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OSM har ordet 2017/3

Höstupptakt

BIFROSTORDEN

Inte så olikt andra somrar så
har vädret varit det stora samtalsämnet. Givet är det så att ett
visst väder påverkar på olika sätt
den aktivitet man planerat och
besvikelsen kan givetvis bli stor
när det inte klaffar. Men vad förväntar vi oss? I tider som idag är
vi vana vid att ha kontroll på allt
och inte minst kräver vi att vi får
korrekt information. Tillgång till
information och nyheter i princip
realtid är vår tids ryggrad och det
vi lever efter. Men hur var det nu
med vädret? Trots ”Big Data”
och andra oerhört sofistikerade
databaser med information så
lyckas man inte förutspå vädret.
Ett elände för vissa men själv
tycker jag att det är något befriande i att inte allt går att förutse
och räkna ut. Det väcker ett hopp om att när saker händer som vi inte riktigt förstår så behöver det inte vara så att kommer att vara så i all framtid.
Eller att när vi förbereder oss för något mindre bra så visar det sig att det
blev bättre. Jag tänker på uttycket ”Det kan ju faktiskt vara så att det går
bra!”. Vi behöver hitta sätt att tänka och förhålla oss som låter oss behålla
en positiv grundinställning till vår tillvaro och inte minst våra relationer.
Detta kommer inte av sig självt utan det är en av hårt arbete förvärvad
egenskap som vi behöver nära varje dag så länge vi lever.
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OBSERVERA! Det är kort
tid för anmälan och betalning
årets Riksting! Vänta inte.
till
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.
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Årgång

Nu drar höstens aktiviteter igång med hopp om många nya bröder till
Bifrostorden. Lika mycket hopp hyser jag till att vi som redan är med i
Bifrostorden får till oss allt det fina som sällskapet bjuder. För många av
oss betyder det arbete i logernas glada samvaro och vi tar oss an uppgifterna med glädje – för att vi kan och för att vi vill. Det ska bli spännande
att följa utvecklingen i logernas arbete under hösten.

Rapp Tryckproduktion AB • Vasagatan 1 • 573 31 Tranås
Tel: 0140-38 55 63 • E-post: hakan@rapptryck.se
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Jag sitter i bilen från Withalas 75 års jubileum på väg hem, OI kör
och jag skriver. Det har varit en lång och oerhört givande helg. Med
OD möte, logekväll och högtidsloge med jubileumsbankett. Att få upp
Räddningstjänsten på scenen under högtidslogen och dela ut ”gosedjur” som ska användas till situationer där barn är drabbade saknar ord.
Jag kommer på mig själv att ta deras representanter i hand se dem i
ögonen samtidigt som jag säger ”tack för ditt viktiga arbete”. Detta är
Bifrostorden! Bara genom att vara Bifrostbroder så får jag känna dessa
känslor, att vara tacksam att få vara och verka i ett sammanhang som gör
skillnad.
Allt vi gör och allt vi inte gör - har betydelse för Bifrostorden
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 3 oktober 2017
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Manusstopp: 19 november 2017
I brevlådan: Vecka 50 (11 dec. -17 dec.)
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Utdelning av Bifroststipendiet ur Ruby och Lars Ullmans Stiftelse
på Sollidenscenen, Skansen den 19 augusti 2017

om från regn och rusk till sol och
västanvind strax innan start. De stora
dragplåstren på scen var Lill Lindfors
och hovsångaren Carl Magnus Fredriksson. Kjell Lönnå var konferencier. Södra Latins sång- och instrumentensemble framförde med bravur
några musikstycken.
Södra Latin har traditionellt varit en
plantskola för stora svenska artister
och man hörde med all tydlighet att
traditionen lever.

Kjell Lönnå och OSM Patrick G Lundeberg som läser upp motiveringen till
kulturpriset ur Ruby och Lars Ullmans stiftelse. Fotograf Jan Ternhag, Taubesällskapet
Tittar över Strömmen från Solliden.
Min blick fastnar på Södra teatern
och Mosebacke.
Kooperativa Förbundet skulle riva
båda i slutet på 50-talet. Evert Taube hotade lämna Sverige för gott om
detta skulle ske. Tack vare Evert står
byggnaderna kvar. Solliden är således på många sätt en väl vald plats
att fira Evert Taube på.
Bifrostorden var på plats i egenskap
av OSM Patrick G Lundeberg för att
dela ut Ullmanstiftelsens kulturpris
2017 från Ruby och Lars Ullmans
stiftelse.
Patrick höll ett tal och delade ut priset på 30.000 kr till Södra latins sångoch instrumentensemble, vilket togs
emot med stor glädje av deras ledare
Bo Hansson och med rungande applå-

der från publiken. Hela konserten var
självklart en hyllning till Evert Taube.
På ett nästan magiskt sätt slog vädret

Södra latins sång och instrumentensemble underhåller
Fotograf Jan Ternhag, Taubesällskapet

Att höra Everts texter som ofta på ett
genialt sätt beskriver svenska sommaren, framförda av duktiga artister och
samtidigt känna solen och vinden på
sin hud skapar nästan en tredimensionell och lite overklig känsla. Glada
barnarop som vinden ibland bar från
Gröna Lund bildade en fin fondvägg

och gjorde det hela än mer magiskt.
Tidningen VI delade ut Evert Taubestipendiet på 50.000 kr till Emil Jensen, en mångsidig svensk artist från
Hjärup i Skåne. Emil framförde Taubes änglamark med en skör och vacker stämma och kompade sig själv med
flygel. Evert Taube var en mycket stor
poet, trubadur, konstnär, författare
och kompositör. En sann folkhjälte.
Ruby och Lars Ullman stiftelsens styrelse var välrepresenterade med Lars
själv på plats och var mycket nöjda
med arrangemanget.

Ensemblens ledare Bo Hansson mottar kulturpriset av Patrick G Lundeberg
Fotograf Jan Ternhag, Taubesällskapet
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Referent Pasi Hyyrynen
Logen 8 Manheim
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Ordens Curator, Anders Randelius, har ordet
Jag satt i bilen tillsammans med min
hustru Anneli, på väg hem från en
bowlingtävling i Köping i slutet av
januari, när telefonen ringde. Det var
Patrick G. Lundeberg, OSM, som ville
ställa en fråga. Telefonen var kopplad
till bilens radio så min hustru fick
höra hans erbjudande samtidigt som
jag. Patrick frågade om jag ville bli
Ordens Curator, OC. Patrick berättade
att Per Murander, OSSM, skulle flytta
utomlands. Detta visste jag sedan tidigare. Han skulle ersättas av Thommy
Brännström som nu var OC. Detta
var nyheter. Jag bad om någon dags
betänketid, men var omedelbart ändå
väldigt lockad av hans erbjudande.
Annelis kommentar var: Det här kan
du väl inte låta bli!

skulle ta Grad X för att sedan direkt gå
till OD. Tillsammans med oss två var
bara en ytterligare recipiend närvarande, nämligen Björn Torstenius, storlogemästare i Heimdal. Den kvällen blev
vi tre prydda med det röda gradbandet.
Dagen därpå fick jag och Tomas lämna
ifrån oss banden och klä oss i de blå
banden som OD ledamöterna bär.

Efter 5 år som logemästare i Aroshus,
1 år som projektledare för Nya Tirfing
och 4 år som storlogemästare i Tirfing,
var jag ganska tillfreds med att kunna
ta det lugnt och sitta på ”gubbhyllan”
vid logekvällarna. Ett OD engagemang
skulle innebära möten, resor, styrelseuppdrag och framför allt många logebesök under installationstiden i början
av vårterminen. Dessutom hade Patrick
visat att han ville ha en föryngring i OD.
Jag tyckte nog att min ålder var väl hög
för att falla under begreppet föryngring.
Samtidigt lockade utsikten att få göra
en insats för Ordens hjälpverksamhet,
speciellt vad gällde Bifrostbågen. En
sak som var solklar var att jag skulle få
bli kallad till Grad X. Detta var en sak
jag hade hoppats på länge, att få ta Grad
X i min ”hemmaloge” vid Rikstinget i
Västerås. Detta var en ära för mig personligen. Att Aroshus skulle få en broder i OD var ju också en ära för Logen!
Det var många tankar för och emot som
snurrade under denna tid. Men som
min hustru klarsynt sa direkt: Detta kan
du inte låta bli! Jag tackade ja!

Orden ska bereda sina ledamöter tillfälle till sällskaplig samvaro

Vad jag inte visste då var att även
Christer Smedh och Jon Asp skulle
lämna OD och de två nya var Olavi
Ollikainen och Tomas Östman. Vid
Rikslogens möte i Västerås så träffade
jag Tomas Östman, som liksom jag

Efter alla dessa personliga tankar och
upplevelser som jag hade från den
dagen jag blev tillfrågad fram till invigningen till OC under högtidslogen i
ACC, Västerås så är det nu hög tid att
fokusera på Orden och dess bröder.
Bifrostorden har ju tre syften:
Orden ska befrämja utbredandet av en
sund livsåskådning

Orden ska bedriva hjälpverksamhet
Den tredje och sista punkten är
Curatorns område och har förklarats på
följande vis:
Orden ska i sin hjälpverksamhet bidra
till en mänskligare tillvaro för Ordens
medlemmar och våra medmänniskor,

samt att ekonomiskt stödja projekt av
kulturell eller medmänsklig art
Det ekonomiska stödet kan komma
från ordens fonder eller stiftelser.
Fonderna är styrda av OD, medan stiftelserna är styrda av tillsatta styrelser. Fonderna är huvudsakligen riktade inåt till loger och bröder. Exempel
är Ordens Styrande Mästares Fond,
Minnesfonden, Understödsfonden och
Ringfonden. Stiftelserna riktar sig med
stipendier till framför allt ungdomar
som är aktiva inom musik, teater, dans
eller andra konstarter. De två stora är
Ruby och Lars Ullmans Stiftelse samt
Fred Norinders Stiftelse. Orden känner
stor tacksamhet mot dessa bröder som
med generösa gåvor bidragit till att
Orden har blivit en betydande och känd
stipendiegivare.
Tidigare var också Bifrostbågen en
stor aktör. Bifrostbågen har sedan starten 1954 varit alla bröders stiftelse.
Stiftelsen innehöll över 3000 ”bågar”
på 1000 kr/st. På grund av stiftelsekraven att medlen skulle vara placerade
i räntebärande konton så blev avkastningen under en följd av år noll eller
negativ. Utan avkastning kunde inga
stipendier utdelas. Beslut togs att ändra
placeringskraven i stiftelsen och bröderna blev tillfrågade om hur de ville
få sina andelar hanterade. Tyvärr så
valde bröderna att ta tillbaka ca. 2
Mkr. Resterande ca. 1 Mkr finns kvar i
Bifrostbågen.
Jag tänker nu att ett av våra prioriterade
arbetsområden ska vara att återuppbygga förtroendet för Bifrostbågen och få
bröderna att bidraga till dess hjälpverksamhet.
Anders Randelius, Ordens Curator

OC Anders Randelius
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Redaktörens spalt
Bifrosttidningen nr 3

Mats Hyltén, Redaktör
0
Efter sommaruppehållet, startar en del av logerna sina
aktiviteter. Några med sina traditioner såsom kräftskiva, eller surströmmingsfest vilket är trevligt.
Jag hoppas Ni alla har haft en fin sommar och njutit
av ledighet och vila. Längtan till logeaftnarna finns där
alltid även vid uppehåll. Jag vill tacka er som skickar
in referat, reportage, kåserier, foton för er punktlighet
och respekt kring manusstoppen.
Temat i detta nummer är tidningens historia. På 91
år har det hänt mycket i vår tidning. Jag kommer att
återkomma med fler uppslag kring tidningens historia
och där berätta om olika beslut, bland mycket mera.
Den första tidningen från 1926 återfinns i tidningen
på mittuppslaget (tag gärna ur och spara!) som en så
kallad faksimil som betyder återgivning av ett original,
inte bara till innehåll utan också till form.
Ni är alltid välkomna att ringa mig eller mejla mig frågor och synpunkter och idéer kring tidningens innehåll
osv. Manusstopp till nästa tidning är söndagen den 19
november.
Vi ses och hörs!
Mats Hyltén, Redaktör
Cedergatan 7 B, 215 67 Malmö
redaktionen@bifrostorden.se
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Vad är en Budkavle och vilka
applikationer använder vi?

Enl. Wikipedia:
Budkavle är ordet för ett litet föremål, ofta av
trä, som innehöll ett skriftligt meddelande och
som bars från person till person ofta i språngmarsch eller under ritt från gård till gård, vilket kunde ske både natt och dag. Meddelandet
kunde till exempel vara kallelse till en bystämma med viktigt innehåll eller ett upprop för att
få tillräckligt manskap samlat till något särskilt
ändamål. Avsikten kunde t.ex. vara att mobilisera folk inför ett annalkande krig.
Slut på citat.
Som ett praktiskt exempel, så användes metoden för att buda folk med kavel långt senare i
historien för att mana deltagare vid omfattande
skogsbränder eftersom läs och skrivkunskap inte
alltid var utbredd utanför städerna, innan lagen
om allmän folkskola tillkom (1842). Kunde man
inte signera meddelandet på annat sätt ristade
man in sitt bomärke i träet som ett bevis på att meddelandet registrerats. Det var förenat med stränga straff även
dödsstraff att underlåta att skicka detta viktiga dokument
vidare. Sedan 1993 i samband med genomförandet av Rikstinget i Stockholm introducerades en träkavle, som hade
två huvudsyften. Alla loger som alltsedan dess tagit sig an
det viktiga hedersuppdraget att genomföra Bifrostordens
riksting har markerat detta med att i kronologisk ordning
fästa en liten silverbricka på den 8-kantiga pelaren med
logens namn och nummer. Detta medför att vi lätt kan se
hur många gånger logen engagerat sig förhoppningsvis för
lång, lång tid framöver. Det kan kanske vara intressant för
framtidens Bifrostbröder att ta del av vad logen haft för sig
för t.ex. 50 år sedan. Eftersom det någon gång synts framskymta synpunkter på designen, vill jag förklara varför den
ser ut som den gör. Den fasade pelaren är åttkantig för att
på ett bekvämt sätt fästa silverbrickorna i årsordning och
samtidigt markera formen av en stafettpinne som överförs
mellan logerna i Sverige. På en av de fasade sidorna finns
en inskription enl. följande. ”När denna kavle någon loge i
landet når, då bär den bud om Riksting nästa år”. Ju längre
tiden går ju värdefullare blir dokumentet om inte annat för
metallvärdet. Är det en allmän uttalad mening att den här
tingesten skulle omskapas, så bör man visa att finns någon
anledning till detta. Annars anser jag att man mycket väl kan
ha personliga tankar om vad den står för men så länge den
är vedertagen, icke framföra dem offentligt. Glöm inte att
ett av de andra huvudskälen till att den introducerats är, att
den under planeringsåret skall placeras på mästarbordet som
en påminnelse och inspiration till alla de engagerade bröder
i logen, som tillsammans gör det möjligt att genomföra ett
bra Riksting.
Göran Kimell,
Kulturkommittén
Valhall
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Insändare

Ett exempel på vad en broder/
ett brödraskap kan vara
Kan inte låta bli tala om ett nyligen upplevt lysande exempel på broderskap inom
vår Orden. Alla känner ju till att jag själv
för länge sedan passerat ”bästföredatum”.
Trots det beslöt jag och min sambo att
förändra livet genom att byta bostad.
Under vår 6-åriga samlevnad har vi ”levt
i synd”, d.v.s. utan giftermål, på så sätt
hon behållit sin lägenhet om 57 kvm i
Stockholm, med jag behållit min dito på
120 kvm i Saltsjöbaden. Varför skulle vi
gamlingar inte nöja oss med en bostad?
Sagt och gjort, beslut togs om att avveckla den större. Den mindre var dessutom
ett s.k. äldreboende, som hörde vår ålder
till. När jag berättar detta för en broder,
och uttrycker mina farhågor om att det
kommer att bli ”jobbigt” med flytten,
säger denne broder, spontant och utan
eftertanke; tänk inte på det. Tag bara vara
på det du/ni vill ha kvar, jag ordnar allt det
andra, d.v.s. säljer överblivna möbler och
annan inredning, som hade något värde,
till bästa pris, skänker övrigt användbart
till Stadsmissionen och slutligen kör all
övrig under ett helt liv hopsamlad smörja
till sopstationen, där den redan för länge
sedan borde varit. Vår broder anade inte
då, inte ens jag förstod, vad som under
åren samlats i garderober, förråd, t.o.m.
extrahyrt förråd. Att flytta möbler från
120 kvm till en lägenhet om 57 kvm,
som redan var möblerad, förstår nog alla
är en olöslig ekvation, men när man har
en sådan tillgång, som jag fick genom
erbjudandet, så går det!!!! Bara lämna det
som blev över i båda lägenheterna, till vår
självuppoffrande broder. Han tog sin fru
och söner till hjälp, körde i skytteltrafik
till olika håll med den egna bilen. Aldrig
ett klagande ord. Själv levde jag med en
fruktansvärd ångest över vad jag ställt
till med. Nu när allt är över och allt är
borta finns bara en oerhörd tacksamhetskänsla, även över att jag kommit med i
Bifrostorden, och får uppleva innebörden
i våra grader, ute i verkliga livet. Jag
tycker att varenda grad har passerat revy
inom mig under den här tiden. Kan inte
se att något dylikt skulle ske utan att man
vore skolad och hade anammat hela vår
lära. Tack min broder, och mina bröder,
låt oss hjälpas åt att sprida vår lära. Alla
till gagn och välfärd! Undrar ni vem
brodern är? Hade kunnat vara vilken
Bifrostbroder som helst. Denna gång var
det Karl-Gunnar Roth, som var tillämparen av Bifrost fina genomtänkta lära. Jag
är stolt att få tillhöra denna gemenskap.
Lars Ullman, Logen 5 Åsagård

12 Nicopia firade 70 år

Lördagen den 19 augusti 2017 hölls ett storslaget firande av Logen 12
Nicopias 70 åriga tillvaro. Av ca: 120 närvarande bröder och systrar,
var 40 mer eller mindre långväga gäster.
Vid den inledande högtidslogen beskrev Mästaren Peder Grahn i sitt tal
logens historia och utveckling, samt hur man tänker fortsätta det idoga
arbetet att bibehålla logens vitalitet. Under högtidslogen tilldelades
Broder Kjell Andersson Ordens Veterantecken ur Ordens Härolds hand.
En av många bland långväga OHV, Storlogemästare, Mästare, Preses
och övriga systrar och bröder vilka hedrade jubiléet med sin närvaro,
samt Ordens Hedersledamot och Ex-OSM Lars-Erik Furuskog med
hustru. Vid banketten serverades en tre-rätters meny i kombination med
god dryck vilken verkligen uppskattades av de närvarande.
Det hölls ett antal uppskattade tal av både systrar och bröder vilka
lockade både till skratt, men ibland även till viss betänksamhet. Efter
detta fortsatte firandet på dansgolvet där stämningen var mycket hög.
Musikvalet var blandat vilket verkligen uppskattades av de närvarande.
Logen 12 Nicopia tackar alla er som var med och firade jubileet med
oss, och framför allt de bröder som genom hårt arbete hjälpe till med att
göra detta till en minnesvärd kväll.
Referent & Fotograf Anders Lindgren

