14 Solheim   
2016-11-18 Loge Grad V  14 Solheim   
2016-12-02 Julfest  14 Solheim tills. med damlogen

Mu Anders Svensson anders.svensson.vvs@gmail.com 
 0766-33 38 70     
2016-09-02 Loge Grad II  15 Norheim   
2016-09-08 Bifrostseniorer  15 Norheim   
2016-09-23 Loge Grad I  15 Norheim Parentation  
2016-10-28 Loge Grad III  15 Norheim   
2016-11-12 Högtidsloge  15 Norheim   
2016-11-18 Loge Grad IV  15 Norheim   
2016-11-24 Bifrostseniorer  15 Norheim   
2016-12-09 Loge Grad I  15 Norheim Julloge  
2017-01-20 Loge Grad V  15 Norheim

Mu Kjell Hestad kjell.hestad@kjbab.se 
 08-580 334 36 / 070-686 86 97    
2016-08-22 Direktoriemöte  16 Runheim   
2016-08-30 Loge Grad II  16 Runheim   
2016-09-19 Direktoriemöte  16 Runheim   
2016-09-27 Loge Grad III  16 Runheim    
2016-10-17 Direktoriemöte  16 Runheim   
2016-10-21 Loge Grad I  16 Runheim   
2016-11-19 Jubileum  16 Runheim 50-årsjubileum 
2016-11-21 Direktoriemöte  16 Runheim   
2016-11-25 Loge Grad IV  16 Runheim   
2016-12-12 Direktoriemöte  16 Runheim   
2016-12-16 Klubbafton  16 Runheim

Mu Jan Björnholm jan.bjornholm@telia.com 0491-915 19/ 070-569 15 19 
2016-09-09 Loge Grad I  17 Grimner Parentation  
2016-10-14 Loge Grad II  17 Grimner   
2016-10-28 Klubbafton  17 Grimner Vinprovning
2016-11-11 Loge Grad III  17 Grimner    
2016-12-09 Loge Grad IV  17 Grimner Julbord  
2017-01-13 Loge Grad V  17 Grimner    
2017-01-24 Årsmöte  17 Grimner OBS! Tisdag 18:00

Mu Bengt Nilsson bengtlenanilsson@hotmail.com 
 0413-106 58 / 070-881 06 58    
2016-08-26 Loge Grad I  18 Mjölner    
2016-09-23 Loge Grad II  18 Mjölner   
2016-10-14 Loge Grad III  18 Mjölner    
2016-11-25 Loge Grad IV  18 Mjölner    
2016-12-16 Loge Grad I  18 Mjölner Julbord

Mu Mikael Prenler mikael@prenler.se 
 0243-835 19 / 070-524 24 61    
2016-09-14 Loge Grad I  19 Gagnrad   
2016-10-12 Loge Grad I  19 Gagnrad   
2016-11-09 Loge Grad III  19 Gagnrad
2016-12-14 Loge Grad I  19 Gagnrad Julbord/damer 
  

Mu Stefan Sandell berith.stefan@gmail.com 
 031-96 04 92031-96 04 92 / 0706-36 79 09  
 alt. Roger Berntsson 0722-147218   
2016-09-02 Loge Grad I  20 Vesthav    
2016-10-07 Loge Grad II  20 Vesthav   
2016-11-11 Loge Grad III  20 Vesthav   
2016-12-02 Loge Grad I  20 Vesthav

Mu Peter Alvhed alvhed@bredband2.com 
 013-16 23 04 / 0709-23 52 59    
2016-06-21 Grillfest med Idavall 21 Midgård
2016-08-31 Direktoriemöte  21 Midgård Anm. Mästaren 
2016-09-02 Kräftskiva  21 Midgård
2016-09-09 Loge Grad I  21 Midgård
2016-09-21 Direktoriemöte  21 Midgård Anm. Mästaren 
2016-09-30 Loge Grad II  21 Midgård  
2016-10-19 Direktoriemöte  21 Midgård Anm. Mästaren
2016-10-28 Loge Grad III  21 Midgård
2016-10-29 Ordens ExM Möte  21 Midgård
2016-11-16 Direktoriemöte  21 Midgård Anm. Mästaren
2016-11-18 Lilljul  21 Midgård   
2016-11-25 Loge Grad IV  21 Midgård

Mu Allan B Ädel marta.adel@comhem.se 026-19 74 18  
2016-09-20 Loge Grad II  22 Righeim   
2016-10-18 Loge Grad IV  22 Righeim   
2016-11-09 Direktoriemöte  22 Righeim   
2016-11-22 Loge Grad I  22 Righeim

Mu Mikael Juvin mikael@juvin.se 040-42 65 82 / 0733-44 05 02 
2016-06-01 Klubbafton  23 Forsete Pub Afton  
2016-08-24 Loge Grad I  23 Forsete  
2016-09-21 Loge Grad II  23 Forsete   
2016-10-05 Klubbafton  23 Forsete   
2016-10-19 Loge Grad III  23 Forsete   
2016-11-02 Loge Grad IV  23 Forsete 
2016-12-02 Loge utan reception 23 Forsete Julbord  
2017-01-25 Loge Grad V  23 Forsete 

Mu Christer Lindell christer.lindell@boras.se 
 033-615 02 32 / 073 642 79 98    
2016-09-09 Loge Grad I  24 Gungner Parentation  
2016-10-14 Loge Grad II  24 Gungner
2016-11-11 Loge Grad III  24 Gungner
2016-12-09 Högtidsloge  24 Gungner 
 Julbord och lucia

Mu Ted Rönn tedronn@hotmail.com 
 016-13 47 680 / 070-652 89 03    
2016-08-18 Direktoriemöte  25 Alvheim  
2016-08-25 Loge Grad II  25 Alvheim  
2016-09-22 Direktoriemöte  25 Alvheim
2016-09-29 Klubbafton  25 Alvheim
2016-10-20 Direktoriemöte  25 Alvheim
2016-10-27 Loge Grad I  25 Alvheim 
2016-11-17 Direktoriemöte  25 Alvheim 
2016-11-24 Loge Grad V  25 Alvheim 

Mu Tommy Johansson tommy.b.johansson@se.abb.com  
 0455-408 310     
2016-08-19 Loge Grad I  26 Vanadis  
2016-09-16 Loge Grad II  26 Vanadis   
2016-09-21 Klubbafton  26 Vanadis   
2016-10-14 Loge Grad III  26 Vanadis   
2016-10-26 Klubbafton  26 Vanadis   
2016-11-11 Loge Grad IV  26 Vanadis   
2016-12-02 Julfest  26 Vanadis 

Mu Lennart Eriksson lennarteriksson28@gmail.com 
 018-38 12 84 / 073-088 21 30    
2016-08-30 Loge Grad III  27 Odinsal
2016-09-27 Loge Grad II  27 Odinsal
2016-10-25 Loge Grad V  27 Odinsal
2016-11-25 Loge Grad I  27 Odinsal

Mu Bo Agmell bo.agmell@telia.com 
 0485-56 50 80 / 070-618 29 25   
2016-09-23 Loge Grad I  28 Gondler
2016-10-28 Loge Grad II  28 Gondler
2016-11-25 Loge Grad III  28 Gondler
2016-12-16 Loge Grad IV  28 Gondler

Mu Thomas Niklasson thomasn.roslagsbro@telia.com  
 0176-23 71 48 / 072-732 17 20    
2016-06-11 Klubbafton  29 Rosheim
2016-06-12 Dirmöte + träna IV  29 Rosheim 
2016-07-02 Loge Grad IV   29 Rosheim 
2016-08-24 Klubbafton  29 Rosheim
2016-09-04 Dirmöte +träna II  29 Rosheim 
2016-09-07 Loge Grad II  29 Rosheim
2016-09-22 Klubbafton  29 Rosheim
2016-10-07 Loge Grad I  29 Rosheim
2016-10-28 Loge Grad III  29 Rosheim
2016-11-05 Klubbafton  29 Rosheim 
 Samling utanför kapellet   
2016-11-10 Klubbafton  29 Rosheim
2016-11-20 Dirmöte + träna I  29 Rosheim 
2016-11-25 Loge Grad I  29 Rosheim
2016-12-09 Klubbafton  29 Rosheim Julbord
2016-12-16 Loge Grad IV  29 Rosheim 

Mu  Befattning Saknas 
2016-08-20 Utflykt  30 Torgrim  
2016-09-12 Loge Grad I  30 Torgrim  
2016-10-10 Loge Grad I  30 Torgrim  
2016-11-14 Loge Grad II  30 Torgrim 
2016-12-09 Julfest  30 Torgrim

Mu Åke Hylander mu@31rimfaxe.se 042-21 03 07 
2016-09-09 Loge Grad II  31 Rimfaxe
2016-10-07 Loge Grad III  31 Rimfaxe
2016-11-04 Loge Grad IV  31 Rimfaxe
2016-11-25 Loge Grad V  31 Rimfaxe

Mu Alf R Karlsson alf.xx.karlsson@ericsson.com 08-768 39 89  
2016-09-13 Loge Grad I  32 Runrike   
2016-10-11 Loge Grad III  32 Runrike Oktoberfest  
2016-11-08 Loge Grad II  32 Runrike Gåsmiddag 
2016-12-13 Loge Grad I  32 Runrike

Mu Lars Ståhlberg lars_stahlberg@bredband.net 
 044-31 02 270 / 0708-15 66 35    
2016-06-11 Klubbafton  33 Danheim 
 Anmälan: Portalen eller wiggarum@gmail.com  
2016-08-20 Klubbafton  33 Danheim 
 Anmälan: Portalen eller wiggarum@gmail.com  
2016-09-03 Direktoriemöte   33 Danheim Anm: Portalen
2016-09-16 Loge Grad I  33 Danheim
 Anmälan: Portalen eller mu33@danheim.se 
2016-10-14 Loge Grad III  33 Danheim
 Anmälan: Portalen eller mu33@danheim.se 
2016-10-30 Direktoriemöte  33 Danheim Anm: Portalen 
2016-11-11 Klubbafton  33 Danheim

Mu Claes Lövgren tinaoclaes.lovgren@hotmail.com
 0470-613 49 / 070 545 97 04    
2016-09-23 Loge Grad I  34 Linneus  
2016-10-27 Loge Grad II  34 Linneus  
2016-11-24 Loge Grad III  34 Linneus

Mu Olavi Ollikainen olavi.ollikainen@comhem.se 
 08-31 71 05 / 070-936 80 65    
2016-10-17 Direktoriemöte  1 Heimdal 
2016-10-21 Loge Grad VIII  1 Heimdal  
2016-11-21 Direktoriemöte  1 Heimdal  
2016-11-25 Loge Grad IX  1 Heimdal

Mu Jan E Granholm mu@gotheim.se 070-448 55 44   
2016-09-24 Mästaremöte  2 Gotheim  
2016-10-15 Loge Grad VIII  2 Gotheim 
2016-11-26 Loge Grad IX  2 Gotheim

Mu Berndt Larsson berndt.larsson@live.com    
 016-14 08 85 / 073-967 96 32    
2016-09-16 Loge Grad VIII  3 Tirfing    
2016-11-18 Loge Grad IX  3 Tirfing

Mu Rolf Thorsell rolf.s.thorsell@gmail.com 070-444 75 54  
2016-09-03 Mästaremöte  4 Ladulås
2016-10-15 Loge Grad VIII  4 Ladulås
2016-10-15 Direktoriemöte  4 Ladulås KL.11:00
2016-11-19 Loge Grad IX  4 Ladulås
2016-11-19 Direktoriemöte  4 Ladulås KL.11:00  
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    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad 
Datum: Fredagen den 8 april 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 37
Recipiender: Karl Sandstedt, Bojan Milojevic och Christer Nilsson
Gäster: Jörgen Steen och Johnny Ejderbring, 7 Junehus

Nederst fr v: Karl 
Sandstedt, Magnus 
Andersson, Jörgen 
Steen
Mittersta raden: 
Christer Nilsson, 
Bojan Milojevic, 
Johnny Ejderbring. 
Överst Claes Carls-
son och Fredric 
Björk

Det var glädjande att så många kom till vårens sista gradgivning. 
Mästare Fredric Björk hälsade våra gäster välkomna och genom-
förde ritus med fast hand. Efter gradgivningen fick vår avgående 
Skattmästare Claes Carlsson motta ett förtjänsttecken för gott ar-
bete. Efter gratulationer till recipienderna vidtog brödramåltid. 
Recipiendernas tal hölls av Karl Sandstedt, ett mycket fint och 
uppskattat tal. Claes Berg önskade oss välkomna till storlogens 
möte. Mästarens blommor fick Tomas Almgren. Gästen Jörgen 
Steen höll ett tacktal och skickade en hälsning från Junehus. Efter 
måltiden vidtog kaffe, lotteri och snack om ditt och datt.

