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BIFROSTORDEN Januari rivstartade för mig 
med Mästareinstallationer, 
Mästareutbildning, möte i 
Ruby och Lars Ullman stif-
telsen och OD-möte. 
Andra aktiviteter så här i 
början på året är årsmöten 
med alla handlingar om val, 
ekonomiska rapporter och 
verksamhetsberättelser som 
ska fram. 
I detta nummer av Tidningen 
Bifrost så kan du läsa om 
Rikstinget i Karlstad. Min 
förhoppning är att du blir 
så pass inspirerad att du tar 
beslutet att besöka detsamma. 

Bifrostordens medlemsan-
tal visar röda siffror för förra 
året. Vi har blivit bättre på 
brödravården och fler stannar 
kvar hos oss. Detta är oerhört 
positivt. Men för att få en positiv trend på helheten krävs att vi värvar i 
enlighet med vår målsättning. Det intressanta var att under 2016 var det 
omvänt, bra rekrytering men lite sämre siffror på brödravården. Ska vi nu 
under 2018 se till att vi drar lärdomar av de senaste två åren så går vi med 
plus under 2018. Den dagen ser jag med glädje fram emot!

I ”OD beslut i korthet”, på sidan 4, kan du se vad vi behandlade på senaste 
OD-mötet. Minst sagt stora och spännande frågor för vår Orden. Glöm 
inte att kontakta oss i OD när du har frågor eller funderingar som gäller 
Bifrostorden eller om du vill höra referat av resonemangen.  

Någon sa; ”Det är bara två saker som jag är riktigt säker på. Det första är 
att jag hela tiden måste fatta beslut, och det andra är att en dag lämnar jag 
jordelivet”. Påståendet kan till en början vara rätt krasst. Men jag är vän 
av enkla sätt att tänka. För visst ligger det något i det där? Vi fattar beslut 
precis hela tiden. 
Från små rörelser av våra fingrar till omvälvande beslut som får påverkan 
på resten av vårt liv. En ökad medvetenhet om att det faktiskt förhåller 
sig så kan göra att vi fattar fler medvetna och kloka beslut. Låt oss göra 
det till vårt nyårslöfte.

Och glöm inte; 
Allt du gör - och allt du inte gör - spelar roll för Bifrostorden.

Patrick G Lundeberg Ordens Styrande Mästare

OSM har ordet 2018/1

Nytt år – Nya möjligheter
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OD hade ett ordinarie möte på Kansliet 
i Stockholm fredagen 26 januari. Påföl-
jande lördag, den 27 januari, genomför-
des Mästareutbildning för de nytillträ-
dande Logemästarna. Sju Grundloger 
och en Storloge får nya Mästare. Mästa-
reutbildningen leddes av OSM och OL.

Vid Rikstinget i Karlstad den maj kom-
mer OD att föreslå att årsavgiften till 
Orden förblir oförändrad för nästa år. 
OD har också en proposition om änd-
ringar i Konstitutionen. Bl.a. ett förslag 
till hur beräkningen av antalet ledamö-
ter i Rikslogen ska göras, med syftet 
att Rikslogen ska kunna genomföras 
varje år med bibehållen ritus. Dessutom 
en proposition om en smärre ändring i 
stadgarna för Norinderstiftelsen. Några 
motioner från loger eller enskilda med-
lemmar har inte inkommit.
Ordens ekonomi är stabil. Det egna ka-
pitalet är på en nivå som är tillfredsstäl-
lande och ger arbetsro och utrymme för 
framtida utmaningar.

Vid en ceremoni i Göteborg under mars 
månad kommer Norinderstiftelsen att 
dela ut ett bidrag till en eldriven cykel 
till en multihandikappad flicka. Belop-
pet 65 Tkr är det största som någonsin 
delats ut från stiftelsen.

Arbetet med att omhänderta Ordens ar-
kiv fortsätter. Logen 2 Eyrabro-Hava-
mal har åtagit sig att fullfölja det arbete 
som Nisse Sindmark och Erik Netz så 
förtjänstfullt påbörjat.

Medlemsantalet i Orden minskade un-
der 2017. Arbetet med att försöka vända 
utvecklingen uppåt pågår i olika former 
och forum. OD:s ambition och vilja är 
att Orden stadigt ska växa och utveck-
las. Vårt budskap är angeläget och vår 
närvaro i samhället är viktig!

Bifrostordens 100-årsjubileum 2025 
närmar sig. Tiden går fort! För att göra 
det tillgängligt för så många medlem-
mar som möjligt att kunna deltaga vid 
jubileumsfestligheterna i samband med 
Rikstinget i Stadshuset i Stockholm, 
arbetar OD med att skapa intäkter, som 
öronmärkes för ändamålet. Bl.a. erbjuds 
möjligheten för företagare att köpa in 
sig i ett sponsorpaket med en årlig in-
sättning av 10 Tkr åren 2018 till 2025. 
OI står till förfogande för mer detaljerad 
information.

OD-beslut i korthet

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

År Plats Värdloge Datum
2018 Karlstad 14 Solheim 4-6 maj
2019 Södertälje 13 Torkild 10-12 maj
2020 Kalmar 28 Gondler 8-10 maj
2021 Karlskrona 26 Vanadis 7-9 maj
2022 Nyköping 12 Nicopia 6-8 maj
2023 Oskarshamn 17 Grimner 5-7 maj
2024 Eslöv 18 Mjölner Ej fastställt
2025 Stockholm Bifrostorden 9-11 maj

Utgivningsschema 2018
Nr Manusstopp Till läsare Temasidor
1 4 februari Vecka 9 14 Solheim
2 13 maj Vecka 23 13 Bifrostorden
3 16 september Vecka 41 7 Junehus
4 18 november Vecka 50 34 Linneus

OD-ledamot har ordet
1   Ordens Marskalk 3  Ordens Räntmästare
2   Ordens Intendent 4  Ordens Härold
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Snö... Tänk vilken nytta den gjort
Om snö finns mycket att skriva, i vart fall finns det hur 
mycket snö som helst, miljontals kubikmeter inom synhåll 
bara utanför våra köksfönster. En plåga tycker vi som 
enskilda, men efterlängtad av nutidens vintersportutöva-
re. Men vid närmare eftertanke så har snön faktiskt varit 
en stor tillgång för skogsbruket och landets försörjning i 
långt mer än 100 år.   
Utan snö, frusna sjöar och vattendrag hade vi inte kunnat av-
verka barrskogen, frakta timmer och massaved ned till kustens 
sågverk och pappersbruk. Exploateringen av Norrlands största 
naturtillgång, skogen och exporten av förädlade trävaror möj-
liggjordes tills för bara några årtionden endast med hästen som 
dragdjur. Avverkningarna bedrevs därför till största del under 
vinterhalvåret när snöföre och frusen mark skapade förutsätt-
ning att ta sig fram över blötmark och myrar fram till virkes-
upplagen på frusna sjöar.

Den smälta snön, som varje vår skapade vårfloden, förde se-
dan virket i miljontals kubikmeter nedför våra älvar till kusten 
för export. I dag är snön efterlängtad i höglänta områden som 
i våra fjäll och Europas alper, en turistattraktion med mång-
miljoninvesteringar i höghöjdsläger, skidliftar, boende och 
restauranger. 
Även som pensionär roas jag av snön, inte så mycket av att 
skotta undan den från hus och garageinfarter, men desto mer 
när Vinterstudion startar på TV. Vintersporter har blivit en jät-
teindustri med miljontals utövare i föreningar och samhällen, 
men som pensionär är man liksom mer på elitnivå eller sam-
ma nivå som världsmästare och olympier när de forsar fram 
i TV rutan bara några meter från den bekväma soffan. Med 
svetten i pannan och darrande knän hämtar man sig en ny kall 
folköl ur kylskåpet för det är viktigt att upprätthålla vätske-
balansen inför finaler med Rickardsson, Halvarsson, Hellner, 
Kalla, Anna, Stina, Emma och allt vad våra världsstjärnor he-
ter. Heja, Heja, Heja.

Sören Molander

Nyårskonserten i Berwaldhallen den 31 december
Ytterligare en härlig och tidvis uppsluppen avslutning av Bifrostordens verksamhets-
år med medryckande Straussmusik. Till vår glädje kan vi konstatera att intresset för 
den här musiken och det sätt den framförs på har ökat med åren, vilket naturligtvis 
stimulerar oss att fortsätta att utveckla den här verksamheten. Vi har ambitionen att 
kunna göra den här musikfesten ännu mera välbesökt och erbjuda er en möjlighet att 
lära känna den samt i förlängningen kanske t.o.m. ta den dithän att bli en inofficiell 
årsavslutning av Bifrostverksamheten. Till nästa år kommer vi lite mer allvarligt att 
marknadsföra föreställningen klockan 12.00, för de som av olika skäl skulle föredra 
att ge sig ut i Stockholm i dagsljus. Att marknadsföringen av denna föreställning 
som vi provade även i år, inte fungerade som vi hoppats, beklagar vi men lovar att få 
bättre rutiner till kommande år. Vad man tyvärr går miste om när man bokar in sig till 
12.00 föreställningen är det nyårsönskande Bifrostfolk emellan, som vi genomför på 
entréplanet i pausen. Om någon loge i landet skulle vilja fira gemensam nyårsvaka i 
Stockholm och som skulle inkludera besök på Berwaldhallen, så är det viktigt att vi 
får uppgift om detta under första halvan av oktober för att kunna tillhandahålla sam-
ma goda kvalité på era platser. Bokningserbjudan kommer att distribueras till alla lo-
ger i Stockholms närhet under augusti 2018 då också för året aktuell prislista bifogas. 
Som vanligt kunde vi avnjuta föreställningen sittande på extremt fina platser även om 
Berwaldhallen medger såväl akustiska som visuella upplevelser från flertalet positio-
ner. Vi tycker att de enda platser vi vid förfrågan kanske avråder ifrån är körläktarens 
övre bakre del, där det är lite svårt att få visuell kontakt med hela den bakre delen av 
scenen, men akustiskt är det inga problem att kunna avnjuta framförandet var man än 
sitter i lokalen. Den nedre delen av körläktaren är däremot av många ett uppskattat 
och pris värt alternativ till parkettplatser. Årets uppsättning inleddes med Ouvertyren 
till ”Drottningens spetsnäsduk” av Johann Strauss d.y. Operetten har sin handling 
förlagd till Lissabon och var under 1800-talet den mest spelade operetten av Strauss 
i USA där t.ex. Läderlappen blott hamnade på 6:e plats. Till valsen ”An den schönen 
blauen Donau”(extranummer) och polkan ”Par force” liksom valsen ”Künstlerleben” 
och polkan ”Tritsch-Tratsch”så kunde vi njuta av koreografi av unga talangfulla dan-
sare från Operabaletten. Så några ord om årets dirigent Mika Eichenholz en mycket 
internationellt välkänd konstnärlig ledare från många av världens musikscener bl.a. 
Bolsjojteatern i Moskva och ledande operascener i bl.a. USA. Vi som haft nöjet att 
se honom som dirigent för Straussorkestern på Nyårsafton tidigare, har inte kunnat 
undgå att lägga märke till hans rent fysiska arbete med att framföra vad han vill ha ut 
av sin dirigering. Karln måste vara genomblöt av svett och förmodligen tvungen att 
byta skjorta i pausen, då vi Bifrostare som vanligt träffas på entréplanet för att utbyta 
nyårshälsningar och överlämna en bukett till vår kontaktkvinna i Straussorkestern, 
som ombesörjer våra fina biljetter varje år.

Referent & Fotograf Göran Kimell för Kulturkommittén Valhall

Bilden till vänster: Alexandra Kramer 
1:e Violinist fick blommor i pausen

Bilderna nederst: Dansarna Darina 
Ivanova, David Kupinski, Frida Ham-
braeus, Dragos Mihalcea samtliga från 
Operabaletten avtackas. 
I centrum dagens dirigent Mika 
Eichenholz

och 

Måndagen den 26 mars 2018 Klockan 19.00 - ca 20.30

Södra Latins Gymnasium i Stockholm presenterar både 
individuella som grupper av elever som i sin utbildning visat på 

extraordinära färdigheter.

Platsen denna gång är Aulan i Södra Latins Gymnasium 
som ligger på Skaraborgsgatan 14

Kostnad: GRATIS!
För vem? Alla vänner och bekanta är välkomna.

Anmälan behövs inte.

Kontaktperson för stiftelsen är Jan Kjellson 
070-779 40 51 eller 

jan.kjellson@outlook.com

Ruby & Lars Ullmans Stiftelse
Inbjuder till konsert och stipendieutdelning
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Mats Hyltén

God fortsättning på det nya året 2018! 
Det är tidningens 92:a årgång och som 
sedvanligt i detta första nummer kommer 
inbjudan till Rikstinget som är helgen 4–6 
maj i Karlstad. I år kommer också åtta 
nya Mästare att installeras i sina ämbeten. 
Var och en har skrivit en presentation som 
också finns här i detta nummer. Till refe-
renterna och fotograferna vill jag tacka för 
de insända materialen. Jag ser med glädje 
nu också att bilderna börjar bli bättre. 
Tänk på att fotografera med kamera och 
inte med era mobiler, så blir det perfekt. 
För detta år har vi redaktionellt följande 
manusstopp:

Nr 1: 4 februari,        Nr 2: 13 maj
Nr 3: 16 september     Nr 4: 18 november

En fortsatt trevlig läsning, och en förhopp-
ning om en skön vår som går oss till mötes.

”Smält min is,
låt min snö

gå i tö”,
suckade vintern till våren.

”Kanhända, kanhända om solen vill,
vi vänta väl ännu en månad till,
så kanske det sker”, sjöng våren.
Gustaf Fröding – En vårvintervisa. 

Vi ses!
Mats Hyltén, Redaktör

Cedergatan 7 B
215 67 Malmö
Mobil 070-931 53 14
redaktionen@bifrostorden.se

Redaktörens spalt
Bifrost nr 1
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Ordens OM, Hans Wallberg har ordet
I år har jag varit medlem i Bifrostorden 
i 40 år. Inte kunde jag ana att den fråga 
jag fick av mina faddrar Ivan och 
Håkan Damberg för 40 år sedan skulle 
få en så stor betydelse för mig. Både jag 
och min fru Lisbeth har genom alla år 
som gått sedan frågan ställdes haft ett 
oerhört stort utbyte av detta. För min 
del av att ha varit medlem i Orden och 
för Lisbeths del av att ha varit medlem 
i Bifrost Damernas Riksorganisation. 
Mycket av det sociala liv vi har idag 
har sitt ursprung i att jag blev intagen 
i Logen 20 Vesthav den 1 december 
1978. Både direkt och indirekt har vi 
fått ett nätverk av vänner och kollegor 
som medverkar till att ge ett mervärde i 
vår vardag. Det är med stor tacksamhet 
vi minns alla Bröder och Systrar som 
vi mött genom åren och som i många 
avseenden betytt mycket för oss.