Deltagare på jubiléet

Peder Grahn uppvaktas av ExM Rolf Sallander
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10 Withalas 75-årsjubileum den 16 september
Så äntligen var dagen kommen som alla väntat på Logen 10
Withala firar sitt 75-års jubileum. 160 personer hade samlats
i Vetlanda med OSM Patrick G Lundeberg och Ordens Höga
Värdigheter i spetsen.
Denna sköna sensommar eftermiddag strömmade mängder
av finklädda människor till Njudungsgymnasiet i Vetlanda
där Bifrostflaggan var hissad. Det var Logen 10 Withala som
firade sin 75-årsdag. Bifrost bröder, BDR systrar och övriga
minglade friskt innan Högtidslogen skulle ta sin början kl
16:30. När klockan var slagen stötte YL med staven och alla
äntrade skolans aula som var smyckad för Hödtidsloge. LM
Curt Sandberg och hans tjänstgörande Brr tog plats och meddelade att han var redo att ta emot Ordens Höga Värdigheter
och OSM. När alla bänkat sig öppnade LM logen med ett
tydligt klubbslag och förklarade jubileumet för invigt och önskade alla innerligt välkomna. LM berättade om vår Loges historia från tiden 1942 mitt under brinnande världskrig då Frans
August Kling lyckades bilda Logen 10 Withala fram till idag.
Under de 75 år som gått har vi varit faddrar för Logerna 11
Tranås, 18 Mjölner, 26 Vanadis samt 34 Linneus. Withala Brr
har även varit representerade i OD. OSM överlämnade 75-årsbrevet samt en gåva på 10 000 kr för att använda för välgörande
ändamål. BDR framförde sina lyckönskningar, lycka till med
fortsatt verka för brödernas gagn och välfärd. PRISMAN gratulerade och överlämnade blommor samt en tavla gjord av brödernas festkommitté 1966. SL Ladulås överlämnade sex små
paket för att lysa upp symboliserande de sex Grundlogerna. SL

Från vänster OC Anders Randelius, Ex Preses Gunilla Stark
Hansen, Stipendiaten Moa Nissfolk, LM Curt Sandberg

Från vänster delar av Ordens höga värdigheter, LM Curt
Sandberg, OSM Patrick G Lundeberg
8

Mästarbordets
blommor gick till
Joakim Asp som
här ses med
hustru
Britt-Marie
Tirfing överlämnade
en gåva som uppgick till 5000 kr. SL
Gotheim en gåva för
att sprida ljus och
värme med samt ett
brev med en hälsning från 18 Mjölner. Det äldre syskonet 5
Åsagård gratulerade. Från Logen 11 Löfstad lästes det upp en
text om det goda samtalet och hyllade det goda samarbetet där
man delar på Grad V receptionen. Logen 26 Vanadis överlämnade en fantastisk kristallvas. Logen 29 Rosheim överlämnade
ett Rosogram. Logen 34 Linneus överlämnade en tavla med
Carl von Linné motiv. Br Tore Person gratulerade och överlämnade standar. Ambulansen, räddningstjänsten och polisen
mottog 10 000kr i form av gosedjur från Logen 10 Withala.
Därefter blev det sjönsång av kör besående av ett antal Withala
brr som bl.a. sjöng ”Flickorna i Småland”. Ett stipendium av
10 000 kr ur Fred Norinders stiftelse överlämnades av OC till
gitarristen Moa Nissfolk för uppmuntran och vidare förkovran.
Här fick vi njuta av Moas gitarrspel. Därefter förklarade LM
Högtidslogen för avslutad.
De församlade strömmade ut till foajén där det bjöds på välkomstdrink och ytterligare en stunds mingel innan banketten
skulle ta sin start. När det var dags för bankett strömmade alla
in i skolans matsal som stod uppdukad för oss. IL Joakim Asp
gav noggranna instruktioner så att supén skulle kunna avnjutas
på ett smidigt sätt. Inbjudan till jubileumet hade skickats till
konungen som svarat med lyckönskningar tillbaka till Logen
10 Withala. LM höll tal där han rört pratade om Br Anders
Jardbring som vi i går höll parentation för. Vidare tackade
han de 16 bröder som deltagit i jubileumsförberedelserna
samt gladde sig åt att betydlig fler gäster än han kunde ana.
Senare talade OSM om det speciellt goda samarbetet mellan
10 Withala och dess damloge Prisman. Varje ort i vårt land
är ett unikum och han hyllade mottagandet OD fått för sina
samanträden med kålpudding och ostkaka. BDR Preses Berit
Olsson talade om vår oroliga värld och är vår verksamhet viktigare än någonsin. Vi skall uppskatta vår frihet och hitta kraft
i umgänget med systrar och bröder. Mästarbordets blommor
gick ikväll till IL Joakim Asp, LM’s allt i allo. Han är en pärla.
När den underbara måltiden var avslutad spelade ett live band
upp till dans. Tyvärr var undertecknad tvungen att lämna tillställningen. Festdeltagarna dansade sedan i många timmar och
hade trevligt.

Stipendieutdelning ur Ruby
och Lars Ullmans Stiftelse
hos 18 Mjölner, Eslöv

Emma Krappe från Eslöv har tilldelats ett stipendium på 5 000
kronor. Emma som är 16 år
Studerar på Katedralskolan i Lund. Hennes största intresse är
att spela tvärflöjt. Hon började spela på Kulturskolan i Eslöv
och har uppträtt i många olika sammanhang i kommunen.
Stipendiet skall användas till att köpa en ny tvärflöjt för sin
musikaliska utveckling. Vid Logen 18 Mjölners årsdag, fredagen den 19 maj delade logens Mästare Sten Svensson och
Logens Curator Sven-Eric Nilsson ut stipendiet. Emma spelade två stycken:
Färger i en vind som är filmmusik ur Disneys Pocahontas,
samt Andante i C-dur av Wolfgang Amadeus Mozart. Ett
reportage från denna händelse presenterades även i Eslövs
lokaltidning samt Skånska dagbladet.
Referent Mats Hyltén. Fotograf Jakob Ljungstedt

Arrangörer till Rikstingen 2022 och 2023 utsågs.
2022 blir det i Nyköping med 75-årsjubilerande logen
12 Nicopia som värdloge och 2023 blir det i Oskarshamn med 50-årsjubilerande logen 17 Grimner som
värdloge.
Mästaremötet 2018 kommer att äga rum den 9 – 11
mars med logen 13 Torkild i Södertälje som värd.

Nästa OD-möte blir den 17 – 18 november i Örebro.
Vid det mötet kommer OD att besluta om Logemästare i alla loger med jämna nummer. Dessutom kommer
OD att behandla de nomineringar som Grundlogemästarna gjort gällande utmärkelserna Logernas
BelöningsTecken (LBT) och Logernas HedersTecken
(LHT). Nytt för i år är också att Storlogemästarna har
möjlighet att nominera till en ny utmärkelse Storlogernas BelöningsTecken (SBT).

Utgivningsschema
Nr Manusstopp Till läsare Temasidor

2
3
4
Logens Curator Sven-Eric Nilsson och M Sten Svensson överlämnade stipendiet till Emma Krappe
På bilden nedan ses stipendiaten Emma Krappe

14 maj
17 september
19 november

Vecka 23
Vecka 41
Vecka 49

Gävle
Bifrosttidningen
25 Alvheim

OD-ledamot har ordet
1
2

Ordens Härold
Ordens Lagman

3
4

Ordens Curator
Ordens Kansler

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

År

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Jag tror att många instämmer med mig och tackar LM Curt
Sandberg och hans bröder för ett fantastiskt genomfört jubileum.
Referent Lars Bielke von Sydow. Fotograf Anders Kling
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Beslut från OD i korthet
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Plats

Karlstad
Södertälje
Kalmar
Karlskrona
Nyköping
Oskarshamn
Eslöv
Stockholm

Värdloge

14 Solheim
13 Torkild
28 Gondler
26 Vanadis
12 Nicopia
17 Grimner
18 Mjölner
Bifrostorden

Datum

4-6 maj
10-12 maj
8-10 maj
7-9 maj
6-8 maj
5-7 maj
Ej fastställt
9-11 maj
9

Referat från stor- och grundlogernas logesammanträden
1

S:t Örjan

Stockholm

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Torsdagen den 10 augusti 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 55
Recipiender/faddrar: Bengt Risinger/Anders Jorulf, Urban
Hiärne/Mikael Ollikainen, Miguel de Paula/Kent Andersson
Gäster: OK Olavi Ollikainen, OHL Lars Ullman, IOEM Yngve
Strindholm, ExOR Tom Stjernschantz 5 Åsagård, ExOK Christer
Smedh 8 Manheim, SLM Tomas Lindkvist Tirfing, M Thomas
Andersson, ExM Thomas Hellsten, ExM Mikael Sjölander 27
Odinsal

Yngve Strindholm
och Karl-Gunnar
Roth låter
sig väl smaka

Faktaruta

ning om ordensväsendets utveckling
från medeltidens
riddarväsen fram
till ett modernare
Ordenssällskap av
Bifrosts karaktär.
Han framhöll för
recipienderna att gradbanden endast visar den tid vi varit med i
Orden. Vad som räknas är att vi är alla lika, lika unga, ingen mer
än någon annan. En för alla, alla för en. Miguel de Paula tackade å
recipiendernas vägnar för den erhållna graden och förklarade hur
de alla uppskattade de värderingar och traditioner som Bifrost står
för. Efter att taffeln brutits kunde vi ta av oss gradband och kavajer
och istället ikläda oss lämpliga haklappar för att på sedvanligt sätt
inmundiga de färska kräftorna och inta de drycker som krävs vid
dylikt tillfälle. Kalaset avslutades med kaffe och lotteridragning.
Referent Bo Haufman
Fotograf Bo Haufman & Kent Andersson

2 Eyrabro/Havamal

Örebro

Faktaruta
Stående: Anders Jorulf, M Holger Andersson, M Bengt Hellström, ExOSM Karl-Gunnar Roth, Mikael Ollikainen, M Kent
Andersson. Sittande: Bengt Risinger, Urban Hiärne, Miguel de
Paula.

Med största sannolikhet har nu en tradition skapats. Förra året tog
SLM Björn Torstenius initiativ till en sommarloge, som även gick
under namnet ”Kräftkapitel”. Även i år genomfördes en sådan
sommarloge och nu väntar vi oss alla att detta kommer att regelbundet upprepas i framtiden. Formellt är de fyra Stockholmslogerna ansvariga för evenemanget men i den tradition som nu håller
på att bildas tycks även ingå att ingen av logernas Mästare skall
agera i den positionen. I stället inbjuds någon i ”Ex-position”, att
ta på sig rollen som tjänstgörande Mästare. I kväll var det ExOSM
Karl-Gunnar Roth som ledde gradgivningen och vem kan vara
bättre skickad att göra detta än Karl-Gunnar. Med sin rutin, och
med väl inövade bisittare omkring sig, gick allt som på räls. Ett
”Kräftkapitel” innebär en något annorlunda brödramåltid eftersom ritusdelen begränsas till förrätten. SLM Björn Torstenius höll
talet till Orden och berättade kort om förberedelserna för kvällens
gradgivning och de krav man kan ha rätt att ställa på både agerande och recipiender. Han illustrerade sitt tal med ordet ”vattendelare”, vilket han menade var kapitelsalens dörr. På ena sidan har
vi de existerande bröderna med det ansvar som åligger dessa att
erbjuda nyintagna bröder en bra vandring i vår Orden. På den andra sidan har vi recipienderna på vilka även skall ställas krav, och
de skall vara medvetna om detta och förberedda därpå. M Holger
Andersson höll talet till recipienderna och gav en kort beskriv10

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Onsdagen den 10 maj 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 33
Gäster: OC Anders Randelius och ExM Lars Lindberg 14 Solheim
Recipiender: Håkan Falk och Magnus Johansson
Vårens sista gradgivning gick i hoppets tecken. Mästare Sven
Dahlberg förde ritusen planenligt. Budskap framfördes från Frihetens Grad av broder Robert Persson Östlund, från Vänskapens
Grad av broder Hans Danielsson och från Kunskapens Grad av
Ragnvald Sjökvist.
Som gäster hade vi Ordens OC (Ordens Curator) Anders Randelius och ExM Lars Lindberg från 14 Solheim i Karlstad. Broder
Anders blev OC vid Rikstinget i Västerås i maj.
Broder Anders berättade vad ordet curator betydde. Och det fanns
många olika tolkningar om detta ord. Inom Orden är titeln Curator
den som har hand om Ordens Hjälpverksamhet och Ordens Fonder. Vid den efterföljande brödramåltiden, som avnjöts med god
mat från vår leverantör, var stämningen på topp.
Talet till recipienden hölls av M Sven Dahlberg som poängterade
att hoppets färg är grönt och att gradbandet därför är grönt, samt
önskade lycka till med den nya och kommande grader. Recipiendernas tal hölls av broder Håkan Falk, som tyckte att det var trevligt att vara recipiend igen för fjärde gången. Han avslutade med
ett stort tack och omnämnde att han blivit morfar igen. Mästarbordets blomma erhöll broder Robert Persson Östlund, som fick
rycka in som budbärare med kort varsel.
Referent Kjell-Arne Isulv
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Grad I: Frihetens Grad
Datum: Onsdagen den 13 september 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 41
Gäst: ExM Bo Olsson 18 Mjölner
Recipiender: Peter Johansson, Niclas Thorén och Mats Tidholm
Bakre raden från
vänster: Mästare Sven
Dahlgren och ExM
Bo Olsson.Främre
raden från vänster:
Recipiender Niclas
Thorén, Mats Tidholm
och Peter
Johansson
Så var vi igång igen
efter en sommar som
vädermässigt har varit
sådär. Första gradgivningen var en Grad I med tre recipiender,
nämligen Niclas Thorén, Mats Tidholm och Peter Johansson. Ritusen förflöt utan några avbrott. Recipienderna delgavs gradens
lära och fick dess insignier. Därefter blev det parentation över två
bortgångna bröder, nämligen Thomas Lindkvist och Åke Axner.
Det blev en stämningsfull ceremoni.
Mästaren höll vid brödramåltiden talet till recipienderna och påtalade att bl.a. denna var som en oas i vardagslivet. Då kan man
träffa olika människor med olika yrken. Utöver dessa måltider så
har vi klubbaftnar såsom bowling, vinprovning, teaterbesök etc.
Vid brödramåltiden hölls också recipiendtalet av Niclas Thorén,
som tyckte att det var en fin ceremoni i Kapitelsalen. Han tackade
också för en händelserik kväll med god mat och dryck.
Mästarbordets blomma fick broder Robert Persson Östlund, som
för första gången fick rycka in som Yttre Ledsagare, och han gjorde det med bravur.
Kvällen avslutades med vinlotteri och kaffe.
Referent & Fotograf Kjell-Arne Isulv

3

Aroshus

Västerås

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Onsdagen den 24 maj 2017
Antal besökande inkl. recipiender: 25
Recipiend/fadder: Rolf Jonsson/Leif Appelblad, Björn Qvarfort/
Bo Johnsson Patrik Karlsson/ Pär Johnsson
Det dåliga valet av dag till trots, kvällen före längre sammanhängande ledighet. Ändå lyckades det komma 25 bröder till gradgivningen som vanligt fördes föredömligt av M Pär J Johnsson. Mängden
fusklappar och ritusböcker har glädjande nog minskat betydligt
under hela våren. Ett tackbrev från OSM Patrik G Lundeberg har
kommit där han framförde tack för ett mycket väl genomfört riksting. Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av nyblivne OC
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 3 oktober 2017

Från vänster
OC Anders
Randelius
och M Pär
Johnsson
tillsammans
med recipienderna
Anders Randelius som
talade om sin
nya roll och
letade efter betydelsen av ordet Curator i Wikipedia men då inget
riktigt passade så var han främst en broder i Aroshus. För recipienderna talade Björn Qvarfort kring hur litet man vet om framtiden,
vännen Elisabeth Nilsson blev landshövding i Östergötland och
han blev bifrostbroder i Västerås. Mästarbordets blomma erhöll
Lars Stenvall, nybliven broder i Grad I, som utan förvarning antog
utmaningen att tjänstgöra som IL. Under måltiden blev det också
underhållning med film och bilder från rikstinget.
Referent Bo Hedlund. Fotograf Roger Pistol.

7

Junehus

Jönköping

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 25 augusti 2017
Antal besökande inkl. recipiend: 33
Recipiend/Fadder: Victor Hermansson/Jan Lithman
Från
vänster
nyupptagne broder
Victor Hermansson,
Jan Lithman fadder,
OVT dekorerade Dan
Bäckman,
Christer Jörliden samt Åke Dembacke
Upptakten till höstsäsongen började med att ge Grad I, Frihetens
grad. Vi bröder samlades som vanligt i frimurarhusets fina lokaler.
M Jörgen Steen hälsade oss välkomna till höstens aktiviteter och
vikten av att fortsätta med att söka efter presumtiva nya bröder, så
logen må växa i den takt vi önskar inför framtiden. Gradgivningen blev en extra högtidsstund för oss alla då tre bröder mottog
Ordens Veterantecken ur M Jörgen Steens hand. Dessa var Dan
Bäckman, Åke Dembacke och Christer Jörliden. Den följande
brödramåltiden som är en viktig del av vår sammankomst var av
högsta klass. Efter de obligatoriska talen förärades våra nydekorerade veteraner var sin stor blomsterbukett. Kvällen avslutades
som alltid i en trevlig samvaro.
Referent & Fotograf Jonny Ejderbring
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8

Manheim

Stockholm

Faktaruta

Datum: Onsdagen den 31 maj 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 54
Recipiender: Jan-Erik Glennsjö, William Jensen, Peeter Puusepp
och Johan Thörnblad
Gäster: OK Olavi Ollikainen, OI Allan Jensen, IOEM Yngve
Strindholm, IOEM Christer Smedh, IOEM Tom Stjernschantz, M
Björn Torstenius Heimdal, Stefan Christensson och Bo Haufman
1 S:t Örjan, Lennart Hjelm, Rolf Lindh och Mauritz Rudebeck 4
Valhall, Tomas Westerlund 25 Alvheim och Thomas Hellsten 27
Odinsal
Stående fr v: M
Klas Lindström,
Jan-Erik Glennsjö, William
Jensen, OI Allan
Jensen. Sittande
fr v: Peeter Puusepp och Johan
Thörnblad
Logerna
Manheim och Åsagårds gemensamma gradgivning föregicks av att storlogen
Heimdal gav en kammarreception i Grad VII. Orsaken var att en
recipiend inte kunnat ta sig till ordinarie gradgivning i Södertälje
den 7 april då stora delar av tåg- och busstrafiken i Stockholm
stängdes av i samband med den tragiska händelsen på Drottninggatan. Men Bifrosts broders tankar fungerade och jag liksom övriga närvarande bröder i Grad VII-X upplevde att storlogemästaren
Björn Torstenius gav den förkortade ritus, som Jon Asp gjort, med
den värdighet som man förväntar sig. Bra gjort!

Från vänster:
Den nyantagna
brodern Roger
Lundberg, Mästare Klas Lindström
samt fadder Peter
Wilbois

Referent
Ulf Adelstrand.
Fotograf
Nils Engerby
Bröderna Ulf och
Rolf Adelstrand inmundigar skaldjuren under kvällens
brödramåltid

Referent Ulf Adelstrand. Fotograf Nils Engerby.