  Gungner Borås24
Referat från logernas.... forts. från sidan 47

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Torsdagen den 25 februari 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 44
Recipiend/fadder: Jan Jarlbäck/Klaus Joki
Gäster: OI Allan Jensen och Johan Thörnblad 8 Manheim

  Alvheim Eskilstuna25

Från vänster Jan Jarlbäck och M 
Conny Halvardsson

För kvällen var det en ny broder 
som kom in i Bifrostorden. Vi får 
hoppas att han kommer att trivas i 
vår gemenskap. Ordens Intendent 
Allan Jensen hedrade oss med sitt 
besök. Han såg till att M Conny 
Halvardsson fick förtroende för ett 
år till. Han delade ut Logernas Be-
löningstecken till Björn Brodd, Kjell 
Fagerberg, Stig Lund och Arne Pet-

tersson. Sakari Ikonen fick mottaga Logernas Hederstecken. Vid 
brödramåltiden så berättade OI att OSM Lars-Erik Furuskog kom-
mer att avgå vid Rikstinget i Uppsala. En mästarhandbok kommer 
att utvecklas och att Storlogemästarna kommer att få mer ansvar.                                                                                                                                          
Sunny Andersson firades med anledning av sin 75 årsdag.Mästar-
bordets blommor fick Stefan Berg. 

    Faktaruta
Loge utan reception
Datum: Torsdagen den 31 mars 2016
Antal besökare: 42

En gradgivning utan recipiend händer inte så ofta men genomförs 
den på ett stilrent sätt så är den en fin upplevelse.
Vid brödramåltiden så uppmanade Pehr Odell att vi behöver ta 
med nya bröder så att återväxten tryggas. ExM Agne Olofsson 
gjorde reklam för damlogen, att vi måste stötta dem. Det är en del 
bröder som när damlogen har sina möten tar hand om serveringen. 
Mästarbordets blommor fick Arne Pettersson.

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Torsdagen den 28 april 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 42
Recipiend: Håkan Jansson

Kapitelsalen var för kvällen smyckad för Kunskapens Grad. Allt 
genomfördes med en stämningsfull och stilfull inlevelse. Ingvar 
Edin hyllades på grund av att han fått mottaga Veterantecknet vid 
Rikstinget i Uppsala. Anders Bergström hade hand om kvällens 
visor som han levererade till de andra 
brödernas belåtenhet. Mästarbordets 
blommor fick Conny Karlsson tack 
vara hans utomordentliga fixning av 
travkvällen den 5 april. Bo Jonsson 
köpte säkert en lott dagen efter för 
han var verkligen under fru Fortunas 
vingar under kvällen, tre vinster fick 
han bära hem från lotteriet.

Från vänster Håkan 
Jansson och M Conny 

Halvardsson

    Faktaruta
Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 22 januari 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 35
Recipiend: Jens Östling
Gäst: M Mats Hyltén 18 Mjölner

  Vanadis Karlskrona26

Från vänster TjM Peter 
Pettersson och 

recipienden Jens Östling

Eftersom M Jens Östling 
var kvällens recipiend fick 
FSM Peter Pettersson axla 
ansvaret att leda ritus i kapi-
telsalen, vilket fortlöpte utan 
större incidenter.
Ett stort antal bröder av lägre 
grad hade valt att tillbringa 
denna fredagskväll tillsammans med ”di gamle” bröderna i lo-
gen. Mycket trevligt. Uppenbarligen trivs bröderna i Vanadis och 

detta är ett gott betyg. Vanadis hade glädjen att gästas av M Mats 
Hyltén, men när ”ubåten” skulle intagas under brödramåltiden 
blev det uppenbart att han ej var van vid dessa marina vanor, det 
gäller att ha den rätta tekniken. Under brödramåltiden höll ExM 
Ove Hansson talet till Orden. Ove, som nu innehar Grad X, berät-
tade bland annat om Vanadis historia och om dess första Mästare, 
Harry Mårtensson. Ove talade om Vanadis och Harry med stor 
vördnad och respekt, vilket var mycket uppskattat av bröderna. 
Ove tog även upp vikten av att engagera de yngre bröderna, de är 
Ordens framtid.Även FSM Peter Pettersson höll tal och påminde 
bröderna om att även i vardagen ibland tänka på de storheter som 
de olika graderna är tillägnade och att fundera på vad de betyder 
för just mig. Det hurrades för Ingvar Axelsson som fyllt 75 år och 
han fick ta emot en vacker blomma.  Brödramåltiden avslutades 
med lotteri och till FSM:s stora olycka lyckades recipienden, till-
lika logens ordinarie Mästare, Jens, återigen fuska till sig en lot-
terivinst. 

Peter Pettersson   

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt installation 
Datum: Fredagen den 19 februari 2016.
Antal besökare inkl. recipiender: 37
Recipiender: Michael Hesselberg, Jonas Ohnback, Björn 
Pettersson, Fredrik Stridmark samt Dan Öman.
Gäst: OR Tom Stjernschantz 

Enligt sedvanlig tradition så innebär logesammankomsten i febru-
ari månad att installation av Mästare samt övriga tjänstgörande 
bröder ska ske. Denna kväll ges även en Grad I och det var många 
bröder som hade sökt sig till logen för att vara med när nya bröder 
upptas i vår krets. Mästare Jens Östling fick förnyat förtroende 
som M även under 2016 och Jens tackade sitt direktorium och öv-
riga bröder för ett väl genomfört 2015. M tackade särskilt de brö-
der som inför 2016 lämnar direktoriet, det blev skifte på många 
poster, och hälsade de nya medlemmarna i direktoriet välkomna. 
Peter Pettersson tilldelades Logernas Hederstecken och Jens Öst-
ling och Fredrik Arebark erhöll Logernas Belöningstecken. 
OR Tom Stjernschantz höll under brödramåltiden talet till Orden. 

Främre raden fr v: 
Björn Pettersson, 
Michael Hesselberg, 
Fredrik Stridmark, 
Dan Öman. 
Mellersta raden fr 
v: Jonas Ohnback, 
Fredrik Arebark, Peter 
Pettersson. 
Bakre raden fr v: M 

Jens Östling, OR Tom Stjernschantz

Tom tackade först för en mycket väl genomförd ritus och tog där-
efter upp maten i sitt tal. Tom betonade att det absolut inte är något 
fel på smörrebröd, men att han ändå var tacksam att det inte var 
smörrebröd som serverades. Tom gladdes mycket åt att det i Va-
nadis finns ett stort antal yngre bröder, vilket bådar gott för fram-
tiden. Mästare Jens citerade i sitt tal vad som sades 1945 och att 
Orden likt en kedja ska växa länk för länk, kloka ord som är lika 
aktuella idag. recipienderna fick också en snabbgenomgång av de 
olika gradbanden samt betonade Jens att de yngre bröderna alltid 
är välkomna till brödramåltiden även om de inte ges möjlighet att 
vara med i kapitelsalen. Brödramåltiden avslutades som brukligt 
med lotteri och till Mästarens stora förvåning så lyckades ExFSM 
få med sig en vinst hem denna afton. Rättvisa har segrat.

Peter Pettersson   

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 18 mars 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 45
Recipiender: Stefan Carlsson, Stefan Corneliusson, Daniel Gullin, 
Thomas Löfdahl

Mästare Jens Östling med LBT-belö-
nade broder Karl-Oskar Gustavsson

Ett tecken på att det går bra för logen 
26 Vanadis är att vi var många bröder 
samlade Karlskronalogen har aldrig 
tidigare varit av dagens numerär. Det 
stora deltagandet av våra yngre brö-
der känns stimulerande. Recipien-
derna fick del av läran i ett högtid-
ligt och välövat kapitel. Det märks 
att Mästaren med sina tjänstemän 
lägger ner stor vikt vid framförandet av ritus. Vid vårens Instal-
lationsloge, då OSM förlänar bröder över landet förtjänsttecken, 
kunde en meriterad logebroder ej närvara. Därför blev kvällens 
kapitel särskilt spännande, då logens ExOD-ledamot kallade fram 
Karl-Oscar Gustavsson. Med assistans av Mästare Jens Östling 
förärades Carl-Oskar, ett enlig logen mycket välförtjänt Logernas 
Belöningstecken.
Vid brödramåltiden hölls många tal. Särskilt noterades ExM Ove 
Hanssons tal till Orden där en broders utveckling inom Orden lik-
nades vid en resa. En resa förändrar. Det som synes på ett visst 
sett inifrån/hemifrån kan synas helt annorlunda utifrån/bortifrån. 
En resa ger ofta en palett av intryck som påverkar oss både med-
vetet och omedvetet. I talet till Orden och recipienderna replike-
rade Mästaren till Aristoteles beskrivning av vänskapen. Det finns 
”bruksvänner” som var till nytta, det finns ”vänner till lust” och 
det finns ”varaktiga vänner”. Låt oss vara varaktiga vänner inom 
logen 26 Vanadis och vår Orden. Recipiendernas tacktal framför-
des av Stefan Carlsson där han kopplade den upplevda vänskapen 
till olika beröringsytor vi hade, ofta beroende var vi stod i livet. 
I ungdomsåren genom skola eller idrott. Vid inträdet i vuxenlivet 
genom värnplikten där nya vänskapsband knöts. Senare genom 
familjerelationer och nu ytterligare en dimension, att vara Bifrost-
broder. Utmärkt beskrev han recipiendernas upplevelse.
Därutöver talade bröderna, Klas Gustavsson, Rolf Skog och Mats 
Pettersson. Mästarbordets blommor och ett fyrfaldigt leve gick till 
Anders Carlsson som nyss fyllt 60 år.

/RONG  

Från vänster Stefan Corneliusson, Thomas Löfdahl, Mästare 
Jens Östling, Daniel Gullin, Stefan Carlsson.

Referat från logernas.... forts. från sidan 50
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    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 15 april 2016
Antal besökare inklusive recipiender: 40
Recipiender: Anders Carlsson, Rune Lindberg, Mathias Olsson 

Recipiender 
fr v: Anders 
Carlsson, Ma-
thias Olsson, 
Mästare Jens 
Östling och 
Rune Lind-
berg.

För 26 Vana-
dis utgör de 
yngre bröder-
na en påtaglig 
och synbar 

stimulerande kraft och styrka. Trots att man inte alltid har till-
träde till kapitelsalen sluter man mangrant upp och biträder med 
allehanda sysslor vid kvällens aktiviteter, för att sedan delta i brö-
dramåltiden. Att Mästaren också har tjänstemän, som på alla sätt 
bidrar till att ritus framförs på ett tilltalande sätt, gör att kapitlet, 
besökarna och recipienderna blir både högtidligt, innehållsrikt 
och stimulerande. 
Vid brödramåltiden höll Klas Gustavsson talet till Orden. Mycket 
tänkvärt talade han om konsten att lyssna, när någon så ber. ”Inte 
göra bara höra!” Vi vill så gärna ge råd, men ibland är det viktiga 
”att bara lyssna”. Mästare Jens uppmanade i sitt tal riktat också 
till recipienderna, att Grad III innebär att bifrostbroder har rätt att 
rekommendera nya bröder till vår Orden. Rätten skall ses som en 
förväntan. Recipiendernas tacktal framfördes av Mathias Olsson. 
De prövade såg en bra och naturlig ordning i dygderna Frihet-
Vänskap-Kunskap och ett tack omfattade också Munskänken och 
hans medhjälpares delikata trerättersmeny.

Dagens fria talare var först Mats ”Macke” Petterson som påtalade 
vikten av att behålla den höga standard vi idag har vid våra kapi-
tel, som i sin tur ger engagerade bröder. Därefter talade Magnus 
Löfdahl kort om kunskap som en följd av utvecklad vänskap.