Att vara medlem i Bifrostorden har 
också varit berikande utifrån ett mänsk-
ligt perspektiv. Den ritus som vi delger 
våra Bröder under våra gradgivningar är 
mycket tänkvärd och ger anledning till 
eftertanke och begrundan. Personligen 
tror jag att jag blivit en bättre människa 
av att ha tillgodogjort mig det som vår 
ritus vill förmedla. Men så har jag också 
varit en flitig besökare på våra loge-
sammankomster. Och man behöver nog 
deltaga ofta, för att det som sägs i ritus 
riktigt ska sjunka in i medvetandet och 
sedan också kunna omsättas i praktisk 
handling. 
För min del har jag på olika sätt enga-
gerat mig i min egen loge och i Orden. 
Jag blev, efter att i många år ha varit 
med i Logens Direktorium, Mästare i 
Logen 20 Vesthav år 2007. Jag hade 
just gått i pension och att då ta sig an 
uppdraget som Mästare var en utmaning 
som kom helt rätt i tiden och innebar att 
omställningen från ett aktivt arbetsliv till 
en stillsam pensionärstillvaro inte blev 
av. Jag fick något att ta tag i med en 
gång. När jag sedan år 2010 tillfrågades 
om att bli Ordens Marskalk och ingå i 
Ordens Direktorium var också detta ett 
steg i utvecklingen, som jag är ytterst 
tacksam över att ha kunnat göra. Det har 
varit fantastiskt stimulerande att få vara 
delaktig i Ordens arbete.
När jag blev medlem i Logen 20 Vesthav 
1978 var det en ung loge. Den hade 
invigts i januari 1977. Det var en stor 
entusiasm i logen. Närvaron vid logens 
sammankomster var då oftast över 80%. 
Initiativtagare till att logen instiftades var 
Hans Berggren, Gösta Lundahl och Erik 

Hackzell, som alla var medlemmar i loger 
på andra orter, men boende i Göteborg. 
Dessa tre, tillsammans med ytterligare 
några profiler som bl.a. Valter Wilén, Rune 
Pegenius, Birger Kilö och Albert Trumars, 
betydde mycket för den goda stämning som 
rådde i logen. Den härliga Vesthavsandan 
etablerades. En anda som i mångt och 
mycket består än idag. 
Hans Berggren var Vesthavs förste Mästare 
och innehade den rollen under åtta år. Hans 
har genom alla år varit en viktig och fin bro-
der, som fortfarande har uppdrag och gör 
stora insatser för logen och för vår Orden. 
Erik Hackzell var en stöttepelare för 
Vesthav under många år, men senare också 
för Orden. Han var den förste från Vesthav 
som ingick i Ordens Direktorium. Han, 
liksom jag, var Ordens Marskalk. Erik var 
ett föredöme och en broder med hjärtat på 
rätt ställe. Han var medlem i Orden i 50 år 
och mottog Ordens Jubelbrodertecken vid 
Rikstinget i Karlskoga 1999. Rune Pegenius 
gick in Bifrostorden 1955. Då blev han inta-
gen i Logen 11 Löfstad i Tranås. Rune är 
den medlem som har längst medlemskap 
av alla nu aktiva medlemmar i Orden. I 
år är han inne på sitt 63:e år. När han blev 
medlem var Bifrostorden 30 år gammal. 
Nu är den 93 år. För att få perspektiv på 
hur länge Rune varit medlem i Bifrostorden 
leker jag med tanken att en ung Broder, 
som går med i Orden nu, kan vara med och 
fira Bifrostordens 150-årsjubileum 2075. 
Om han är medlem lika lång tid som Rune 
nu varit. Då förstår man hur lång tid det är. 
Samtidigt som man funderar på hur snabbt 
allting går. Vid tiden för Vesthavs bildande 
drev Rune en av Göteborgs mest väleta-
blerade pälsaffärer. Vid Rikstinget 2005, 
i just Tranås, fick Rune ta emot Ordens 
Jubelbrodertecken för sina då 50 år i Orden. 
Rune tillbringar numera mycket av sin tid 
i Spanien, så vi ser honom numera inte så 
ofta på Vesthavs sammankomster. Men han 
finns alltid i mina tankar, som en fin broder 
som jag såg upp till, när jag som ny medlem 
tog mina första steg i Bifrostorden för 40 år 
sedan.

Hans Wallberg 
Ordens 

Marskalk

En presentation av åtta nya Mästare i Bifrostorden
Storlogen Ladulås
Peder Grahn

Mitt namn är 
Peder Grahn 
och är när jag 
skriver dessa 
rader är jag fort-
farande Mästare 
i 12 Nicopia ett 
par veckor till. 
Jag är född i 
S t o c k h o l m , 
men kom redan 
som liten till 
Nyköping där 
jag sedan dess 

är djupt rotad. Sedan snart tretton år lever 
jag i ett förhållande med Helene, en under-
bar kvinna som förutom alla andra goda 
egenskaper även är skattmästare i vår 
damloge. Detta vårt gemensamma intresse 
för Bifrost har den stora fördelen att hon 
har full förståelse för all den tid jag lägger 
på vår Orden. Jag har tre barn från tidigare 
äktenskap, en dotter som sedan länge är 
utflugen, samt ytterligare en dotter och en 
son vilka är tonåringar. Sonen bor fortfa-
rande mest hos mig, medan min dotter går 
på gymnasiet i Sigtuna. Hon bor på skolan 
i veckorna men är ofta hemma i helgerna.                                                                                                            
Efter några år i min gröna ungdom som 
anställd tog entreprenörandan över och jag 
beslutade mig för att bli min egen, något 
som jag aldrig ångrat. Jag har sedan dess 
startat och drivit ett flertal företag inom 
vitt skilda branscher. Numera har jag sedan 
drygt tio år tillbaka ett företag tillsammans 
med en kompanjon Jakob, som även han 
är en engagerad Nicopiabroder och Logens 
ASM.  (det blir mycket Bifrost även på 
jobbet). Jag är förutom entreprenör även 
”föreningsmänniska”, med en lång rad av 
uppdrag och engagemang i olika organi-
sationer och styrelser att se tillbaka på. 
I februari 1986, alltså för trettiotvå år 
sedan, stod jag inför Mästaren i Logen 12 
Nicopia Rune Steen vid grad I. Efter något 
år i Bifrost och samtidigt sedan några år 
medlem i en annan orden, insåg jag att 
jag med alla mina olika verksamheter och 
mitt familjeförhållande hade svårt att få 
tiden att räcka till för att vara aktiv i två 
ordenssällskap samtidigt. Jag avslutade då 
mitt engagemang i det andra ordenssäll-
skapet (V6), då Bifrost kändes för mig som 
det självklara valet med sin humanistiska 
inriktning och sin äkta varma broderliga 
gemenskap.                    
Jag innehar idag Ordens Grad X, och har 
tidigare tjänstgjort som ASM och FSM.                                                                                                                                             
Efter att de senaste sex åren suttit som 

Mästare i Nicopia känns det nu dags att 
lämna Mästaruppdraget, och den som tar 
över efter mig är Logens FSM Börje 
Berzén. Det är självklart med en stor sak-
nad man lämnar ett uppdrag som logemäs-
tare, men jag är fullt övertygad om att efter 
en så lång tid som mästare, är förnyelse 
och förändring på posten något som för 
gott med sig. När så erbjudandet om att bli 
ny Storlogemästare i SL Ladulås dök upp, 
var jag inte sen att tacka ja, det innebär ju 
för min del att jag även framgent får vara 
med och påverka utvecklingen inom vår 
Orden. 
Det är med stor glädje och förväntan jag 
åtar mig uppdraget. Jag är fullt medveten 
om att tjänsten att leda verksamheten inom 
Storlogen Ladulås är mycket ansvarsfullt. 
Mitt mål är att vi inte enbart ska vara den 
största, utan även fortsättningsvis vara den 
ledande Storlogen inom vår Orden.

Peder Grahn SLM Ladulås

3 Arohus, Västerås
Peter Edman

Jag heter Peter 
Edman och är 
nyligen fyllda 50 
år. Är uppvuxen 
i Hallstahammar 
där jag nu bor 
med min sambo 
Mari och hennes 
döttrar Izabella 
och Vendela. Jag 

har även två vuxna söner, Jesper 25 år 
och Andreas 20 år. Ytterligare en del i 
min familj är en distinkt envis äldre herre, 
Zorro, en 14 årig Irish Softcoated Wheaten 
Terrier. På fritiden dansar jag bugg och 
boggie-woogie ett par, tre gånger i veckan 
på Mälardalens dansklubb, det är mig ett 
nöje samtidigt som man motionerar både 
kropp och själ. Jag jobbar på ett precisions 
gjuteri, TPC Components, där jag började 
arbeta 1988. Har haft en del befattningar 
inom företaget under årens lopp och job-
bar för närvarande med kvalitets säkring. 
Det var på TPC som jag fick kontakt med 
min fadder, ExSLM Anders Randelius 
Ordens Curator, som även han jobbade 
där tidigare. Det kom sig nog så att jag såg 
Bifrostloggan på hans kontor och sade att 
”den där loggan har jag sett förut, på ett 
standar jag har hemma efter min morfar”. 
Efter lite diskussioner med Anders och 
efter en lunch med min andra fadder, ExM 
Bengt Åkerlund, var saken klar och jag 
recipierade i Logen 3 Aroshus, februari 

2004. Inom Logen 3 Aroshus, börjande 
jag efter ett tag som tjänstgörande broder, 
först som VB ersättare för att sedan bli 
Talare, Inre ledsagare, Andre ställföreträ-
dande mästare och nu som tillträdande 
Mästare. Jag tjänstgör även i Storlogen 
Tirfing som skrivare och har gjort detta 
sedan 2013. Jag ser med tillförsikt, spän-
ning och glädje fram emot mitt förordnan-
de som Mästare och inser samtidigt att det 
blir ingen lätt uppgift att efterträda broder 
Pär J Johnsson, som gjort ett enastående 
arbete under sina 7 år som Mästare i Logen 
3 Aroshus, med Rikstinget i Västerås 2017 
som kronan på verket. Jag startade således 
min karriär i Bifrostorden och Logen 3 
Aroshus 2004, men om man tänker efter 
så startades den kanske mycket tidigare än 
så då jag erinrar mig att jag nyfiket frågade 
min morfar: 
--”Vad gör ni där egentligen” 
varav svaret blev 
--”Det kan jag inte berätta, det är hemligt, 
men jag kanske kan visa dej när du blir 
äldre”. Så nu fortsätter jag på en vandring, 
precis som min morfar Kurt Sööder en 
gång påbörjat inom Bifrostorden. 

Peter Edman. Fotograf Roger Pistol

10 Withala, Vetlanda
Peter Wrethander

Hej 
Bifrostsverige,
Nu börjar ett 
nytt kapitel på 
min vandring 
inom Bifrost 
och jag vill 
tacka OSM och 
hans Direktorie 
samt alla brö-
der i logen 10 
Withala för det 
förtroende som 

visats mig genom denna utnämning. Det är 
inte utan en viss anspänning som jag åta-
git mig detta uppdrag. Men med hjälp av 
logens Bröder och erfarna ExM ExSLM 
och ExOSM som finns inom logen så är 
jag övertygad om att det kommer bli en 
spännande och lärorik resa framöver.
Kvällen den 5 maj 2000 steg jag in i logen 
10 Withalas kapitelsal, då belägen i fest-
salen på Vetlanda Stadshotell för första 
gången. Minnena ifrån den kvällen är 
något vaga men jag kommer ihåg att sena-
re denna kväll när jag väl hemma låg och 
funderade över vad jag just varit med om, 
tyckte att det kändes som en oerhörd lång 
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tid till nästa gradgivning. Det dröjde inte 
länge innan jag blev engagerad i logen. 
Först som ledamot i logens valkommitté, 
sedan 2003 har jag tjänstgjort som logens 
ordinarie Skrivare under 9 år och som 
ersättare i 6 år. Jag har varit logens utveck-
lare sedan 2013 och det senaste året även 
varit ersättare för Skrivaren i SL Ladulås. 
Nu väntar mig ett nytt uppdrag i logen 
10 Withala, och detta som logens 13:e 
Mästare. 

Vem är då jag?
Jag heter Peter Wrethander, är 47 år och 
bor i Vetlanda med min familj bestående 
av sambon Maria och våra 2 döttrar Nova 
8år och Tindra 6år.  Till vardags arbetar 
jag som tekniker på Hydro Extrusion 
Sweden AB i Vetlanda. Ett intressant och 
varierande arbete med allt ifrån kalky-
lering och beredning av nya projekt, till 
industrialisering av nya produktionsceller 
och automatiserade liner. Där kunderna 
inte sällan heter Ikea, Volvo och Scania.
 På fritiden och när det finns tid över jagar 
jag gärna under höst/vintersäsongen och 
under vår och sommarhalvåret händer 
det att jag tar mig en tur på min Harley 
Davidson. Men med två engagerade dött-
rar som är aktiva i allt från körsång till 
fotboll, gymnastik och ridning blir det 
kanske inte så mycket tid över för varken 
jakt eller mc-åkning just för tillfället. 
Vad är då min målsättning som ny Mästare 
i logen 10 Withala. 

Jag vill, tillsammans med mitt Direktorie 
förvalta den fina anda och gemenskap 
som råder inom logen 10 Withala idag, 
och som de 12 Mästarna innan mig skapat. 
Men som i de flesta loger kommer arbetet 
med att öka medlemsantalet i logen, samt 
hur vi tar hand om och vårdar de loge-
bröder som redan är medlemmar stå högt 
på agendan. En loge som är välmående 
och trivsam borde enligt mig ha lättare att 
locka nya bröder till vår krets, men också 
få bröderna att stanna kvar i ordern. Jag 
kommer att arbeta för att kapitlen även 
fortsättningsvis kommer att genomföras 
på ett så bra och välrepeterat sätt som 
möjligt.  För att åstadkomma detta är min 
förhoppning att samtliga Bröder i logen är 
villiga att hjälpa till, då ser jag inga hinder 
till att lyckas.

Till sist vill jag ta tillfället i akt att bjuda 
in alla Bröder runt om i Bifrostsverige 
att besöka vår fina logelokal i Vetlanda 
vid någon av våra gradgivningar eller vid 
något annat event. 
Varmt välkomna!

Peter Wrethander, 10 Withala

12 Nicopia, Nyköping
Börje Berzén

Mitt namn är 
Börje Berzén 
och är 64 år 
gammal. 
Bor i Nyköping 
sedan i början 
av -80 talet.
Född/uppvux-
en i Stockholm 
(Bagarmossen 
och Spånga). 