Grad I: Frihetens Grad.
Datum: Torsdagen den 31 augusti 2017
Antal besökande inkl. recipiend: 49
Recipiend/Fadder: Roger Lundberg/Peter Wilbois.
Gäster: OSM Patrick G Lundeberg, OK Olavi Ollikainen, OI Allan
Jensen, OHL Karl-Gunnar Roth, OHL Lars Ullman, SLM Björn
Torstenius, LM 4 Valhall Bengt Hellström, LM 5 Åsagård Kent
Andersson, IOEM Christer Smedh, IOEM Yngve Strindholm,
4 Valhall Göran Mattisson, 5 Åsagård Karl-Gunnar Karlstedt,
Torbjörn Sandberg
12

Withala

Vetlanda

Faktaruta

Med en recipiend,
startade
Manheims första gradgivning för hösten. Mästare Klas
Lindström slog, traditionsenligt på utsatt tid, klubban i bordet och
öppnade logen. Gradgivningen flöt på det vanliga Manheimsviset,
vilket alltid uppskattas av bröderna. Vid ordet fritt så kallade Mästaren fram följande bröder: Sören Andersson, Johan Backman,
Göran Böhlin samt Karl-Johan Rahm. De hade under sommaren
fyllt år, och uppvaktades därför med varsin blomsterbukett. Efter
avslutad gradgivning så var det tid för kvällens klo. Höstupptakten för Manheim har på dom senaste åren kallts för Hummerafton. Ett antal bröder vill sätta lite fest-färg på höststarten genom
att dom sponsrar kvällen. Och när man ser på menyn som består
av allehanda skaldjur mm, förstår man att vi kommer ganska billigt undan. Talen för vår Orden och logen hölls av LM Klas som
mycket föredömligt tagit viss hjälp från Astor Baldestens reportage ur äldre bifrosttidningar. Det är en bra källa att gå tillbaks till
äldre bifrosttidningar om man ska hålla ett tal som berör Bifrost.
Själv brukar jag läsa om hur bröderna förr i tiden gjorde och hur
dom klarade upp att hålla Bifrostfanan i topp. Och om du inte har
tillgång till dessa tidningar, så finns dom på en DVD-skiva som
du kan beställa genom din skrivare. Mästarbordets blommor fick
Johan Backman och han är väl värd dom med tanke på allt arbete
han lägger ned för att vi ska få ut det bästa. Kvällen närmade sig
kl 24.00, och trots den höga stämningen så började det kännas för
hemgång. Som tur var för mig och Göran Böhlin, så visade det
sig att Alf Stroff bara behövde ringa sin dotter, Jennifer, så kom
hon och hämtade oss. Det är bra när bröderna har pli på sina barn.
Tack Alf o Jennifer.

Logen Manheims Mästare Klas Lindström kunde så i utsatt tid
öppna kvällens Grad IV. Ritus flöt som den skulle så både vi övriga bröder och recipienderna var nöjda.
Vid ordet fritt kallade M fram Jan-Erik Glennsjö och Stig Mikaelsson till mästarbordet. Båda hade nyligen fyllt år och hyllades
därför med varsin blomsterbukett. Efter brödramåltiden hölls recipiendernas tacktal för fjärde gången av William Jensen. Jag tyckte
nog att pappa Allan såg lite stolt ut och det med all rätta. Men även
en trevlig kväll har sitt slut, så även denna lilla resumé.

Faktaruta
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Vi trycker digitalt!

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 15 september 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 88
Recipiender/Faddrar: Morgan Kiskanyadi/ Tor-Erik Rydén och
Christoffer Dahlskog/ Fredrik Bernström 10 Withala
Gäster: OSM Patrick G Lundeberg, OSSM Thommy Brännström,
OL Bo Löfgren, OK Olavi Ollikainen, OR Fredric Björk, OC
Anders Randelius, OH Tomas Östman, OI Allan Jensen, OM
Hans Wallberg, IOEM Tom Stjernschantz, Christer Smedh, Tore
Persson, Nils-Gunnar Johnsson, SLM Johan Furuskog Gotheim,
Per Murander 2 Eyrabro- Havamal, Hans-Owe Hidlund 4 Valhall,
Jonny Ejderbring, Börje Sällberg 7 Junehus, M Peder Grahn12
Nicopia, Kjell Karlsson 14 Grimner, Sven Hermansson 18 Mjölner,
Hans Berggren, 20 Vesthav, M Jens Östling, Patrik Cederholm,
Thomas Johnsson, Mats Petersson 26 Vanadis, M Thomas
Andersson, Thomas Hellsten, Ola Lindström, Anders Sävborg 27
Odinsal, Anders Ekström 29 Rosheim, M Alexander Airosto, JanErik Eriksson, ExM Sten Sjödahl 34 Linneus
Fr. v. Tor-Erik
Rydén, Morgan
Kiskanyadi, M
Curt Sandberg, Fredrik
Bernström,
Christoffer
Dahlskog.
Då var äntligen
denna helg inne
då logen 10 Withala firar 75-årsjubileum. På grund av det stora
antalet närvarande flyttar vi denna helg från vår Ordenslokal till
Njudungsgymnasiet. Sittningen var lite speciell då kapitelsalen
förlades till skolans aula. Kvällen inleddes med en mycket fin
parentation till minne av Br Anders Jardbring där brödralänken
brast i juli. Har var Br sedan 1985, han erhöll Grad IX och var en
hängiven Bifrost Br och Mu de senaste 10 åren.
Aftonens Gradgivning var tillägnad Frihetens grad och två recipiender antogs i vår Orden. Iron Henriksson kallades till Mästarbordet och mottog blommor med anledning av sin 80-årsdag.
Även Rune Klang kallades till mästarbordet och mottog OVT ur
OSM Patrick G Lundebergs hand. Hela grandgivningen genomfördes förtjänstfull av kvällens tjänstgörande bröder. Efter kapitlet
samlades alla Brr i skolans matsal. Andra hyllningen till Orden
hölls av OSM Patrick G Lundeberg. Han pratade om att mottag-

Referent Lars Bielke von Sydow. Fotograf Anders Kling

11

Löfstad

Tranås

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Lördagen den 9 september 2017
Antal besökare inkl. recipiend: 31
Recipiend/Fadder: Göran Sparrlöf/Jan Pettersson
Årets sommar blev kort, men vad gör det när logemötena redan
står inpå tröskeln. Vårt första höstkapitel gick också passande i frihetens tecken och Grad I. Med kort varsel fick vi åter genomföra
en lördagsloge som denna gång besöktes av mera kända ansikten.
Kvällens gradgivning gick galant där flera ersättande tjänstgörande starkt bidrog till en perfekt ritus, som utmynnade i både uppskattade handslag och ryggdunkar. Vid ordet fritt tilldelade LM
broder Jan Pettersson, annars logens S, fadderbrevet med brödernas hyllning. Härnäst kallades nyss jubilerande bröderna Weine
Berntsson och Morgan Dahlgren upp för att hyllningarna. LM informerade om logen 10 Withalas Jubileumshögtid den 16/9 vilket
både han själv och några andra bröder ämnar besöka. Lördag den
21/10 står vår loge för värdskapet för Storlogens Grad VIII varpå
det behövs flera handlingskraftiga bröder till olika göromål. Den
19 januari 2018 har vi åter gemensam loge med Grad V hos Logen
10 Withala varpå vi redan nu marknadsför den samma. Från Tranås blir det gemensam fri buss för bästa uppslutning.
Brödramåltiden blev åter en riktig succé då det serverades lax á la
Johan Rehns recept. Kvällens nyupptagna broder Göran Sparrlöf,
berättade att han faktiskt har mångåriga rötter i Tranås, bjöd på ett
underfundigt och uppskattat tacktal. Innan kvällens lotter uppmanade LM logens väl prydda och renommerade broder Lars Axehill
att välförtjänt mottaga blommor för sina 40 år inom Bifrostorden.
Uppmuntrande överraskning för både han själv och övriga närvarande. Insamling för dagen inbringade 575 kr till logens fortlevnad. Efter avslutad måltid var det åter flertal bröder som fortsatte
minglandet en bra bit in på kvällen.
Referent &
Fotograf
Thomas Ehn

Att trycka digitalt går snabbt och smidigt – beställ
exakt så mycket du behöver, 14, 137 eller 2.000 ex.
Välkommen till oss med både små och stora projekt!

Fr.v. Weine
Berntsson, Morgan Dahlgren,
Göran Sparrlöf
och Mästare
Torbjörn
Andersson

www.rapptryck.se – 0140-38 55 60

BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 3 oktober 2017

ande av Grad I inte är någon nollning. Vidare tackade han för ett
fantastiskt mottagande och hur väl OD kunnat hålla möte i Ordenslokalen i Hargen. Hela OD presenterade sig och berättade om
sina uppgifter i Orden. Tredje hyllningen var ägnad recipienderna
och M Curt Sandberg talade om det speciella att få sin grad vid
75-årsjubileumet. När ordet var fritt höll Nils-Gunnar Johnsson
från logen 26 Vanadis tal och pratade om att Logen 10 Withala är
en pärla och på ett förtjänstfullt sätt varit fadderloge och behjälpliga vid uppstarten. Logen 10 Withala är stark i Bifrostsverige har
bidragit med ett mycket positivt ordensblod, haft många befattningar i OD samt väl representerat i SL. Br Kjell Karlsson 17
Grimner mottog en ros med anledning av sin bröllopsdag. Mästarbordets blommor gick till Mu Lars-Erik Furuskog

BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 3 oktober 2017
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BDR – BifrostDamernasRiksorganisation – Rapporter, information och händelser
Mina 25 år inom BDR

Det var i september 1986 som jag blev välkomnad i en fin gemenskap hos Damlogen Prisman. Jag kände redan från början att
denna organisation var något för mig. Som representant för Damlogen Prisman var jag närvarande när BifrostDamernasRiksorganisation bildades 1987 i Göteborg. Det var ett högtidligt tillfälle
när dåvarande OSM Hans Larsson besökte oss och till vår nyvalda
ordförande Majken Thambert överräckte ett vackert äpple snidat i
trä av en bifrostbroder. Efter detta år har jag besökt samtliga Riksmöten och har på så sätt lärt känna många härliga Systrar runt om
i landet. Det årligen återkommande Riksmötet har blivit ett måste
för mig att besöka och är en av höjdpunkterna inom organisationen. Det ligger mycket arbete bakom ett Riksmöte för att allt
ska fungera. Tidigt på morgonen innan övriga hotellgäster knappt
vaknat var vi igång med förberedelser och iordningsställande av
lokaler inför årets Riksmöten. Numera kan jag med rent samvete
besöka Riksmötena och bara njuta. En tanke av tacksamhet kommer jag dock att skänka till alla Systrar som gör det möjligt för
oss att träffas och umgås.
Året 1992 blev jag invald i BDR som revisorssuppleant vilken
post jag innehade under några år. Därefter var jag revisor under
två år och sedan blev jag på Riksmötet 2002 vald till suppleant i
BDRs styrelse. Denna post innehade jag i 2 år varefter jag blev
vald till vice ordförande. Tiden i BDR har inneburit en hel del
arbete men inget har upplevts besvärligt för mig. Jag har fått uppleva 3 olika Preses under mina 25 år. Under Majkens tid byggde
vi tillsammans upp vår organisation och resorna ut till de olika
Damlogerna var många. Majken var en aktiv och envis person
som vi alla såg upp till och lyssnade på. Det jag lärde mig under
Majkens tid var att hålla fast vid idéer men även vara lyhörd och
kunna ändra sig om någon Syster kom med förslag på förbättringar inom vår organisation. Kvällarna blev ofta sena i Majkens
närvaro och ibland fick jag höra när jag ansåg att nu var det dags
för sängen, då utbrast Majken ”ska du lägga dig redan, har du
gummat dig till”. Ja, minnena är många och positiva efter 25 år
inom BDR. Efter förslag från Systrar ute i landet kom vår BDR
bok till. Den arbetade Gunilla Starck Hansen och jag fram tillsammans och många var timmarna när vi satt och läste protokoll
och sammanställde nyttig information till våra Damloger. På den
tiden hade vi ingen gemensam portal utan allt skulle kopieras och
delas ut till samtliga Damloger. Idag har BDR-boken utvecklats
och finns numera tillgänglig för alla Systrar på vår gemensamma
portal. En annan stor händelse var när vi ändrade orden ordförande, sekreterare och kassör till att det nu idag heter Preses, Skrivare
och Skattmästare. Ytterligare bevis på att vi är en organisation i
ständig förändring.
För att allt ska fungera på bästa sätt krävs ömsesidig vänskap.
Vänner utnyttjar inte varandra utan vill varandra väl. Vänskap
måste vi vårda och vara rädda om. Det är genom vänskap som
vårt systerskap utvecklas. Det är med värme i hjärtat som jag
minns alla ”ormgropar” vi hade på våra Presesmöten i tidernas
begynnelse. Styrelsemötena i BDR var mycket aktiva och många
kloka beslut togs. En del beslut gick fort att fatta, andra tänkte vi
både länge och väl på innan beslut togs. Ja ibland gick även natten
åt för att diskutera och vända på tankar och förslag, för att sedan
kunna enas om ett beslut. Nuvarande Preses Berit och jag har diskuterat många nätter om hur vi ska göra med olika frågeställningar. Vi var inte alltid överens men vi visade en ömsesidig vänskap
och respekt mot varandra. På så vis kom vi framåt. Det finns även
en trohet som vi alla måste värna om både mot vår orden, mot vår
Damloge, mot alla logesystrar men även mot oss själva. Vårdar vi
vår gemenskap, vänskap och trohet får vi en vishet som så små16

ningom visar sig i en inre skönhet hos oss alla. Mina arbetsuppgifter inom BDR har varit många under dessa 25 år men det roligaste
och mest givande för mig själv var uppdraget som ritusansvarig.
Till min hjälp hade jag en fantastisk arbetsgrupp och tillsammans
reviderade vi nästan alla ritus som finns i vår ritusbok. Vi träffades
oftast dagen före våra ordinarie styrelsemöten och arbetade intensivt hela dagen. Vi unnande oss dock en liten ”kaka” till kaffet på
eftermiddagen. Framåt kvällen dök vår Preses upp när hon slutat
att jobba. Hon fick då en ordentlig redovisning av oss och det arbete vi hade genomfört. Alltid fick vi högsta betyg av henne och hon
var tacksam för allt vi hade gjort. Trots att vi var trötta i huvudet,
kände vi oss stolta över det arbete vi genomfört och det var skönt
att krypa till sängs efter ännu en intensiv dag.
Ritus och gradgivning är den viktigaste grundpelaren inom vår organisation. En väl genomförd gradgivning är ett lyft i ordenslivet
både för de som agerar och de som lyssnar. För att en gradgivning
eller annan genomförd ritus ska bli högtidlig och fin krävs ett stort
engagemang av de som tjänstgör och att man har övat mycket före.
Det är också viktigt att alla som har en roll i ritus har läst och memorerat hela ritus inte bara det som du själv ska säga eller agera
med. Går alla tydligt igenom ritus får du en bättre förståelse för
vad det innebär att ex ge en grad.
Under mina 25 år i BDR har jag fått möjligheten att knyta kontakt och träffa många nya vänner över hela ”Bifrostsverige”, något
som har utvecklat mig som människa. Du som läser detta känner
säkert någon presumtiv dam i din närhet som skulle passa inom
vårt ordensliv. Tipsa henne om vår organisation. Informationsfolder finner du på portalen eller ta kontakt med någon Damloge i
din närhet. När jag nu har lämnat ett aktivt liv inom BDR och dess
styrelse kommer jag förhoppningsvis att under många år framöver
kunna besöka er ute i Damlogerna för att både njuta av högtidligheten under gradgivningar och trevlig samvaro med er alla. Ett
annat tillfälle när vi träffas är på det årliga Riksmötet som genomförs under samma helg som herrarna genomför sitt Riksting.
I fortsättningen får jag sovmorgon och kan nu i lugn och ro tänka
på allt arbete som utförs så att vi övriga får härliga stunder när vi
närvarar vid BDRs Grad Iduns äpple, Riksmötet, Högtidslogen
och efterföljande lunch. Ni som ännu inte har haft förmånen att arbeta i BDRs styrelse ska veta att det är många timmar som berörda
lägger ner för allas vår skull. Samtidigt som det är mycket arbete
som utförs är det ett fantastiskt roligt arbete. Jag vet efter mina
25 år! Alla ni Systrar i vårt avlånga land, se nu till att datum för
Damlogernas träffar finns på portalen, då kommer ni att få besök
av Systrar från när och fjärran.
Jag fick också förmånen att få uppleva en enorm respons från er
alla Systrar som besökte årets Riksmöte när BDRs Preses Berit
Olsson avtackade mig. Att få lyssna till fina ord från henne samt
få stående ovationer från er alla, det kändes varmt långt in i hjärtat
och ögat fylldes av glädje- och tacksamhetstårar. Jag hade även
vid det senaste styrelsemötet blivit avtackad av systrarna i BDR
med en otroligt vacker brosch ”BDRs veterantecken”
som ett bevis på 25 år inom
BDR, dessutom fick jag en
fantastiskt god dryck som
jag har avnjutit tillsammans
med Jon efter hans hjärtoperation.
Väl mött till många trevliga stunder framöver!
Monica Asp
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Logen Idavall, Linköping - Stadsvandring

Detta var den åttonde stadsvandringen för Idavall med den
”ständige” och mycket påläste ciceronen Urban Olsson. Även
Bifrostbröderna var inbjudna till denna aktivitet. Totalt blev det
26 deltagare varav några Bifrostbröder från logen 21 Midgård.
Vandringen startade vid Länsmuseet där vi fick en redogörelse
historiskt för hur Linköping blivit den stad den nu är. Vi vandrade
sedan förbi franciskanermunkarnas kloster, Evagården eller som
det också heter Gråbrödragården, förbi Linköpings äldsta stenhus
som många tror är en del av ett kloster i Linköping men är en
gammal domprostbostad. Vandringen fortsatte förbi några hus
uppförda av välbeställda köpmän och mynnade sedan ut på Stora
torget där vi stannade vid Folkungabrunnen av Carl Milles. Hela
brunnskaret är smyckat med reliefer som Urban redogjorde och
förklarade innebörden av.
Preses Margareta Gylling hälsar välkommen
Nu började kvällskylan
tränga på och det var
skönt att få avsluta vandringen i värmen på restaurang Afrodite. Efter
god måltid tackade Preses Margareta Gylling
Urban för hans engagemang och hoppades att
vi får återkomma nästa
år, det finns mycket att
berätta om Linköping.
			