Lotteriföreståndare Ove Rick-
ardsson överlämnade åter en 
”tusing” till Skattmästare Ste-
fan Södergren. Bröder, tänk på 
att ta med vinster till Ove! 

När bröderna skildes för kväl-
len så var vårens sista kapitel i 
Vanadis över. Vi ser fram emot 
klubbafton, VWNF och vårav-
slutning. Detta år blir finalen 
tillsammans med damlogen Ga-
latea.

/RONG  

Munskänkens medhjälpare 
Stefan Corneliusson förära-
des välförtjänt mästarbor-
dets blommor och brödernas 
applåder.

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Tisdagen den 23 februari 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 54
Recipiender/faddrar: Roine Thunberg/Ola Lindström, Johan 
Rosén/Per Hammarling, Daniel Persson/Tommy Lundin
Gäster: OM Hans Wallberg, OI Allan Jensen, ExSLM Anders 
Randelius, M Pär Johnsson, Pär-Anders Sunnerkrantz, Ulf 
Söderlund 3 Aroshus, Carsten Bach-Kristiansen, Gustav Jansson, 
William Jensen, Marcus Källse, Andy Li 8 Manheim, Mats 
Persson 17 Grimmer, Anders Boëthius 20 Vesthav

  Odinsal Uppsala27

Från vänster OM Hans 
Wallberg, Daniel Pers-

son, M Thomas Hellsten, 
Johan Rosén, Roine 

Thunberg och 
OI Allan Jensen

När anmälningarna drop-
pade in kunde jag notera 
att vi skulle bli många 
bröder denna kväll. Många är relativt men för oss är fler än 50 
många. OI Allan Jensen hade fyra unga bröder från Manheim med 
sig, de läser i Uppsala och han ville introducera dem för Odinsal. 
Självklart är de välkomna och vi hoppas att deras första möte med 
Odinsal gett mersmak. 
Lennart Eriksson och Andreas Melin förärades mycket välförtjänt 
Logernas Belöningstecken. Vid brödramåltiden berättade OM 
Hans Wallberg att det vid Rikstinget kommer att installeras en ny 
OSM samt ett nytt OD, vi fick dock inte veta några namn. Vi fick 
oss även till livs en sedelärande historia. Det var som vanligt god 
stämning bland bröderna, så god att jag missade sista bussen och 
därför ”straffade” mig själv enligt principen ”är huvudet dumt får 
kroppen lida” och beslöt mig för gå in till centrum. Väl där tyckte 
jag att kroppen fått sitt straff och att det nu var dags för plånboken 
att ta sin del av straffet, vilket bestod av att ta en taxi.

Mikael Sjölander

    Faktaruta
Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 29 januari 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 48
Recipiender: Bo Agmell, Toni Lavi, Lars Lövstrand och Tommy 
Rosqvist
Gäst: Sven Ahlbäck 10 Withala

  Gondler Kalmar28

Så var vårsäsongen 2016 igång. M Bo-Lennart Holmsten ledde 
ritus som vanligt på ett säkert och högtidligt sätt. Efter ritus gra-
tulerades Ingemar Florå med blommor och standar eftersom han 
fyllt jämt under juluppehållet. 
När ordet var fritt framfördes diverse hälsningar från semestran-
de, nyopererade bröder och andra som inte hade möjlighet att när-
vara. Anders Bergenfeldt vädjade om mer hjälp från fler Gondler-

bröder att återställa kapitelsalen efter ritus. En självklarhet att vi 
alla hjälps åt och inte bara ett fåtal som kämpar med detta.
Något extra glädjande var att hela tolv bröder av lägre grad än 
Grad V var närvarande och ville vara med under brödramåltiden. 
Dessa togs om hand av våra logevärdar Tommy Eriksson och Åke 
Rudolfsson på ett förträffligt sätt
M Bo-Lennart Holmsten berättade om Ordens ritualer och sym-
boler om Bifrosts syften och mål och att mycket av detta är lika 
aktuellt i dag som när Bifrost bildades 1925. 
Därefter hyllningar till Orden, logen och recipienderna som än en 
gång välkomnades i graden. Den sista graden i grundloge och vår 
Mästare gav rådet att förankra sig i det som man hittills gått ige-
nom och se framåt mot kommande grader i vår storloge Ladulås
Toni Lavi talade från recipienderna om både glädje och lite vemod. 
Glädje för att han fått komma med i vår loge och för kvällens fina 
gradgivning. Lite vemod för att detta var sista graden i vår grund-
loge men ändå ett hopp om flera år med Bifrost framöver. Efter 
brödramåltiden tackade Lars-Eric Olsson för det fina mottagande 
han fått när han flyttat över från 10 Withala i Vetlanda till Gondler. 
Ett välkomnande som känns rakt in i hjärtat. Det känns som att 
komma hem var Lars-Erics varma tack. M Bo-Lennart tackade för 
de fina orden och ”puffade” för vårt årsmöte den 11 februari. Stig 
Nygren från vår aktivitets kommitté informerade om kommande 
aktiviteter. Vi alla är tacksamma för aktivitetsgruppens arbete.
Mästarbordets blommor fick Ture Holgersson för sitt arbete i val-
beredningen. Andra buketten överlämnades till Adolf Wogatai 
som hoppat in som Intendent. Det är tur att vi har dessa bröder 
som alltid ställer upp. Innan vi avslutade i matsalen gratulerades 
Christer Gustavsson med blommor eftersom han fyllt jämt under 
slutet av förra året.
Kvällen avslutades traditionsenligt med kaffe och lottdragning.

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt installation
Datum: Fredagen den 19 februari 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 44
Recipiender/faddrar: Fredrik Ivarsson/Mats Wilhelmsson, Jonas 
Müller/Tommy Eriksson
Gäster: OK Christer Smedh, Kjell Karlsson 17 Grimner

Det har redan gått ett år sedan förra installationen av Mästare och 
direktorium det är redan mycket god stämning före ritus i kapi-
telsalen. M Bo-Lennart Holmsten ledde och genomförde ritus på 
ett smidigt och elegant sätt. Logernas Belöningstecken utdelades 
till Stefan Jonsson för hans engagemang i logen som Dirigent 
och till Bo Carlsson som var med redan när Gondler var förening 
för femton år sedan och dessutom haft flera uppdrag både i loge 
och i storloge. Logernas Hederstecken tilldelades M Bo-Lennart 
Holmsten för hans arbete i och utanför logen samt till Ingvar Os-
carsson som varit IL under alla logens femton år. Ingvar har också 
haft flera uppdrag i storlogerna Gotheim och Ladulås. Samtliga 
förtjänsttecken delades ut av OK Christer Smedh som också läste 
upp ett medföljande diplom från OSM Lars-Erik Furuskog.
När ordet var fritt presenterade vår Mästare en nyinstiftad belö-
ning, nämligen ”Årets Gondlerbroder”. Den som fick denna fina 
utmärkelse för första gången var vår avgående Curator Ebbe Son-
dér. Samtliga bröder var överens om att detta var det självklara 
och bästa valet. Ebbe har gjort ett fantastiskt jobb som Curator 
och logens ålderman Bo Herborn höll ett både personlig och käns-
losamt tal. Priset förutom äran är en stilig graverad glasvas som 
den belönade får behålla tills nästa broder utses. Mästarinstallatio-
nen var särskilt högtidligt då OK Christer Smedh delade ut mäs-
tarbrev till M Bo-Lennart Holmsten som tackade för förtroendet.
Vid brödramåltiden hölls kvällens första tal av OK Christer 
Smedh, ett tal som handlade om Bifrostordens framtid och vi fick 
en liten inblick i vad man jobbar med i OD. OK slog också ett slag 
för Portalen som blir allt viktigare och där har vi Gondlerbröder 
en del att lära och ta in. OK, avslutade med att undra var är vår 
Orden idag och dess framtid, men att mycket ändå är som när Or-

Från vänster M Bo-
Lennart Holmsten, 

fadder Tommy Eriks-
son, rec. Jonas Mûller, 
rec. Fredrik Ivarsson, 

fadder Mats Wilhelms-
son samt OK Christer 

Smedh

den startade 1924. Det 
är du som är här i kväll 
som är Ordens framtid fick bli OK:s slutord. Efter hyllning till 
Orden och vår loge var det M Bo-Lennart Holmsten som hälsade 
recipienderna varmt välkomna till Bifrost och vår loge. M förkla-
rade att nu dröjde det till september innan de kan delta vid nästa 
logemöte i kapitelsalen. Däremot tar våra logevärdar hand om de 
som gärna vill närvara vid logemöten men har lägre grad än den 
som ges, vilket innebär att ni är hjärtligt välkomna att delta i den 
efterföljande brödramåltiden.
Talet från recipienderna hölls av Fredrik Ivarsson som tackade 
för förtroendet och hoppades på att bidra med mycket positivt till 
logen. Anders Bergenfeldt berättade att han fått Grad VI i Väster-
vik och tackade för den fina uppbackningen av Gondler-familjen 
som var på plats. Anders slog också ett slag för att ta chansen att 
besöka andra loger. M Bo-Lennart Holmsten delade ut en blomma 
till varje recipiend och till dess fadder för att förstärka deras väl-
komnande. Mästarbordets blommor tilldelades Tommy Eriksson 
för hans förträffliga inhopp som YL och för engagemanget för 
utvecklingsfrågor i logen och till Ingemar Florå för hans uppskat-
tade arbete som Talare. Ett par extrabuketter fanns också, den 
första till logens ålderman Bo Herborn för hans fina tal till Ebbe 
Sondér när denne blev utsedd till ”Årets Gondlare”. Den andra 
buketten gick till Ingvar Oscarsson för hans arbete som IL under 
alla 15 åren. Det blev också en liten sång för Ingvar, For he is a 
jolly good fellow, vilket han verkligen är.
Kvällen fortsatte traditionsenligt med kaffe och lottdragning.

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad med återinträde
Datum: Fredagen den 18 mars 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 50
Recipiender: Markus Hagström, Christer Lejdel, Roberth 
Oskarsson, Henrik Sjöstrand och Roland Sandell
Gäster: ExM Åke Ekstam 19 Gagnrad, Bengt Eliasson och Tore 
Persson 31 Rimfaxe

Från vänsterM Bo-
Lennart Holmsten 
rec. Markus Hag-
ström, återinträdd 
broder, Sven-Inge 
Uppgården, rec. 
Roland Sandell, rec. 
Roberth Oskars-
son, rec. Henrik 
Sjöstrand och rec. 
Christer Lejdel

Femtio bröder det är nästan vad som får rum i lokalen och det är 
en stämning som är på topp. Logearbetet leddes av M Bo-Lennart 
Holmsten och det blev det en fin och stämningsfull gradgivning. 
Och denna gång med återinträde av Sven-Inge Uppgården.  Ef-
ter ritus framfördes gratulationer med blommor till Arne Säll som 
fyllt jämna år. Brödramåltiden var som vanligt en höjdpunkt. Efter 
hyllning till fosterlandet höll Tony Lavi ett mycket stämningsfullt 
tal om vänskapen och vad den kan betyda, hur lätt vänskap kan 
försvinna och att det faktiskt går att få nya vänner även om det 
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BDR – BifrostDamernasRiksorganisation – Rapporter, information och händelser

Datum:  Arrangemang:
17-18 september 2016 Presesmöte, Linköping
22 oktober 2016 Damlogen Vestros 25 år, Göteborg 

Kalendarium

2016 års Riksmöte i Uppsala
                                    Ett år går fort nu var det återigen                  
     dags för Riksmöte som denna gång  hölls i 
den vackra staden Uppsala, studentstaden med Skandinaviens 
äldsta universitet. Även om inte vädrets makter bjöd på sol 
och vårvärme känner man ändå stor värme när man träffar 
systrar från landets damloger. Det var etthundratolv systrar 
som deltog vid Riksmötet, där värdlogen Fensalas P hälsade 
alla välkomna, därefter anmodade hon Prestaverna föra in 
alla Preses, innehavare av BDRs förtjänsttecken, BDRs sty-
relse och medarbetare, BDRs P Berit Olsson. Efter pampigt 
intåg och med BDRs P på plats förklarades mötet för öppnat.  
Därefter följde sedvanliga Riksmötesförhandlingar, med ge-
nomgång av verksamhetsberättelsen, ekonomi, val av styrelse 
och medarbetare, motionsbehandling. 