Är i grunden anläggningsingenjör (mark 
& bygg) och jobbade med det i slutet av 
70-talet för att så småningom sadla om 
till inredningssäljare när jag flyttade till 
Nyköping.
Är gift med Monica sedan 2010, barnen 
utflugna sedan länge. Jag gick nyligen 
i pension och ska ägna min utökade fri-
tid med att göra det som jag inte har 
hunnit tidigare i den säljarroll jag haft 
på Kinnarps i Nyköping. Nu tänker jag 
vara morfar och ta upp golfspelandet 
som har legat i träda, vara ute på sjön i 
vår båt, umgås med vänner, resa och att 
se på fotboll (har ett grönvitt hjärta) med 
mottot ”Just idag är jag Stark”, samt att 
ägna mig åt att driva vår Loge 12 Nicopia 
framåt. Mitt inträde i Bifrost gjorde jag i 
februari 2001 och har efter det haft olika 
tjänster (VB, I, ASM och FSM) i direkto-
riet. Tanken fanns ju inte från början att 
jag någon gång skulle bli Mästare i 12 
Nicopia. Det har med tiden vuxit fram och 
nu är jag HÄR.
Mitt mål för Logen 12 Nicopia är att få ett 
bra sammansvetsat direktorium samt att 
vi ska fortsätta växa och göra allt för att 
bröderna ska trivas i vårt ordenssällskap.
Nyrekrytering och föryngring samt bröd-
ravård är ett måste, om Bifrostorden ska 
överleva.
Ser fram med tillförsikt att bli Mästare i 
Logen 12 Nicopia!

Börje Berzén, 12 Nicopia

20 Vesthav, Göteborg
Jakob Sjöling

Mitt namn är 
Jakob Sjöling 
och jag har växt 
upp i Huddinge 
strax söder om 
S t o c k h o l m . 
När jag börja-
de på Univer-
sitetet flyttade 
jag till Uppsala 
och det var där 

jag började min bana inom Bifrost. Det 
var min far Håkan Mårtensson, broder i 
Logen 16 Runheim, som tog med mig till 
bröderna i 27 Odinsal i Uppsala i novem-
ber 1999. Jag blev infångad av YL redan 
i kapprummet och förd till recepientrum-
met där jag och mina medrecepiender 
sedan hade gott om tid på oss att bli nyfik-
na och lite nervösa över vad som vänta-
de. Jag fick ett varmt välkomnande av 
Odinsalsbröderna och kände mig hemma 
nästan direkt. 

I april 2000 deltog jag och min fästmö, 
numera hustru, Ann-Marie vid Ordens 
75-årsjubileum i Stockholm och det var en 
tillställning som gav mersmak, jag har inte 
missat ett Riksting sedan dess. Blev tidigt 
engagerad i direktoriet i form av ersättare. 

Vi var en liten loge och hade svårt att fylla 
alla ersättarposter så istället hade vi några 
”universalersättare” som hoppade in där 
det behövdes. Jag fick därför pröva på de 
flesta platser i kapitelsalen vid olika tillfäl-
len. 2004 blev jag Talare och referent till 
Ordenstidningen och stannade på denna 
post i 8 år. 2014 flyttade jag och familjen 
till Fjärås 4 mil söder om Göteborg och 
jag valde då att ansöka om förflyttning 
till logen 20 Vesthav där jag togs emot 
med öppna armar. Kom snabbt med i 
direktoriet först som AV och sedan som 
FSM. 2016 tog SLM Claes Berg in mig 
som Dirigent i Storlogen Gotheim och 
gav mig utmaningen att ”föra in rollen i 
2000-talet”, en uppgift som känns både 
angelägen och som har stor potential. 

När jag fick frågan om jag kunde tänka 
mig att bli Mästare i Vesthav blev jag 
väldigt glad men även uppriktigt förvånad 
eftersom jag var så ny i logen. 

Frågan var dock allvarligt ställd och efter 
en kort tids fundering och diskussion hem-
mavid (uppdraget tar ju en del tid så utan 
familjens stöd skulle det bli svårt) tackade 
jag ja. Jag kände mig mycket glad och 
hedrad när jag fick besked att OSM delade 
mina logebröders förtroende för mig. 

Privat är jag 43 år gammal, gift och har 
två barn 8 och 11 år gamla. Mellan mitt 
arbete, familjen och vårt nyköpta hus 
finns det inte så mycket tid över så Bifrost 
är praktiskt taget det enda ”fritidintresse” 
jag hinner med just nu.

Jakob Sjöling, 20 Vesthav

22 Righeim, Gävle
Hans Söderström

Jaha vad 
gör han här i 
denna spalt 
igen? För 9 år 
sedan skrev 
jag om mitt 
nya uppdrag 
att bli Mästare 
i Logen 22 
Righeim. Fyra 
år senare blev 
jag utnämnd 
som Ordens 

Curator. Har under senare tid åkt runt 
som Dirigent och spelat musik för brö-
der i landet. Musiken tycker jag är en 
viktig del i inramningen för en logeafton, 
men utan alla tjänstgörandes engagemang 
är logekvällen ändå inte fulländad, alla 
ingredienser måste finnas med i helheten. 
Att bli Mästare igen för andra gången 
känns lite konstigt, men ändå häftigt på 
något underligt sätt. Vad kan jag göra den 
här gången då för att få logen att stadigt 
ska växa och förkovras? Verktygen finns 
där. Kontrollera att de är slipade och i gott 
skick, använd sedan dem väl med respekt 
och vördnad. Lite så tycker jag ett väl 
fungerande Direktorium skall fungera i 
en loge.

Vem är jag?
Hans Söderström var namnet, jag är 
54 år och gift med min underbara fru 
sedan 1991. Vi har 3 söner, varav en som 
fortfarande bor hemma med sin hund 
Stella. Arbetar som Museitekniker på 
Länsmuseet Gävleborg, där min kreativi-
tet får växa, vilket stimulerar mig väl. På 
min fritid blir det mycket motion i form av 
löpning. Blev fast för denna sport i ganska 
hög ålder och har avverkat några halv-
maror och millopp. Siktar kanske redan i 
år på Stockholm maraton, vi får se.

Summering/slutord
I dagens klimat är det svårt att stimulera 
varje individs förväntan på en logekväll, 
men med mina bröders närvaro är jag helt 
säker på att vi kommer att lyckas få logen 
att växa, trivas och förkovras. Vill härmed 
önska av hela mitt hjärta min avgående 
Mästare Daniel Holmgren lycka till som 
familjefar, men hoppas att han kan få tid 
och möjlighet att komma ifrån ibland för 
att förgylla våra logekvällar. 

Hans Söderström, 22 Righeim

28 Gondler, Kalmar
Tommy Eriksson

Ideellt enga-
gemang som 
föreningsledare 
och ordförande 
under många 
år med början 
i skolförening 
via kattklubb, 
intressefören-
ing, bygdefören-
ing och whisky-
klubb till idrotts-

förening och sedan 2012 i Bifrostorden. 
Kan den förvärvade erfarenheten och kun-
skapen hjälpa mig även i att driva direkto-
riearbetet? Sommarbarnspappa, förälder, 
adoptivförälder, familjehemspappa och 
fotbollsfarsa. Hur värdefullt är det att 
ta med sig i ett ledarskap inom Bifrost? 
Familjen, Kalmar FF, HV71, Tvärskogs 
IF, Dackarna, Liverpool, BMW R 1200R, 
whiskyprovning och bastun fyller fritiden 
som finns, men ger välbehövlig balans. Ett 
långt arbetsliv i fjärran länder och otaliga 
möten med människor från olika ursprung, 
kulturer och med olika övertygelser. Hitta 
lösningar och möjligheter ur alla möjliga 
och omöjliga situationer tillsammans med 
så många olika individer och gemensamt 
leverera önskvärda resultat. Ett knappt 
hundratal Gondlerbröder känns plötsligt 
som en ganska homogen grupp för min 
Mästargärning. Teknikintresse speciellt 
inom telekom, försäljning, verksamhets-
utveckling och ledarskap, produktutveck-
ling och projektledning. Hittar men sen 
en likasinnad utvecklingsinriktad broder 
så efter ett par års nära samarbete med 
Bo-Lennart Holmsten har vi tillsammans 
med bröderna i Gondler gjort ett mycket 
bra utvecklingsarbete. Det kommer inte 
att stanna där, utvecklingsresan fortsätter, 
Vi kommer att göra allt vi kan i Gondler 
för att vi ska vara en väldigt trevlig loge 
att besöka och när vi under våren får till-
gång till våra utbyggda lokaler så kan vi 
välkomna flera gästande bröder men även 
fortsätta utveckla vårt sakta men säkert 
stigande medlemsantal. Vi ska göra allt 
för att behålla den höga närvaron på över 
50% under våra logekvällar och det gör vi 
genom att alla bröder hjälps åt att skapa 
en välkomnande och kamratlig atmosfär. 

Min fadder Olof Vesterlund som numera 
tagit över ägarskapet av vår logelokal, 
tyckte jag kunde behöva ett bättre nätverk 
i Kalmartrakten och pratade varmt om 
vilka trevliga och nyttiga bekantskaper 
han gjort under sin Bifrostresa och med 
ett avslutande argument att detta var den 

mest moderna Orden i Sverige så hade 
Olof övertygat mig. Tack för det Olof! 
Själv är jag stolt fadder till fyra bröder 
och även om man inte till en början tycker 
sig hitta någon i bekantskapskretsen som 
skulle passa in som Bifrostbroder så är det 
väl mödan värd att rannsaka sina nära, för 
att bli fadder är den viktigaste och bästa 
uppgiften man kan utföra för sin loge. Till 
sist så ser jag fram emot att träffa er på 
något Bifrostevenemang framöver och om 
inte annat så syns vi givetvis på Rikstinget 
8–10 maj 2020 i Kalmar.

Tommy Eriksson, 28 Gondler

30 Torgrim, Hudiksvall
Sören Molander

Är av äldre 
årgång född 
bara dagar in 
på 1940 talet 
men inte allt-
för märkt av 
årens gång 
rent fysiskt så 
min förhopp-
ning är att 
under ytterliga-
re några år få 

delta och verka för Logen 30 Torgrim 
och Bifrostordens framgång. Om jag kan 
påverka så vill jag att Bifrostorden fram-
tonar mer som en kulturell orden med 
tanke på de som grundar orden 1925, 
skriftställare K.G. Ossiannilsson och där 
tidigare Selma Lagerlöf fanns med som 
förslag till författare för vår Ritus och 
därmed, få en tydligare profil gentemot 
andra ordenssällskap. Född och uppväxt 
i södra Lapplands kommun Storuman 
med föräldrar och 6 syskon på ett litet 
jordbruk med far som var snickare och 
diversearbetare och mor skötte djuren. 
Det gemensamma ansvaret för gården, 
djuren och småsyskonen har nog präglat 
mig till att tänka i kollektiv anda. I skarven 
-59-60 gick mitt flyttlass till Stockholm 
för att söka in på Åsö gymnasium som på 
den tiden var enda vuxengymnasiet för 
kvällsstuderande i landet. Fyra år senare 
och ytterligare tre år på SSTA och VESTA 
kröntes med ingenjörsexamen i maskin 
och konstruktion. Som så kallad ritare har 
jag sedan dess försörjt mig, genom hela 
mitt yrkesverksamma liv, fram till 65 års 
dagen. Föreningslivet har alltid fångat mitt 
intresse allt från ungdomsårens idrott fram 
till Hem & Skola när barnen började sin 
skolgång, Folkets Hus Njutånger, Skrivare 
i Hälsingland, Hela Sverige skall leva, och 
ytterligare ett antal föreningar där jag är 
ledamot, ordförande eller revisor.

Sören Molander, 30 Torgrim
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Mästareutbildning lördagen 
den 27 januari 2018
Som ett led i att stärka nytillträdande Mästare i deras roll, 
har det sedan 2012 genomförts en utbildning i Ordens regi, 
för samtliga Mästare. Utbildningen är förlagd till Bifrostor-
dens kansli på Gotlandsgatan 44 i Stockholm. OSM Patrick 
G Lundeberg och OL Bo Löfgren är kursledare och de båda 
har lång erfarenhet av ledarskap inom olika befattningar.
Efter en presentation av var och en, där även OK Olavi Olli-
kainen presenterade kansliet och de uppgifter han har i sitt 
ämbete. De blivande Mästarna fick en genomgång vad som 
nu väntar dem i sina ämbeten. OSM Patrick G Lundeberg 
inledde med rubriken: Vad är en ledare inom Bifrostorden? 
Det blev intressanta diskussioner, kring olika scenarier i att 
leda en verksamhet, utvecklingsfrågor m.m. OL Bo Löfgren 
gick igenom Ordens förordningar och allmänna lagar. Ut-
bildningen säkrar att det gemensamma målet om att få en 
god inblick och insikt, som skapar en trygghet och hållbar-
het inom vår Orden. Utbildningen skapar också en samman-
hållning och stöd för deltagarna emellan där erfarenheter 
utbyts och detta ingjuter ringar på vattnet. Det blev en inne-
hållsrik och trevlig dag tillsammans. 

Referent & Fotograf Mats Hyltén redaktör

Deltagarna på årets Mästareutbildning. 
Stående Fr v. Jacob Sjöling, Peder Grahn, Sören Molan-
der, OL Bo Löfgren, Peter Wrethander, OK Olavi 
Ollikainen.Sittande: Fr v. Tommy Eriksson, Börje Berzén, 
OSM Patrick G Lundeberg och Hans Söderström

Genomgång av Ordens förordningar och allmänna lagar

 Referat från stor- och grundlogernas logesammanträden

    Faktaruta
Grad IX: Vishetens Grad
Datum: Torsdagen den 23 november 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 52 
Recipiender: Bengt Hellström 4 Valhall, Göran Eriksson, 
Rune Hedman, Joakim Wanzelius 5 Åsagård, Sverker Steen 8 
Manheim, Gunder Auregård, Patrik Berg, Tomas Berger, Mikael 
Bergh 13 Torkild, Leif Bertilson 29 Rosheim
Gäster: OK Olavi Ollikainen, OHL Karl-Gunnar Roth, OHL Lars 
Ullman, IOEM Göran Kimell, IOEM Yngve Strindholm, ExM 
Thomas Hellsten 27 Odinsal, IOJT Oddvar Tranback

 Heimdal Stockholm

Torsdagen den 23 november samlades tio nervösa bröder från 
Skönhetens Grad i logelokalerna på Östra Kyrkogatan 8 i Stock-
holm och undrade hur det nu skulle bli att lämna Skönheten till 
förmån för Visheten. Eller som en av recipienderna uttryckte det, 
”det har varit jobbigt att under tre års tid hävda för frun att han 
visst hade rätt att hävda, att han besatt skönhet. Nu skulle han 
dessutom tvingas att hävda att han dessutom besatt vishet”. Men 
när recipienderna väl ställts inför SLM Björn Torstenius försvann 
alla tvivel. Alla nervknutar löstes upp varefter de respektive tjäns-
temännen fullgjorde sitt värv. Sedan kapitelsalen dukats av och 
rekvisitan stuvats undan var det så dags att beträda matsalen där 
kvällens utsökta förrätter stod framdukade. Efter det att samtliga 
snapsvisor klarats av en sjönsjungande menighet och hyllningen 
till fosterlandet fullgjorts var det så dags för talet till Orden, vilket 
hölls på ett förträffligt och eftertänksamt sätt av Harald Ortliden, 
Talet till recipienderna hölls av SLM. Recipiendernas svarstal 
hölls av Rune Hedman var vid han uppmanade sina medrecipien-
der att stå upp och utbringa en skål för kvällens direktorium och 
övriga bröder. SLM hade ett snärj att dela ut blommor denna af-
ton, först passade han på att, lite försenat, avtacka några bröder 
som avgått, som ordinarie, ur Heimdals direktorium nämligen brr 
Gunnar Carlsson, Leif Ringström och Nils-Bertil Nilsson vilka 
förärades varsin bukett att ta med hem. 
Därefter var det dags för Mästarebordets blommor vilka förära-
des Charlie Magnusson som alltid har ställt upp och tjänstgjort 
i alla möjliga och omöjliga roller till fromma för Ordens nytta 
och brödernas gagn och välfärd. När lotteriet var avklarat, kaffet 

Dagens recipiender tillsammans med SLM Björn Torstenius

urdrucket och kakan slukad var det så dags att anträda resan hem, 
en tripp på en och en halv timme innan jag äntligen fick lägga 
huvudet på kudden för att samla kraft till gradgivningen i hemma 
logen dagen efter.