Referent & Fotograf
Owe Svensson
Urban Olsson vid
Folkungabrunnen

En ovanlig och alldeles underbar logekväll
hos Grimhild den 7 september 2017

Tre förväntansfulla systrar från Damlogen Grimhild satte sig i bilen och blev skjutsade ner till Damlogen Ganndul i Kalmar för
en Logekväll med champagneprovning! Som vanligt möttes vi av
värmande kramar och ord när vi anlände. Efter en stunds mingel,
blev vi inbjudna till matsalen där syster Monica Asp från Damlogen Prisman i Vetlanda skulle guida oss genom fyra olika sorters
champagne. Monica började med att gå igenom tillverkningens
olika faser, vilket var mycket intressant, samt visade hur man öppnar en flaska, dock utan att sabrera. Så började vi hälla upp i våra
glas och smaklökarna var på helspänn. Glas 1 var en rosa Cava
från Katalonien, nr 2 var Masi Moxxé från Italien, nr 3 Beaumont
des Crayéres från Frankrike och sist, men absolut inte minst, i
glas 4 Moët Brut Impérial från Frankrike. Så till provningen: alla
omdömen från och med nu är ju mina högst personliga. Nr 1: torr,
hallon, blodapelsin. Nr 2: frisk, grönt äpple. Nr 3: tilltalade mig
inte alls. Nr 4: Perfekt, kan drickas till allt och inget. Hur alla
andra systrar upplevde smakerna kan jag inte redogöra för, men
de var nog olika mina. När provningen var över fick vi frossa i en
fin kall buffé från Öland. Alla pratade, skrattade, skålade och njöt
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 3 oktober 2017

av mat och dryck. Därefter
serverades kaffe och avec för den
som så önskade och äntligen kom
lottdragningen. Flera flaskor ”goddricka” stod på spel. Grimhildsystrarna
hade ingen tur denna gång. Som vanligt, när man har trevligt,
sprang tiden i väg, så mätta i magen, lite svaga i knäna och med ett
varmt hjärta tackade vi för oss och bilen styrde norrut mot sängen.
Varmt tack till Monica och alla Ganndulsystrar för en fin-fin
Logekväll.
Vid pennan Lena Nilsson /Grimhild. Fotograf Maj Erlandsson

Fensala, gradgivning och Presesbyte
Den 24 mars hölls högtidlig gradgivning och Presesbyte i Fensala,
Uppsala. Kvällen var välbesökt med hela 27 systrar som deltog.
Vi välkomnade två nya systrar i Grad 1 och två systrar erhöll Grad
3. Efter gradgivning följde kvällens stora begivenhet, bytet av
Preses. Ingela Marklund installerades som Fensalas tredje Preses
efter Jessica Lindkvist. Installationen genomfördes av BDRs Preses Berit Olsson samt BDR representant och Preses i fadderlogen
Åsa-Idun, Eva Nyström. Vi gästades även av Livheims Preses Lilian Stexgård samt Skogulls Preses Eva Ekström. Kvällen avrundades med en trevlig middag.
Referent & Fotograf Catarina Jonneryd

Från vänster P Lilian Stexgård, BDRs P Berit Olsson, P Eva Nyström, P Eva Ekström, P Ingela Marklund. Sittande: ExP Jessica
Lindkvist
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Fortsättning från sidan 15

mansson. Det för kvällen avslutande lotteriet gav både klirr i logekassan och många glada vinnare. Tack mina Bröder för en skön
Bifrostkväll! Natten var fortfarande varm vid hemgång och gav en
förhoppning om att sommaren är här för att stanna.
Referent Roland Carlström. Fotograf Jakob Ljungstedt

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 25 augusti 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 35
Recipiender/Faddrar: Lars-Eric Gullberg/Hans-Ove Lunde, LarsGöran Jönsson/Rolf Johansson/Göran Ohlson/Roland Andersson
Gäster: M Mats Ahrling 23 Forsete

M Sten Svensson med recipienderna från vänster Göran Ohlson,
Lars-Göran Jönsson, Lars-Eric Gullberg
Efter en skön fortsatt sommar, så inledde vi vår hösttermin i logen. Naturligtvis hade de samlade bröderna längtat efter denna
dag. Efter att hälsat vår gäst välkommen, så blev de tre recipienderna högtidligt upptagna i Frihetens Grad. Vid ordet fritt berättade M om höstens gradgivningar och aktiviteter. Dagens faddrar
framträdde och fick varsin gåva och beviset att de nu är faddrar.
Tjänstgörande YL Stellan Linder fick framträda och gratulerades
för sina under sommaren fyllda 70 år. Kapitlet avslutades och en
liten stunds bensträckare företogs. Brödramåltiden blev innehållsrik. Dels fick vi uppleva vår nya restauratör som levererade med
stor kvalitet.
Talet till Orden höll vår gäst, M Mats Ahrling som i talet berättade
om att besöka olika loger i landet det berikar livet och utvecklar
ens medlemskap samt gemenskap. M Sten höll talet till dagens
recipiender. Recipiendernas tal höll Lars-Eric Gullberg där han
tillsammans med Göran och Lars-Göran tackade för inträdet och
högtidligheten i kapitelsalen. Som seden sig bör läste faddrarna
upp fadderförsäkran och prydde sedan sin broder med Bifrostnålen. Kvällens föreläsare broder Kenneth Malmström som berättade om piloten Karl-Erik Martinsson. Ur en fin samling bilder
fick vi följa Karl-Eriks utveckling som pilot till han förvann under
mystiska omständigheter. Tack Kenneth för detta föredrag, som
tilldelades den ena av Mästarbordets blommor.
Den andra blomman tilldelades broder Sebastian Svaneborn som
åkt långt för att denna kväll var närvarande i logen. Väl mött den
22 september då logen ger Grad II.
Referent Mats Hyltén. Fotograf Jakob Ljungstedt
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20 Vesthav

Från vänster M Daniel
Holmgren, Jan-Anders
Forslund, Dick Lindqvist
och OK Olavi Ollikainen

Göteborg

Faktaruta

tecken. Leif Holmgren uppvaktades för sina fyllda 70
år. Brödramåltiden avslutades med lotteridragning och
som extra krydda en flaska
maltwhisky.

Loge utan reception
Datum: Fredagen den 15 september 2017
Antal besökande: 24
Höstens första loge startade med att vi alla fick rikligt med regn
och åska på vår väg till kvällen begivenhet. Det var ett kärt återseende för oss alla då det gått mer månader än normalt sedan sist.
Maj månad, då vi normalt har sista logeaftonen på våren blev inte
av 2017, då lokalen var upptagen alla fredagar. Många av våra
”stamgäster” var iväg och hedrade Logen 10 Withala i Vetlanda
med ett besök på sitt 75-års jubileum. Därmed var vi lite färre
och flera fick tjänstgöra i nya roller i kapitelsalen. I kapitelsalen
fick Marcus Carlsson visa upp sin nya grad IV som han fått under
sommaren hos sin tidigare Loge 29 Rosheim i Norrtälje. Denna
afton var det två Mästare i logen, som M uttryckte det. Den andre mästaren på plats var Br Olle Nordberg, som veckan innan
kammade hem Bifrostgolfen i Eskilstuna och visade senare stolt
upp vandringspriset på middagen. Inskriptionen i silverplåten på
vandringspriset får vinnaren själv fixa via en gravör. M informerade om att lördagen den 7 oktober har vi en klubbafton i Kungsbacka. Där skall vi provköra det senaste inom el-bil och hybridbils segmentet från BMW. Samtidigt bidrar med vi med en slant
per provkörning till Barncancerfonden.

Referent Morgan Carlsson
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Righeim

Gävle

Faktaruta

Loge utan reception
Datum: Tisdagen den 23 maj
Antal besökande: 31
Gäster: OK Olavi Ollikainen, SLM Tomas Lindkvist Tirfing, Sten
Arnekrans, Lennart Eriksson, Tommy Lundin, Ola Lindström och
Anders Sävborg 27 Odinsal
Vårens sista Logemöte blev tyvärr ännu en Loge utan reception.
Vi kunde dock glädja oss åt besök av Ordens Kansler och ett antal
bröder från 27 Odinsal. Ritus genomfördes med stil av M Daniel Holmgren och med benäget bistånd av bröder från Uppsala.
Jan-Anders Forslund och Dick Lindqvist mottog Ordens VeteranBIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 3 oktober 2017

Eskilstuna

Faktaruta

Grad: II Vänskapens Grad
Datum: Torsdagen den 31 augusti 2017
Antal besökare inklusive recipiend: 42
Recipiend: Pertti Viljanen
Gäst: ExM Torsten Östlid 3 Aroshus

Referent & Fotograf Jan Källberg

23 Forsete

Malmö

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Onsdagen den 23 augusti 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 38
Recipiender/fadder: Björn Friberg, Christian Jonasson/ Mats
Petersson
Gäster: M Sten Svensson samt Sven-Eric Nilsson 18 Mjölner
Bakre raden: M Sten
Svensson, M
Mats Ahrling. Främre
raden: Björn
Friberg,
Christian
Jonasson

Under brödramåltiden var det god stämning och M berättade i sitt
tal om den lilla fadäsen när han tänkt hedra Logen 33 Danheim i
Kristianstad med ett besök. Men inkommen till hotellet någon dag
innan, så upptäcktes att kostymen hängde hemma. Men lösningen var enklare än befarat, Br. Olle Nordberg skulle ju också till
Logen och fick svänga in om Onsala och hämta den på vägen ner
till Kristianstad. Br Einar Nagel, nyss hemkommen från Rhodos,
uttryckte i sitt tal den stora glädjen och tacksamheten att få tillhöra
Logen 20 Vesthav och få träffa alla dessa trevliga bröder igen.
Mästarbordets blommor gavs ganska självklart till golfmästaren
Olle Nordberg. Efter att SK meddelat dagens insamlade medel
och lotteriet var av undanstökat, uttryckt av en besviken undertecknad som igen blev snuvad på vinster. Regnet hade avtagit uti
natten men åska syntes och hördes på avstånd när vi stängde dörren och gick eller åkte hem.

25 Alvheim

Efter en sommar där solen till stor del lyst med sin frånvaro, så
kändes det extra skönt att få känna värmen från alla bröder vid
höstens första gradgivning. M Mats Ahrling skulle nu för första
gången ge en Grad I med sitt direktorie. Kapitlet flöt på och de två
nyintagna bröderna fick en fin upplevelse. M Mats kallade fram
Mats Petersson till mästarbordet, där han fick motta sitt fadderbrev. Även Christer Truedsson kallades fram, och fick motta en
gåva ur Mästarens hand. Christer har nämligen passat på att fylla
år nyligen.Mats berättade att det blir en klubbafton den 16 oktober, med öl provning ledd av broder Mattias Aspgren. Samtidigt
kommer matchen Norrköping – MFF att visas på storbild.
M Sten Svensson tackade för ett trevligt mottagande, och informerade om en ”Bierabend” i höst, och att Logen18 Mjölner kommer
att ha sina gradgivningar den 4:e fredagen varje månad. Vid den
efterföljande brödramåltiden hölls talen enligt ritus. Tal till orden
hölls av M Sten Svensson, som gjorde en historisk reflektion av
Bifrostorden. Talet till rec hölls av deras fadder Mats Petersson,
och recipiendernas tacktal hölls av Christian Jonasson.
Unge herr Faleborn talade om bröllop och kärlekens påverkan
på hjärtat och hjärnan. Skattmästaren redovisade resultatet av insamlingen, och M Mats överlämnade mästarbordets blommor till
Mikael Nilsson.
Referent & Fotograf Rolf Magnusson
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Från vänster M Nils-Eric Carlevad och Pertti Viljanen
Första sammankomsten efter sommaruppehållet var passande nog
Vänskapens Grad. För det blir som man återser gamla vänner efter
ett tag. Men nog om detta. En Broder var kallad för att fortsätta
sin vandring. Vi fick genomföra en parentation under kvällen. Vi
har varit förskonade från att genomföra en sådan ritus på mycket
länge. Det var Broder Sakari Ikonen som parentationen genomfördes för. Sakari som fick sin första grad 1989 var en broder som
ställde upp i alla lägen. En förebild hur man ska vara efter man fått
Vänskapens Grad. Det har blivit ett stort tomrum efter honom.
Det var inte så svårt att lista ut vem som skulle hålla tacktalet,
när gradgivningen var över. Broder Pertti Viljanen sa att han var
väldigt spänd och rädd inför gradgivningen. Men när allt var över
så kände han sig avspänd och en i gänget.
Ove Larsson slog ett slag för den ”nya” Bifrostbågen. Vi får se om
det är någon som har tänkt till så att det blir en bättre avkastning
nu. ExM Agne Olofsson hyllades för sin vinst i Alvheimgolfen,
grattis Agne till den femte inteckningen. Agne fick även Mästarbordets blommor. Agne pratade om sin första tid i Alvheim. Tyckte att Alvheim inte hade samma ”go” som tidigare.
Bo Jonsson och Ove Larsson kom med lockade reseförslag. Bo
hade en resa till Kuba på gång i början av november och Ove en
resa till Gdansk den 7 december. Båda förslagen låter lockande.
Med det i tankarna gick bröderna hemåt.
Referent Conny Halvardsson. Fotograf Sören Lindell

OSM-fonden

När Du vill hylla en broder BG 625-0419.
Text med jubilarens namn och adress skickas till
or@bifrostorden.se
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26 Vanadis

Karlskrona

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad & Parentation
Datum: Lördagen den 26 augusti 2017
Antal besökare inklusive recipiender: 46
Recipiender/Fadder: Mattias Hallström/Daniel Gullin, Teddy
Pirovic/Klas Gustavsson, Sebastian Stjernberg/Mathias Olsson.
Gäster: Ulf Jaremo SLM Gotheim, Tomas Lindkvist SLM Tirfing,
M Thomas Andersson 27 Odinsal med bröderna Sten Arnekrans,
Lennart Eriksson, Johan Johansson, Andreas Melin, Johan
Rosén, M Bo-Lennart Holmsten L28 Gondler med bröderna
Ingvar Oscarsson, Toni Lavi, M Bernt Carlsson 32 Runrike med
bröderna Jonas Carlsson, Peter Witt
Mästare Jens Östling tillsammans med fr. v. Teddy
Pirovic framför fadder
Klas Gustavsson, Mattias
Hallström framför fadder
Daniel Gullin och Sebastian Stjernberg framför
fadder Mathias Olsson
Lördagsloge innebär att
även Bifrostbröder som
har långt till Karlskrona
kan gästa logen. Vi hade
nu glädjen att välkomna
14 gäster från logerna i
Uppsala, Täby, Kalmar och Kristianstad. Ett fantastiskt tillskott
av besökande bröder i kapitelsalen, då mer än halva Vanadis ordinarie direktorium var på annat uppdrag i västerled. Alla inkallade
ersättare var mycket väl pålästa, vilket kändes särskilt viktigt, eftersom vi både recipierade tre nya bröder och höll parentation för
de nyss bortgångna Vanadisbröderna Ingvar Axelsson och Mikael
Carlsson. De nya bröderna fick därmed inte bara uppleva hur det
går till att invigas i vår orden, utan också hur en Bifrostbroder
hyllas då han gått bort. Både logens egna bröder och gäster var
påtagligt rörda då man lämnade kapitelsalen. Vid Brödramåltiden hölls hyllningar och tal enligt ritus. Odinsals Mästare Thomas Andersson höll talet till orden. Han fokuserade bland annat
kring betydelsen av social samvaro bröder emellan. Han liknade Bifrostbröder vid brobyggare. En bro för människor närmare varandra och kortar ner avståndet, åt båda håll eller sett från
båda håll. En lysande beskrivning över vad ett sant broderskap
innebär. I talet till dagens recipierade bröder, uttryckte Mästare
Jens Östling förhoppningen om att logekapitlet uppfattats som
någonting nytt erfarenhetsmässigt av de recipierande, där språket
nu kanske kändes ovant, men efterhand blir både förståeligt och
stimulerar till eftertanke. Teddy Pirovic framförde recipiendernas
tack och beskrev känslan av vad som förevarit i kapitelsalen som
”en udda upplevelse”. Han tackade också Munskänken för maten.
Ett tack som samtliga bröder instämde i. Damlogen Galatea stod
för utförandet och de närvarande damerna fick en mycket varm
applåd och löfte om gentjänst. Storlogemästare Thomas Lindkvist
uttryckte i ett fritt tal önskan om att vi skulle komma och besöka
logen i Uppsala. Avståndet kan synas stort men Bifrostbron gör
avståndet kort och den går åt båda håll. Thomas framförde också
ett tack för den gästfrihet som visats bröderna från Odinsal och
Runrike. Tjänsteförättande Skattmästare Stellan Palmgren redo20

Den stora skaran
av gästande bröder
från logerna 27
Odinsal, 28 Gondler och 32 Runrike
med respektive
Mästare. I bakgrunden Storlogemästarna från Gotheim
och Tirfing
visade dagens insamling till Cancerfonden som inbringade över 1
200 kronor och Mästaren tilldelade Per Klintin högst välförtjänt
Mästarbordets blommor. Det blev sen timma innan bröderna skildes åt och visst har lördagsloge sina fördelar, inte minst när det
gällde att skapa möjlighet för gäster som inte bor nästgårds.
Referent & Fotograf N-G Johnsson
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Odinsal

Uppsala

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 19 maj 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 42
Recipiend/Fadder: Markus Lehto/Johan Johansson, Mattias
Jansson/Matte Bergqvist
Gäster: OK Olavi Ollikainen, SLM Björn Torstenius Heimdal,
Carsten Bach Kristiansen 8 Manheim, Michael Ringsby 14
Solheim, M Daniel Holmgren 22 Righeim, M Bernt Carlsson 32
Runrike, Börje Larsson 32 Runrike
Som traditionen sedan några år tillbaka är vår sista loge för terminen på en fredag, så och denna gång. Det är alltid lite extra trevligt
med en fredagsloge, lite extra gäster och lite extra sen hemgång.
Extra mycket mat fanns också på bordet där en härlig vår buffé
stod, så vi hade stora problem att äta slut på allt, barmästaren hade
dock letat i hyllorna och hittat en flaska med västkustsnaps för att
underlätta ned sköljandet av maten. Anders Sävborg berättade hur
pengarna vi samlat in till Barncanceravdelningen på Akademiska
i Uppsala använts för att hjälpa de barn som har det lite extra svårt
under sin behandling. Kvällens lyckliga vinnare i lotteriet blev
Göran Grape.
Referenter Ola Jonsson/Johan Johansson.
Fotograf Fredrik Jonneryd
Från vänster
Markus Lehto,
M Thomas
Andersson och
Mattias Jansson

Fortsättning på sidan 27
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Lite om Bifrosttidningens historik
En tidning med namnet Bifrost, skolungdomens egen jultidning, hade tidigare utgivits av hovfotograf Grape. Orden
förvärvade utgivningsrätten för 150 kr i dagens penningvärde motsvarar detta ca 4 000 kr. Enligt beslut från den 21
januari 1925 skall tidningen utkomma med 12 nummer per
år, och åligger det logerna att prenumerera på tidningen för
samtliga sina ledamöter med tre kronor. Detta sätt att finansiera tidningen visade sig snart obekvämt. I december 1926
medgavs logerna rätt att i stället för prenumerationsavgift
inleverera annonser till ett värde av 25 kr per år, för varje
påbörjat 25-tal ledamöter.