BDRs P informerade att nästa Riksmöte blir i Västerås, då det 
inte finns någon damloge där kommer Aelforna att vara värdloge. 
Aelfornas P Ewa Eriksson informerade om förberedelserna och 
hälsade oss välkomna nästa år. Den 22 okt. i år firar damlogen 
Vestros 25 år deras P Inga Malmkvist hoppades att det blir många 
som vill komma och fira med dem.
BDRs P berättade att kvällen före Riksmötet hade BDRs Grad 
Iduns Äpple delats ut för första gången, hon uppmanade de systrar 
som erhållit graden, att ställa sig upp och visa upp sina fina band 
med den vackra symbolen guldäpplet.  P tackade sin styrelse och 
övriga medarbetare för året som gått, för visat engagemang och 
för att alla ställer upp när det behövs.
Därefter följde högtidsloge där delades, för första gången, Logens 
Veterantecken ut i samband med Riksmötet. VT delades ut till 
Britt-Marie Egnerfors Aelforna, Birgitta Karlsson Nicopia, Siv 
Ejderbring och Margareta Persson Stjärnbågen. BDRs P Berit 
Olsson biträddes av Ewa Eriksson, Birgitta Zetterström och An-
nica Carlsson, Preses från resp. loge. 
Till Grimhilds P Annika Carlsson, överlämnades ett fadderloge-
äpple, att hänga på ceremonikudden, äpplet erhölls för det stöd 
och uppmuntran Grimhild, som fadderloge, gett till damlogen 
Ganndul, Kalmar. Det var en rörd och glad Annika som mottog 
utmärkelsen. 
Anita Lundberg, som avgick som ledamot i BDRs valberedning, 
avtackades för de sex år hon varit medarbetare i BDR och för det 
fantastiska jobb hon lagt ner i valberedningen med en blombukett 
i BDRs blå färg. Margareta Berger Gylling, Idavall, som efter-
träder Anita, installerades som ny medarbetare i BDR, hon intog 
nu sin plats bland övriga BDR-representanter. BDRs VP Carina 
Clevesjö läste sedan stämningsfullt dikten om ”Gudinnan som 
svävade i Asgårds salar”. 
BDRs styrelse har beslutat utdela stipendium ur Majken Tham-
berts fond till Ylva Karis, som fördes in i kapitelsalen. Ylva är 23 
år och berättade att hon som 9-åring började i en teatergrupp och 
redan då visste att det var film och teater hon skulle ägna sig åt. 
Hon har studerat på European Film College i Danmark och stude-
rar sedan 2015 film vid Skurups Folkhögskola. Hennes drivkraft 
är att ändra på hur kvinnor blir porträtterade på film. 

Forts. på sidan 55

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

Bifrostbröder/Systrar

Nu håller hon på att 
skriva manus på en film 
om en kvinnlig super-
hjälte som hon tänkt 
göra som projekt på 
skolan. Hon har också 
regisserat en film om 
två tjejkompisar, som 
hon visade ett avsnitt ur. 
Den handlade om att den 
ena tjejen skulle lära sig 
spela trumpet på några 
timmar, vilket väl inte 
gick så bra, men upp-
muntrades av sin kom-
pis, kontentan av filmen 
blev, ställer man upp för 
varandra så ordnar sig 
det mesta. Hon erhöll ett 
stipendium på 10.000: - 
och en blombukett, vil-
ket hon blev mycket glad 
och tacksam för. 
BDRs P kungjorde att 
hon beslutat dela ut 
BDRs Förtjänsttecken 
till Skrivare Lisbeth Wallberg för hennes stora engagemang och 
intresse för BDRs verksamhet, det var en mycket förvånad men 
glad Lisbeth som mottog utmärkelsen. 
Värdlogens P Jessica Lindkvist tog över med dragningen på lot-
teriet, det var många glada vinnare som vann jättefina priser. Se-
dan hälsade Jessica oss välkomna till lunchen och banketten se-
nare på kvällen. BDRs P tackade alla närvarande och förklarade 
högtidslogen för avslu-
tad och uppmanade till 
uppställning för uttåg.  
Så var åter ett Riksmöte 
tillända, hoppas vi ses 
i Västerås nästa år. En 
stor eloge till Fensala-
systrarna för ett välar-
rangerat Riksmöte.

Vid pennan 
Margona Sällberg, 
ordförande i BDRs 

valberedning

Fredagen den 22 april 2016 blev ett historiskt datum för Bifrost-
DamernasRiksorganisation. Då utdelades för första gången BDRs 
Grad Iduns Äpple, på Scandic Hotell, dagen före Riksmötet i 
Uppsala. Elva förväntansfulla systrar, som var kallade att erhålla 
graden, samlades inför sitt inträde i graden. Tjänstgörande syst-
rar förberedde på ett värdigt sätt recipienderna, innan intåg in i 
den stämningsfulla och vackert pyntade kapitelsalen kunde ske. 
Gradgivningen var högtidlig och värdig, med en väl genomarbe-
tad ritus, som de tjänstgörande systrarna genomförde på ett ut-
omordentligt sätt. Alla systrarna var efter genomförd ceremoni, 
tacksamma och helt överväldigade över den stämning och lugn 
som rådde inne i kapitelsalen. Vid den efterföljande systrar mål-
tiden talade Gunilla Starck-Hansen för recipienderna och tackade 
för att de alla fått vara med om denna fina stund, och menade att 
det var en speciell känsla, att få vara de första som erhöll denna 
nya grad. Systrarna skildes åt med ett leende på läpparna. På ban-
ketten som gick av stapeln under lördagskvällen var det 14 systrar 
som var stolta innehavare av graden och bar sina nya gradband 
med den vackra symbolen med ära och stolthet. 

Monica Asp, Ritusansvarig BDR

BDRs Grad Iduns Äpple

BDRs Grad Iduns Äpple: Bakre raden: Monica Asp, Gun Olsson, Ingmarie Argus, Margona Sällberg, Berit Olsson, Lisbeth Wallberg, 
Carina Clevesjö, Gunilla Starck Hansen, Gunilla van Aller. Främre raden: Anngerd Rundin, Margareta Assis, Christina Ericsson, 
Margareta Magnusson, Gun Svensson.

Prestaverna Margona Sällberg och Inger Strandberg flankerar 
Preses Annika Carlsson, Grimhild, som får fadderlogeäpplet av 
BDRs Preses

Stipendiaten i 
Majken Thamberts Fond 

Ylva Karis

Lisbeth Wallberg ny 
innehavare av BDRs 

Förtjänsttecken
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Referat från logernas.... forts. från sidan 53 Referat från logernas.... forts. från sidan 56

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 29 april 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 55
Recipiender: Bo Carlsson och Alf Karlsson
Gäster: ExOSSM Nils-Gunnar Johnsson, ExSLM Thomas 
Johnsson, M Jens Östling, ExM Ove Hansson, Rolf Skog, Mats 
Petersson, Ingvar Axelsson och Patrik Cederholm 26 Vanadis

Från vänster 
Fadder Tommy 
Eriksson, rec. Alf 
Karlsson, FSM 
Toni Lavi, rec. 
Bo Carlsson och 
fadder Olof Wes-
terlund

Det var dags vå-
rens sista logemöte med gradgivning. Än en gång blir vi påminda 
om att vår logelokal börjar bli trång, med 55 bröder. Det är näs-
tan rekord och stämningen är det inget fel på, mycket tack vare 
tillresta bröder från vår grannloge 26 Vanadis i Karlskrona. M 
Bo-Lennart Holmsten har i kväll överlåtit mästarkappan till FSM 
Toni Lavi som intagit rollen på ett lugnt och säkert sätt. Innan ritus 
utlyster tjM Toni Lavi en tyst minut över vår broder Åke Carm-
ström som hastigt avlidit tidigare i april. Alf Karlsson gratulerades 
som fyllt jämt. M Jens Östling Vanadis, tackade och hälsade från 
bröderna i Karlskrona och önskade oss välkomna dit.
Brödramåltiden var som vanligt en trevlig del av kvällen. Efter 
hyllning till fosterlandet var det Åke Rudolfsson som höll talet till 
graden, på ett lite annorlunda sätt. Till sin hjälp tog han Anders 
Bergenfeldt och Anders Jonsson som bägge är lärare till profes-
sionen. Dessa gav både roliga och eftertänksamma uppslag om 
kunskap och kunskapsutövande i vardagen. Även en uppmaning 
till oss vuxna, att stimulera barn till att läsa. 
Efter hyllningar till Orden, logen och recipienderna som hälsades 
välkomman i graden, tackade M Toni Lavi för en fantastisk kväll 
och ett särskilt tack till bröderna från 26 Vanadis som besökt oss. 
Vidare nämnde Toni att man i direktoriet ser med tillförsikt på 
logens fortsatta tillväxt och hoppas kunna hitta en lösning på en 
större lokal. 
Talet från recipienderna hölls av Alf Karlsson som tackade för en 

inte är en självklarhet. Här har Bifrost haft ett stort värde för Tony 
och många andra med mycket vänskap och samhörighet. Därefter 
hyllningar till loge och recipiender som M Bo-Lennart Holmsten 
välkomnade till graden och även riktade ett tack till deras faddrar.
Tacktal från recipienderna hölls och sjöngs av Markus Hagström 
som tackade för fin gradgivning och redan känner fin vänskap 
som värmer i hjärtat. Det hölls en mängd tal men jag nämner bara 
ett par som ger oss Gondlare lite extra värme. Sven-Inge Uppgår-
den som återinträdde i Bifrost och nu hamnat i vår loge tackade 
för all värme han fått och hoppas på en bra tid i Gondler och hade 
känslan av att han känt oss alla i evigheter. Sven Ahlbäck som 
övergått till Gondler på grund av flytt till Öland tackade för det 
fina mottagande han fått och känner sig glad, stolt och varmt väl-
kommen till Gondler. Han hoppades även på att få lite golf- och 
tenniskompisar i vår loge. Ingvar Oskarsson tackade för all upp-
vaktning och dekorering vid förra logemötet vid sin avgång som 
IL efter 15 år. Ingvar tackade M Bo-Lennart Holmsten för 2015 
och gratulerade till det förnyade förtroendet för 2016. FSM Tony 
Lavi överlämnade blommor och ursäktade att det ”gömdes bort” 
vid förra logekvällen. Innan mästarbordets blommor delades ut 
berättade M Bo-Lennart Holmsten att vi nu är 88 bröder i vår loge 
och det ser ut att vi blir fler under året. Blommorna tilldelades vår 
Munskänk Bo Agmell för sitt slit med maten och till Leif Källen 
som alltid ställer upp och som även för kvällen ordnat alla lot-
terivinsterna.

fin gradgivning och för uppvaktningen i kapitelsalen. Alf konsta-
terade att han var lika gammal som kung Carl XVI Gustaf och 
berättade att när kungen fyllde fem år fick han en fin trampbil 
vilket gjorde honom lätt avundssjuk. Nu för tiden finns ingen av-
undsjuka mot kungen. I Adolf Wogatai tackade alla som hjälpt 
och hjälper till att få kapitelsalen dekorerad vid gradgivningarna. 
Det är ju alltid lättare när många gör lite än när några få får göra 
mycket konstaterade vår Intendent.
Rolf Skog, Vanadis tackade för en bra gradgivning och uppma-
nade oss alla att besöka andra loger, träffa gamla vänner och få 
nya. Mästarbordets blommor tilldelades undertecknad och logens 
nya Curator Lars Rosqvist.
Kvällen fortsatte traditionsenligt i baren med kaffe och lottdrag-
ning.