Referent & Fotograf Gunnar Holmsten

Fyra ExSLM och 
SLM Björn Tor-
stenius. Fr. v Lars 
Ullman, Yngve 
Strindholm, Stig 
Mikaelsson, Per 
Dyberg och Björn 
Torstenius

    Faktaruta
Grad IX: Vishetens Grad
Datum: Lördagen den 25 november 2017
Antal besökare inkl. recipiender:  64
Recipiender: Tomas Granlund, Jan Friberg, Mikael Granlund, 
Anders Holmström och Thomas Pettersson 10 Withala. Hans 
Hansson, Peter Josefsson, Magnus Karlsson och Martin 
Petersson 11 Löfstad. Börje Berzén, Sven-Erik Carlsson, Björn 
Olsson och Per Axelsson 12 Nicopia. Göran Granberg och Anders 
Helander 15 Norheim. Tommy Johansson 17 Grimner. Hans 
Hortlund, Bo Herborn 28 Gondler.
Gäster: IOEM Tore Persson, Bengt Eliason 31 Rimfaxe

  Ladulås Västervik

Storlogen Ladulås gästade återigen Grimnerhuset i Oskarshamn 
för att hålla reception till Ordens 9:e grad, Vishetens Grad. Tjänst-
görande SLM Joakim Asp med tjänstgörande bröder öppnade och 
förde kapitlet. Det var 18 recipiender denna dag. De recipierande 
bröderna fick uppleva allt det vackra i denna gradgivning. Tjänst-
görande SLM Joakim Asp med biträdande tjänstemän genomför-
de gradgivningen med den äran, allt till besökarnas belåtenhet. 
Brödramåltiden inleddes som vanligt med Sången till Ladulås. Ta-

let till Orden levererades av OSSM 
Thommy Brännström, som talade 
om sin resa inom Bifrostorden, här 
i Oskarshamn, som är hans hem-
maloge. Tjänstgörande SLM Joa-

kim Asp höll talet till dagens nyantagna bröder. Han menade att 
han mycket väl kunde tänka sig in i recipiendernas roll eftersom 
att han kände sig som en av dem. Han meddelade att han själv 
erhållit graden för blott åtta dagar sedan. Han bad också alla reci-
pierande bröder att njuta av sin långa tid i Bifrost. Alla har varit 
bröder i minst 15 – 20 år. Recipiendernas tacktal hölls av Börje 
Berzén 12 Nicopia, där han tackade Storlogen för att han och hans 
medrecipiender fått ett varmt och fint mottagande. Han erinrade 
sig, och tryckte särskilt på, en del minnesvärda strofer i ritus. Jag 
kan av förklarliga skäl inte redogöra för dem här i denna stund. 
Blomsterbuketten som stod på recipiendbordet förärades just Bör-
je Berzén som tack för recipiendernas tal. Mästarbordets blommor 
överlämnades idag till ExOH Jon Asp för sin fantastiska hjälp till 
Tjänstgörande Mästaren Joakim Asp. Han har fungerat både som 
mentor, bror och till och med som en god far för Joakim. Br Bengt 
Eliasson 31 Rimfaxe Passade på tillfället att på sin och Tore Pers-
sons vägnar tacka för en väldigt fin gradgivning och fantastisk 
brödramåltid. Han tackade också de högre makterna för ett fint 
och snöfritt väder vilket givetvis underlättade de båda brödernas 
resa långt nere ifrån Skåne. Undertecknad tog också till orda och 
kunde med ett lättsamt räkneexempel få oliktänkande bröder att 
till slut komma fram till samma gemensamma mål.
Sk Lars Hultman berättade att dagens insamling till storlogens 
verksamhet inbringade 1 600 kr. Dagens lotteri delade slumpvis 
ut ett antal färgade flaskor och eftersom denna gradgivning var 
den sista detta år så tackade bröderna varandra för det gångna året 
och önskade en God Jul och ett Gott Nytt År.

Referent Göran Straume. Fotograf Anders Kling

Närmsta raden fr vänster: Bo Herborn, Hans Hortlund, Sven-Er-
ik Carlsson, Tommy Johansson, Tomas Granlund, Mikael Gran-
lund och Göran Granberg. Mittraden fr vänster: Björn Olsson, 
Börje Berzén, Hans Hansson, Jan Friberg, Tj SLM Joakim Asp, 
Magnus Karlsson, Peter Josefsson, Anders Helander och Tho-
mas Pettersson. Längst bak fr vänster: Anders Holmström, Per 
Axelsson och Martin Petersson

Mästarebordets blommor: Tj. 
SLM Joakim Asp och broder, 
fader och mentor Jon Asp

    Faktaruta
Grad IX: Vishetens Grad
Datum: Lördagen den 25 november 2017 
Antal besökare inkl. recipiender: 51 
Gäster: OHL Lars-Erik Furuskog 10 Withala, OM Hans Wallberg, 
Pär-Anders Sunnerkrantz 3 Aroshus
Recipiender: Jan Nilsson, Ulf Jaremo, Kenneth Malmström Sune 
Arnesson, Lars Bäck, Kjell-Åke Gillstedt, Bo Ragnarsson, Lerny 
Hermansson

 Gotheim Jönköping

Lördagen 25 november samlades bröderna i Storlogen Gotheim 
till Ordens Grad IX. Vi hade glädjen att gästas av Broder Pär-An-
ders Sunnerkrantz från Aroshus samt Ordens Hedersledamot 
Lars-Erik Furuskog. Tjänstgörande Mästare för dagen var vår or-
dinarie FSM Johan Furuskog som veckan innan erhållit Grad IX 
hos Storlogen Tirfing i Örebro. I och med detta så kunde Johan 
vara Mästare denna dag och få möjligheten att ikläda vår ordi-
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narie Mästare Ulf Jaremo det vackra vita och blå bandet. Till-
sammans med Ulf var det totalt 8 bröder som erhöll Grad IX i 
Junehus stämningsfulla kapitelsal. Både tjänstgörande Mästare 
och hans direktorie genomförde gradgivningen med ackuratess. I 
matsalen kan man njuta av den vackra utsikten över sjön Vättern. 
Vid brödramåltiden höll vår IL Patrik Ellis ett inspirerande tal för 
Orden, tjänstgörande Mästaren Johan talade till recipienterna. När 
det drog ihop sig till recipienternas tacktal tog SLM Ulf Jaremo 
till orda, vid detta tillfälle fanns det ingen som helst tvekan om 
vem som skulle hålla talet hade Ulf klargjort i recipiendrummet 
då Ulf vid samtliga tidigare tillfällen han har erhållit en grad varit 
den som fått eller valt att hålla detta tal. Mästarebordets blommor 
tilldelades Fadern/Brodern Lars-Erik Furuskog som ju är orsaken 
till att dagens Mästare satt där han gjorde och har följt sonen Jo-
han på hela resan. Johan med sin lillebror Jerker är tredje gene-
rationen Furuskog i Bifrostorden. Den andra buketten utdelades 
lika självklart till Ordinarie Storlogemästaren Ulf Jaremo då har 
troligtvis inte kommer att få dessa blommor i närmaste framtiden 
utan kommer att vara den om delar ut dessa.

Referent Rolf Hackzell. Fotograf Pär-Anders Sunnerkrantz

    Faktaruta
Grad VI: Kärlekens Grad
Datum: Lördagen den 3 februari 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 87
Gäster: OC Anders Randelius, OM Hans Wallberg 
Recipiender: Namn kommer i Bifrost nr II 2018

Recipienderna i Gotheims Grad VI

Lördagen 3 februari var det åter dags för Storlogen att träffas och 
även denna gång hölls mötet i Junehus lokaler i Jönköping. Da-
gen startades lite tidigare än vanligt med genomförandet av års-
sammanträdet. Detta möte gick utmärkt med de val som skulle 
genomföras och beviljad ansvarsfrihet för direktoriet. Ingen hade 
tänkt sig något annat. Därefter startade kapitlet med Gradgivning 
i Grad VI med 18 recipierande Bröder. Mästaren Ulf Jaremo med 

sitt direktorie genomförde gradgivningen på ett lugnt och stäm-
ningsfullt sätt. Logen gästades av Ordens Marskalk Hans Wall-
berg och Ordens Curator Anders Randelius. Under ordet fritt i Ka-
pitelsalen tog OC till orda och utdelade för första gången i Ordens 
historia Storlogens Belöningstecken (SBT) till vår Mästare Ulf 
Jaremo. Detta kändes mycket välförtjänt för oss som verkar kring 
Ulf och ser hur han lägger ner hela sin själ för Storlogen Gotheim. 
Därefter förordnade Ordens Curator Broder Ulf till Storlogemäs-
tare de kommande två åren. Vid måltiden talade Ordens Curator 
till Orden, i sitt tal anspelade han på innehållet i dagens grad om 
att ställa sig frågan om ”varför säger jag det”. Därefter berättade 
OC om vad är en Curator? Om man söker det på nätet finns oli-
ka förklaringar men bland annat att kuratorn sysslar med hjälp-
verksamhet och det är en stor del av Ordens Curators verksamhet 
att sköta och aktivt delta i vår Ordens olika fonder och stiftelser. 
Talet till recipienterna hölls av vår Mästare Ulf som talade kring 
att ”Kärleken når överallt, kärleken är liv”, som ett steg i Bifrost 
trappan vill Ulf med de olika Mästarnas hjälp bygga upp samman-
hållningen mellan våra Loger. Recipienternas tal hölls av Vest-
havsbroder Einar Nagel som tyckte att dagens budskap ”gått rätt 
in i mitt hjärta”. Då måste man väl säga att budskapet om kärleken 
hamnat helt rätt. Mästarebordets blommor för dagen inte mindre 
än fem buketter utdelades till närvarande avgående Intendent Rolf 
Skog samt till tillträdande bröder i direktoriet Mu Mats Peterson, 
I Claes Berg och Rolf Hackzell (behövs två för att ersätta Rolf S) 
samt till ersättaren för Dirigenten Per-Ola Somers. Per-Ola hade 
även förtjänstfull tjänstgjort som Dirigent under dagens gradgiv-
ning. Sedan blev det lottdragning till glädje för många vinnande 
bröder. Därefter skildes vi med glada tillrop om att träffas till Grad 
VII i Borås lördagen 17 mars.

Referent Rolf Hackzell. Fotograf Jonny Ejderbring

Recipienderna i Gotheims Grad IX med TgM Johan Furuskog

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Måndagen den 11 december 2017
Antal besökare inkl. recipiend: 36
Recipiend/fadder: Henrik Franzén/Joakim Nilsson
Gäster: IOEM Göran Kimell, Rurik Reenstierna, Pejman Fartash 
4 Valhall, Kent Andersson 5 Åsagård, Carsten Bach Kristiansen 8 
Manheim

S:t Örjan Stockholm1

Efter avslutad gradgivning samlades alla i ordenslokalens matsal 
där vi bjöds på en elegant men ändå traditionell julbuffé med allt 
som hör till en dylik måltid. Åsagårds Mästare Kent Andersson, 
som vid gradgivningen tjänstgjorde som talare, höll talet till vår 
Orden och riktade sig då i viss mån till dagens nyförvärvade bro-
der. Han uppehöll sig vid hur han själv en gång hade upplevt sitt 
inträde i Ordens första grad och hade därmed den största förståelse 
för de frågeställningar en ny broder kan ha. Men, som han vidare 
utvecklade frågeställningen, så vet man aldrig vad som väntar vid 
varje framtida gradgivning. En ny grad innebär alltid en ny upp-
levelse på många plan. M Holger Andersson välkomnade vår nye 
broder i vår Orden och förklarade för honom att han kan betrakta 
sig som utvald. Han redogjorde även för ordensväsendet utveck-
ling från medeltid till dagens moderna loger. Allt bygger på tradi-
tioner. Brödramåltiden avslutades med att recipienden tackade för 
att han blivit upptagen i vår Orden. Han förklarade sig angenämt 
överraskad över vår ritus och såg fram emot många framtida lo-
gekvällar. Kvällen avslutades med kaffe och lotteridragning.

Referent & Fotograf Bo Haufman

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Onsdagen den 22 november 2017
Antal besökande inkl. recipiender: 36
Recipiender: Ralph Jonsson, Patrik Karlsson 3 Aroshus, Marcus 
Lehto 27 Odinsal
Gäster: M Thomas Andersson, Johan Johansson 27 Odinsal, 
Andreas Lagerlöf 32 Runrike

  Aroshus Västerås3

Under gradgivningen i kapitelsalen hedrades de nyblivna bröderna 
i Grad IX, Mikael Olevall och Håkan Lyckstedt. Vid brödramålti-
den hölls talet till Orden av M Thomas Andersson 27 Odinsal som 
poängterade att det inte finns dem, det finns bara vi. Alla är vi brö-
der oavsett logetillhörighet. Han ställde sedan frågan ”vad är en 
loge” och svarade själv att en loge är dess bröder, ej yttre beting-
elser som lokaler eller gradband och dylikt. Bröderna har också ett 
ansvar att alla skall trivas. Talet till recipienderna hölls av M Pär 
J Johnsson som menade att vänskap har vi runt ikring oss. Vänner 
är bland det värdefullaste på jorden och skall finnas för varandra 
i såväl sorg som glädje. För recipienderna talade Ralph Jonsson 
som sade att det är första gången han håller ett tal och det är andra 
gången han besöker logen. Han tror att det säkert blir intressant 
framöver samt tackade för graden och god mat. Mästarbordets 
blomma fick Bo Johnsson som varit D i minst 25 år.