Tidningens första nummer
Tidningens första
nummer utkom i
februari 1926. Redaktör för de tre
första numren var
Harald
Åkerberg
och ansvarig utgivare var Axel Jansson.
Årgångens tre återstående nummer redigerades av fil.dr. E
Lind som även stod för
de två första numren år
1927. De flesta återstående av denna årgångs
12 nummer torde ha redigerats av dr Axel T:son
Möller.
Bifrosttidningens första nr
1926. Detta nr finns som
faksimil i mitten av detta
nummer.
Årgången 1928 omfattar nio nummer. I nummer åtta presenteras Möller som förutvarande redaktör och i nr nio
nämnes faktor R Nilsson som nye redaktören. Vissa nummer av årgångarna 1927–1928 torde ha redigerats av Ordensmarskalken i samarbete med föreståndaren för ordensförlaget, E.O Andersson, Örebro. Faktor Nilsson hade av
ordensledningen erhållit rätt att under år 1929 utgiva tidningen med ett nummer på månad utan kostnad för Orden.
Han lyckades under året utgiva tre nummer. År 1930 tillerkändes han ett anslag av 100 kr för utgivandet av två nummer under året. Endast ett nummer utkom emellertid.
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Med nr tre år 1929 inträdde O.M broder Sven Wall, som
tidningens ansvarige utgivare efter köpman Axel Jansson
Örebro. Mellan åren 1929 och 1930 var broder Carl Ragnar
Nilsson redaktör. År 1931 antog broder Hjalmar Malmström
arbetet som redaktör. År 1934 inträdde revisorn broder Karl
Drougge som redaktör. Kostnaderna för tidningstryck och
distribution debiterades nu ordenskassan direkt. Med broder Drougges bortgång den 22 januari 1938 förlorade Orden
och tidningen en synnerligen värdefull arbetskraft.
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Första numret från 1926 & nr 2 2009
Fr. o. m. år 1940 har tidningen varje år utkommit med fyra
nummer. Redaktör under åren 1940 – 1943 var Ordens Marskalk Per Lundgren som även redigerade nummer ett 1944.
Denna årgångs tre följande nummer redigerades av OSM
Sven Wall med bistånd av Ordens Marskalk och av kanslibiträdet Hellman. År 1945 inträdde för andra gången broder
Hjalmar Malmström som tidningens redaktör och förändrade vid denna årgång tidningen till ett nytt format. Då han
med nummer 2 av året 1946 avlöste broder Wall som ansvarig utgivare.
Därefter har följande bröder utsetts till redaktör för tidningen under respektive tidsperioder:
Stig Carléns ......................... 1946–1948,
Arvid Gustafsson ................. 1948–1951 samt 1955–1958,
Lars-Arne Strandell ............ 1952–1955,
Otto Grimlund ..................... 1959–1969,
Sture Olsson ........................ 1969–1987,
Nils Wallén .......................... 1987–2002,
Carl-Gustaf Alexandersson 2002–2007,
Jan Svensson ....................... 2007–2016,
Mats Hyltén ......................... 2017-

Tidningsnummer 1945, 1954, 1965
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Följande tryckerier har tryckt tidningen:

Tidningsnummer 1970, 74, 75

Ansvariga utgivare:
Axel Jansson
1926–1929,
Sven Wall
1929–1944,
Hjalmar Malmström 1945–1978,
Hans Larsson
1978–1993,
Sigfrid Lagerström 1993–1995,
Karl-Gunnar Roth 1995–2010,
Lars-Erik Furuskog 2010–2016,
Patrick G Lundeberg 2016-

Tidningens utseende genom åren
Formatet på tidningen från första numret 1926 till nummer
fyra 1944 hade samma utseende. Tidningen varierade med
4–10 sidor per nummer. Vid nummer ett 1945 så utgavs tidningen i ett nytt format A5. Sidantalet var 28 sidor. Själva
omslaget hade detta utseende fram till nummer 10 1961. Ett
nytt utseende startade med nummer 1 1962. På omslaget
syns stjärnan, oljelampan, prismat detta används fram t. om
nummer 2 1967. Därefter pryds tidningen med stjärna och
en del av bågen. Nästa gång den förändrades var inför nummer 1 1971 då pryds tidningen med Bifrostbågen. Under
senare del av 70 talet så blir omslaget i färg. Dessa färger
skiftade mellan numren.
År 2002 ändrades formatet till den vi har idag. Några år tidigare tiden hade den digitala bild tekniken slagit igenom,
vilket gjorde att bildkvaliteten ökade. Referenter och krönikörer skickade sina alster via epost.
På våren 2002 genomfördes träffar med referenterna i respektive storlogeområde. Ett dokument kring skrivregler
framtogs som är ett bra gemensamt verktyg för referenterna.

Allmänna Förlagets Tryckeri, Örebro
under åren 1926–1929 t.om nummer två
Gernadts Boktryckeri AB, Stockholm
från nr tre 1929–1930
Ahlberg & Lundquist, Stockholm 1931-1936
A.M Lundquist, Stockholm 1937–1946
Örebro Dagbladstryckeri, Örebro 1947–1951
Regent Boktryckeri, Stockholm 1952–1960
Affärs & Tidskriftstryck, Vallentuna 1961-till nr 4 1967
Tabergs Boktryckeri, Jönköping från nummer 5 1967-1968
Södertörns Tryckeri AB, Södertälje 1969–1970
Axlings Bok & Tidskriftstryckeri, Södertälje 1971–1980
Holmbergs Tryckeri AB, Katrineholm 1981-till nr 1-2 1983
Grafiska Huset, Lidingö från nr 3 1983-1984
Teta-Tryck, Tranås 1985–1996
Nova Print, Linköping 1997
Tranås Tryck & Media (TTM), Tranås
1998–2012 t.om nummer två
Från nummer tre 2012 trycks tidningen hos
Rapp Tryckproduktion AB, Tranås
På detta tryckeri arbetar Håkan Wallén som gör processen
inför tryckningen. Håkan tillhör logen 11 Löfstad.
Slutligen tycker jag att tidningen binder samman vår organisation med information och samhörighet. Den som vill
titta närmare på vad som hänt historiskt, rekommenderar
jag att beställa via kansliet den Dvd skiva som framtogs år
2010. Där finns tidningarna från 1926–2009.
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BDR har från nr 4 2010 två sidor som beskriver deras aktiviteter.

medle

Uppsala

Faktaruta

Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Tisdagen den 29 augusti 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 40
Recipiender: Dick Eriksson 27 Odinsal, Christofer Urby 27
Odinsal
Från vänster Dick
Eriksson, M
Thomas Andersson och
Christoffer
Urby
Äntligen var
det dags att
träffas igen
efter en sommar som vädermässigt var si och så. Efter ritus serverades brödramåltiden, som vanligt var mycket god. Talet till
Orden hölls av Mikael Sjölander och recipiendernas tal hölls av
Christofer Urby. Därefter gratulerades Johan Moilanen och Leif
Isén med ett presentkort på en brödramåltid, eftersom de båda
fyllt 50 år. IL Matte Bergqvist höll ett högt och stadigt tempo på
snapsvisorna så att vi i god tid kunde avnjuta kaffe och lotteri.
Referent Ola Jonsson & Johan Johansson.
Fotograf Fredrik Jonneryd

September 2017
Mats Hyltén, Redaktör
...och så här kan en
framsida på vår
tidning se ut idag...!

Odinsals äldste
broder, Bengt
Lorich 102 år, till
vänster. Här tillsammans med Kurt
Wikenadler 81 år i
oktober

mstidn

ing Nr
1 201
5 Årg
ång 89
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OBSERVERA! Det är kort
tid för anmälan och betaln
årets Riksting! Vänta inte.
ing till
Anmäl Dig nu! Inbjudan
i tidningen.

I detta nummer följer som
bilaga en historieskrift författa
d av Runheimsbrodern
Astor Baldesten. Den 8-sidig
a bilagan kan tas loss från
tidningen och
därmed användas i egna
logesammanhang.

Tidningsnummer 1985, 1990, 2000
26

Från vänster
M Bo-Lennart
Holmsten, Christer
Lejdel, IL Tommy
Rosqvist, Henric Sjöström, Bill
Johansson, Lennart
Bengtsson

Fortsättning från sidan 20

Tryckning av tidningen
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Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 19 maj 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 44
Recipiender: Christer Lejdel, Henric Sjöström och Bill Johansson
34 Linnéus
Gäster: ExM Lennart Bengtsson 23 Forsete och
Zlotan Tihanyi 34 Linnéus
Trots varsel om en strålande sommarhelg och en mycket varm
fredag infann sig inte mindre än 44 bröder till loge, en flyttad sådan påkallad av en extra insatt Grad I tidigare i vår. Det berodde
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 3 oktober 2017

på ett stort antal nya bröder av första graden som var tvunget att
delas upp till två olika tillfällen. Tre bröder recipierade i tredje
graden, Christer Lejdel, Henric Sjöström och Bill Johansson 34
Linnéus. Logen gästades denna kväll även av Zoltan Tihanyi 34
Linnéus och Lennart Bengtsson 23 Forsete, medföljande broder
respektive fadder. Efter en fin gradgivning klingade sången starkt
under middagen, riktig sångarglädje måste man säga. Det känns
som om sången under de senaste åren har förbättrats kanske beroende på den goda närvaron och det omarbetade sångbladet. Den
goda laxen fyllde våra magar och Åke Ekstams tal till Kunskapens
grad, rätt kunskap vid rätt tillfälle fyllde våra tankar och lockade
till skratt. Recipiendernas tacktal hölls av Henric Sjöstrand. Efter
en vår med mycket gott arbete inom logen och en hög närvaro och
ett antal nya bröder kan vi nu med tillfredsställelse ta sommarlov. Som sista slutkläm väntar en av aktivitetsgruppen anordnad
grillfest den 7 juni. I sommar ska även våra lokaler renoveras och
byggas till. Resultatet får vi se i september.
Trevlig sommar alla Bifrostbröder runt om i Sverige!
Referent Anders Bergenfeldt. Fotograf Toni Lavi
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Rosheim

Norrtälje

Faktaruta

Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 19 maj 2017
Antal besökare inkl. recipiend: 28
Recipiend: André Fischer
Plötsligt kom värmen till Roslagen, enormt att vädergudarna kunde erbjuda detta sagolika väder efter en mycket kall maj månad.
När vi åkte in till Norrtälje från Rådmansö visade temperaturmätaren i bilen 26 grader, det blev nästan olidligt i den mörka
kostymen men efter ett tag med kylanläggningen på funkade det
ganska bra. Min syster från Mallorca hade besökt oss en vecka, de
hade vinterkläder med sig. Jag kontaktade henne om den värme
vi fått nu när de hade återvänt till Mallorca, det tyckte hon var
konstigt då de bara hade 18 grader och meteorologerna hade hotat
med regn till kvällen. Nåväl, väl framme i Norrtälje var det marknadsafton och mycket folk ute på gatorna och eftersom det var så
varmt hade vi vid samlingen, dörrar öppna till lokalen och vi kunde känna att folk som gick förbi tittade lite konstigt in i lokalen på
vad det var för mörkt klädda herrar därinne. Grad III skulle ritusen
handla om denna afton, två bröder hade anmält sig, tyvärr fick en
ett förhinder så vi fick nöja oss med en recipiend. 22 bröder hade
anmält sig till brödramåltiden. Inre ledsagaren Gunnar Holmsten
inledde måltiden med några snapsvisor, sedan var det dags
för M Håkan Holgersson att pålysa hyllningen till fosterlandet
varvid vi startade sången ”Du gamla Du fria” med höga och tydliga stämmor.
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Talet till Orden hölls av M och talet till recipienden hölls av Ture
Lindén, ett mycket bra tal som naturligtvis handlade om kunskapen. Recipienden André Fischer berättade i sitt tal att det var
mycket lämpligt att få Grad III just nu eftersom han nu var inne
i en kunskap/utbildningsfas i sin profession. När taffeln bröts var
det dags för Intendentens stund, Hans Malmström med lottdragning, som vanligt ingen vinst för min del. Jag tror däremot att en
broder som inte brukar vara med och äta så ofta vann två vinster
och recipienden vann en vinst, mycket lyckat faktiskt. Mästarens
stund avslutade kvällen med tack till damerna i Skogull som hjälpte till att servera oss herrar som vanligt. Då var denna tillställning
till ända och vi var hemma igen på Rådmansö relativt tidigt vid ca
kl 22.30 denna kväll och temperaturen hade sjunkit till 12,5 grad.
Referent & Fotograf
Conny Holm
Mästaren Håkan
Holgersson och
recipienden André
Fischer

rektorium utan från alla bröder. Georg Ekeström höll ett mycket
bra tal till recipienderna som alla uppskattade. Recipiendernas
tacktal hölls, föredömligt kort och koncist, av Marcus Carlsson.
Sedan var det dags för Intendenten att ta tag i taktpinnen vilket
han alltid gör med beröm godkänt. Lotteriet blev mycket lyckat
eftersom både gäster och recipiender stod som vinnare. Mästarens stund avslutade kvällen med tack till damerna i Skogull som
hjälpte till att servera.
Referent Conny Holm. Fotograf Gunnar Holmsten

Faktaruta

Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Onsdagen den 6 september 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 31
Recipiender: Anders Forslund, Ola Nässén, Per Lodenius och
Roger Wientorp
Gäst: Thomas Sund 8 Manheim

Faktaruta

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Lördagen den 1 juli 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 54
Recipiender: Marcus Carlsson, Staffan Söderbaum och Johan
Gestblom

Dagens Recipiender Fr.v.: Anders Forslund, Ola Nässén, Per
Lodenius och Roger Wientorp

Recipiender fr.v. Marcus Carlsson 20 Vesthav, Staffan Söderbaum 32 Runrike och Johan Gestblom 27 Odinsal
Mitt i sommaren kan man väl uttrycka det, besöktes vår loge av 54
bröder när Rosheim gav Grad IV lördagen den 1 juli.
En stor eloge till de bröder med grad I och II från Odinsal och
Rosheim som deltog i brödramåltiden, alltid lika roligt att det
kommer bröder som ej har tillgång till kapitlet men vill vara med
i den gemensamma brödramåltiden.
Besökande bröder som hedrade vår loge denna kväll kom från
logerna Åsagård, Runheim, Vesthav, Righeim, Runrike och Odinsal, en alldeles otroligt bra uppslutning. SLM Björn Torstenius,
framförde en hälsning från Stockholmslogerna att alla var hjärtligt
välkomna att besöka ”Kräftkapitlet” den 10 augusti i W6 lokaler
Klara östra kyrkogata 8 Stockholm. Talet till Orden hölls av SLM
Björn Torstenius som framhöll vikten av att alla i logen måste
hjälpas åt för att saker och ting skall fungera, Mästaren kan inte
göra allt utan han behöver hjälp, och då inte bara från logens di-
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Idag var det start på höstterminen inom Logen 29 Rosheim med
att ge Vänskapens Grad. Efter sommaruppehållet anslöt sig 31
bröder totalt och det får vi vara nöjda med eftersom många fortfarande är sommarlediga.Fyra recipiender hade anmält sitt intresse
att vandra vidare i vår loge till Vänskapens grad, det känns som vi
ökar tillväxten av medlemmar sakta men säkert. Efter minglet var
det uppvaktande brödernas tur att informera recipienderna innan
intåg i kapitelsalen. En gäst hedrade vår loge i afton med sin närvaro, det var Thomas Sund från logen Manheim. Som vanligt några trevliga små visor till snapsen och sedan pålyste vår Mästare
Håkan Holgersson passade på att sjunga vår nationalsång. Denna
gång sjöngs det så att tavlorna höll på att ramla ner från väggarna
och att glaset i de gamla fönstren höll på att brista. Härligt.Talet
till orden hölls denna afton av Ture Lindén, ett mycket bra tal.
Ture höll även talet till recipienderna som naturligtvis handlade
om vänskap.
Recipiendernas tal hölls av Per Lodenius. Sedan var det dags för
Intendentens stund med lottdragning till kaffet. Hans Malmströms
nya rutiner vid lotteriet har blivit mycket uppskattat och jag vann
ett presentkort denna gång på 100 kr, jätteroligt men det var länge
sedan. Mästarens stund för att tacka damerna i logen Skogull företogs. M Håkan är alltid lika glad när han får överräcka en liten
gåva till damerna som varit med och serverat oss herrar hela kvällen. Avslutningsvis blev det lite mingel efter damernas avtackning
innan resan till hemmet stundade. De flesta var hemma innan det
blev ny dag.
Referent & Fotograf Conny Holm
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 3 oktober 2017
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Runrike

Täby

och gratulerades av närvarande bröder. Olle Nordberg höll ett inspirerande tal och tackade för en högtidlig gradgivning.
Referent & Fotograf
Jörgen Elvstrand

Faktaruta

Datum: Tisdagen den 13 juni 2017
Grad II: Vänskapens Grad
Antal besökare inkl. recipiender: 25
Recipiender: Fredrik Medin, Jim Fogelqvist, Peter Witt, Stefan
Wågberg.
Gäster: OK Olavi Ollikainen, M Daniel Holmgren 22 Righeim, M
Håkan Holgersson, ExM Gunnar Holmsten, Håkan Johansson,
Kenneth Holgersson, Rolf Sundin, Styrbjörn Gille 29 Rosheim,
ExM Thomas Hellsten 27 Odinsal, Bo Handstedt 13 Torkild
”Vänskapen strålar
hos Runrike”
Värmen strålade ikapp
med försommarsolen
på vår sista gradgivning
för vårterminen. Några
bröder var djärva nog
att våga sig ut på vår
”takterrass” för att inmundiga sin fördrink.
Särskilt glada var vi för den stora uppslutningen av gästande bröder, från några av våra grannloger. Det visar tydligt styrkan och
sammanhållningen i vårt brödraskap. Vi väljer också att ta det för
intäkt att våra sammankomster upplevs som trevliga och uppskattade tillställningar.
Under kapitlet fick vi glädjen att välkomna Runrikebröderna Fredrik Medin, Jim Fogelqvist och Peter Witt samt gästande Rosheimbroder Stefan Wågberg i Vänskapens Grad, som därmed tagit sitt
första egna aktiva steg på sin vidare resa inom Orden.
Ett mycket viktigt inslag på våra sammankomster är brödramåltiden. Organisationen för att den ska flyta på kan inte underskattas
för brödernas upplevelse. Lika länge som logen funnits, har Milan
hjälpt oss med serveringen. Han har dock bestämt sig för att lämna
Sverige och flytta hem, varför denna brödramåltid blev hans sista.
Trots att han inte är en Ordensbroder, kändes det helt självklart att
skulle avtackas med mästarbordets blommor. Vi önskar honom all
lycka och välkomnar samtidigt våra två nya serveringsungdomar
som praoade denna kväll och tar över från och med nästa gång.
Vi ses då!
Referent & Fotograf Mattias Boldt

33 Danheim

Kristianstad

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 19 maj 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 26
Recipiend /Fadder: Niklas Gustafsson / Mikael Edel, Emil
Nordberg / Olle Nordberg. Thorbjörn Jönsson/ Olle Nordberg
Gäst: Olle Nordberg 20 Vesthav
Logens bröder samt tre recipiender hade hörsammat Mästare Peter B Arvidssons kallelse till reception, denna fredagskväll i logen 33 Danheim i Kristianstad. Recipienderna Niklas Gustafsson,
Emil Nordberg och Thorbjörn Jönsson upptogs i Frihetens Grad
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Från vänster Niklas Gustafsson, M Peter B Arvidsson, Thorbjörn
Jönsson och Emil Nordberg

Faktaruta

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Lördagen den 1 juli 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 34
Recipiend /Fadder: Fredrik Arvidsson / Peter B Arvidsson.
Gäster: OHL Lars-Erik Furuskog,10 Withala. ExM Bo Olsson, 18
Mjölner. Magnus Fridälv, 18 Mjölner, Per-Lennart Nilsson, 18
Mjölner. M Rolf Hackzell, 20 Vesthav. Olle Nordberg, 20 Vesthav,
M Mats Ahrling, 23 Forsete, ExM Bengt Widén, 23 Forsete, M
Bo Andersen, 31 Rimfaxe, IOEM Tore Persson, 31 Rimfaxe,
Jan E Granholm, 31 Rimfaxe, Gert Nordahl, 31 Rimfaxe, Tomas
Ralfsson, 31 Rimfaxe, Bengt Eliason, 31 Rimfaxe, Lennart Juhlin,
31 Rimfaxe
Från vänster: M Peter
B Arvidsson, recipiend
Fredrik Arvidsson
Logen bjöd i år in till
”Sommarloge” i Frihetens Grad. Att hålla
Sommarloge är ju annars en tradition som
logen 10 Withala och
logen 29 Rosheim brukar bjuda in till. Då
10 Withala firar sitt
75-årsjubileum i år, så övertog 33 Danheim temporärt deras tradition. Logens bröder, ett antal gäster från andra loger, samt en
recipiend hade hörsammat Mästare Peter B Arvidssons kallelse
till reception denna lördag. På grund av (eller kanske ”tack vare”)
att logen hölls i semestertid så blev en del av tjänsterna besatta
av bröder som skulle utföra sina uppdrag för första gången, detta
gjorde de på ett förtjänstfullt sätt, en stor eloge till ”ersättarna”.
De tillresta gästerna samt de närvarande bröderna såg till att det
blev en trevlig tillställning. Recipienden Fredrik Arvidsson upptogs i Frihetens grad och gratulerades av närvarande bröder.
Referent & Fotograf Jörgen Elvstrand
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En presentation av Ordens gradband
Grad I till V – Grundloger