Per-Olof Svensson, Referent

    Faktaruta
Grad V: Trohetens Grad
Datum: Torsdagen den 28 januari 2016 
Antal besökare inkl recipiend: 21
Recipiend: Alexander Westman

  Rosheim Norrtälje29

Till vänster Alexander Westman 
tillsammans med M Anders Ekström

Då vintern (tyvärr kanske bara till-
fälligt) lämnat oss och vindarna åter 
dominerade vädret var det dags att 
starta upp det nya bifroståret. Den 
ende recipienden tog med stor fatt-
ning emot gradens insignier och lär-
dom. Recipienden har nu nått till den 
högsta graden inom grundloge och att det innebär att alla ursäkter 
för att inte komma på logekvällarna är undanröjda.
Talet till Orden hölls av ExM Gunnar Holmsten som med stort 
eftertryck påpekade att det var hög tid att sända in eventuella mo-
tioner till Rikstinget för att dessa skulle hinna bli behandlade av 
OD. Han tyckte att när nu Rikstinget ännu en gång förlagts till 
närområdet uppstår ett gyllene tillfälle att bevista detta med allt 
vad det innebär. Mästare Anders Ekström höll talet till recipien-
den. Recipienden sa i sitt svarstal att han bland sina icke bifrost-
vänner fått frågan vad han ser i att deltaga i ett sådant sällskap. 
Det som gav innehåll med medlemskapet i Bifrost var den stora 
gemenskapen över alla åldersgrupper. Fin sammanfattning enligt 
min enkla uppfattning. 

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad och installation
Datum: Fredagen den 12 februari 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 32
Recipiender/Faddrar: Mikael Karlsson/Kenneth Holgersson, Hans 
Pantzar/Hans Pettersson
Gäster: OI Allan Jensen, SLM Per Dyberg Heimdal samt Björn 
Torstenius 5 Åsagård

Från vänster Mikael 
Karlsson, M Anders 
Ekström och Hans 
Pantzar

Till gradgivningen hade, oaktat att det är influensatider, två av 
de kallade recipienderna lyckats hålla sig på benen. Med många 
reserver i direktoriet då flera ordinarie insjuknat lotsade Mästaren 
recipienderna genom ritualen utan missöden. 
Mästarinstallationen förrättades av den nye Intendenten i Orden, 
Allan Jensen, som trots att han är helt ny i ämbetet fullföljde sina 
plikter som om han gjort detta under en lång följd av år. Att sedan 
OI höll talet till Orden följde regelboken. Talet till recipienderna 
hölls av Georg Ekeström. En av recipienderna höll ett svarstal 
viket levererades med bravur av Hans Pantzar. 
Efter att taffeln hade brutits vidtog den sedvanliga kaffestunden 
med lotteridragning. Hur det gick för mig? Som vanligt ingen 
vinst.

 
    Faktaruta

Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Torsdagen den 10 mars 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 28
Recipiend: Sten Bjurvén

M Anders Ekström och 
Sten Bjurvén

Den ensamme recipien-
den fick sig några riktigt 
tänkvärda lärdomar till 
livs. Senare vid brödra-
måltiden uttryckte han 
i sitt tacktal hur det kan 
vara att stå som ensam 
recipiend, när man dess-
utom inte är någon talare. 
Att han inte var någon 

talare motbevisade han omgående med bravur. Skogulls systrar 
avtackades av M Anders, med blommor och blader, en rungande 
applåd, samt något att skölja strupen med för sin fina insats med 
servering. Det var inte heller denna gång min tur att bära hem 
någon lotterivinst, men jag är van. Jag gläds istället åt de bröder 
som hade turen på sin sida.

     Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Tisdagen den 10 maj 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 23
Recipiend: Per-Göran Börstell

Per-Göran Börstell och 
M Anders Ekström

Trots att sommaren hade 
slagit till med full kraft, och 
många hade händerna fulla 
med att få båten i sjön, eller 
att plantera nya blommor i 
trädgården hade bröderna 
samlats. Med nio ordina-
rie direktoriemedlemmar 
frånvarande och med ersät-
tare på deras platser trodde 
jag att det skulle halta lite 

under gradgivningen, men icke, alla skötte sina fögderier på ett 
utmärkt sätt. Mästaren intog sin plats och förklarade logen för 
öppnad. Efter de inledande preludierna fick så småningom reci-
pienden träda in i kapitelsalen. Något undrande stod han där och 

betraktade omgivningen när Mästaren refererar till vad som sades 
i en tidigare grad. Alltnog fortlöpte gradgivningen efter de noter 
som våra instiftare bestämt varför den befordrade brodern ikläd-
des de insignier som tillkom honom.
Vid brödramåltiden påmindes recipienden om vad äldre bröder 
fått erfara, kvällens gradsymbol kallas, inte för inte för, ”pors-
linskrossaren” för att tyngden i gradsymbolen tillsammans med 
avståndet från halsen utgör en förträfflig katapult för att slå sönder 
tallriken.

Fingal

 

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt lokalinvigning och installation.
Datum: Måndagen den 1 februari 2016.
Antal besökare inkl. recipiend: 24
Recipiend/fadder: Leif Östlin / Ove Fahlqvist.
Gäster: OSSM Patrik G Lundeberg och OI Allan Jensen

  Torgrim Hudiksvall30

Högtid med många höjdpunkter under samma kväll.  Utan tvekan 
kan man summera invigningen av logen 30 Torgrims nya lokaler, 
återinstallationen av logens Mästare Göran Persson och installa-
tionen av biträdande bröder för 2016 samt upptagningen av ny bi-
frostbroder under samma afton som något utöver det vanliga och 
extra högtidligt. Därutöver avrundades kvällen med brödramåltid 
i bästa bifrostanda med god mat, tänkvärda tal, underhållning och 
lotteri. Först vid midnatt lämnade I Hans Lundberg uppbackad av 
trogna biträdande, den nya lokalen efter en lång, arbetssam men 
minnesvärd kväll.
Dagen till ära gästades vår loge av dignitärer från Ordens Direkto-
rium OSSM Patrick G Lundeberg och OI Allan Jensen för att dels 
förrätta invigningen av logens nya lokaler samt installera Mästare 
för 2016. Med viss stolthet tycker undertecknad skribent att vi 
klarade av våra uppgifter på ett hedersamt sätt med värdighet och 
utan plumpar i protokollet.
Under brödramåltiden delade OSSM Patrik G Lundeberg med 
sig av sina tankar om Bifrostordens utveckling och framtid i ett 
samhälle stadd i ständig förvandling, mycket tänkvärt och reflek-
terande var tillbakablickarna och framtidstron med sin eggande 
ledstjärna, Bifrostorden syfte och menig.
Den jämförelsevis unga recipiendens tacktal var hurtigt, varmt 
och genuint när han kallade oss alla för ”goa gubbar” vilket bådar 
gott inför fortsatt vandring mot hans nästa grad.

Forts. på sidan 58

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Måndagen den 4 april 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 20
Recipiender: Kalle Hammarberg och Michael Andréen

Från vänster ses 
Kalle Hammarberg, 

M Göran Persson 
och Mikael Andréen

Gradgivning är all-
tid högtidsstunder, 
så även denna gång 
när Grad II tillde-
lades två förtjänta 
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    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Måndagen den 9 maj 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 19
Recipiender: Ulf Bergström, Karl-Gunnar Karlsson, Ove Fahlqvist

Från vänster M 
Göran Persson, 
Karl-Gunnar 
Karlsson, Ove 
Fahlqvist, Ulf 
Bergström

Det var inte akt-
uellt att välkomna 
nya recipiender in 

i Bifrostorden och logen denna majkväll, men desto mer värde-
fullt, när tre förtjänta bröder förlänades Grad III. Och som alltid, 
kapitelsalens välkomnande atmosfär, värdigt smyckad i gradens 
färger. 30 Torgrim den ännu unga logen med endast 30 talet med-
lemmar har givetvis sin begränsning när högre grad ges och alla 
grader därunder inte får delta i ceremonin. Men lojaliteten är på-
talig och bemanningen med råge när ärrad tiotaggare Lars Lind-
blom för kvällen iklädde sig Talarens roll, så T Kurt Malmgren i 
sin tur kunde tjänstgöra som ASM. Alla skötte sina uppgifter, med 
lugn behärskning och gott omdöme.
Avgående Sk Kurt Axel Lindström tog sig an försäljningen av 
kvällens lotteri med van hand och ledde även dragningen med 
framgång, försäljare som han är. Vår M Göran Persson tycktes 
mysa i kapp med förplägade bröder när talet till Orden och talet 
till recipienderna framfördes av honom. Karl Gunnar Karlsson 
höll recipiendernas tacktal ekvilibristisk, underfundigt och tänk-
värt. Brödramåltiden serverades av kvinnligt support vilket alltid 
är till trevnad och de förärades var sin trisslott, hoppas att fru for-
tuna rikligt belönade dem.

Sören Molander

bröder i Sveriges nordligaste Bifrostloge, Hudiksvall. God upp-
slutning trots en liten förening med 30 talet medlemmar. Tjänstgö-
rande bröder behärskar nu även högre grad, inte bara Grad I som 
av naturliga skäl är den vanligaste graden i en växande ung loge. 
Mästaren Göran Persson uttalade sin tacksamhet för den lojalitet 
som visats honom och logen i samband med inträdet i nya lokaler 
och allt ideellt arbete som då erfordrats för en smidig övergång. 
Bröderna å andra sidan, med Kurt Axel Lindström som talesmans, 
framförde ett varmt tack till Mästaren för allt organisatoriskt ar-
bete hans utfört och även för förvaringen av logens rekvisita i 
hans egen fastighet under övergångstiden. Brödramåltiden intogs 
den här gången i restaurang Romas festlokal med mycket god upp-
passning och god mat. Tacktalet hölls av Michael Andrén, som 
framförde recipiendernas tack för bådas befordran i ett trivsamt 
brödraskap. Lotteriet i samband med kaffe men ingen avec denna 
gång avslutade en trevlig logeafton.

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt installation
Datum: Fredagen den 26 februari 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 31
Recipiender: Ulf Tell, Patrik Dannehall
Gäster: OL Bo Löfgren, M Sten Svensson, Bengt Eliasson 18 
Mjölner, Kjell Holm 17 Grimner, Jörgen Hermansson 23 Forsete

  Rimfaxe Helsingborg31

Vi hade glädjen att hälsa nya bröder välkomna till vår loge. Vår 
Mästare installerades på nytt till sitt tredje verksamhetsår. Ordens 
Lagman Bo Löfgren överlämnade mästarbrevet. Mästaren hade 
förordat tre bröder att föräras Logernas Belönings- resp. Heders-
tecken. Jonas Mogensen LBT samt Jan Ekvall och Åke Hylander 
LHT. Två nya biträdande bröder, Lennart Juhlin som ASM och 
Thomas Johansson som FV intog sina resp. platser. Jonas Mogen-
sen bytte tjänst från FV till Talare, en tjänst han innehaft tidigare. 
Lars Frölander gratulerades för erhållen Grad IX. Vi hade gläd-
jen att åter se vår Sk Torgny 
Hultqvist hos oss efter den 
stroke han drabbades av i 
somras.

Sittande från vänster 
recipienderna Ulf Tell och 
Patrik Dannehall. Stående 
från vänster Kent Bredén, 

M Gordon Hygreus och 
OL Bo Löfgren

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad 
Datum: Fredagen den 1 april 2016
Antal besökare inkl recipiender: 22
Recipiend: Tommy Lilja

En broder var kvalificerad att recipiera i Grad III av bröderna som 
hade hörsammats Mästarens kallelse, fanns två med Grad II resp. 
Grad I. Med flera biträdande bröder frånvarande hade IL kallat 
några ersättare, vilket de gjorde med den äran. 
Talet till Orden och till recipienden framfördes av Mästaren mel-
lan förrätten och varmrätten. Tid fanns även för några historier 
samt lite solosång av Lars Bertram, på brödernas begäran. Den 
ena av våra inkomstkällor, lotteriet hade många fina vinster. Mäs-
tarbordets blommor förärades Mu Åke Hylander som dessutom är 
fadder till recipienden. Alltfler bröder stannar för lite eftersnack i 
baren efter måltiden där allehanda spörsmål avhandlas.