Referent Bo 
Hedlund. Fotograf 
Pelle Sunnerkrantz

M Per Johnsson 
och gästande M 
Thomas Andersson 
tillsammans med 
dagens recipiender

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad & installation
Datum: Onsdagen den 24 januari 2018
Antal besökande inkl. recipiend: 38
Recipiend/fadder: Jan Persson/Bo Johnsson
Gäster: OSM Patrik G Lundeberg, SLM Tomas Lindkvist Tirfing, 
M Nils-Erik Carlevad 25 Alvheim

Fr v. ExM Pär J 
Johnsson, fadder 
Bo Johnsson, reci-
piend Jan Persson, 
M Peter Edman 
och OSM Patrick 
G Lundeberg

Efter juluppehållet 
mötte Aroshusbrö-
derna upp för årets 
första gradgivning 

och Mästarbyte. Under gradgivningen erhöll bröderna Mikael 
Olevall och Deva Kahanda-Liyanage LBT ur OSM Patrick G 
Lundebergs hand. Han behängde också bröderna Lars Johnsson 
och Pelle Sunnerkrantz med LHT. De dekorerade bröderna he-

drades också med en fanfar. Avgående M Pär J Johnsson avtack-
ades med 7 röda rosor, ett för varje tjänsteår som M  av FSM Ulf 
Söderlund.  En märkbart rörd M tackade sina tjänstemän för gott 
arbete under de gångna åren. Den nye M Peter Edman installera-
des av OSM Patrick G Lundeberg. Han intog sin plats på podiet 
och utnämnde sina tjänstemän varav flera kvarstod på sina poster. 
Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av OSM som tackade för 
en högtidlig, värdig och personlig gradgivning. Han tyckte också 
att Aroshus hade bra och ändamålsenliga lokaler. Talet till logen 
och recipienderna hölls av den nye M Peter Edman som menade 
att en av de viktigaste personerna i kväll är recipienden som han 
hoppades skulle känna sig välkommen och besöka logen ofta i 
fortsättningen. Recipienden Jan Persson tackade för att han fick 
komma med i logen och tyckte att han kände sig trygg i lokalerna 
där han har verkat tidigare och dessutom gillade han ritualen.

Referent Bo Hedlund. Fotograf Roger Pistol

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad med parentation
Datum: Onsdagen den 29 november 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 25
Recipiender/Faddrar: Magnus Halvarsson/Olavi Ollikainen, 
Pejman Fartash/Rurik Reenstierna
Gäster: SLM Björn Torstenius SL Heimdal

Valhall Stockholm4

Så var det dags för årets sista loge kväll som gick i Frihetens var-
ma röda färg. Det är alltid lika trevlig för bröderna att samlas en 
sista gång för året innan jul- och nyårshelgerna infaller. Gradgiv-
ningen genomfördes stilfullt och det var säkert många som lyss-
nade lite extra till orden gällande Frihetens Grad. Under ordet fritt 
överlämnades Fadderbrev till Olavi Ollikainen och Rurik Reensti-
erna. Ett litet smolk i glädjebägaren denna logekväll var parenta-
tion för en brusten länk. Valhallsbrodern Ingemar Marklund som 
nått slutet på sin Bifrostvandring. Göran Kimell läste en vacker 
dikt som en sista hälsning till broder Ingemar Marklund. Harald 
Ortliden höll talet till Orden och berättade för bröderna att han 
varit med i 30 år och under den tiden haft olika poster i logens di-
rektorium, längsta tiden har varit som skrivare och sedan curator.  
Han uppmanar bröderna att inte missa att närvara vid ett riksting 
som är en upplevelse som han inte gärna hoppar över och slutli-
gen att han aldrig ångrat att han gick med. Stellan Johanson höll 
talet till recipienderna och berättade att för honom är en logekväll 
ett andningshål i vardagen och ett tillfälle där stressen som kan 
infinna sig under en arbetsdag fullständigt ”rinner av”.  Recipien-
dernas tal vid brödramåltiden hölls av Magnus Halvarsson där han 
tackade för att han och kvällens andra recipiend fått komma med 
i logen. Resten av kvällen var synnerligen uppskattad med god 
mat, stimulerande umgänge och flera glada skratt som väl visar att 
Valhallsbröder trivs i varandras sällskap.

Referent & Fotograf 
Hans-Owe Hidlund

Bakre raden från vänster: 
Fadder Olavi Ollikainen, 
M Bengt Hellström, Fadder 
Rurik Reenstierna. Främre 
raden från vänster Magnus 
Halvarsson och Pejman 
Fartash
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    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Torsdagen den 2 november 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 37
Recipiender: Anders Gustafsson, 4 Valhall, Oscar Lundeberg, Pär 
Ol-Mårs, Ivan Pettersson, Emil Sewerin, 8 Manheim, Ted Lundin, 
Viktor Lundqvist, Anders Skogsmo, 5 Åsagård
Gäster: OSM Patrick G Lundeberg OK Olavi Ollikainen, Peter 
Kimander och Göran Ericsson 4 Valhall, Nils Engerby 8 Manheim

 Åsagård Stockholm 5

Det här var kvällen när de yngre bröderna dominerade bland re-
cipienderna genom tre 90-talister, födda 90, 95 och 98. Och så 
ytterligare en född på 80-talet. Det bådar gott för Bifrostordens 
framtid. I samband med måltiden lyssnade vi på 19-årige Melker 
Duberg som spelade trombon och fick ta emot ett stipendium från 
Alfhild och Einar Byströms Stiftelse.  

Referent K.A. Fotograf Charlie Magnusson

Bakre raden: Anders 
Gustafsson, 4 Valhall, Emil 
Sewerin, Oscar Lundeberg 
och Pär Ol-Mårs, 8 Man-
heim, Viktor Lundqvist, Ted 
Lundin och Anders Skogs-
mo, 5 Åsagård. Främre 
raden OK Olavi Ollikainen, 
M Kent Andersson och OSM 
Patrick G Lundeberg

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Torsdagen den 7 december 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 41
Recipiend/Fadder: Fredrik Brask/Göran Eriksson
Gäster: OHL Lars Ullman, IOEM Astor Baldesten 16 Runheim, 
IOEM Yngve Strindholm, IOEM Tom Stjernschantz, SLM Heimdal 
Björn Torstenius, M Bernt Carlsson 32 Runrike, Gunnar Engström 
1 S:t Örjan, Jan Rojsek 4 Valhall, ExOI Ulf Adelstrand och Carsten 
Bach Kristiansen 8 Manheim, Börje Larsson, Anders Mau 32 
Runrike

M Kent Andersson, recipiend 
Fredrik Brask och fadder 

Göran Eriksson

Gradgivningen i december i 
Åsagård är av tradition ett lu-
ciafirande. I år sjöng klass 6 
AB från Adolf Fredriks Mu-
sikklasser – ett fantastiskt fint 
framförande med stämsång av 
hög klass. Några veckor efter 
gradgivningen nåddes logen av 
det tunga beskedet att kvällens 
fadder Göran Eriksson hastigt 
hade avlidit. Parentation för 
broder Göran kommer att hål-
las under 2018.

Referent K.A. Fotograf Charlie Magnusson

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Torsdagen den 25 januari 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 30
Recipiend/Fadder: Riccardo Diamanti/Rolf Lundgren
Gäster: OHL Karl-Gunnar Roth 1 St Örjan, IOEM Göran Kimell 
4 Valhall, SLM Heimdal Björn Torstenius, Thomas Hellsten 27 
Odinsal, Per Dyberg 4 Valhall, Stig Axelsson, Carsten Bach 
Kristiansen 8 Manheim

Fadder Rolf Lundgren, reci-
piend Riccardo Diamanti och 
M Kent Andersson.

Första logen i Heimdal att hål-
la installationsloge var enligt 
traditionen 5 Åsagård. Mästa-
ren hade redan installerats på 
två år och i år genomfördes 
enbart installation av direk-
torium. Jubilarerna Lars Ull-
man, som nyss fyllt 90, och 
Tom Stjernschantz, nyligen 
fyllda 70, uppmärksamma-

des. ExM Ulrich Vilmar tilldelades Logernas Hederstecken och 
IL Rolf Lundgren fick ta emot Logernas Belöningstecken, båda 
utdelade av SLM Björn Torstenius.

Referent Miguel de Paula. Fotograf Charlie Magnusson & K.A 

Lars Ullman, i mitten, 
fyllde 90 år i början av 
2018. Kvällen till ära 
bjöd han alla bröder på 
avec

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 1 december 2017
Antal besökande inkl. recipiender: 30
Recipiender: Jan Lithman, Peter Magnusson

Junehus Jönköping7

Från vänster Jan 
Lithman, Åke 
Ohlsson och 
Peter Magnusson

Årets sista grad-
givning och några 
dagar kvar till för-
sta advent sam-
lades vi bröder 

denna gång inbjudna till Hoppets gröna färg. Även denna kväll 
kom bröder med lägre grader för att deltaga i gemenskapen vid 
brödramåltiden, vilket alltid är trevligt. M Jörgen Steen hälsade 
recipienderna välkomna till Hoppets Grad. Det blev en högtidlig 
stund i kapitelsalen under ritus som genomfördes på ett utmärkt 

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad 
Datum: Fredagen den 19 januari 2018
Antal besökande inkl. recipiender: 37
Recipiender: Rikard Ottosson, Joel Gustavsson
Gäster: SLM Ulf Jaremo Gotheim

Sittande från 
vänster: Peter 
Johannesson, 
Joel Gustavsson, 
Rikard Ottosson, 
Gunnar Berg-
man. Stående 
från vänster: Ulf 
Jaremo, Sigge 
Hammarnäs, 
Kjell Gillstedt 
och Jörgen Steen

Så var det åter dags att på det nya året samlas i våra eminenta lo-
kaler för gradgivning i Frihetens Grad för att uppleva när två nya 
bröder skulle länkas till vår brödrakedja. Det är alltid samma fina 
upplevelse att närvara vid Grad I att få se recipiendernas spända 
och något oroliga inträde i kapitelsalen med undran vad ska hända 
nu och sedan se deras glada miner efteråt när man hälsar sina nya 
bröder välkomna in i vår Orden och loge. Ritus framfördes på ett 
mycket värdigt och förtjänstfullt sätt av de tjänstgörande bröderna 
under ledning av vår M Jörgen Steen. De två recipienderna Rikard 
Ottosson och Joel Gustavsson fick en stund av högtid och höra 
om vad Frihetens Grad innebär i vår Orden. Under ritus när ordet 
var fritt kallades bröderna Peter Johannesson, Gunnar Bergman, 
Sigge Hammarnäs samt Kjell Åke Gillstedt fram till mästarbordet 
Vår gäst SLM Ulf Jaremo fäste Ordens veterantecken OVT på 
broder Peter Johannessons gradband för sina 25 år i vår Orden. 
Därefter fick broder Gunnar Bergman mottaga Logernas heders-
tecken LHT och bröderna Sigge Hammarnäs och Kjell Åke Gill-
stedt förärades Logens belöningstecken LBT för sina förtjänst-
fulla år i Logen. M Jörgen Steen tackade alla bröder i logen för 
det gångna året och för de många fina insatser som många bröder 

sätt. När ordet var fritt kallade M fram Åke Ohlsson till mästar-
bordet för att få mottaga Ordens Veterantecken. Broder Åke som 
bara har fyra år kvar till femtio år inom vår Orden har inte haft 
möjlighet att föräras OVT förrän denna kväll, vilket var på tiden.
Vid brödramåltiden höll M Jörgen Steen talet till Orden och talet 
till recipienderna om hoppet på ett nyanserat sätt eftersom vi hade 
bröder av lägre grader vid måltiden. Recipiendernas tal hölls av 
Jan Lithman som tackade för en fin gradgivning och att hoppet in-
för kommande gemenskap var stort. Efter kvällens kaffe och avec 
var det dags för lottdragning och några glada vinnare blev det så 
klart. Dags för Mästarbordets blommor som överlämnades av M 
med stort tack för ett fint utfört arbete till vår MU Leif Grytberg 
som tillsammans med sin medhjälpare Hansi Henschel tjänstgjort 
under det gångna året men tyvärr var Hansi hemma och var sjuk 
denna kväll.
Åke Ohlsson som mottagit OVT under kvällen fick en fin blomster-
bukett. Broder Åke tackade för blommorna med slutorden att han 
inte kände sig som veteran, jag är ju bara 87 år.
Inte nog med detta utan alla i vårt direktorium fick var sin röd ros 
för ett gott arbete under året i vår loge 7 Junehus. Kvällen avsluta-
des som vanligt under stort gemyt.   

Referent & Fotograf Jonny Ejderbring

gjort för vår loge och för iordningsställande av vårt nya kansli. 
Broder Jonny Ejderbring framförde att det gångna året varit hän-
delserikt och riktade ett stort och varmt tack till M Jörgen Steen 
från alla bröder i 7 Junehus för sin insats.
Vid brödramåltiden framförde SLM Ulf Jaremo hur varmt väl-
kommen han alltid känner sig när han besöker 7 Junehus som 
han gjort ett antal gånger nu på senare tid. Han talade också om 
Bifrostordens mål och ideal som bland annat är att skapa en inre 
mognad och till osjälvisk klar gemenskap och självkännedom. M 
Jörgen Steen höll talet till vår orden samt talet till de nyupptagna 
bröderna. Recipiendernas tacktal hölls av broder Rikard Ottosson 
som tackade för att båda fått möjligheten komma med i vår loge 
och att Joel Gustavsson och han ser fram emot sin fortsatta vand-
ring inom vår Orden. Efter kaffet var det som vanligt lotteridrag-
ning till glada tillrop när SLM vann första pris en flaska Malt. För 
mästarbordets blommor fanns det många aspiranter denna kväll. 
Alla dekorerade bröder och kvällens gäst fick en bukett samt vår 
M för det gångna året.

Referent & Fotograf Jonny Ejderbring

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad 
Datum: Tisdagen den 28 november 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 47
Recipiend/fadder: Reidar Karlsson/Sven-Inge Neij, Konny 
Österlin/Nils Engerby
Gäster: ExM Bengt Widén 23 Forsete, Bo Haufman 1 S:t Örjan, 
Göran Mattisson 4 Valhall

8  Manheim Stockholm

Stående fr. vän-
ster: Nils Engerby, 
M Klas Lind-
ström, Sven-Inge 
Neij. Sittande fr. 
vänster: Konny 
Österlin och Reid-
ar Karlsson

”Kontrast” var 
min första tanke 
när jag efter en 
resa i fullsatt kol-
lektivtrafik och en 
kort språngmarsch 
via Sergels torg i 

höstrusket äntrade lugnet i logen. En påtaglig känsla att plötsligt 
för stunden bli befriad från vardagens ok fyllde mig med välbe-
hövlig värme. Kvällens tema var frihet. Med en väl genomförd ri-
tus invigdes två nya bröder, Konny Österlin och Reidar Karlsson, 
i Frihetens Grad. 
Mot slutet hölls en finstämd parentation över bröderna Kenneth 
Andersson och Bertil Starberg. Brödramåltiden var som vanligt 
utsökt, denna kväll med Ossobuco som huvudrätt. Mästaren Klas 
Lindström höll ett inspirerande tal om vikten av att kunna um-
gås bland bröderna på ett otvunget sätt i vänskapens och frihetens 
tecken. Recipiendernas tacktal hölls av Reidar Karlsson. Talet 
handlade om olika sorters människor och kan bäst beskrivas som 
klurigt och binärt. Mästarbordets blommor gick mycket välför-
tjänt till kocken.