Grad I
Frihetens Grad

Grad II
Grad III
Vänskapens Grad Kunskapens Grad

Grad IV
Hoppets Grad

Grad V
Trohetens Grad

Grad VI till IX – Storloger

Grad VI
Kärlekens Grad

Grad X – Rikslogen

Grad VII
Sanningens Grad

Grad VIII
Skönhetens Grad

OD-ledamot
&
Ordens Hedersledamot

Grad IX
Vishetens Grad

Tidigare OD-ledamot (ExOD)

Aktiviteter utanför våra logemöten

1 S:t Örjan, Stockholm
Traditionell surströmmingsfest

2 Eyrabro/HAvamal, Örebro
På resa för en dag den 19 juli 2017

Logen 2 Eyrabro-Havamal gjorde sin traditionella utflykt
den 19 juli. Logens curator, Sören Leü med benäget bistånd
av hustrun Britt, tog emot oss i deras sommarparadis Kallsö,
Gryts skärgård.
I alla våra loger har vi bröder som av olika skäl har det svårt
att ta sig ut i sommarsverige. Vår curator, Broder Sören kom
med idén om en utflykt till deras sommarställe. Vi nappade
på den idén och genomförde den nu för tredje året. Vad
händer då under dagen, förutom en bilfärd genom det fagra
sommarsverige. Vi umgås, pratar, njuter av utsikten och en
utflykt till Fyrudden för den som så önskar. Men inte minst,
njuter av Britt’s kaffe med tillbehör och en mycket god och
vällagad lunch, med mat som finns i riklig mängd. Men
urvalet? Det kan vara en känslig fråga, men behöver inte
vara
det. Ut med tentaklerna, lyssna av stäm av och välj ut.
Bild ovan:
Vi
åker
med två bilar, vilket betyder att vi får med oss åtta
Angenäm doft svävar över borden
bröder. Det betyder att alla inte kan komma med, därför ar
Fotograf Peter Biro det viktigt att inte ta med samma människor varje år, men
ibland blir det så ändå.
Det händer att någon av olika skäl inte kan komma med.
Bild till vänster:
Barnbarn, läkare eller annat som pockar på uppmärksamheten,
Holger Andersson och
datumet passar helt enkelt inte. Men hittills har vi lyckats
Assar Åberg
fylla två bilar varje år. En omvärldsanalys säger mig att
behovet kommer att finnas även framöver. Vad som kan
Fotograf Bo Haufman
komma att förändras är resmål och former.
Logen 1 S:t Örjans sedvanliga och
Till sist ett stort TACK till broder Sören och hans Britt för att
populära sur-strömmingsfest ägde
ni tar emot oss i ert underbara sommarhus.
rum på självaste premiärdagen
den 17 augusti. Vädergudarna var
Referent Nisse Sindmark
med oss denna gång. Solen sken
från en molnfri himmel och vi
kunde alla, cirka 50-talet bröder,
samlas på gräsmattan utanför
festlokalen i Riksby koloniområde
för att mingla med en öl i handen.
De som skötte ruljansen till allmän belåtenhet var Holger
Andersson, Peter Biro, Rickard Johansson och Johan Lööf.
Vi är dom tacksamma för det stora arbete de lagt ner i
förberedelserna och inte minst i efterarbetet.
Surströmmingen av fabrikat ”Oskar” var som alla tidigare
år av bästa kvalitet och de gängse kompletterande tilltuggen
bestående av tunnbröd, rödlök, messmör, mandelpotatis
och västerbottenost gjorde måltiden perfekt. Självklart
kompletterades denna med drycker i små glas, vilket
starkt bidrog till den goda stämningen runt borden. Mellan
regelbundna smakprov ur dessa små glas kunde vi alla sjunga
lämpliga sånger till ackompanjemang av Assar Åberg och
hans dragspel.
Referent Bo Haufman. Eyrabro-bröder samlade hos broder Sören och hans hustru
Fotograf Bo Haufman & Peter Biro Britts sommarställe på Kallsö i Gryts skärgård
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4 Valhall, Stockholm
Studiebesök Station City

Att intresset för den här förhandstitten på ”Station City”
skulle vara stort bland Bifrostordens medlemmar, det hade
vi kalkylerat med eftersom flertalet av oss utnyttjar
kollektivtrafiken. Vi skulle önskat oss ännu fler platser men
vi får glädja oss åt att vi överhuvudtaget fick denna exklusiva
möjlighet, som annars reserverats kommuntoppar,
generaldirektörer och näringslivsföreträdare. Ni kan säkert
föreställa er en situation där alla ideella föreningar i
Stockholmsområdet, som visat intresse, skulle ges tillträde
till guidade visningar. Vi beklagar att vi fick vara högst 20
personer men det var inga problem att fylla dessa platser.
Visningen bestod av en teoretisk genomgång av planering,
genomförande och problemlösningar i ett av de största
enskilda infrastrukturprojekten i Stockholms historia. Att
lilla Bifrostorden fick denna möjlighet kan vi tacka
Valhallsbrodern Staffan Wiklund för, som på grund av sin
specialkompetens fortfarande jobbar kvar på Trafikverket
>70 gammal. Vi kommer att kunna berätta för våra barnbarn
att vi minsann såg anläggningen innan den öppnades och
fylldes av jäktade resenärer. Den här visningen genomfördes
tisdagen den 21 februari 2017, vilket tyvärr sammanföll med
Mästarbyte i Manheim, men som kanske räddade oss ifrån
ett ändå större tryck efter platser. Det känns ju aldrig trevligt
att behöva avvisa någon. Registreringen av platser fördelades
strikt efter att anmälan kom in, oavsett från vilken loge den
kom. Vi i kulturkommittén skickade inte in våra egna
anmälningar, förrän den officiella inbjudan ankom från
logens skrivare. Vår strategi med att erbjuda deltagande över
hela Stockholmsområdet föll väl ut. Vi kunde glädja oss åt
att kunna hälsa bröder från Örjan, Valhall, Åsagård,
Manheim, Runheim, och Odinsal välkomna, vilket indikerar
att inbjudan nådde målet. Den teoretiska genomgången
genomfördes i för ändamålet iordningsställda baracker strax
söder om Bonniers konsthall på Torsgatan. Maria Bergman
delade med sig av sitt kunnande och det var verkligen
omfattande. Orienteringen om hur detta jätteprojekt tagit
form från start till mål var en fängslande information om hur
man bl.a. fått göra avancerande skyddsåtgärder på olika
byggnader, som kom att ligga väldigt nära sträckningen.
Många kulturbyggnader krävde avancerade skyddsinsatser
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och de kyrkor som man lagt ner stor möda på att bibehålla i
ursprungligt
skick
är
Gustav
Vasa,
Matteus,
Riddarholmskyrkan och Maria Magdalena på Söder. Allt
engagerade auditoriet och frågornas antal indikerade att
åhörarna verkligen var intresserad av vad hon hade att
berätta. Det här projektet skiljer sig på många sätt från andra
offentliga upphandlingar genom att man t.o.m. ligger före
tidsplanen och hör och häpna man ligger under den
ursprungliga kostnadsberäkningen. Dessutom är det
påfallande hur väl genomtänkt det tycks vara inte minst
säkerhetsmässigt. Vi pratar om Sveriges i särklass mest
trafikerade järnvägssträcka med 550 tågpassager/ dygn,
vilket utgör 85% av passagerartrafiken i hela Sverige. Den
10 juli kommer tågen att börja rulla och det är bara att
gratulera alla hårt prövade pendeltågsresenärer i
Stockholmsområdet, som får två mycket säkra och estetiskt
utsmyckade pendeltågsstationer. Vi fick emellertid se
mycket mer än vad den vanlige resenären har möjlighet att
ta del av. I visningen ingick också att få gå in i den
servicetunnel som löper parallellt med järnvägstunneln i
hela sin utsträckning. Den här servicetunneln är knappast
någon kryptunnel utan en stor asfalterad tunnel som kan
nyttjas för biltrafik. Den är förenad med huvudtunneln med
stora portar på jämna avstånd genom hela systemet och det
är t.ex. möjligt att föra in utryckningsfordon om så skulle
behövas. Denna servicetunnel står också i förbindelse med
gatunivån på jämna avstånd. En mycket vanlig orsak till
irritation bland resenärerna är förseningar beroende av
nedrivna kontaktledningar. Detta har man garderat sig emot
genom att i hela systemet ersatt luftledningen med en fast
metallskena i taket på tunnlarna som byglarna trycker emot.
Även andra orsaker kan ju göra att det uppstår besvärande
förseningar i trafiken och även det har man försökt minimera
riskerna för, genom att vid Station City bygga dubbla
plattformar vilket betyder fyra tillgängliga spår och möjlighet
att parkera ett obrukbart tåg utan att det betyder stora
förseningar för den övriga trafiken. Både Odenplan och
Station City perrongerna har glasdörrar mot spåren som
öppnas när tåget stannat på centimetern. Detta precisionsstopp
regleras av ett signalsystem där en rektangel gradvis fylls
när tåget närmar sig, och som gör det möjligt för lokföraren
att stanna på samma punkt varje gång. Eftersom själva
perrongen är inglasad och på så sätt avskild från den kyliga
tunnelluften så kommer stationen att vara vältempererad. Så
glöm kalla vinterdagar där man huttrar ute i ett kallt
vindskydd på perrongen. Skyddsdörrarna har en väsentlig
roll i säkerhetstänket genom att hindra att någon mot eller
med sin vilja hamnar på spåret. För övrigt tycker jag och
flera med mig att den konstnärliga utsmyckningen var
smakfull och skön att vila ögonen på. Från samlingspunkten
alldeles intill Bonniers konsthall till entrén till Citybanan på
Vasagatan, transporterade vi oss till fots och sedan vidare
ner till en nivå strax under – 40 meter under gatunivå och
under perrongen för den nuvarande blå linjen. Ta som
jämförelse och bygg ett hus som är 40 meter högt så får ni
proportionerna. Jag tror att det är ganska få som förstår
vilket gigantiskt underjordsbygge det handlar om i en
mycket komplicerad miljö. Det finns gott om tunnlar redan
förut i området som man skall lirka sig förbi. Ta exempelvis
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relationen till den blå linjen som ligger lägst i det tidigare
systemet. Där ville man lägga sig så nära som möjligt för att
undvika långa transportband. För att inte äventyra
hållfastheten i berget lät man bergpelare stå kvar på den nya
stationen för att stötta upp taket mot den blå linjen. När jag
första gången såg ritningar på detta då planerade bygge så
trodde jag knappt att det skulle vara genomförbart, men jag
är inte ingenjör. Att tränga in ytterligare en station för
pendeltåg, som kommer via Odenplan resp. Södra station
under det befintliga tunnelbanesystemet kändes nästan som
en utopi, som i varje fall inte skulle vara realiserat under min
livstid. Men nu står vi där inför en annalkande invigning
strax efter att denna tidning utkommit. Fortsättningen var
inte heller sannolik i min begreppsvärld, att konstruera en
undervattenstunnel mellan Riddarholmen och Slussen
parallellt med den befintliga Tunnelbanetunneln mellan
Tegelbacken och Riddarholmen, som sedan skulle ta sig upp
genom den Södra förkastningsbranten till den relativt högt
belägna Södra Station i relation till det djup tunneln kom
ifrån i sitt undervattensläge. Det här partiet som är streckat
på bilden är kanske det tekniskt sett mest komplicerade
området. Det består av en sänktunnel som tillverkats i
Baltikum och bogserats via Södertälje kanal till sin slutliga
position trots att gjutformen var en meter bredare än kanalen
och fick läggas på pråmar för att gå fri kajerna utefter
kanalen. Väl på plats skulle den placeras på ett över 20 meter
tjockt lerlager och man placerar inte en järnvägstunnel på ett
lerlager utan man konstruerade en undervattensbro. Dvs
man gjöt pelare genom lerlagret ner till befintligt berg och
förband dem med ett betongtråg som sänktunneln sänktes
ner på. För att inte göra det alltför lätt måste spåret från
systemets lägsta punkt söder om Tegelbacken luta 3%, som
är mycket för ett spårbundet transportsystem, uppåt mot
Söder för att på ett säkert sätt kunna ansluta till bergtunneln
upp mot Södra Station. Stockholm har som tur är ett för det
mesta mycket stabilt berg av granit och gnejs som lämpar sig
väl att spränga i, till skillnad från platser i västra Sverige.
Det är pendeltågstrafiken som utgör huvuddelen av
tågpassagena i det här området och det är den trafiken som
kommer att normalt gå via den nya tunneln. Fjärr-, Regionaloch Godståg kommer även i fortsättningen att passera på de
gamla spåren. Men prövningarnas tid är nog ändå inte helt
över för stockholmarna för när det här systemet är intrimmat
så tar man ställning till en totalrenovering av de gamla
spåren som är rejält slitna, vilket betyder att de kommer att
vara avstängda under sommarperioden i 8 veckors perioder
genom tre år. Under den tiden kommer slutdestinationen för
den från söder kommande fjärrtrafiken att vara Stockholm
Södra med byte till
pendeltågstrafiken.
Jag kan riktigt höra
era kommentarer ute i
landet, men ni är
välkomna till Stockholm under alla omständigheter.
Ni som följde debatten om det tredje
spåret i pressen under
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slutet av 90-talet förstår bakgrunden till den här djärva
projekteringen, och kommer säkert ihåg hur nära det var att
man till och med övervägde att riva delar av förlagshuset
och andra minnesrika byggnader på Riddarholmen bl.a. det
gamla Riksdagshuset, där vi genomförde vår högintressanta
historiska takvandring för några år sedan. Allt detta för att
få till stånd ett tredje spår för järnvägstrafiken, som antogs
öka väsentligt de kommande decennierna. Med den här
lösningen på ”getingmidjan” fick man även ett 4:e spår
men det krävdes denna utmaning av svensk ingenjörskonst
för att genomföra den. Undra på att vi inte är ensamma om
att vilja ta del av hur man lyckts tråckla in den här enorma
anläggningen bland den redan tidigare av befintliga tunnlar
perforerade Norrmalmska underjorden. Grattis alla prövade
pendeltågsresenärer i Stockholms Län, ni är väl värda det
här!
Kulturkommittén Valhall/
gm Staffan Wiklund, Göran Kimell
BIFROST

5 Åsagård, Stockholm
Kammarreception Grad VII den 31 maj 2017
Stående fr. vänster SLM Björn
Torstenius, Ulf Adelstrand.
Sittande fr. vänster Carsten
Bach Kristiansen, Bengt
Nyman och Stig Axelsson
Den 7 april genomförde Storlogen Heimdal en ordinarie
Grad VII i de lokaler där Torkild
i Södertälje normalt huserar.
På eftermiddagen samma dag
stängdes i det närmaste all
kollektivtrafik i Stockholm
ned av säkerhetsskäl och på
order av polisen. Självklart
fick detta återverkningar på
antalet besökare den kvällen.
En av de kallade recipienderna,
Bengt Nyman, blev helt enkelt
innestängd i sin bostad i
Stockholm till följd av polisens
avspärrningar. Broder Ulf Adelstrand ställde frågan till mig om
Bengt kunde kammarrecipieras. Mot bakgrund av att broder
Bengt helt utan egen förskyllan inte kunnat delta den 7 april
fann jag det lämpligt att underställa frågan till OSM. OSM
biföll ansökan om kammarreception varför jag tog kontakt
med OH. Det visade sig att det fanns något så annorlunda
som en ritus för kammarreception i ritussal, visserligen för
en annan grad men ändå. Ritustexten anpassades för aktuell
grad och specialskrevs om till Bengt Nyman som kallades
att ta graden i samband med att Manheim och Åsagård gav
en grad IV i ordenslokalerna på Klara Norra Kyrkogata 8
i Stockholm. Ungefär en halvtimme före ordinarie kapitels
(Grad IV) början kallades bröder av Grad VII och högre in
i kapitelsalen att övervara Broder Bengts reception. Hela
ceremonin tog bara 10–15 minuter. Broder Bengt förärades
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minuter. Broder Bengt förärades gradens insignier av de
tjänstgörande bröderna som vid sidan av Mästaren var Ulf
Adelstrand (FSM), Jan Kjellson (T), Stig Axelsson (I) och
Carsten Bach Kristiansen (D). Det var nog första gången
som jag varit med om att ha både en broder i grad VII
och bröder i grad IV som recipiender vid brödramåltiden
tillsammans.
Referent SLM Björn Torstenius.
Fotograf Kent Andersson

10 Withala, Vetlanda
Studiebesök Slättåkra Gruva

13 Torkild, Södertälje
Besök på bilmuseum den 13 juni

Referent & Fotograf Mikael Bergh
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13 Torkild, Södertälje
Höstupptakt och Trekamp
den 23 augusti 2017

9 Carolus, Karlskoga
Pubafton tisdagen den 16 maj 2017

Tisdagen den 16 maj hade vi vår traditionella PUB afton,
där vi hade möjlighet att bjuda in presumtiva recipiender.
Vi hade beslutat att som föregående år, avnjuta pyttipannan
och ölen i vårt eget logehus, istället för den ordinarie puben.
Detta blev mycket uppskattat av våra bröder. Vi blev tyvärr
bara 15 deltagare som hörsammade denna kallelse. Vi
hade också en tävling i dart, där broder Christer Ericsson
fick flest poäng, därefter kom bröderna Anders Jones och
Hans Wester. Vi hade också ett lotteri, där bröderna Bernt
Hendberg och Mikael Kainulainen drog de första vinsterna.
Efter en mycket lyckad kväll, där vår munskänk Christer
hade gjort ett jättejobb, så blev det dags för hemgång.
Referent
Rolf Jansson.
Fotograf
Lars Wester
De tre glada
dartvinnarna hos
9 Carolus
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9 Carolus, Karlskoga
Kamratafton den 29 august 2017
Tisdagen den 29 augusti hade vi en s.k. kamratafton, där vi
hade möjlighet att bjuda in tilltänkta recipiender. Vi hade
två nya som var mycket intresserade, och som skrev sina
medlemsansökningar direkt, vilket gladde oss givetvis.
Denna kväll var det annars ovanligt få bröder som kom till
vårt logehus, tack vare att diverse sjukdomar slagit till, men
vi var 12 själar som ”kastade sig” över det goda matbordet,
som bestod av den traditionella tacobuffén, och samtliga
uppskattade maten som vår munskänk Christer hade jobbat
med under eftermiddagen.
Tyvärr har vi ingen bild på kvällens evenemang, men vi får
väl klara oss ändå.
Referent Rolf Jansson
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hänga. Alla var mycket nöjda och barnen började bli trötta
efter tre timmars promenerande och lyssnande på vår guide,
nu var det mat som gällde vi var rekommenderade av guiden
en Thai-restaurang inne i Sparreholm efter att ätit en Thaibuffé kände vi alla att nu var det dags att vända hemåt. Tack
Bosse för ett bra arrangemang.