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad 
Datum: Fredagen den 22 april 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 24
Recipiender: Mats Fredland, Bengt Jönsson
Gäster: Kent Lindgren, 32 Forsete, PerOla Somers och Bengt 
Nilsson, 18 Mjölner

Mästaren valde att ta emot de nya bröderna framför att resa till 
Rikstinget, där vår loge representerades av vår Intendent som res-
te dit tillsammans med hustru, Preses i Gersimi. Trevligt var att se 
broder Kent, som varit vår IL under flera år innan flytten till Ystad 
och 23 Forsete. Broder Torgny, som drabbades av en stroke under 
sommaren 2015 och varit rullstolsburen sedan dess gick denna 
kväll för egen maskin under intåget. Olle Bergqvist

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

    Faktaruta
Loge utan reception samt installation
Datum: Tisdagen den 9 februari 2016
Antal besökare: 17
Gäster: OH Jon Asp, SLM Per Dyberg, Astor Baldesten

  Runrike Täby32

Ordens Härold Jon Asp hade tagit sig hela vägen från Vetlanda, 
för att återinstallera Bernt Carlsson som logens Mästare. Som nya 
ansikten i direktoriet finner vi numer glädjande Martin Lindholm 
(II) som Förste Väktare och Johan Kenneberg (I) som Andre Väk-
tare. Dessutom kliver f.d. FV Andreas Lagerlöf (III) upp som An-
dre Ställföreträdande Mästare och Staffan Söderbaum (III) som 
ordinarie Skattmästare.
Vår devis ”En modern grundloge inom Bifrostorden”, levde vi 
även upp till denna gång genom några musikaliska utflykter lite 
utanför de traditionella allfarvägarna. Till exempel bjöds det på 
musik från datorspelet Halo och Kalle Moraeus Koppången på 
elfiol. Vi börjar också bli alltmer varma i kläderna i våra nya lo-
kaler. Det märks att de är mer ändamålsenliga för vår verksamhet 
än de tidigare. Det ger också bättre flyt i ritus. Dessvärre börjar 
dock logen bli ganska duktig på ritus för loge utan reception. I 
sitt tal till Orden sammanfattade OH det väl, när han tackade för 
en mycket väl genomförd ritus, med avsaknaden av recipiender 
som enda smolk i bägaren. Någon smolk i övrigt fanns det dock 
ingen tillstymmelse till i de bägare som höjdes och tömdes under 
brödramåltiden. På grund av sjukdom fick vi klara oss utan serve-
ringshjälp denna gång, men även det fungerade bra och maten höll 
som vanligt hög klass. Såväl gäster som bröder dröjde sig kvar lite 
extra länge denna gång, vilket är ett gott tecken och ett bra betyg.
Vi hoppas att fler såväl egna som gästande bröder ska bli nyfikna 
på att hälsa på oss i våra nya fina lokaler samt ta del av den bro-
derliga stämningen hos oss!  

    Faktaruta
Grad I: Vänskapens Grad
Datum: Tisdagen den 8 mars 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 21 
Recipiender: Olle Claesson, Johan Kenneberg och Kenn Lundgren
Gäster: Astor Baldesten och M Bengt Hellström 4 Valhall 

Bröderna Kenn, Olle och Johan och M Bernt Carlsson

Årets tredje gradgivning gick i vänskapens varma anda och det 
var trevligt att få delge Ordens syn på denna dygd till bröderna 
Olle, Johan och Kenn. I vår loge har vänskapens grad alltid hållit 

en viss särställning. Detta då det är den första graden som den en-
skilde brodern själv väljer att gå vidare i. Det gör den också till en 
symbol över att brodern anammat idén och tanken med vår Orden.
Det var också en premiär för logens första temakväll - ett nytt 
grepp för att skapa lite variation på brödramåltidens inramning. 
Eftersom vi denna gång låg nära firandet av S:t Patrick’s Day, 
radade baren upp diverse olika irländska drycker. Det var ett po-
pulärt initiativ som vi kommer att fortsätta att utveckla framöver.
Efter ett ovanligt raskt iordningställande av kapitelsalen, kunde 
vi sätta oss till bords för att avnjuta ännu en mycket vällagad brö-
dramåltid. Mästaren talade om vår Ordens framtidsarbete och de 
frågor som varit på tapeten under föregående helgs mästarmöte.
Under sedvanlig förbrödring och hög stämning led kvällen mot 
sitt slut.

Mattias Boldt

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad samt installation
Datum: Torsdagen den 25 februari 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 28
Recipiender/faddrar: Alf Isenberg/ Bengt Håkansson, Paul 
Eriksson/ Lars Bengtsson
Gäster: OSM Lars-Erik Furuskog, OH Jon Asp, SLM Thomas 
Johnsson, M Jens Östling  26 Vanadis, M Peter B Arvidsson 33 
Danheim, Kristoffer Airosto 10 Withala

  Linneus Växjö34

Från vänster Bengt 
Håkansson, Alf Isen-
berg, Paul Eriksson  
och Lars Bengtsson 

Det var extra högtid-
ligt, denna historiska 
dag när LM Sten Sjö-
dahl för sista gången 
genomförde en grad-
givning som Mästare 
i logen. Sten har varit Mästare sedan logen grundades 2012. De 
två recipienderna fick uppleva en ritus som inte många får göra 
vid sitt första besök i logen. Våra bröder från 10 Withala ställde 
som vanligt upp på vakanta tjänster och det tackar vi för. Innan 
LM Sten Sjödahl återlämnade klubba och mästarkedja till OSM, 
så belönades Åke Berntsson med LHT och Hans Bild LBT för 
sina insatser inom Linneus. Efter upplästa motiveringar fäste 
OSM tecknen på resp kavaj. 
Därefter avtackade LM Sten alla som tjänstgjort under kvällen, 
lämnade sedan över till OSM som tackade Sten för ett mycket 
gott arbete. Därefter kallades den nye Mästaren Alexander Ai-
rosto fram för att avlägga mästarens högtidliga försäkran och han 
utsågs till LM för 34 Linneus under 2016. Han presenterade sedan 
de tjänstemän som skall jobba med honom under året.Vid brödra-
måltiden fortsatte talen och blomsterutdelning. OSM talade till 
Orden och berättade lite minnen från sina 32 år i Bifrostorden, 
som kuriosa kan nämnas att när OSM blev antagen till Bifrost-
orden så var det Sten Sjödahl som då var LM i 10 Withala. Reci-
pienderna tyckte det hade varit en spännande kväll och hoppades 
kunna gör en bra insats inom logen i framtiden. Mästarebordets 
blomma gick till Kennert Johansson, ett antal blomsterkvastar de-
lade ut till några olika personer, men den största buketten gick 
ändå till avgående Mästaren Sten Sjödahl.

Forts. på sidan 60
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Nya Bifrostbröder           Grad I – Frihetens Grad                
 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2016-01-29 Leif Franzén Junehus
2016-01-29 Magnus Wallin Junehus
2016-02-04 Åke Askelöf Nicopia
2016-02-04 Magnus Enell Nicopia
2016-02-04 Per-Åke Forsbom Nicopia
2016-02-04 Tomas Wedin Nicopia
2016-02-05 Weine Gustafsson Löfstad
2016-02-10 Conny Englund Torkild
2016-02-10 Tomas Gustafsson Torkild
2016-02-10 Risto Sarkola Torkild
2016-02-10 Martin Sundell Torkild
2016-02-11 Ted Lundin Åsagård
2016-02-12 Hans Anderstedt Grimner
2016-02-12 Jonas Bengtsson Grimner
2016-02-12 Johan Oskarsson Grimner
2016-02-12 Thom Rannemalm Grimner
2016-02-12 Daniel Johansson Gungner
2016-02-12 Patrik Kallin Gungner
2016-02-12 Stefan Klasson Gungner
2016-02-12 Kjell Sunnäng Gungner
2016-02-12 Magnus Widar Gungner
2016-02-12 Patrik Månsson Lunde Mjölner
2016-02-12 Kristoffer Nielsen Mjölner
2016-02-12 Peter Wright Mjölner
2016-02-12 Mattias Bergström Solheim
2016-02-15 Mikael Karlsson Rosheim
2016-02-15 Hans Pantzar Rosheim
2016-02-16 Roland Wadelius Righeim
2016-02-17 Mats Bengtsson Eyrabro-H

2016-02-17 Hans Pettersson Eyrabro-H
2016-02-18 Ronny Erhardsson S:t Örjan
2016-02-18 Joakim Nilsson S:t Örjan
2016-02-19 Stefan Ericsson Danheim
2016-02-19 Fredrik Ivarsson Gondler
2016-02-19 Jonas Müller Gondler
2016-02-19 Lars Backlund Runheim
2016-02-19 Lars-Erik Edlinger Runheim
2016-02-19 Joakim Lundin Runheim
2016-02-19 Tomas Ringström Runheim
2016-02-19 Lennart Sjöblom Runheim
2016-02-19 Michael Hesselberg Vanadis
2016-02-19 Jonas Ohnback Vanadis
2016-02-19 Dan Öman Vanadis
2016-02-19 Björn Pettersson Vanadis
2016-02-19 Fredrik Stridmark Vanadis
2016-02-23 Daniel Persson Odinsal
2016-02-23 Johan Rosén Odinsal
2016-02-23 Roine Thunberg Odinsal
2016-02-24 Björn Andersson Forsete
2016-02-24 Anders Nilsson Forsete
2016-02-24 Simon Stenberg Forsete
2016-02-24 Bengt Gagerell Valhall
2016-02-24 Lars Lundgren Valhall
2016-02-24 Mikael Ollikainen Valhall
2016-02-25 Jan Jarlbäck Alvheim
2016-02-25 Paul Eriksson Linneus
2016-02-25 Alf Isenberg Linneus
2016-02-26 Anders Malm Midgård

2016-02-26 Patrik Dannehall Rimfaxe
2016-02-26 Ulf Tell Rimfaxe
2016-02-26 Jonas Andersson Vesthav
2016-02-26 Mikael Berntsson Vesthav
2016-02-26 Magnus Christiansson Vesthav
2016-02-26 Thomas Lund Vesthav
2016-02-26 Olle Nordberg Vesthav
2016-02-26 Jonas Wigert Vesthav
2016-02-26 Stefan Gustavsson Withala
2016-02-26 Lennart Lööw Withala
2016-03-04 Hannes Karlsson Solheim
2016-03-04 Sebastian Langenbach Solheim
2016-03-04 Ola Lindholm Solheim
2016-03-04 Henrik Qvarnlöf Solheim
2016-03-04 Henrik Syvertsson Solheim
2016-03-22 Peter Lundqvist Righeim
2016-03-31 Viktor Lundqvist Åsagård
2016-03-31 Tomas Lindedal Linneus
2016-03-31 John Lindblad Manheim
2016-03-31 Rickard Axelsson Valhall
2016-03-31 Per Schröder Valhall
2016-03-31 Stefan Wallin Valhall
2016-04-13 Erik Fredholm Eyrabro-H
2016-04-15 Jesper Bexell Withala
2016-04-15 Mikael Porss Withala
2016-04-22 Mats Fredland Rimfaxe
2016-04-22 Bengt Jönsson Rimfaxe

 Dat    Namn  Loge Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

B efordrade bröder            Grad II – Vänskapens Grad
Grad II

2016-03-03 Per-Erik Jansson Nicopia
2016-03-03 Örjan Johansson Nicopia
2016-03-03 Juha Pellikka Nicopia
2016-03-03 Marcus Wittbom Nicopia
2016-03-08 Olle Claesson Runrike
2016-03-08 Johan Kenneberg Runrike
2016-03-08 Kenn Lundgren Runrike
2016-03-09 Freddy Enström Torkild
2016-03-09 Håkan Karlsson Torkild
2016-03-09 Håkan Strand Torkild
2016-03-10 Joakim Tornberg Åsagård
2016-03-10 Torsten Gyllensvärd Manheim
2016-03-10 Karl-Johan Rahm Manheim
2016-03-11 Roger M Nilsson Grimner
2016-03-11 Martin Ståhl Grimner
2016-03-11 Erik Svensson Grimner
2016-03-11 Fredrik Tydén Grimner
2016-03-11 Roger Brändmark Gungner
2016-03-11 Lukasz Stanowski Gungner
2016-03-11 Christofer Brandt Löfstad
2016-03-11 Glenn Danielsson Mjölner
2016-03-11 Rolf Johansson Mjölner
2016-03-11 Robert Olsson Mjölner