Referent Pasi Hyyrynen. Fotograf Johan Wegelius
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    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad 
Datum: Fredagen den 1 december 2017
Antal besökare inkl. recipiend: 25
Recipiend: Håkan Henning

9  Carolus Karlskoga

Recipienden Håkan Henning 
med M Hans Wester och för 
dagen Tjg YL Peter Sundh

Vår sista gradgivning för året 
ägnades åt Hoppets Grad, där 
vår recipiend invigdes i denna 
grad. Efter ritusen i vår kapi-
telsal, så vidtog enligt tradi-
tion vår brödramåltid, med 
hemgjord ärtsoppa med till-
behör. Allt detta hade vår bro-

der Bengt Salomonsson jobbat med under hela fredagen. Myck-
et starkt gjort, samt tack alla ni som bidragit till allt detta. Efter 
brödramåltiden fortsatte vi en trappa upp, där som vanligt kaffet 
stod uppdukat och en gemytlig samvaro stod också på agendan. 
Mästarbordets blommor förärades br Christer Ericsson. Efter allt 
detta önskade vi varandra en God Jul och ett Gott Nytt Bifrostår. 
Vi alla önskar för övrigt alla våra Bifrostbröder, i hela vårt av-
långa land, detsamma.

Referent Rolf Jansson. Fotograf P-A Ljung

    Faktaruta
Grad V: Trohetens Grad 
Datum: Fredagen den 26 januari 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 22
Recipiender: Tomas Sjöberg, Johnny Sundberg
Gäster: ExM Leif Ring Torkild, Jan Bergström Solheim

M Hans 
Wester med de två reci-
pienderna och broder Jan 
Bergström från Solheim i 
Karlstad

Då var det dags för årets 
första gradgivning och vi 
hade två recipiender denna 
kväll. Då vi nu också hade 
svårt att få ihop ett direkto-
rie av olika anledningar, så 

fick vi hjälp av Logen Solheim, med en Inre Ledsagare. MYCK-
ET STORT TACK till Karlstad. Vi hade också äran att välkomna 
ExM Leif Ring Torkild. Efter gradgivningen vidtog som vanligt 
brödramåltiden. Vid kaffet en trappa upp fortsatte vi vår ritus, och 
M Hans Wester höll ett tal om vikten av samarbete mellan loger-
na, vilket märktes just i kväll. Glädjande var också att fyra brö-
der som inte hade möjlighet att medverka på gradgivningen, ändå 
ställde upp och deltog efteråt. Broder Johnny Sundberg tackade 
för sig och Tomas för graden och utbringade en skål för att 2018, 
blir ett gott år för vår loge. Insamlingen i kväll inbringade hela 
504 kr. Mästarbordets blommor gick i kväll till vår veteran Hans 
Gustafsson som gärna kommer när tillfälligheter ges.

 Referent & Fotograf Rolf Jansson. 

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 8 december 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 38
Recipiender: Robert Pierre Alison, Sorin Ardelean, Gert Axelsson, 
Peter Johansson, Lennart Rubensson, Tomas Thylen-Westberg

  Withala Vetlanda10

Denna kväll var gradgivningen tillägnad Hoppets Grad. M Curt 
Sandberg och hans tjänstgörande Brr genomförde ritus på mycket 
förtjänstfullt sätt. Hela sex recipiender fick mottaga sina gröna 
band. ExOH Jon Asp kallades till mästarbordet för att motta-
ga blommor med anledning av sin 70-årsdag. Eftersom vi den-
na afton skulle hålla julbord med damerna genomfördes ingen 
Brödramåltid. Recipiendernas tacktal genomfördes av Br Tomas 
Thylén-Westberg. Han talade om att tiden har gått fort sedan han 
gick med i Bifrost. Han menade att hoppet är det sista vi ger upp 
och han hyllade den fina gemenskap vi har. Ett stort tack fram-
fördes å recipiendernas vägnar. När alla Brr kom ner från Kapi-
telsalen väntade damerna i samlingslokalen. Efter att alla intagit 
sina platser hördes skönsång och lucia med sina tärnor äntrade 
lokalen och framförde sina sånger på ett fantastiskt sätt. Ett stort 
tack alla tjejer. Därefter serverades Br Christer Askerot underbara 
julbord och alla lät sig väl smaka. När alla vara mätta och belåtna 
avslutades kvällen med lotteri signerad Brr Stefan Sandberg och 
Leif Skiöldh.  

Referent Lars Bielke von Sydow. Fotograf Anders Kling

Fr. v. M Curt Sand-
berg, Lennart Rubens-
son, Gert Axelsson, 
Peter Johansson, 
Robert Pierre Alison, 
Tomas Thylén-West-
berg samt Sorin 
Ardelean.

Det fantastiska 
luciatåget

    Faktaruta
Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 19 januari 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 62
Recipiender: Bengt Gustavsson, Stefan Carlborg, Magnus 
Sjögren, Michael Bohman, Roger Ottosson 11 Löfstad samt 
Alexander Airosto 34 Linneus 
Gäster: IOEM Lars Axehill LM Torbjörn Andersson med ytterli-
gare 14 bröder (förutom recipiender) från 11 Löfstad. ExM Sten 
Sjödahl med två bröder (förutom recipiend) från 34 Linneus

Recipiendbilden: fr. 
v. LM Curt Sandberg, 

LM Torbjörn An-
dersson, Alexander 

Airosto, Stefan Carl-
borg, Magnus Sjögren, 

Michael Bohman och 
Roger Ottosson.

Sten Sjödahl får Mäs-
tarebordets blommor 

av LM Curt Sandberg
Denna gång var det 
Vetlandas tur, vilket 
resulterade i, att en 
busslast bröder från 
Tranås infann sig med glädjande trängsel som följd. Det var dryga 
20-talet Tranåsbröder som kom i en fullängdsbuss rattad av broder 
Stig Bjelkered 11 Löfstad. Mycket trevligt mingel i baren blev 
resultatet av alla dessa samlade bröder. Gradgivningen ägde rum 
i Withalas fina kapitelsal. Sammanlagt 62 bröder i kapitelsalen 
men faktiskt 65 bröder i matsalen. Det är resultatet av att även de 
lägre graderna är välkomna att bevista brödramåltiden. De båda 
Mästarna, Torbjörn Andersson från Löfstad och Curt Sandberg 

från Withala, samarbetade un-
der gradgivningen vid bandut-
delningen. 

Munskänken tackar fyra 
hjälpsamma damer

Det gjorde det hela lite extra 
högtidligt. Bordplaceringen för 

kvällen gjordes så att Tranåsbröderna blandades väl med Witha-
labröderna och det gav många nya kontaktytor bröder emellan. 
Som brukligt börjades brödramåltiden med hyllningen till foster-
landet och nationalsången. LM Torbjörn Andersson från Löfstad 
höll talet till Orden. Ett fyndigt tal som började med ”vart är vi på 
väg?” Likt ett populärt tv-program. Därefter skålen för vår Orden. 
LM Curt Sandberg höll talet till recipienderna och Br Bengt Gus-
tavsson 11 Löfstad höll recipiendernas tacktal. Br Sten Sjödahl 
34 Linnéus talade om femte gradens utveckling inom Bifrostor-
den. Symbolen som från början var ett kors och att graden hette 
Trons Grad, bytte namn till Trohetens Grad och symbolen blev 
murgrönans blad omsluten av trohetens ring. LM i 34 Linnéus, 
Alexander Airosto tackade också för sin grad och pratade lite om 
logens utveckling. Nästa vecka skall Grad IV ges i Linneus kapi-
telsal för första gången. Mästarbordets blommor gick denna kväll 
till br Sten Sjödahl 34 Linnéus, som nyligen fyllt 80 år. Spontant 
reste sig alla bröderna och hurrade för br Sten. Dagens insamling 
inbringade 1 614 kr, samt en nyckel med en kod på??? Vi får väl 
hoppas att det var ett misstag som gjorde att de hamnade där.

Referent Göran Straume. Fotograf Anders Kling

Logen 10 Withala har ett fantastiskt gott samarbete med Logen 11 
Löfstad och skam vore det kanske annars. Withala är ju fadderloge 
till Löfstad. Logerna har de senaste åren samarbetat just med Grad 
V i januari. Graden hålls vartannat år i Vetlanda och vartannat år 
i Tranås.

    Faktaruta
Grad V: Trohetens Grad 
Datum: Torsdagen den 30 november
Antal besökande inkl. recipiender: 42 st 
Recipiender: Peter Andrén, David Jansson, Anders Lindgren, 
Jan-Eric Lindquist och Perry Sörensen

  Nicopia Nyköping12

Från vänster Perry 
Sörensen, Peter An-

drén, David Jansson, 
TjM Börje Berzén, 
Jan-Eric Lindquist 

och Anders Lindgren

Mästaren hade in-
för höstens sista lo-
gekväll kallat brö-
derna att närvara vid 
grundlogernas högsta grad. Utöver de berättigade 36 bröder som 
fick bevista själva kapitlet, hade ytterligare sex bröder av lägre 
grader anmält sig till brödramåltiden. Denna logeafton fick br 
Börje Berzén – FSM tjänstgöra som Mästare, då vår ordinarie 
passade på att njuta av strandlivet på Teneriffa. Börje genomförde 
kapitlet på ett förtjänstfullt sätt. Ledsamt fick han börja med att 
påbjuda en tyst minut för br Roland Olofsson som bröt brödraked-
jan den 15 november. Det övriga kapitlet genomfördes under stor 
värdighet, och där de recipierande bröderna fick uppleva trohetens 
lära. Vid ”Ordet fritt” bjöd dagens FSM – Leif Johansson bröder-
na Per Axelsson, Börje Berzén och Björn Olsson fram, till mästar-
bordet för att där traditionsenligt hedras för att ha erhållit Grad IX 
i Storlogen Ladulås i Oskarshamn. Tj M avslutade kapitlet enligt 
ritus, varefter sedvanlig gratulation till dagens recipiender genom-
fördes innan brödramåltiden. Talen vid brödramåltiden hölls av br 
Börje Berzén till orden, och br Sten Karlsson till recipienderna. 
Deras svarstal hölls av alla fem, som hade varsin del av talet via 
grundlogens grader: Frihet, Vänskap, Kunskap och Hopp för att 
sist komma till Trohet. Årets sista mästarbukett gick till vår skri-
vare – Björn Olsson. Av 2017 återstår nu bara vårt traditionella 
Julbord under december månad.

Referent Lennart ”Z”  
 

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad 
Datum: Onsdagen 13 december 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 60
Recipiend: Erik Nilsson, Ulf Fransson, Göran Mattisson 4 Valhall.
Gäster: OK Olavi Ollikainen, ExSLM Per Dyberg, Bengt Hellström 
4 Valhall. M Pär Johnsson, Lars Johnsson och Bo Johnsson 3 
Aroshus, Stig Mikaelsson, Filip Berglund och Stig Axelsson 8 
Manheim, SLM Tomas Lindkvist Tirfing, M Thomas Andersson 27 
Odinsal, Jan Arnetz 1 S:t Örjan

  Torkild Södertälje13

Från vänster Mästare Assar 
Åberg, Ulf Fransson, Erik 

Nilsson och Göran Mattisson

Hoppets grad firades i Söder-
tälje denna onsdag i december 
då vi också skulle traditions-
enligt avnjuta vårt julbord som 
vanligt var det många anmälda 
och som tidigare julbord var 
gästerna från andra loger många, efter vissa förseningar kom vi 
igång med ritusen att inviga de tre recipienderna i sin nya grad 
processen avlöpte snabbt och smärtfritt tack vare vår M Assar. 
Efter uttåget ur kapitelsalen bjöds det på glögg, där redan ett antal 
bröder av lägre grader väntade på att ritusen skulle bli klar så att 
julbordet skulle serveras. Väl inne i matsalen väntade ett dignan-
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de julbord och M Assar som kvällen till ära tagit med dragspelet 
och skapade julstämning medan bröderna tågade in och fann sig 
en sittplats, när alla funnit sig en plats höll M Assar ett kort tal 
och vår Mu Patrik bestämt turordningen mellan borden så var det 
varsågod att ta för sig av alla kalla och varma läckerheter som 
serverades. Recipiendernas tacktal hölls av vår gästande recipiend 
Göran Mattisson från 4 Valhall. Efter lottdragningen började brö-
derna lämna vår loge mätta och nöjda.            

Referent & Fotograf Mikael Bergh

    Faktaruta
Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 24 november 2017
Antal besökande inkl. recipiender: 51
Recipiender: Jan-Erik Wennerstrand, Daniel Sjökvist, Torbjörn 
Näslund, Tomas Törnros, Robert Persson-Östlund och Leif 
Edgren samtliga från 2 Eyrabro-Havamal och Kurt Lundqvist, 
Hans-Åke Nilsson, Karl-Gustaf Ahlstedt och Hans Fredriksson 
samtliga från 14 Solheim
Gäster: M Sven Dahlberg, Kurt Bergman, Lars Blomberg, Per-
Erik Odler, Rolf Andersson, Åke Bergström, Ragnvald Sjökvist, 
Tommy Pemer, Leif Tjäder, Nilseric Ståhlberg, Kjell-Arne Isulv, 
Lennart Niklasson och Anders Lord samtliga från 2 Eyrabro-
Havamal och M Hans Wester och Bo Sahlström båda från 9 
Carolus och M Nils-Eric Carlevad, ExM Conny Halvardsson, Stig 
Lund och Berndt Larsson samtliga från 25 Alvheim och Jan-Erik 
Eriksson Logen 34 Linneus

  Solheim Karlstad14

Kvällens recipiender och gäster

När vi kommer till våra lokaler i Karlstad märker vi genast att där 
finns många fler bröder än det brukar vara. Men det är som det ska 
vara för vi har verkligen en stor grej på gång. Det handlar om att 
inte mindre än 10 bröder som skall recipiera i Trohetens grad. Sex 
av dessa är från 2 Eyrabro Havamal och fyra från vår egen loge. 
Gästlistan var vältecknad.                  
Utan överdrift kan vi väl påstå att vi här lever upp till det för oss 
bekanta talesättet att ”Hedra logen med sin närvaro.” Väl uppe i 
kapitelsalen öppnar vår M Johan Axelsson logen. Allt fungerar 
perfekt och det är egentligen ett storartat skådespel att se en så 
relativt stor grupp samverka dels med Mästaren och dels med 
varandra, utan minsta felsteg. M Sven Dahlberg 2 Eyrabro Ha-
vamal framhåller i sitt tal att alla recipienderna nu kommit in i 
grundlogens sista grad och nästa steg om några år blir Storlogen 
Tirfing. Han önskar lycka till med dagens gradering och ”vand-

ringen” mot Storlogen. ExM Lars Lindberg som håller talet till 
recipienderna gratulerar till en väl genomförd gradgivning. Han 
menar att det är intressant och inspirerande att få se en litet större 
grupp ta det gemensamma steget från en lägre till en högre grad. 
Det är också bra för gemenskapen framåt i tiden att ha kamrater på 
färden mot högre mål. Det skulle vara bra om gruppen kunde hål-
las samman på vandringen vidare och kunna göra ett gemensamt 
uppkliv i storlogen när den tiden randas. Lars Lindberg välkom-
nar också till kommande Rikstinget i Karlstad. Recipiendernas tal 
framförs av Daniel Sjökvist som tackar för gradgivningen för sin 
och övriga recipienders del. Gradgivningen var en stark och in-
spirerande upplevelse menar han. Munskänken Bertil Börjesson 
med sitt trogna gäng uträttar ännu en gång stordåd och vi låter oss 
maten väl smaka. Vi sjunger också allsång med låtar ur vårt eget 
sånghäfte så att taket nästan bågnar. Kvällen till ära står ju också 
en särskilt stor ”manskör” till vårt förfogande eftersom vi är så 
många bröder närvarande. Mästarbordets blommor ges till Jan-Er-
ik Eriksson från 34 Linneus. På hemvägen sitter vi i bilen och 
försöker utvärdera kvällen och sammantaget kommer vi fram till 
att det varit en mycket både trevlig och stämningsfull logekväll. 
Den kan vara värd att utvärdera lite noggrannare för att få tjäna 
som förebild för upplägg av kommande logemöten. Det kan få bli 
ett nyårslöfte tycker vi.