Ingemar Wernersson berättar om gruvans historia
Varje torsdag kl. 10.00 samlas daglediga bröder i 10 Withala
för att gå en promenad under en timma. Vi avlutar alltid med
gemensam fika i logens lokaler till vilken även några som av
olika anledningar inte kan delta i promenaden ansluter.
Den här kylslagna vårdagen i maj var det inplanerat ett
studiebesök. Bröderna var inbjudna till broder Ingemar
Wernersson i Slättåkra utanför Vetlanda.
Han visade oss vägen till en gammal gruva där det fram till
för 100 år sedan bröts kvarts och fältspat. Framme vid den
30 meter djupa öppningen berättade Br Ingemar om gruvans
historia och att hans farfar fraktade kvarts och fältspat med
häst och en vagn som var försedd med järnklädda hjul. Ett
slitsamt arbete som utfördes på den tiden. Fältspat som bland
annat gick till de tyska porslinfabrikerna för tillverkning av
fältspatsporslin.
Ingemar Wernersson som tidigare har varit med i svenska
landslaget i Enduro visade oss spår i skogen efter sin
gamla träningsbana. Därefter återvände vi till Slättåkra för
att beskåda Ingemar Wernerssons fordonsmuseum med
mopeder, motorcyklar, bilar och mycket mer. Det är en
upplevelse att drömma tillbaka till de tider som flytt.
Efter att vi intagit kaffe med dopp avgjordes logens
”inofficiella mästerskap” i dart, som till slut vanns av Br
Lasse Johansson innan vi återvände till Vetlanda efter en
trevlig förmiddag i Slättåkra. Vi utvecklas som människor i
Bifrostordens olika kapitel men bröderna i logen kan tillföra
varandra intressanta erfarenheter genom sina specifika
kunskaper och intressen. Tack, Ingemar Wernersson, för en
intressant och givande upplevelse.
Referent & Fotograf Ingemar Dalsjö

Besök i logekapitel i storloge och grundloge
är en av förutsättningarna för befordran till högre grad
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 3 oktober 2017

Bilden ovan: Genomgång
innan besöket
Mercedes 540K 1936 ägd
av Prins Gustav Adolf
Lördagen den 3 juni samlades
utanför vår logelokal 13
glada grabbar och en lika
glad dam samt två små killar
för att åka till Sparreholm
och titta på bilar, cyklar,
motorcyklar, mopeder och
jukeboxar allt samlat i två
nära intill varandra liggande
byggnader.

Höstupptakt och den årliga trekampen gick av stapeln
onsdagen 23 augusti 2017 vi var ca 40 personer som hade
slutit upp varav 4 gäster/presumtiva bröder, vädergudarna
var oss nådiga och bjöd på riktigt hyfsat väder, samling sker
uppe vid föreningshuset i Eklundsfältets koloniområde där
man får ett svarsformulär som ska fyllas i. Frågorna finns
utplacerade under vandringen mellan stugorna där två
av grenarna är stationerade hos bröder, som har stugor i
området. Tredje grenen ligger vid föreningshuset där man
startade vandringen. Efter ca en timme och trettio minuter
har alla hunnit ta sig runt den snitslade banan svarat på
frågor och tävlat, då är det dags för lite mat, och summering
av tävlingarna samt lite info till dom gästande. Vinnare av
vandringspriset blev Leif Ringström som egentligen kom
tvåa men då den egentliga vinnaren inte ännu är medlem i
logen kunde han inte få bucklan.
Referent & Fotograf Mikael Bergh

Jukeboxrummet
Golden Age
Resan dit tog ungefär en
timme. Väl framme möttes vi av vår i förväg beställda guide.
Vi började i bil museet där var det bilar från slutet 1890
talet till slutet av 1950 mycket intressanta bilar både ång,
el och bensindrivna, några med riktigt spännande historier
bland annat en Cadillac V8 årsmodell 1939 som ägdes av
hovet och gav namnet åt kungens kurva genom att åka av Bilden ovan:
vägen där. En Mercedes 300SL (Måsvingen) samt några Bröderna väntar på mat
Volvo, Saab och en Scania personbil 1911 som aldrig kom i
produktion då den vart för dyr att tillverka och då övergick
man till lastbilar. Där fanns också ett stort antal cyklar
Till höger Torkilds
också en Scania som tillverkades i början på 1900 talet
Trekampvinnare
flera varianter av höghjulingar samt en från sent 1700 tal
Leif Ringström
en sparkcykel som man satt och sparkade på (inga pedaler).
Några trehjulingar och även plastcykeln ”Evighetscykeln”
Itera från Wilhelmina, lite motorcyklar och mopeder. Sen var
det dags att gå upp på vinden för att titta på grammofoner,
speldosor, positiv, fonografer och längst in Europas största
jukebox samling. Utställningen visar jukeboxar från
perioderna Antique Age, Silver Age och den färggranna
Golden Age, detta fick en att minnas en del gamla tider med
jukeboxen som fanns på väggen på caféet där man brukade
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 3 oktober 2017
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14 Solheim, Karlstad
Karlstad runt på 10 timmar

15 Norheim, Västervik
Storbygge i Västervik
Tommy Albinsson hälsar
dagens talare Niclas
Wallander välkommen

Gruppbild bredvid Sola i Karlstad

När det så var dags för vår nionde sensommarutflykt med
damer var frågan, har vi nån kommun kvar i Värmland som
vi inte varit i? Jo det gjorde det – Karlstad! Det är lätt att bli
hemmablind.
Utanför Brigadmuseet
Titta Er bara runt i
era hemkommuner så
är jag övertygad om
att det finns mycket
sevärt! Många av oss
hade aldrig varit på
Alster Herrgård där
Gustaf Fröding var
född och växte opp!
En genomgång av hans liv och verk stod på programmet.
Efter husesyn och fika bar det i väg till nästa anhalt. Ett
relativt nytt museum stod på programmet. Så här i dagar när
försvaret diskuteras kan det vara intressant att se hur vi har
och har haft det med försvaret. Dom går inte längre tillbaka
än Andra världskriget och till våra dagar i Brigadmuseet,
som det heter. Det gör det lättöverskådligt och med en bra
guide, ger det en hel del att tänka på! Stadsvandring!? Jag
tror ingen i gruppen varit med om det här hemma i Karlstad.
Stadsbranden för drygt 150 år sedan var ju en händelse som
avhandlades men också bland annat, The Beatles besök
1963 som vi inte kunde förbise! På sin första konsert utanför
Storbritannien var Karlstad första anhalt! En av bröderna,
Kent Andreasson var på plats i Sundstaaulan för snart 54 år
sedan! Med så mycket kultur så behövde magen sitt. Med
en festbuffé på Barbros brygga i Inre hamnen avslutade vi
dagen! Nästa år har Bertil Börjesson lovat att arrangera sin
femte och vår tionde utflykt! Han har talat om att vi kanske
skall gå utanför Värmlands gränser
den gången! Men Nu får vi satsa
på höstens möten och inte minst
Rikstinget som går av stapeln här
i Karlstad i första helgen i maj
2018. Väl mött då!
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Till vårens sista träff
med Bifrostseniorerna,
torsdagen den 18 maj,
fick
festkommittén
äntligen napp med att få
platschefen för PEAB
Niclas Wallander att
komma och presentera
Västervikssonen
och
ABBA
medlemmen
Björn Ulvaeus stora
byggprojekt i Västervik.
Byggnaden kommer att
bestå av två byggtorn ett
på 6.5 våningar och ett
på 3.5 våningar.
Vi Bifrostare hjälper
varandra säger M
Urban Johansson och
hjälper Jan Svensson
med drycken

Den kommer innehålla restaurang/café, 38 lägenheter, (58–
110 kvm) och en uteservering med plats för flera hundra
personer. I källaren kommer det att finnas ett gym. Det
kommer att finnas en av Europas finaste marina, platsen
där byggnaderna står är en av Sveriges absolut vackraste
platser, byggchefen på Alm Eguity AB blev helt lyrisk
när Björn med helikopter fick honom äntligen att komma
till Västervik. (Han undrade om det gick att ta blå bussen
till Västervik). Det kommer att vara mat, dans och sång på
entréplanet som gjordes om under byggtiden. Björn vill i och
med detta projekt ge tillbaka lite till ”stan”, men han höll på
att ge upp hela projektet pga att kommunen som vanligt var
lite ”sega” med sina beslut, det finns också ett flertal som
var emot detta bygge, många överklaganden, projekttiden
tog nog 5–6 år, det har tidigare legat en dansrestaurang på
platsen (Slottsholmen) som hade förfallit helt och hållet
sedan många år tillbaka. Björn själv skall ha en toppvåning
i det låga tornet, där utöver har han köpt 11 lägenheter
som han skall kunna hyra ut. Alla rum är utrustade med
sprinkler (hotellstandard). Man gjorde en liten film som
under 1½ dygn hade 8.5 miljoner tittare tillsammans med
klipp i tidningar och radio, läst, hört eller sett Västervik.
Restaurangen kommer att invigas runt maj- juni 2018.
Eftersom tornen är byggda större delen i havsvattnet så är
bottenplattan 2.5 meter under havsytan, man var tvungen att
Referent Rolf Johnsson. belasta plattan med 2 ton per kvm, så att tornen inte skulle
Fotograf Lars Lindberg flyta upp. Byggkostnaden ligger på ca 55–56 000 kronor per
kvm, insatserna ligger på mellan 3.5 och 6.5 miljoner. Dessa
Logens Mästare Johan Axelsson, torn kommer att bli ett landmärke för Västervik.
till höger för tydlighetens skull
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 3 oktober 2017

Alla åt sedan en god måltid med något gott därtill. Tommy
Albinsson informerade lite om fastigheten och lite om logen.
M Urban Johansson informerade från Rikstinget där vår
ExM och SLM Tomas Östman hade dekorerats med Grad
X samt numera ingående i Ordens Direktorium som OH.
Glädjande var också att avgående redaktören Jan Svensson
var närvarande på denna aktivitet.
De 40 närvarande bröderna önskade varandra en trevlig
sommar.
Referent/fotograf Thomas Manfredh

Fr. v: Lars Molin, Åke
Westergren, Göran
Granberg, Kjell Arpsäter,
Greger Johansson, Mikael
Steiner. Individuella
segrarna flankerar segrande
laget ”Greger”
Stor förväntan när man
gör sammanräkningen,
det räckte till seger,
Göran Granberg, Greger
Johansson, Åke Westergren
och Kjell Arpsäter med
ryggen mot kameran
BIFROST

16 Runheim, Järfälla
Stipendium till Viksjö Scoutkår
Dessa torn var det som Niclas Wallander talade om
BIFROST

15 Norheim, Västervik
Bangolftävling tisdagen den 18 juli

Tisdagen den 18 juli hade bröderna i 15 Norheim sin
traditionella bangolftävling. 23 bröder var samlade i en
fantastisk vacker miljö på Stadsparkens golfbana i ett vackert
sommarväder, tre bröder deltog ej i spelet undertecknad
samt två bröder i permobil. Mats Pettersson och Anders
Nilsson (Anders som är elitspelare) var tävlingsledare. Man
valde att spela på den lätta delen där banrekordet ligger på
26 slag. Kvällens bästa resultat blev 38 slag av Anders tätt
följd av Mikael Steiner och Lars Molin som båda hade 39
slag. Deltagarna lottades in i fem stycken fyra manna lag.
Man räknade bästa slaget på varje hål vilket i princip kunde
inneburit 18 slag men de laget som vann slog 29 slag. Det
lag som Anders deltog i skulle vunnit men räknades bort,
pga att han är elitspelare, men de takterna visade han inte
denna kväll. Segrande lag (lag Greger) vann som sagt på 29
slag och i laget ingick, Göran Granberg, Greger Johansson,
Åke Westergren samt Kjell Arpsäter. Noteras bör att Kjell
har varit med i det vinnande laget vid samtliga tillfällen.
FSM Kenneth Drott tackade alla för en trevlig kväll i bästa
Bifrostanda och alla samlades avslutningsvis runt fikabordet.
Priser till bästa laget och de två bästa individuellt får sina
priser från baren vid nästa gradgivning.

Dags för
överlämnandet
av checken till
kårmästare Monica
Johansson
Den 1 juni samlades
vi ett antal bröder
från Bifrost i det
natursköna området
vid Sandviks Gård,
Järfälla.
Scouterna tränar på
allehanda knopar
Med
oss
denna
kväll var bl.a. OSM
Patrick G Lundeberg,
Runheims
FSM
Roland
Johansson,
Mu Kjell Hestad,
ExM Karl-Gustav von
Wicken och Thomas
Johansson.
Glada representanter
för Viksjö Scoutkår
och Bifrostorden

Referent & Fotograf
Thomas Manfredh Anledningen till detta intresse för naturen var att vi skulle
träffa Viksjö Scoutkår vid kårens stuga, Sandviks gärde.
Samtliga fyra gjorde hole
in one på hål sju, fr. v: Lars Kåren hade våravslutning och anledningen till vår närvaro
var överlämnandet av ett stipendium till Viksjö Scoutkår.
Molin, Anders Nilsson,
Vid Logen Runheims 50-årsjubileum fick logen mottaga en
Leif Mattsson och Peter
gåva av Ordensdirektoriet som Runheim efter eget val skulle
Jonsson.
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 3 oktober 2017
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dela ut som stipendium till hjälpverksamhet. Valet föll på
Viksjö scoutkår vars samlingslokal brann upp i samband
med ett inbrott. Väl framkomna kunde vi följa scouternas
aktiviteter och tävlingar innan det blev dags för vår OSM
att initiera överlämnandet av checken till kårchefen Monica
Johansson. I vår Mästares frånvaro gjordes överlämnandet
av FSM Roland Johansson. Lokal-tv fanns på plats och
kommer snart att resultera i en och annan intervju.
Referent & Fotograf
Roland Ljungkvist
BIFROST

17 Grimner, Oskarshamn
Klubbafton med båtutflykt

Fredagen den 19 maj samlades närmare 50 bröder, systrar,
nära o kära till en klubbafton och båttur med M/S Solkust
som styrdes av vår egen br Thomas Palmqvist. Vädret
kunde inte vara bättre, 22 grader och en svag sydostlig vind.
Båten tog oss till Näset i Enegatan söder om Oskarshamn
där vi avnjöt en planka med kött, potatissallad, frukter mm.
Lotterivinster delades ut till glada vinnare. Därefter kaffe
o kaka och sedan blev det dags att styra hemåt. Ja det var
verkligen en lyckad kväll. Tack alla som följde med, och
tack M Johan Brundin med flera som har jobbat fram denna
kväll. Man kan kanske säga ”En gång till”.
Referent & Fotograf Christer Bricer.

placeringslista. Vi tackar tävlingsledningen för allt arbete de
har lagt ner.
1. Agne Olofsson
2. Conny Halvardsson
3. Kjell Fagerberg
4. Stephan Bendz

5. Håkan Gustafsson
6. Berndt Larsson
7. Sören Lindell
8. Hans Andersson
9. Björn Brodd

26 Vanadis, Karlskrona
VWNF Vanadis Wheelers Nostalgia Fesival
våravslutning den 20 maj 2017

Referent Conny
Halvardsson. Fotograf
Sören Lindell
Agne Olofsson blev
Alvheimmästare.
Här gratuleras han
av medspelare Håkan
Gustavsson efter en
birdieputt på 13:e hålet
på Eskilstuna Golfklubb

Målgång, prisutdelning och grillfest

Vid målet presenterades skiljefrågan, att gissa antalet rosa
fordon som gömde sig i en glasburk fylld med Ahlgrens
skumbilar. Här anslöt också broder Mathias Olsson och
medhjälpare med ”BIO”.
Munskänk Tommy med flera startade grillen. Vid
prisutdelningen visade det sig att en av de tävlande hade full
pott, d.v.s. hade besvarat samtliga frågor rätt. Galateasyster
Maria Jönsson Schön vann och blev därmed 2018 års
banläggare och frågemakare. Gratulerar och lycka till!
Rekordmånga ekipage var samlade vid startplatsen
Samtliga deltagare fick därefter i tur och ordning välja pris
vägmuseet i Nättraby
ur det digra prisbordet och alla deltagande ekipage erhöll
Vanadis Wheelers Nostalgia Festival 2017 med våravslutning den åtråvärda VWNF-plaketten.
Vid logen Vanadis säsongsavslutning lördagen den 20.e, var
sköna maj just så skön som månaden maj kan vara. Strålande Vanadisbroder Bengt Jönsson gissade helt rätt på antalet
solsken och behaglig temperatur. Goda förutsättningar för rosa bilar, men hade missat på en fråga. Alla bröder, systrar
VWNF som format sig till ett fordonsrally i maklig takt i det och gäster lät sig därefter väl smaka av grillbuffén och hade
trevligt tillsammans. Efter en fantastisk dag önskade vi
blekingska landskapet.
varandra en trevlig och skön sommar.

Inte bara Vanadisbröder

Stående fr.v. Håkan Gustavsson, Conny Halvardsson,
Björn Brodd, Stickan Cederlöv, Agne Olofsson och Sören
Lidell. Sittande Hans Fagerberg, Berndt Larsson, Hasse
Andersson, Stefan Bendz
BIFROST

Båten M/S Solkust med deltagarna
BIFROST

25 Alvheim, Eskilstuna
Alvheims-Golfen 2017 den 24 augusti

Torsdagen den 24 augusti var det dags för Alvheims stora
prestigetävling. Nämligen Alvheimmästerskapet i golf.
Tyvärr blev det bara nio Bröder som ställde upp. Det är
ingen som har vunnit tävlingen två år i följd, skulle det ske
i år kanske. Nej så blev det inte. Årets segrare blev Agne
Olofsson före förra årets segrare Conny Halvardsson. Agne
är den Broder som har vunnit flest gånger. Det har blivit fem
inteckningar i Alvheims ”golfgubbe”. Vi får se om Agne kan
bli den förste som vinner två år i följd. En del Bröder ville
inte ha sina resultat publicerade därför kommer det bara en
38

Aktiviteter utanför logearbetet” visar på ett utmärkt sätt hur
logerna träffas och trivs också i andra sammanhang
än på logesaftnar.
Detta är viktigt för logernas fortlevnad och utveckling och
ger eventuella presumtiva bröder en chans få en inblick i
hur trevligt logearbetet kan vara och bröder kan i ett
”lättare” sammanhang berätta om hur
Bifrostordens arbete fungerar!
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i Hjortahammar och Listerby till den vackra hamnen i
Kuggeboda, där medhavd fika förtärdes. På den fortsatta
färden norröver passerades bl.a. platser som Gärestad,
Edestad, Johannishus, Björkeryd, Höryda, Askunga,
Tving, Rödeby, Rosenholm till målet Skönstavik, marinens
fritidsläger på västra infarten till Karlskrona. Längs vägen
fick deltagarna skriftligt besvara kluriga frågor som satte
kunskap och minne starkt på prov.

Ett drygt 30-tal deltagare med vackra fordon utmanade
Jens och Petra Östling som vann 2016 och som därmed var
årets tävlingsarrangörer. Förutom Vanadisbröder så var det
ekipage från Vetlanda i form av Mercedesfamiljen Kling och
Jaguarfamiljen Straume och många systrar från damlogen
Galatea. Alla med målsättningen att peta bort fjolårets
vinnare från ”tronen”. Särskilt bör omnämnas HD-ekipaget
Johansson med Tommy som förare och bakryttare Lisa på
furstlig tron.