2016-03-11 Jonas Sandh Mjölner
2016-03-11 Sten Bjurvén Rosheim
2016-03-16 Hans - Erik Svensson Aroshus
2016-03-16 Anders Ärlebäck Eyrabro-H
2016-03-16 Magnus Dahlén Eyrabro-H
2016-03-16 Dan Erlandsson Eyrabro-H
2016-03-16 Raimond Persson Eyrabro-H
2016-03-16 Tomas Risberg Eyrabro-H
2016-03-18 Lars Lindman Carolus
2016-03-18 Markus Hagström Gondler
2016-03-18 Christer Lejdel Gondler
2016-03-18 Roland Sandell Gondler
2016-03-18 Henric Sjöstrand Gondler
2016-03-18 Niklas Sagström Gungner
2016-03-18 Jens Berg Norheim
2016-03-18 Lars Molin Norheim
2016-03-18 Stefan Carlsson Vanadis
2016-03-18 Stefan Corneliusson Vanadis
2016-03-18 Daniel Gullin Vanadis
2016-03-18 Thomas Löfdahl Vanadis
2016-03-18 Björn Börjesson Vesthav
2016-03-18 Oscar Eriksson Vesthav
2016-03-18 Ulf Fredman Vesthav

2016-03-18 Christopher Isgaard Vesthav
2016-03-18 Joakim Juel Vesthav
2016-03-18 Christer Hagström Withala
2016-03-18 Mikael Lund Withala
2016-03-23 Tobias Billing Forsete
2016-03-23 Patrick Brookes Forsete
2016-03-23 Henrik Dagberg Forsete
2016-03-23 Kjell Davidsson Forsete
2016-03-23 Per Ekelöf Forsete
2016-03-23 Conny Lönnegren Forsete
2016-03-23 Christer Nilsson Forsete
2016-03-23 Glenn Svensson Forsete
2016-04-01 Mikael! Edel Danheim
2016-04-01 Marcus! Petersson Danheim
2016-04-04 Michael Andreèn Torgrim
2016-04-04 Karl-Erik Hammarberg Torgrim
2016-04-28 Lars Bengtsson Linneus
2016-04-28 Bill Johansson Linneus
2016-04-28 Kennert Johansson Linneus
2016-04-28 Joakim Schandersson Linneus
2016-05-12 Owe Läth Valhall

Personalia... forts. från sidan 60
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    Faktaruta
Grad i: Frihetens Grad
Datum: Torsdagen den 31 mars 2016
Antal besökare inkl. recipiend: 23
Recipiend/fadder: Tomas Lindedal/ Åke Berntsson
Gäster: Anders Kling, Dag Sjödahl, Lars-Ivar Johansson 10 
Withala

Åke Berntsson, M Alexander 
Airosto och Tomas Lindedal

För första gången kunde vår 
nyutsedde LM Alexander 
Airosto hälsa välkommen 
till gradgivning. Flera av de 
biträdande bröderna fick göra 
debut i nya roller, så det var 

inte bara recipienden som hade lite darr i knävecken. Men det 
hela avlöpte bra och vi hade glädjen att få en ny broder till vår 
Loge, vi växer sakta men säkert. Anders Kling framförde häls-
ning från vår fadderloge 10 Withala, som dessutom gav oss stött-
ning. Åke Berntsson hade med sig en hälsning från 7 Junehus. LM 
Alexander rapporterade från mästarmötet i Karlstad, där man bl.a. 
diskuterat kvalitativ nyrekrytering, brödravård och att vi skall 
våga synas lite mer utåt. Som uppstart för kvällens gradgivning 
genomfördes en aktivitet för de som ville komma lite tidigare. Det 
var vår Mu Claes Lövgren som svarat för en liten ölprovning med 
alkoholfri öl och korv åtta bröder deltog i detta och fortsättning 
lär följa. Ett nytt hyresavtal är på gång som kan innebära att vi får 
mer tillgång till lokalen och kan använda den till fler aktiviteter. 
Sten Sjödahl bidrog också till information om bland annat en pa-
rentation i 10 Withala. På brödramåltiden höll Sten Sjödahl talet 
till vår Orden. Vår recipiend tackade för gradgivningen han varit 
med om och för maten. LM delade ut mästarebordets blomma till 
Zoltan för att han alltid kommer på våra träffar. Lotteridragningen 
blev en aning enformig för alla utom vår Intendent, som tog hem 
fyra av sex vinster, men det är Jan-Erik Eriksson värd bara det inte 
blir en vana. 

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Torsdagen den 28 april 2016
Antal besökare inkl. recipiender: 26
Recipiender: Lars Bengtsson, Bill Johansson, Kennert Johansson 
och Joakim Schandersson
Gäster: Anders Kling, Lars-Bertil Bernholtz 10 Withala samt 
Lennart S. Bengtsson 23 Forsete

Joakim Schanders-
son, Bill Johansson, 

M Alexander Airosto, 
Lars Bengtsson, Ken-

nert Johansson

För andra gången i vår 
korta historia genom-
förde vi en gradgivning 
i Grad II, det var brö-
der från vår egen loge som fick mottaga det nya gradbandet som 
tecken på att de visat stort intresse för verksamheten. Vi kände 
oss lite stolta att vi kunde genomföra denna gradgivning, med en 
nästan helt ny uppsättning av tjänstemän, som vanligt fanns våra 
faddrar i 10 Withala med och stöttade oss.LM Alexander Airosto 
rapporterade från Rikstinget, som i år blev extra högtidligt med 
anledning av OSM skiftet. 
Ytterligare tre bröder från logen var med i Uppsala, det betyder 
c:a 15% av alla medlemmar i Linneus. Vi uppmärksammade att 
vår I Jan-Erik Eriksson erhållit Ordens Veteranteckan för 25 års 
träget medlemskap. Talet till Orden hölls av Göran Straume som 
bl. a. betonade vänskapens stora betydelse inom Bifrostorden. 
Mästarbordets blomma gick till Anders Linde.
Lotteriet blev en gastkramande tillställning om vem som skulle ta 
hem den fina vinst vår ExM Sten Sjödahl generöst skänker varje 
gång. Anders Kling blev lycklig vinnare för andra logekvällen i 
följd.

Hans Bild

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

30 januari Rune Carmstad Torkild IX
11 februari Karl-David  Kihlström Righeim VI
15 februari Gunnar A. Johansson Norheim VII
18 februari Olle Olsson Carolus IX
23 februari Hans Thuring Eyrabro-Havamal VII
23 mars Rolf Ericson Grimner X
10 april Åke Carmström Gondler IV
14 april Kenth Ackrell Norheim III
4 maj Thomas Lindkvist Eyrabro-Havamal VI
9 maj Ulf Persson Gungner III 

Personalia
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2016-03-19 Gert Folmén Alvheim
2016-03-19 Börje Hansson Alvheim
2016-03-19 Stig-Olof Ohlsson Alvheim
2016-03-19 Johnnie Jonsson Eyrabro-H
2016-03-19 Peter R O Faleborn Forsete
2016-03-19 Anders Svenningsson Gungner
2016-03-19 Lennart Olsson Mjölner
2016-03-19 Fredrik Jonneryd Odinsal
2016-03-19 Ola Jonsson Odinsal
2016-03-19 Ted Sundberg Odinsal
2016-03-19 Jörgen Andersson Solheim
2016-03-19 Johan Axelsson Solheim
2016-03-19 Håkan Brede Vanadis
2016-03-19 Henrik Lirsjö Vanadis
2016-04-09 Hans-Erik Lindeblad Gondler
2016-04-09 Jan Höggren Grimner
2016-04-09 Mikael Nyquist Grimner
2016-04-09 Åke Svensson Grimner

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2016-04-09 Stig Bjelkered Löfstad
2016-04-09 Thomas Ehn Löfstad
2016-04-09 Dahn P M Johansson Löfstad
2016-04-09 Stefan Paulsson Löfstad
2016-04-09 Christoffer Trygg Löfstad
2016-04-09 Gunnar Eklöv Midgård
2016-04-09 Mikael Granath Midgård
2016-04-09 Stig Granath Midgård
2016-04-09 Anders Gustavsson Nicopia
2016-04-09 Åke Högstedt Nicopia
2016-04-09 Matz Andersson Norheim
2016-04-09 Fredrik Jonsson Norheim
2016-04-09 Ulf Petersson Norheim
2016-04-09 Conny Axelsson Withala
2016-04-09 Tomas Fyhr Withala
2016-04-09 Åke Grönkvist Withala
2016-04-09 Per Rosander Withala
2016-04-09 Peter Sköld Withala

2016-04-09 Jes Suhr Withala
2016-04-15 Johan Backman Manheim
2016-04-15 Jörgen Palm Manheim
2016-04-15 Conny Holm Rosheim
2016-04-15 Björn Smedsberg Rosheim
2016-04-15 Berndt Lehnert Runheim
2016-04-15 Roland Ljungkvist Runheim
2016-04-15 Karl-Gustav von Wicken Runheim
2016-04-15 Kjell Persson Runrike
2016-04-15 Holger Andersson S:t Örjan
2016-04-15 Carl Stefan Christensson S:t Örjan
2016-04-15 David S Mårtensson S:t Örjan
2016-04-15 Timo Borén Torkild
2016-04-15 Petri Lindholm Torkild
2016-04-15 Thomas Axelsson Valhall
2016-04-15 Jan Flacke Valhall
2016-04-15 Mauritz Rudebeck Valhall

B efordrade bröder            Grad VII Sanningens Grad         Grad VII

B efordrade bröder            Grad X  Den Styrande Viljans Grad        Grad X

2016-04-22 Per Murander Eyrabro-H
2016-04-22 Fredric Björk Gungner
2016-04-22 Stig Dalmyr Gungner

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2016-04-22 Åke Smedberg Junehus
2016-04-22 Lars-Erik Andersson Löfstad

2016-04-22 Mikael Sjölander Odinsal
2016-04-22 Olavi Ollikainen Valhall
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Grad IIIB efordrade bröder            Grad III – Kunskapens Grad         

2016-04-01 Leif Gustavsson Junehus
2016-04-01 Glenn Hansson Manheim
2016-04-01 Tommy Lilja Rimfaxe
2016-04-08 Mattias Aspegren Forsete
2016-04-08 Fredrik Kjellström Forsete
2016-04-08 Kenth Andersson Grimner
2016-04-08 Lars H Nilsson Grimner
2016-04-08 Stig-Åke Nilsson Grimner
2016-04-08 Anders Randow Grimner
2016-04-08 Bojan Milojevic Gungner
2016-04-08 Christer Nilsson Gungner
2016-04-08 Karl Sandstedt Gungner
2016-04-08 Thomas Karlsson Mjölner
2016-04-08 Mikael Karlsson Mjölner

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2016-04-08 Öyvind Pedersen Mjölner
2016-04-12 Oscar Sundkvist Runrike
2016-04-13 Ulf Fransson Torkild
2016-04-15 Anders Carlsson Vanadis
2016-04-15 Rune Lindberg Vanadis
2016-04-15 Mathias Olsson Vanadis
2016-04-15 Anders Martinsson Vesthav
2016-04-17 Benny Rydén Vesthav
2016-04-21 Tomas Barkman Nicopia
2016-04-21 Thomas Eriksson Nicopia
2016-04-21 Kent Forslund Nicopia
2016-04-27 Sven-Erik Hansson Aroshus
2016-04-27 Joacim Karlsson Aroshus
2016-04-27 Göran Vestman Aroshus

2016-04-28 Håkan Jansson Alvheim
2016-04-29 Bo Carlsson Gondler
2016-04-29 Alf Karlsson Gondler
2016-04-29 Sture Kanth Norheim
2016-04-29 Stefan Matsson Norheim
2016-04-29 Kent Svensson Norheim
2016-05-06 Jan Anstensèn Midgård
2016-05-06 Ola Palmqvist Midgård
2016-05-09 Ulf Bergström Torgrim
2016-05-09 Ove Fahlqvist Torgrim
2016-05-09 Karl-Gunnar Karlsson Torgrim
2016-05-10 Per-Göran Börstell Rosheim

Grad IV
B efordrade bröder            Grad IV – Hoppets Grad         

2016-04-07 Glenn Hansson Manheim
2016-04-08 Kristopher Björklund Solheim
2016-04-08 Karl Lindberg Solheim
2016-04-08 Henric Norlin Solheim

2016-04-08 Martin Rybeck Solheim
2016-04-26 Charlie Larsson Runheim
2016-04-27 Göran Ericsson Valhall
2016-04-27 Gunne Karlsson Valhall

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2016-04-27 Erik Norberg Valhall
2016-04-27 Sven Tell Valhall
2016-05-11 Peter Matsson Gagnrad
2016-05-11 Robert Östberg Gagnrad