Referent Lennart Nyqvist. Fotograf Lars Lindberg

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 24 november 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 32
Recipiender: Stefan Mattson, Kent Svensson

  Norheim Västervik15

Stefan Mattson, M Urban 
Johansson och 
Kent Svensson

M Urban Johansson genom-
förde tillsammans med sina 
tjänstemän en Grad IV som 
enligt ritus är en väldigt 
trevlig grad. Tyvärr deltog 
endast 32 bröder. Därefter 
samlades man som vanligt i matsalen för brödramåltid. En ny 
företeelse vid logeträffarna är att Anders Söderström presenterar 
ett par nya whiskysorter denna gång bland annat Laphroaig en 
lite speciell typ som produceras i ca 3.7 miljoner flaskor. Den är 
ganska bränd men typ ett par droppar förändrar dess karaktär vä-
sentligt. Talen framfördes av SK Mats Pettersson och M Urban 
Johansson. De berörde en del samma saker om hoppet som egent-
ligen för alla människor är det sista som överger människan. Hopp 
ger styrka. Ger olika skepnader, sunt förnuft är en styrka, Hoppet 
driver oss framåt. Vi är alla delaktiga om hoppet, tro om en fram-
tid. Bättre dag i morgon. Vad ger oss Bifrostorden när det gäller 
hoppet i sin ritus det pratade Urban om. Kent Svensson tackade 
”våra bröder” för en trevlig gradgivning som ger hopp om en här-
lig framtid inom Bifrost. Mästarbordets blommor är i de flesta 
fall svårt, vem skall få dessa idag, men det finns alltid något som 
avgör, för kvällen var det Tomas Svensson som fick glädjen att 
mottaga dessa, för sitt sätt att vara, alltid glad och sprider glädje 
runt i kring sig. 
Kvällens damer som fixade vår brödramåltid var Ginny Geisler, 

Lillemor Cederlöf, Åsa Westergren och Anita Svensson som fick 
mottaga en ros och en bamsekram av M Urban.
I samband med kaffet så förrättade Thomas Manfredh lottdrag-
ning med flera glada vinnare.

Referent Thomas Manfredh. Fotograf Anders Söderström

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 8 december 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 48
Recipiend/Fadder: Robin Hultgren/ Mårten Frej, Peter Stenberg/ 
Benny Engslinder

Fr.v. Fadder Mårten 
Frej, rec Robin Hultgren, 
M Urban Johansson, rec. 
Peter Stenberg och Fad-
der Benny Engslinder

Fredagen den 8 decem-
ber genomförde Logen 
15 Norheim årets sista 
gradgivning och den i 
positiv bemärkelse, två 

nya sökande hade hörsammat kallelsen och blev med det intagna 
i Frihetens Grad (En hade blivit sjuk). De var samtidigt två som 
var lite yngre och med det drar ner medelåldern i logen. M Ur-
ban Johansson med sina tjänstemän genomförde en väldigt värdig 
och högtidlig Grad I matsalen hade det dukats upp med ett digert 
julbord som traditionellt är till stora delar tillverkat av Damlo-
gen Norhilds medlemmar. Det saknades ingenting utan alla blev 
riktigt proppmätta trots att det blev mycket mat över. Tyvärr var 
det endast 48 bröder som deltog något färre en brukligt. Men alla 
var glada och nöjda. Logens YL Bengt-Inge Larsson talade till 
Orden och gjorde en tillbaka blick hur han kom med i Bifrost 
och sedan några år tillbaka har iklätt sig rollen som YL (utmärkt 
sådan referentens anm.) Trevligt med två nya annars är det för få 
som kommer in som nya Bröder. Han påpekade att från Grad III 
får man ju ta med egna bröder om de blir godkända av just YL 
och hans okända kollegor i antagningsnämnden. I sitt tal till reci-
pienderna sa M Urban Johansson att friheten har många ansikten, 
man saknar friheten eller upplever den. Friheten kan vara till och 
från, man har även en inre frihet, man måste våga vara ärlig, visa 
känslor. Visa gott omdöme. Han sa också till de nya att även om 
de inte får vara med vid alla tillfällen i kapitelsalen så kan man 
komma och hjälpa till med andra uppgifter hos MU bland annat. 
Recipienderna hjälptes åt i talet och tackade för en som de upplev-
de en väldigt fin gradgivning med mycket känslor. Robin har varit 
aktuell för inträde tidigare men inte blivit av, för tidigare YL Åke 
Pihl är nämligen Robins morfar. SK Mats Pettersson redovisade 
kvällens kollekt som uppgick till 992 kronor och som traditionen 
är ger man den till en organisation. Detta år blir Prostataförening-
en i Tjust mottagare av dessa pengar som logen höjer upp till lite 
jämnare belopp (1 500 kr). Göran Granberg en av två bröder som 
erhöll Grad IX i Oskarshamn för en tid sedan tackade för stödet 
de fick där. Kenneth Drott redogjorde för de SMS han skickar 
inför träffar med logen. I ett program i telefonen skickar han lätt 
140–150 SMS på fem minuter för att påminna om gradgivning, 
direktorie eller liknande. Hoppas att detta kan hjälpa till att höja 
närvaron på gradgivningarna i 15 Norheim. Mästarbordets blom-
mor tilldelades denna kväll en glad och positiv broder, nämligen 
Bo Ågesjö. Thomas Manfredh genomförde ett lotteri med många 
fina vinster. Damerna som varit många för att laga mat hjälpa till 
med dukning, hjälpa till under kvällen har varit många och en 

viktig del i deras verksamhet liksom Brödernas fick av Mästaren 
mottaga en julblomma och en ros samt det viktigaste, kramen. 
Damerna var René Granberg, Åsa Westergren, Evy Lindfors, He-
len Andersson och Karin Nordström. Peter Jonsson fick en liten 
ros som tack för att han gjort det goda till kaffet. Broder Tommy 
Albinsson ville tacka och önska direktoriet för en väl genomförd 
gradgivning i kväll och övriga gradgivningar under året och öns-
kade alla en God Jul och Ett Gott Nytt År.

Referent Thomas Manfredh. Fotograf Anders Söderström

    Faktaruta
Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 19 januari 2018
Antal besökande inklusive recipiender: 37
Recipiender: Björn Alm och Bo Andersson

Recepienderna Björn Alm 
och Bo Andersson flanke-

rar M Urban Johansson

Inför knappt 40 bröder tå-
gade tjänstemännen med 
Mästaren Urban Johansson 
i spetsen in till Bifrostor-
dens femte grad. Björn Alm 
och Bo Andersson var två 
bröder som kallats för att tilldelas Trohetens Grad. Tjänstemännen 
med M Urban i spetsen genomförde en helt felfri ritus som sedan 
fortsatte under trevliga former i matsalen. Under några träffar har 
Anders Söderström (FV) även duktig fotograf men även en duktig 
whiskykännare. Han presenterade två sorter dels en indisk sort, 
där man kan se att bland topparna belägger faktiskt Indisk Whisky 
de fyra första platserna, den kallas också ”Änglarnas andel”, var-
för kan ni fundera på tills vi hörs, dessutom en Burbon. Talet till 
Orden hölls denna kväll av Nils Berglund. Nils som flyttade till 
Västervik för ca 20 år sedan (1998) från Gävle, givetvis pga kär-
leken. Nils är hundintresserad men för att ytterligare träffa nya 
vänner i Västervik så när han blev tillfrågad om att bli Bifrostbro-
der tvekade han inte en sekund och trivs verkligen med det. Han 
gick med spänning via stranden till Ordenshuset det var kallt och 
blåsigt denna fredag i december 1999. Nils sitter med bröderna 
i logens direktorie så han vet hur mycket energi dessa deltagare 
lägger ner för att göra olika aktiviteter, för att få till större intresse 
för att komma till logekvällarna. Antalet bröder har sjunkit något 
men att prata för mycket om det kan vara avskräckande tror Nils 
vidare. Han ser våra gradgivningar som perfekta, samvaron all-
deles toppen med god mat och högt i tak. Men ser man på andra 
logers besökande ligger vi ganska bra till genomsnittligt. Med-
elåldern är kanske lite hög men det är svårt att få in ungdomar. 
Mästaren Urban höll talet till kvällens recipiender, talet innehöll 
vandringen fram till kvällens grad, Trohetens Grad är ju den sista 
graden inom grundlogen, förankra det som varit och se framåt mot 
det som kommer, Urban önskade båda två lycka till i sin fortsatta 
vandring. Båda två tjänstgör som tjänstemän i 15 Norheim. Björn 
Alm framförde recipiendernas tack och i sitt tal nämnde han att 
i en kontakt med sin tidigare loge 26 Vanadis var det tre kompi-
sar som fick sin femte grad denna kväll. Björn som inte känner 
alla bröderna i 15 Norheim riktigt ännu men att sitta i recipiend-
rummet och vänta innebär att man lär känna varandra ordentligt. 
Mästarebordets blommor tilldelades ”Bonden från Hallingeberg” 
Börje Andersson som tillhör de äldsta bröderna och han har i de-
cember 2018 varit Bifrostbroder i 50 år. Börje är en känd person 
och en av de större entreprenörerna i kommunen. När jag kom och 
blev Bifrostare sa folk han blir inte gammal i den här stan. Men 
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Börje tackar alla för en fin gradgivning, trevlig gemenskap men att 
han beklagar att inte har en jättestor närvaro, så därför har jag bara 
mitt veterantecken men jag är inte så mycket för medaljer i och för 
sig så det är helt OK. Mästaren delade självklart också ut blom-
mor till kvällens hjälpande Norhildsdamerna, Lilian Johansson, 
Kerstin Lidberg, Helen Andersson och Anita Bergström. Under 
kaffet fixade Thomas Manfredh till lotteridragningen där vinster-
na mottogs med glädje framförallt av damerna som tog hem tre av 
fem vinster.

Referent Thomas Manfredh. Fotograf Anders Söderström

    Faktaruta
Loge utan reception 
Datum:  Fredagen den 26 januari 2018 
Antal besökare:  38 

  Runheim Järfälla16

Till aftonen hade 38 bröder samlats till en gradgivning i Vänska-
pens Grad. Detta kunde inte genomföras p.g.a. att de två bröder 
som kallats till graden inte kunde närvara, därför genomfördes en  
Loge utan reception.  Denna är ägnat som en stor hyllning till vår 
Orden, och det gjorde verkligen dagens tjänstgörande bröder med 
stor värdighet. M kallade fram denna månads jubilar Lars Ekstedt 
som fyllt 60 år för att mottaga logens hyllning med ett presentkort 
på en fri supé inom sex månader. M omtalade att logens första 

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad och parentation
Datum: Tisdagen den 21 november 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 34
Recipiender: Johan Johansson, Gösta Pettersson
Gäst: IOEM Tom Stjernschantz 5 Åsagård

Mästare Claes-Göran 
Hörnqvist med våra 
bröder Johan Johans-
son och Gösta Petters-
son som upptagits i 
Hoppets Grad

Logen 16 Runheim 
samlades i Ordensloka-

len i Scoutlokalen Fjällvik, Viksjö för att ge en grad IV och paren-
tation. Mästaren Clas-Göran Hörnqvist med Direktorium inledde 
med en mycket stämningsfull parentation över vår broder Sven 
Knutsson som hastigt gått bort under året.
Gradgivningen vidtog och Broder Johan Johansson och broder 
Gösta Pettersson intogs i
Hoppets grad. Vi gästades av IOEM Tom Stjernschantz logen 5 
Åsagård. Innehavare av Ordens Excelsiormedalj. Så tung som 
en flytt till ny Ordenslokal kan kännas och osäkerheten och obe-
kvämheten kunde anas vid de första sammankomsterna, kan man 
nu känna att alla börjar känna sig mer och mer bekväma med de 
nya lokalerna även om det finns mera kvar att putsa på. De bröder 
som känt sig obekväma med att besöka vår nya Ordenslokal skall 
nog göra ett besök och känna av den trevliga stämning som redan 
infunnit sig i Viksjölokalen. Stämningen var mycket god under 
den följande brödramåltiden och vi tackar för en trevlig logekväll 
vilket var årets sista gradgivning. Julfesten väntar runt hörnan den 
5 december.

Referent & Fotograf Roland Ljungkvist

Mästare Berndt Andersson har fyllt 85 år och ett tackkort från ho-
nom har inkommit för den blomsterbukett som logen uppvaktade 
med. Broder Finn Hultman efterlyste att man inte vet så mycket 
om sina medbröder, var de kommer ifrån och vad har de sysslat 
med under sin verksamma tid. Han vill införa allmän deklaration 
på bröderna. Vid samkvämet hölls talet till vår orden av M. Han 
omtalade att nästa gradgivning sker den 23 februari, en Grad I 
samt installationsloge. M bad alla försöka intressera någon i sin 
vänkrets att aktivera sig för vår loge och det vi alla står för. M 
påkallade vidare uppmärksamhet att få tilldela broder Ulf Nyberg 
mästarbordets blommor. Därefter bröts taffeln och till kaffet var 
det dragning på lotteriet. Alla var nöjda och belåtna med aftonen, 
trots allt. Välkomna till våra samtliga sammankomster under året. 
PS. Ett besök i våra nya lokaler är en upplevelse, där alla är väl-
komna, även de som har lägre grader. Väl mött! 
 