Referent & Fotograf, motorreporter N-G Johnsson

Start i
Nättraby på
tur i vackert
landskap

Jens och Petra
Östling, 2016 års
vinnare, meddelar
förutsättningar
för dagens tur

Vägmuseet beläget i Nättraby var samlings och startpunkt.
Jens och Petra Östling hälsade välkomna och meddelade
tävlingsförutsättningar. Deltagarna visade på ett nytt inslag,
någon form av möss-hattparad, kanske främst genererat av
den strålande solen också i kombination med flera öppna
fordon. Så bar det iväg. Inledningsvis söderut via gravfältet
BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 3 oktober 2017

Mustangcabriolet, dagen till ära framförd av broder
Mats Petersson, framför fullt fungerande nostalgimack i
Gärestad
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27 Odinsal, Uppsala
Besök i Karlskrona 25-27 augusti 2017
Från vänster
Johan Rosén, Sten
Arnekrans(sittande),
Andreas Melin, Johan
Johansson, Thomas
Andersson, Tomas
Lindkvist, Lennart
Eriksson, Jonas
Carlsson, Bernt
Carlsson
Den 25 till 27 augusti
var vi ett glatt gäng
från 27 Odinsal som
tog oss ned till Logen 26 Vanadis i Karlskrona, och för att
göra det extra trevligt hade vi förstärkning av bröder från
Täbylogen 32 Runrike. Med en flygresa där man vistas
mindre än en timme i luften så tar det inte längre tid att
hälsa på Vanadis än många loger i vår egen närhet. På
lördagsförmiddagen så besökte vi marinbasen där vi fick
en otroligt intressant rundvisning av Vanadis Mästare Jens
Östling. Med över 300 år av verksamhet på basen så finns
mycket att se. Här finns repslagarbanan vilken med sina
400 meter är norra Europas längsta trähus, stora torrdockor
som huggits fram direkt ur berget för hand, ankare och
galjonsfigurer från gamla anrika skepp, och mycket mer.
Som en perfekt avslutning av turen fick vi gå ombord på
Sveriges nyaste Korvett, HMS Karlstad. Det är otroligt vad
mycket som kan få plats på en så begränsad yta, ännu mer så
när man betänker att 40 man skall bo och arbeta på fartyget
många veckor i sträck. På eftermiddagen var det dags för
loge med tillhörande brödramåltid. Att maten lagats på
plats av systrar från damlogen Galatea gav den extra god
krydda. I baren stod så många olika sorter uppradade och
vi blev tvungna att stanna extra länge innan vi kunnat få en
god uppfattning om dess innehåll. Allt som allt en riktigt bra
helg.
Referenter Ola Jonsson & Johan Johansson.
Fotograf Sofie Lagerstedt
BIFROST

28 Gondler och damlogen Ganndul
Våravslutning den 7 juni 2017

Visst är logekvällarna
slut för vårterminen,
men det hindrade inte
att vi kunde genomföra
en solig och helt igenom
trevlig sammankomst
för bröderna i Gondler
och systrarna i Ganndul.
Respektive var såklart
medbjudna och vi 48
deltagare
bevistade
Edith & Julia bed
and breakfast i Rälla
på Öland. Värdparet
utgjordes av broder
Stefan Lander med hustrun Birgitta, som kunde bjuda på en
miljö som verkligen hör sommaren till! Edith & Julia B&B
var från början Rällas skola och som var i drift från 1920
till en bit in på 80-talet, då den nya skolan togs i bruk. Nu
en välbesökt plats året runt och inte minst under Ölands
skördefest, då bokningarna är många. Medarrangörer
från aktivitetsgruppen, bröderna Stig Nygren och Jonas
Hagström, hade knåpat ihop en tipsrunda på temat Öland.
Dessa 13 frågor skulle visa vara något att verkligen bita i,
för bästa resultat nåddes av Henric Sjöstrand med sina 7 rätt.
Grillat kött, potatisgratäng och sallad, vällagat och gott, blev
en tröst för oss andra med blygsammare resultat.
Referent & Fotograf Toni Lavi
BIFROST

33 Danheim, Kristianstad
Klubbafton lördagen den 13 maj 2017
Denna lördag samlades några av bröderna i 33 Danheim
för en utflykt på Segway i Kristianstads vattenrike. Efter
en händelserik åktur på slingrande vägar längs Helge å och
Hammarsjöns stränder nådde vi slutmålet ”Ekenabben” utan
några större incidenter.
Vi avslutade vår rundtur med att inmundiga svalkande
drycker i Tivoliparken samt att beskåda en improviserad
tuppfäktning utförd av stadens djur. Därefter omgrupperade
vi till middag på restaurang Martini som sedan fortsatte på
puben Bishop Arms med de bröder som var i besittning av
den styrande viljan.
Referent & Fotograf Jörgen Elvstrand

Kåseri

Studerade en bäverdamm någonstans i närheten av Pajala i våras.
Imponerande byggnadsverk.

En bäver är lustig varelse. Om den
tappar pinnen, fortsätter den ändå till
dammbygget, lägger ner sin virtuella last och bankar lite med svansen.
Lite som ett enkelt dataprogram.
Det kräver mindre kraft att jobba
klart än att fundera över vart pinnen
tog vägen.

Bifrostgolfen 9 september
Arrangör 25 Alvheim

För andra året genom tiderna så var
Logen 25 Alvheim värd för Bifrostgolfen. Tävlingen spelades på Eskilstuna
GK. Vädergudarna hade hotat med
regn, men är man med i Bifrost så har
man ett gäng fornnordiska gudar på
sin sida. Regnet började falla när sista
gänget var på 18:e green. Vi fick en ny
Bifrostmästare nämligen Olle Nordberg, Vesthav. Jag tror att det till och
med var hans första år som golfspelare. Men i Bifrostordens anda så ska alla
behandlas lika och ha samma chans att
vinna. Stort grattis Olle. Damlogernas
segrare blev Birgitta Samuelsson från
Åsa-Idun. Tyvärr så var det bara tre
Ordensdamer som startade. Det måste
finnas fler damer som spelar. Kanske
är det fler nästa år. Apropå nästa år så
kommer Kristianstad stå som värd för
Bifrostgolfen. Bästa loge blev Alvheim. På grund av brist av utrymme så
kommer bara de tio bästa i herrklassen
redovisas.

Reflekterade häromdagen över min
sommar.
Mycket traditioner.
Uppstigning 04:30 första lediga
måndagen med bilresa till Kastellholmen och medhavd frukost där vid
vattnet i soluppgången.
Dagen efter en lång promenad på
Kungsholmen med följande spa på
Centralbadet.
För att bli av med arbetsdammet på
kroppen.
Sola i Rålambshovsparken och ett
dopp i Smedsuddsbadet.
Långhelg i Prag.
Ett besök på Skansen.
En kall öl på en uteservering.
Sommarsemestern tar slut alldeles
för snabbt. Man hinner sällan
med allt man planerade innan.
Det blir lätt att man irrar runt tillsynes helt planlöst.
Som en bäver utan pinne.

Herrklassen

1 Olle Nordberg Vesthav 67
2 Agne Olofsson Alvheim 69
3 Conny Halvardsson Alvheim 70
4 Sören Lindell Alvheim 73
5 Lars Brandell Alvheim 75
6 Tuomo Räsanen Aroshus 75
7 Kent Andersson Åsagård 76
8 Claes Aspenryd Aroshus 78
9 Roger Pistol Aroshus 79
10 Ove Werngren Aroshus 79
Damklassen

1 Birgitta Samuelsson Åsa-Idun 78
2 Birgitta Brandell Aelforna 80
3 Eva Carlstrand Nicopia Dam 84
Referent Conny Halvardsson.
Fotograf Sören Lindell

Riksmästare blev Olle Nordberg från
Vesthav, här överlämnas priset av
ExM Stickan Cederlöv och ExM
Conny Halvardsson.
Damvinnaren Birgitta Samuelsson
Åsa-Idun.

Pasi Hyyrynen
Logen 8 Manheim
40

BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 3 oktober 2017

BIFROST Bifrostordens medlemstidning nr 3 oktober 2017

41

Personalia

Jubilerande Bröder
Oktober

November

Dat År Loge

Namn

1
1
2
2
4
5
6
7
9
10
11
12
12
12
12
13
15
16
17
19
19
19
22
23
23
23
26
30
30
30
31
31
31
31

Leif Appelblad
Mats Ahrling
Kurt Tjärnström
Göran Haraldsson
Ulf Lundbäck
Ulf Pålsson
Hans-Erik Lindeblad
Raimond Persson
Kenneth Krantz
Roger Wennberg
Jan Flacke
Bo Hagman
Hans-Ola Karlsson
Lars-Åke Heindorff
Bernhard Hirsmark
Göran Alfelt
Michael Bohman
Roger Mattsson
Robert Persson Östlund
Anders Swan
Bertil Klang
Bo Sjölander
Bengt Johansson
Bengt Fernerud
Filip Berglund
Stig Haraldson
Anders Karlsson
Ingvar Oscarsson
Tom Ekström
Anders H Eriksson
Ove Werngren
Algot Karlsson
Per-Arne Karlsson
Anders Danielson

70
60
75
70
70
75
75
60
75
70
75
75
60
75
75
90
50
50
50
70
75
70
60
70
75
75
60
70
50
60
70
85
75
75

Aroshus
Forsete
Torkild
Withala
Gondler
Valhall
Gondler
Eyrabro-H
Withala
Righeim
Valhall
Norheim
Norheim
Withala
Withala
Grimner
Löfstad
Forsete
Eyrabro-H
Alvheim
Manheim
Manheim
Forsete
Forsete
Manheim
Withala
Withala
Gondler
Löfstad
Torkild
Aroshus
Junehus
Runheim
Runrike

December

Dat År Loge

Namn

3
4
6
6
7
8
11
12
13
14
14
14
14
15
16
16
18
18
20
23
23
24
24
25
27
28
29
30
30
		

Thomas Hassléus
Johnny A Eklund
Tommy Appelqvist
Hans-Lennart Larsson
Boris Sandström
Hansi Henschel
Göte Jonsson
Lars Brasch
Jan I Friberg
Thomas Ehn
Torsten Gyllensvärd
Kent Andersson
Jan I Åkesson
Bengt Nyman
Günter Müller
Karl-Arne Samuelsson
Sten Karlsson
Henrik Frykberg
Peter Wahlman
Åke Holt
Patrik Gustavsson
Christer Jacobsson
Kjell Andersson
Stig-Åke Pettersson
Stig-Olof Ohlsson
Ingvar Nilsson
Sivert Hammarnäs
Mikael Juvin
Tony Wendelklint

60
75
60
90
70
70
100
75
70
60
60
60
60
60
75
75
75
50
50
75
50
60
60
70
70
75
75
50
50

Vesthav
Gondler
Grimner
S:t Örjan
Torgrim
Junehus
Norheim
Grimner
Withala
Löfstad
Manheim
Solheim
Vanadis
Manheim
Grimner
Löfstad
Nicopia
Odinsal
Grimner
Eyrabro-H
Mjölner
Manheim
Nicopia
Rosheim
Alvheim
Withala
Junehus
Forsete
Vesthav

Dat År Loge

Namn

1
3
4
4
9
9
10
11
12
13
13
16
16
18
20
21
21
22
25
26
27
28
30
31

Dick Eriksson
Kjell Östlund
Leif Berggården
Tommy Lilja
Peter Ernfridsson
Kurt Forsberg
Jörgen Cefa
Nicklas Kärrman
Sten Sjödahl
Tommy Brammeby
Bo Bengtsson
Åke Svensson
Anders Martinsson
Sten Holmberg
Peter Edström
Thomas L Hellerfelt
Sven-Erik Pihlström
Thomas Berg
Åke Thorsén
Ingemar Ritzén
Ulf Bergström
Lars Holmberg
Stanley Modig
Jan Anstensèn

60
70
75
70
50
70
60
50
80
80
75
95
50
70
60
70
80
70
70
70
85
70
60
50

Odinsal
Righeim
Midgård
Rimfaxe
Löfstad
Torkild
Mjölner
Norheim
Linneus
Aroshus
Rimfaxe
Mjölner
Vesthav
Mjölner
Norheim
Löfstad
Valhall
Gagnrad
Rosheim
Grimner
S:t Örjan
Grimner
Grimner
Midgård

Nya Bifrostbröder

Grad I – Frihetens Grad

Dat

Namn

Loge

Dat

Namn

Loge

2017-03-24
2017-03-24
2017-03-24
2017-04-28
2017-04-28
2017-04-28
2017-05-10
2017-05-10
2017-05-19
2017-05-19

Lars Hedberg
Jens Spalding
Per Sundström
Tom Ekström
Mats Holmstedt
Leif Millestad
Lar-Gunnar Eriksson
Bengt Larsson
Niklas Gustafsson
Thorbjörn Jönsson

Vesthav
Vesthav
Vesthav
Löfstad
Löfstad
Löfstad
Gagnrad
Gagnrad
Danheim
Danheim

2017-05-19
2017-05-19
2017-05-19
2017-05-19
2017-05-19
2017-05-19
2017-05-19
2017-05-24
2017-05-24
2017-06-12

Emil Nordberg
Anders Andersson
Robert Hall
Zdenek Tancibudek
Mattias Jansson
Markus Lehto
Tomas Ralfsson
Ralph Jonsson
Patrik Karlsson
Björn Qvarfort

Danheim
Mjölner
Mjölner
Mjölner
Odinsal
Odinsal
Rimfaxe
Aroshus
Aroshus
Aroshus

Namn

Loge

Dat

Namn

Loge

2017-04-28
2017-05-11
2017-05-11
2017-06-13
2017-06-13

Viktor Torstenius
Ronny Erhardsson
Johan Lindström
Stefan Wågberg
Jim Fogelqvist

Åsagård
S:t Örjan
S:t Örjan
Rosheim
Runrike

2017-06-13
2017-06-13
2017-08-29
2017-08-29
2017-08-31

Fredrik Medin
Peter Witt
Dick Eriksson
Christofer Urby
Pertti Viljanen

Runrike
Runrike
Odinsal
Odinsal
Alvheim

		

Dat

Namn

Loge

Grad

7 maj
16 maj
18 maj
14 jun
4 juli
13 juli
2 augusti
15 augusti
16 augusti
20 augusti

Ber til Starberg
Lars O Nilsson
Ingvar Axelsson
Dennis L W Andersson
Dan O L Kraft
Anders Jardbring
Mikael K K Carlsson
Sivo Johansson
Åke Axner
Per-Gunnar Larsson

Manheim
Grimner
Vanadis
Gungner
Vesthav
Withala
Vanadis
Torkild
Eyrabro-H
Norheim

IX
VI
VIII
VII
VIII
IX
IV
IX
IX
VI

Dat

Namn

Loge

2017-04-21
2017-04-21
2017-04-21
2017-04-21

Roger Blomberg
Stefan Carlsson
Stefan Corneliusson
Daniel Gullin

Vanadis
Vanadis
Vanadis
Vanadis

Dat

Ordens Minnesfond
När Du eller logen vill hedra en bortgången broder
Sätt in bidrag på Bankgiro 625-0419
Text skickas till or@bifrostorden.se Märkes ”Minnesfonden”
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Namn

2017-05-31 Bengt Nyman

Loge

2017-09-08 Stefan Bohm
2017-09-08 Ove Grönkvist
2017-09-08 Morgan Sjöberg

Norheim
Norheim
Norheim

2017-04-21
2017-05-12
2017-05-12
2017-05-19

Namn

Loge

Thomas Löfdahl
Christofer Brandt
Joakim Gustafsson
Christer Lejdel

Vanadis
Löfstad
Löfstad
Gondler

Dat

Namn

2017-05-19 Henric Sjöstrand
2017-05-19 Bill Johansson

Loge
Gondler
Linneus

Grad IV

Grad IV – Hoppets Grad

Loge

Dat

Eyrabro-H
Eyrabro-H

2017-05-18 Håkan Jansson
2017-07-01 Johan Gestblom

Namn

Loge

Dat

Alvheim
Odinsal

2017-07-01 Staffan Söderbaum
2017-07-01 Marcus Carlsson

Namn

Loge
Runrike
Vesthav

Grad VII

B efordrade bröder
Dat

Namn

Grad III – Kunskapens Grad

B efordrade Bröder

Brustna länkar

Dat

Grad III

B efordrade Bröder

Namn

Loge
Danheim
Åsagård
Valhall
Mjölner
Mjölner
Mjölner
Vanadis
Vanadis
Vanadis

Grad II – Vänskapens Grad

Dat

Dat

Namn
Fredrik Arvidsson
Miguel de Paula
Urban Hiärne
Lars-Eric Gullberg
Lars-Göran Jönsson
Göran Ohlson
Mattias Hallström
Teddy Pirovic
Sebastian Stjernberg

Grad II

B efordrade Bröder

2017-05-10 Håkan Falk
2017-05-10 Magnus Johansson

Dat
2017-07-01
2017-08-10
2017-08-10
2017-08-25
2017-08-25
2017-08-25
2017-08-26
2017-08-26
2017-08-26

Grad VII Sanningens Grad

Loge

Dat

Namn

Loge

Dat

Namn

Loge

Manheim

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

Regler beträffande annonsering

Beställning av annonser sker genom Håkan Wallén på Rapp Tryckproduktion AB (se sid. 2). hakan@rapptryck.se
Kopia på annonsbeställningen skickas till Fredric Björk (OR). or@bifrostorden.se
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BIFROSTORDEN

En tidlös sammanslutning
för Mänskliga Värden
Bifrostorden är en svensk orden, instiftad
1925. Den är i sig en tidlös sammanslutning, men i ordenssammanhang ses den
som en ung och modern orden.
Bifrostorden står öppen för varje man, som är
känd för ett hederligt och aktningsvärt leverne.
Inget avseende fästes vid om man är svenskfödd
eller invandrare. Av var och en fordras ärlighet,
pålitlighet och en god vilja.
Broderskapets och jämlikhetens grundidéer
är utmärkande för Bifrostorden och därför
välkomnas män ur alla samhällsklasser och
yrken.
Bifrostorden vill se sina medlemmar
utvecklas till goda och uppriktiga människor med ansvar för medmänniskor och
med tolerans för oliktänkande.
Bifrostordens ideologi redovisas öppet och
faställdes i Ordens grundlag år 1925 och är
alltjämt gällande och lyder:
Orden ska befrämja utbredandet av en
sund livsåskådning.
Orden ska bereda sina ledamöter tillfälle
till sällskaplig samvaro.
Orden ska bedriva hjälpverksamhet.
Detta betyder konkret:
att Orden i sin verksamhet vill försöka ge
sina medlemmar lust till personlig utveckling, förmåga till eftertanke, ökad självkänsla och stärkt socialt medvetande. Men,
och detta är viktigt, Orden överlämnar till

den enskilde medlemmen att lösa sina
religiösa och politiska ställningstaganden utanför ordensarbetet.
att Orden i sin hjälpverksamhet ska
bidra till en mänskligare tillvaro för
Ordens medlemmar och våra medmänniskor, samt att ekonomiskt stödja projekt av kulturell eller medmänsklig art.
Bifrostorden bedriver lokalt sin verksamhet i s.k. loger. Loge sammanträder i
regel en gång per månad, med undantag
för sommarmånaderna. Dessa möten
genomförs enligt fastställda ritualer.
Dessa ritualer är kända endast för den i
respektive grad invigde. Meningen med
detta är att gradgivningarna ska bli fina
upplevelser för den sökande brodern.
Syftet med gradgivningarna är att Orden
på ett stegvist och logiskt sätt vill framställa sitt budskap.
Sammanträdets första del präglas av
högtidlighet och allvar enligt en ritual,
medan den andra delen uppfyller kravet
“att bereda ledamöterna tillfälle till sällskaplig samvaro” och består av samkväm där måltid och ibland underhållning ingår.
Utöver de programenliga sammankomsterna ordnas klubbaftnar, utflykter och
studiebesök i logens regi. Åtminstone en
gång om året ordnas i Ordens regi festlighet till vilken även medlemmarnas damer
inbjuds.