Grad VB efordrade bröder            Grad V Trohetens Grad         

2015-11-26 Kenneth Lindblom Valhall
2016-01-19 Toni Lassila Odinsal
2016-01-22 Andreas Avander Carolus

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2016-03-09 Göran Dalestedt Gagnrad
2016-03-09 Mikael Prenler Gagnrad
2016-03-18 Andreas Melin Odinsal

2016-03-18 Åke Ahlgren Runheim
2016-03-18 Ulf Persson Runheim
2016-04-29 Leif A O Wiberg Junehus

Grad VIB efordrade bröder            Grad VI Kärlekens Grad     

2016-02-12 Klaus Joki Alvheim
2016-02-12 Sören P W Lindell Alvheim
2016-02-12 Jonas Lundberg Alvheim
2016-02-12 Roger Pistol Aroshus
2016-02-12 Torbjörn Tuveheim Aroshus
2016-02-12 Bernt Åkesson Eyrabro-H
2016-02-12 Magnus Landin Eyrabro-H
2016-02-12 Thomas Lindkvist Eyrabro-H
2016-02-12 Lennart Niklasson Eyrabro-H
2016-02-12 Johan Lindberg Gungner
2016-02-12 Henrik Frykberg Odinsal
2016-02-12 Sören Hill Odinsal
2016-02-12 Ola Lindström Odinsal
2016-02-12 Tommy Lundin Odinsal
2016-02-12 Johan O Nälsén Odinsal
2016-02-12 Jan Fransson Righeim
2016-02-12 Stig H Hedblom Righeim
2016-02-12 Kjell Östlund Righeim
2016-02-12 Torbjörn Scherp Righeim
2016-02-12 Bert Andersson Solheim
2016-02-12 Anders Press Solheim
2016-02-12 Olle Fagerström Torgrim
2016-02-13 Sven E Å Ahlbäck Gondler
2016-02-13 Leif A Bengtsson Gondler
2016-02-13 Anders Bergenfeldt Gondler
2016-02-13 Ingemar Florå Gondler
2016-02-13 Stig Nygren Gondler
2016-02-13 Rune Rudolfsson Gondler

 Dat    Namn  Loge  Dat   Namn  Loge  Dat  Namn  Loge

2016-02-13 Kent Rudolfsson Gondler
2016-02-13 Jan-Åke Karlsson Grimner
2016-02-13 Stanley Modig Grimner
2016-02-13 Daniel Svensson Grimner
2016-02-13 Tommy Carlbom Midgård
2016-02-13 Joakim I Stenman Midgård
2016-02-13 Ulf Bergh Nicopia
2016-02-13 Kjell Falebäck Nicopia
2016-02-13 Hansåke Hellkvist Nicopia
2016-02-13 Benny S H Engslinder Norheim
2016-02-13 Mårten Frej Norheim
2016-02-13 Magnus Geisler Norheim
2016-02-13 Gunnar Karlsson Norheim
2016-02-13 Per-Gunnar Larsson Norheim
2016-02-13 Christer Askerot Withala
2016-02-26 Claes Lundqvist Åsagård
2016-02-26 Risto Furulid Rosheim
2016-02-26 Jan-Åke Juhlin Rosheim
2016-02-26 Sten Lagerquist Rosheim
2016-02-26 Börje Lantz Rosheim
2016-02-26 Magnus L E Olsson Rosheim
2016-02-26 Yngve Roloff Rosheim
2016-02-26 Mats Tengdelius Rosheim
2016-02-26 Gunnar K B Andersson Runheim
2016-02-26 Lennart Eriksson Runheim
2016-02-26 Tommy Ersson Runheim
2016-02-26 Seppo Leinonen Runheim
2016-02-26 Jan Lindell Runrike

2016-02-26 Gunnar Westling Runrike
2016-02-26 Anders Heidenberg S:t Örjan
2016-02-26 Leif A Persson S:t Örjan
2016-02-26 Fredrik Petersen S:t Örjan
2016-02-26 Anders J Söderberg S:t Örjan
2016-02-26 Klas Lindström Valhall
2016-02-26 Guy Olmin Valhall
2016-02-27 Staffan Elvstrand Danheim
2016-02-27 Jörgen Elvstrand Danheim
2016-02-27 Stefan M Johansson Danheim
2016-02-27 Rune Ohlsson Danheim
2016-02-27 Thomas Barge Forsete
2016-02-27 Anders Dahlsson Forsete
2016-02-27 Peter Krell Forsete
2016-02-27 Thomas Almgren Gungner
2016-02-27 Jakob Olsson Junehus
2016-02-27 Göran Nilsson Mjölner
2016-02-27 Johnny Archenholtz Rimfaxe
2016-02-27 Bo Bengtsson Rimfaxe
2016-02-27 Gunnar Gullberg Rimfaxe
2016-02-27 Patrik Cederholm Vanadis
2016-02-27 Fredrik Eliasson Vanadis
2016-02-27 Lennart Hedbrandh Vanadis
2016-02-27 Peter C-G Pettersson Vanadis
2016-02-27 Robert Gårdsmed Vesthav

 JUNI
 Dat  År  Loge  Namn

 JULI
 Dat  År  Loge  Namn

 AUGUSTI
 Dat  År  Loge  Namn

 Jubilerande Bifrostbröder

1 75 Junehus Ronny Ivarsson
1 75 Manheim Jörgen Axelsson
1 70 Manheim Hans Wiklund
1 70 Torkild Arne Löw
2 50 Vanadis Björn Alm
3 60 Alvheim Bo Jonsson
3 75 Nicopia Jan O Gustafsson
7 50 Gondler Stefan Kvillner
8 70 Norheim Ingmar L Björkman
10 50 Norheim Anders Svensson
13 75 Gagnrad Hans-Olov Wieweg
14 75 Junehus Rolf Hellberg
16 75 Åsagård Stig Lindberg
17 50 Löfstad Joakim Rickardsson
17 75 Runheim Tommy Jerräng
18 70 Linneus Zoltan Tihanyi
18 75 Midgård Rune Larsson
18 70 Nicopia Kent Beimert
19 80 Midgård Janne Persson
19 90 Norheim Rune Andersson
20 75 Runheim Ulf Kyrk
20 75 Torgrim Bengt Göran Persson
21 75 Alvheim Håkan Gustavsson
22 70 Nicopia Nils E Wärn
23 75 Righeim Kjell Johnsson
25 50 Gungner Patrik Kallin
25 70 Mjölner Håkan Flensburg
26 75 Alvheim Lars Brandell
27 80 Mjölner Sven Olsson
27 70 Withala Bo Jonsson
29 75 Eyrabro-H Tommy Eriksson
30 80 Runheim Jan Forsberg
1 70 Gondler Henric Sjöstrand
2 70 Nicopia Ulf Jönsson
2 75 Righeim Bengt Landén
3 60 Gungner Roger Brändmark
3 60 Midgård Ove B Wetterlöv

3 85 Withala Sören Carme
4 75 Manheim Stig Axelsson
5 50 Gondler Thomas Christensen
5 70 Odinsal Lars Andersson
5 50 Runheim Tomas Hultman
6 50 Forsete Patrick Brookes
6 85 Löfstad Bertil Lantz
7 70 Righeim Urban Sjölander
9 50 Forsete Jörgen Löfstedt
9 70 Nicopia Perry Sörensen
10 60 Rosheim Hans Pettersson
13 75 Solheim Sigvard Granath
14 70 Löfstad Stig Bjelkered
19 85 Nicopia Ola Lortsch
19 60 Norheim Sören Matsson
21 50 Odinsal Jan Tegner
21 75 Righeim Peter Engel
22 50 Forsete Magnus Tapper/   
    Christersson
23 50 Gungner Gert D Johansson
24 70 Torkild Rune G Widlund
25 75 Junehus Åke Hafström
25 75 Rosheim Ulf Jegréus
25 60 S:t Örjan Guy J R Eriksson
26 75 Forsete Bruno Ringnér
27 50 Danheim Lars Ståhlberg
27 70 Odinsal Gunnar Bouvin
28 70 Gagnrad Pelle Jansson
29 80 Forsete Nils-Olof Nilsson
29 70 Manheim Bertil Starberg
29 60 Mjölner Conny Stéen
29 80 Torkild Leif Ringström
29 75 Vanadis Göran Olsson
30 60 Åsagård Jan Kjellson
31 75 Rosheim Jan Emilsson

1 70 Alvheim Staffan Boström
4 70 Löfstad Lennart Johanzon
4 70 Valhall Månen Lundqvist
8 75 Midgård Esko Österberg
9 85 S:t Örjan Henry Haskel
10 70 Grimner Lars Aldebert
11 50 Norheim Per U Svensson
12 60 Eyrabro-H Mats Schaffer
12 50 Withala Peter Bågestam
13 80 Norheim Sven-Olof Andersson
13 75 Rimfaxe Göran Evaldsson
13 70 Rimfaxe Ingmar Svensson
14 70 Carolus Lennart Nilsson
14 60 Grimner Rolf Malm
14 60 Vanadis Klas Gustavsson
15 60 Forsete Per Ekelöf
15 85 Junehus Olof Zeipel
15 70 Runheim Leif Bernquist
16 70 Linneus Alf Isenberg
17 85 Åsagård Bengt Ljungberg
18 50 Löfstad Magnus I Karlsson
19 70 Norheim Anders Heidesjö
20 75 Nicopia Jan-Olof Carlsson
20 70 Runheim Lars Engvall
20 70 Withala Lars-Ivar Johansson
21 80 Mjölner Eric O Thors
21 50 Vesthav Ulrik Börlin
23 75 Eyrabro-H Bror Frigren
24 50 Eyrabro-H Peter Ekholm
25 70 Grimner Anders Pettersson
27 75 Forsete Bo Friis
28 50 Danheim Stefan Ericsson
29 50 Aroshus Larry Höjer
31 50 Löfstad Lars Andersson
31 60 Nicopia Per-Erik Jansson
31 75 Withala Lars-Bertil Bernholtz
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Bifrostordens kansli

Gotlandsgatan 44   116 65 STOCKHOLM
Begränsad eftersändning. Vid definitiv eftersändning 

återsändes tidningen med ny adress

Information från Stiftelsen Bifrostbågen /Till Bifrostsverige

Stiftelsen Bifrostbågen ska inte upphöra!

Under det senaste året har stort arbete skett inom Stiftelsens styrelse och strax innan 
Rikstinget nu i Uppsala skickades det ut ett personligt brev med information till alla andels-
innehavare. En del av de andelsinnehavare som erhållit brevet har skänkt värdet av sina an-
delar tillbaka till Stiftelsen Bifrostbågen, även jag har gjort detta. En stilla förhoppning från 
Stiftelsens styrelses sida var att merparten av Er andelsinnehavare skulle göra som jag och 
många med mig. Vid Rikstingets sedvanliga årsmötesförhandlingar fick jag en del frågor 
kring Stiftelsen Bifrostbågen. Jag uppfattade då att det finns ett behov av att klargöra en del 
frågeställningar varför jag nu skriver detta brev till alla Er i Bifrostsverige.

Syftet med det brev som skickats till varje andelsinnehavare är att stärka Stiftelsens förmåga 
att bidra till Ordens hjälpverksamhet. Jag vill poängtera mycket tydligt två viktiga saker:
Stiftelsen Bifrostbågen ska inte upphöra utan snarare stärkas och fortsätta utvecklas framö-
ver. För att kunna göra detta är Stiftelsen i behov av ett kapital.

Ni som ännu inte beslutat hur ni ska göra med era andelar och anser att Bifrostbågen är ett bra 
alternativ till Ordens hjälpverksamhet uppmanar jag att efterskänka era andelar till Stiftelsen. 
Ni övriga som redan tagit ut era andelar men önskar efterskänka dessa till Bifrostbågen är 
mycket välkomna att göra så på plusgirokonto 35 22 87-2. 
Önskvärt är att ni även meddelar Stiftelsens Föreståndare Mats Hyltén att ni fört över pengar 
till kontot.

Jag hoppas att den ovanstående informationen undanröjer eventuella tvivel kring Stiftelsen 
Bifrostbågens framtid. 
Har du funderingar eller frågor är du välkommen att kontakta Ordens Curator Thommy 
Brännström.

Med Varma Bifrosthälsningar

Thommy Brännström. 
Ordförande i Stiftelsen Bifrostbågen