Referent &
Fotograf  Bror 

Strandberg

ExM Karl-Gustav 
von Wicken i sam-
språk med IL 
Thomas 
Johansson

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 8 december 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 65
Recipiender: Stig-Åke Nilsson, Kenth Nilsson

  Grimner Oskarshamn17

Från vänster: Kenth 
Nilsson, M Johan 
Brundin och Stig-Åke 
Nilsson

Trots att julen var i 
antågande så besöktes 
logen av glada bröder 
och doften av glögg 
från ”Gruvan” när vi 
samlades för att närva-

ra när två bröder skall recipiera i Hoppets Grad. Trots att denna 
logeafton bestod till hälften av tjänstgörande ersättande bröder så 
genomfördes Ritus med en säkerhet som genomsyrar 17 Grim-
ner med väl pålästa bröder. Vid brödramåltiden som traditionellt 
bjuder på julbord sjöngs julsånger och därefter hölls talet till Or-
den av MU Jan Björnholm som reflekterade över hans insats som 
MU och vad bröder förväntar sig av måltiden för att uppleva god 
samvaro. M Johan Brundin höll talet till recipienderna som han 
välkomnade i sin nya grad. Han menade att hoppet har en makt 
att göra det omöjliga till möjlighet. Kom ihåg att hoppet aldrig 
överger människan. En tradition i december är att recipienderna 
får agera luciatåg med sång, ljus och stjärngossestrut och är ett 
alltid lika uppskattat inslag. Recipienderna framförde ”Sankta Lu-
cia” samt ”Staffan var en stalledräng” där alla bröder stämde in i 
refrängen. Recipiendernas tacktal framfördes av Broder Stig-Åke 
Nilsson som tackade för den fina gradgivningen. Han bad IL vara 

    Faktaruta
Grad V: Trohetens Grad 
Datum: Fredagen den 12 januari 2018 
Antal besökare inkl. recipiender: 66 
Recipiender: Peter Brenander, Tomas Ekstam, Arne Erlandsson, 
Jörgen Gustafsson, Lars-Gunnar Johansson 
Gäster: Göran Granberg, Mats Berg 15 Norheim, Ingvar 
Oscarsson, Tommy Eriksson 28 Gondler

Jul och nyårshelgerna är över och Bifroståret 2018 börjar med 
att 17 Grimner kallar till gradgivning i Trohetens Grad. De fem 
recipiender som infunnit sig fick tillsammans med logens övri-
ga närvarande bröder och besökande gäster uppleva en fin och 
stämningsfull gradgivning under LM Johan Brundins säkra led-
ning. Vid ordet fritt så framförde Tommy Eriksson en hälsning 
från 28 Gondler till fadderlogen 17 Grimner. Vid den efterföljande 
brödramåltiden så hölls talet till Orden av LM Johan Brundin där 
han började med att önska bröderna välkomna till ett nytt Bifrost 
år. Han såg sedan tillbaka lite på sitt första år som LM och vad 
det inneburit för honom i den tjänsten. Han berörde också vad 
som hänt under det gångna året i Grimners fastighet med de olika 
renoveringar och förbättringar som utförts där. LM höll även talet 
till kvällens recipiender där han välkomnade dem i sin nya grad, 
och berättade vidare att de nu fått den sista grad som de kan få i 
sin grundloge. Nästa steg är ju Grad VI och ges i Storlogen La-
dulås förutsatt att man är en flitig besökare i logen och på så vis 
uppfyller kraven för en befordran till en högre grad. Arne Erlands-
son hade för femte gången åtagit sig uppdraget att hålla recipien-
dernas tacktal, vilket han för övrigt även denna gång gjorde med 
bravur. Bröderna Lars Brach och Stanley Modig hade fyllt jämna 
år och uppvaktades för detta som brukligt är av LM med blommor 
och till ackompanjemang av hurrarop från övriga bröder. Mäs-
tarbordets blommor förärade LM denna kväll till blivande LM i 
28 Gondler Tommy Eriksson och till Lars-Gunnar Johansson som 
haft en jobbig sjukdomstid och som vi gladdes åt att få se tillsam-
mans med bröderna denna kväll. Mats Berg 15 Norheim framför-
de ett tack för en trevlig logekväll med fin gradgivning, god mat 
och trevlig samvaro. Aftonens lotterivinnare blev Börje Carlsson, 
Ingvar Oscarsson, Magnus Nimvall och Bo Löfgren 2ggr. LM av-
slutade sedan kvällen med att påminna om det kommande årsmö-
tet den 22 januari och önskade bröderna välkomna dit.      

Referent & Fotograf Jan-Eric Carlsson

Kvällens reci-
piender fr.v. Peter 
Brenander, Arne 
Erlandsson, LM 
Johan Brundin, 
Lars-Gunnar 
Johansson, Jörgen 
Gustafsson, Tomas 
Ekstam

behjälplig med en skål för vår loge. Vår broder tillika OL Bo Löf-
gren tolkade bondepraktikan med väder för 2018, ja vi får väl se 
om det kommer att stämma.Våra jubilarer, Günter Müller och Pe-
ter Wahlman förärades blommor och till Peter även standar.Mäs-
tarbordets blommor fördelades till Sven Berg och Krister Holm. 
Kvällens lotteri som bestod av lådor med juldelikatesser, vinnare 
blev Bo Löfgren, Stanley Modig, Göran Bredhammar och M Jo-
han Brundin. Blomsterbukettens vinnare blev Peter Mjösberg.

Referent & Fotograf Christer Bricer

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad        
Datum: Fredagen den 24 november 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 53
Recipiender: Bent Bach Holst, Emil Isaksson, Thomas Karlsson, 
Öyvind Pedersen, Nils Rydén, Jan Sergo        
Gäster: M Peter B Arvidsson, Rune Ohlsson 33 Danheim

  Mjölner Eslöv18

Stående fr. vänster Bo 
Olsson, Jan Sergo, Nils 
Rydén, Thomas Karls-

son, Sven-Eric Nilsson. 
Sittande fr. Vänster Emil 

Isaksson, Bent Bach Holst, 
M Sten Svensson och 

Öyvind Pedersen

Tänk att slutet av novem-
ber kan vara så vindstilla 
och skönt och utan den eländiga snön. En härlig inramning till 
många bröders samling inför ännu en kväll i skön gemenskap. 
Det finns hopp!! Mästaren förde logen och våra sex recipiender 
delgavs vår Ordens lära om hoppets betydelse. Budbärarna Sven 
Hermansson, Hans-Erik Månsson och Benny Wiklund gjorde ett 
värdigt intryck. Brödramåltiden bjöd på ett riktigt Skånskt gåsa-
gille. Inget saknades och bröderna lät sig väl smaka den läckra 
undfägnaden. Kan det bli bättre? Talet till Orden hölls av M Sten 
med en fördjupning av Bifrostbågens betydelse i gudasagan. Mäs-
taren talade också till recipienderna och erinrade uttömmande om 
Ordens organisation, konstitution, lagar och förordningar. Br Nils 
Rydén talade för recipienderna och utvecklade sina tankar om 
hoppet. Sk Leif Bengtsson berättade att kollekten gav hela 823 
kronor till logekassan. 
Kvällens två blomsterbuketter tilldelades Mu Bengt Nilsson, som 
genomgått en höftledsoperation och Br Benny Wiklund, som 
kämpat med tidens gissel. Prostatan. Rikstingslotteriet vanns av 
M Sten och övriga lotterivinster hade en strykande åtgång. Det 
verkar som om det inte är vinsten i sig, som har betydelse, utan 
just det faktum att man vunnit. Kvällens sista hopp är att vi ses 
igen redan den 15 december i Grad I och för att intaga årets jul-
bord. Lev väl mina bröder tills vi ses igen.

Referent Roland Carlström. Fotograf Johny Johansson

    Faktaruta
Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 26 januari 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 56
Recipiender: Leif Andersson, Håkan Flensburg, Lars-Göran 
Hersgren, Niklas Jardemark
Gäster: M Mats Ahrling 23 Forsete, ExM Bengt Widén 23 Forsete

Det är ingen rolig tid nu. Mörkt, grått, blåsigt och kallt. Det är tur, 
att vi har Bifrostorden, som välkomnar oss i varm gemenskap. 
Det var många bröder, som sökt sig till kapitelsalens värman-
de ljus. Som grädde på moset väntade 16 Bröder av lägre grad 
i samlingsrummet tillsammans med vår logevärd Robert Olsson. 
Kapitlet genomfördes med sedvanlig stil och lugn värdighet och 
recipienderna mottog Trohetens kloka tankar och insignier. Två 
jubilarer såg dagens ljus för ett antal decennier sedan. Sven-Åke 
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Ståhl har nu blivit 75 år och Jörgen Cefa har nu uppnått de 60 
åren. Båda fick fina blommor och brödernas hyllning. Mindre 
trevligt var budskapet, att broder Lars-Erik Gullberg lämnat vår 
krets. Parentation hålles på årsdagen i maj, då hans länk infogas 
i minnesboken. En annan broder vårdas på Lunds lasarett för ti-
dens gissel och Logens Curator Sven-Eric Nilsson håller kontakt. 
Broder ExM Bengt Widén talade till Orden på ett förnämligt sätt 
och med glimten i ögat. M Sten Svensson talade till recipienderna 
och länkade samman grundlogernas fem grader med inslag från 
Eddans digra värld. För recipienderna talade Broder Leif Anders-
son och uttryckte känslor av både gemenskap och glädje. Sk Leif 
Bengtsson redovisade 696 kronor och en lott från kvällens insam-
ling. Kvällens föredragare var broder Kenneth Malmström, som 
visade bilder och berättade om en rundresa i Karibien. Det var 
väldigt lärorikt och lockade tankarna till kommande resmål. Efter 
sedvanligt lotteri tågade bröderna iväg mot hemmets härd med 
Trofast sinne.

Referent Roland Carlström

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad 
Datum: Fredagen 15 december 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 50
Recipiender/Fadder: Lennart Roth/Johny Johansson, Mats 
Nilsson/Rolf Jakobsson, Kenneth Nimåker/Glenn Danielsson
Gäster: SLM Ulf Jaremo Gotheim, Mästare Mats Ahrling 23 
Forsete, Peter Sandgren 33 Danheim och Thomas Ralfsson 31 
Rimfaxe

En dryg vecka innan julafton var det äntligen dags för årets bästa 
julbord med det bästa tänkbara sällskap. Till vår glädje gästandes 
logen av fyra bröder som självklart välkomnades broderligt till den-
na afton. En afton som präglades av vänskap och Mjölners historia 
utan att förglömma den stämningsfulla ritus i Frihetens Grad då tre 
nya bröder tog steget in i vårt brödraskap. När ritus avverkats stod 
en buss väntande för att transportera oss till restaurangen vi kvällen 
till ära abonnerat. Där blev vi överraskade av ett luciatåg. Ulrika 
Nero Simonsson numera lärare på Eslövs musikhögskola tog med 
sig 14 elever. Luciasångerna framfördes på gammalsvenska med 
professionellt inslag av kanonsång. Detta var hennes sätt att tacka 
oss i Mjölner för stipendiet hon erhöll 1998 som lovande musikant. 
Ett skånskt talesätt är –” Go mad å möen mad å mad i rättan ti” och 
nu var det precis så, inget saknades på julbordet. Under Brödramål-
tiden höll SLM Ulf Jaremo talet till Orden. I detta tal tackade han 
Orden och alla Bröder för en underbar resa med fina och att mycket 
mer är att vänta, den resan började hos oss i Mjölner. Mästare Sten 
Svensson förkunnade att vår insamling för kvällen blev 2 575 kr 
och att denna summa kommer skänkas även detta år till Tjejjour-
en (pristagare av jämställdhetspriset 2017). Må vår Orden stadigt 
tillväxa och förkovras heter det i vår ritus. Med detta sagt avslutas 
detta referat, med att berätta om att Mjölners historia och framtid 
förenades genom att broder Bengt Nimåker, tillika en av stiftarna 
till Mjölner, fick sätta kavajnålen på en av de högtidligen upptagna 
Bröder i Frihetens Grad, dennes son.

Referent Glenn Danielsson. 
Fotograf Jacob Ljungstedt

Övre raden: Mästare Mats 
Ahrling 23 Forsete, Mästare Sten 
Svensson 18 Mjölner, SLM Ulf 
Jaremo. Nedre raden: Kenneth 
Nimåker, Mats Nilsson och 
Lennart Roth

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Onsdagen den 17 januari 2017
Antal besökare inkl. recipiend: 21
Recipiend: Lars-Gunnar Eriksson

  Gagnrad Borlänge19

Rec Lars-Gunnar 
Eriksson flankerad 
av sin fadder/son 
Mattias Hemgren 
och Tjg M Ingemar 
Grufman

När Logens Mäs-
tare Allan Löwen-
hamn njuter av var-
ma vindar och silar 

solvarm sand mellan tårna, får vi övriga Gagnradsbröder nöja oss 
med ishavsvindar och yrsnö innanför kragen. Vi har däremot nå-
got som han saknar nämligen värmen och gemenskapen inom lo-
gen. Logen besöktes av bröder från Avesta i söder till Sveg i norr. 
Tjg M Ingemar Grufman genomförde förtjänstfullt en mycket 
stämningsfull gradgivning och tog upp broder Lars-Gunnar Eriks-
son till Vänskapens Grad. Det kan nämnas att broder Lars-Gunnar 
har sin son som fadder. Denna kväll saknade vi inte enbart vår 
Mästare utan även vår servitris. Vi fick därför hjälpas åt att duka 
fram den smakliga brödramåltiden som buffé och i sann vänskap-
lig anda diska och städa efter oss. Tjg M tackade i sitt tal alla 
tjänstgörande bröder för hjälpen. I sitt tacktal framhöll kvällens 
recipiend att han från första stund känt vänskap inom logen och 
att han ser fram emot sin fortsatta vandring. I lotteriet gick två 
vinster till kvällens Tjg M och för ovanlighetens skull ingen vinst 
till bröderna från Avesta.

Referent & Fotograf Åke Danielsson

    Faktaruta
Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 19 januari 2018
Antal besökande inkl. recipiender: 32
Recipiender: Lars-Ingvar Nilsson, Björn Larsson

  Vesthav Göteborg20

Årets första Logesammankomst 2018 i januari var som sig bör 
en vintrig kväll med lite snö och is som gjorde trappor och trot-
toarer hala. Efter en längre tids saknad av logen dök vår tidigare 
Skattmästare Thomas Hassléus upp till mångas glädje. Tog en 
stund innan han kändes igen, nu med ett rejält helskägg. Även 
denna afton gästades vi av vår gamle mästare Sture Alard. Gläd-
jande många bröder till denna Grad V kom på besök, trots att de 
inte kunde vara med i kapitelsalen under gradgivning och valt att 
komma in i gemenskapen till måltiden. Dessa bröder fick säll-
skap och information av Ordens Marskalk Hans Wallberg under 
väntan i kajutan till middagen. Det blev en fin gradgivning där 
recipienderna invigdes i Trohetens Grad. Under Logen i kapitel-
salen tilldelades vår tidigare Sk Thomas Hassléus ett standar efter 
att ha fyllt 60 år. Det blev en snabb nedplockning av attributen i 
kapitelsalen under styrning av I Einar Nagel. I hade tyvärr brutit 

benet före jul men kunde nu sitta lugnt på sin rullator och styra oss 
virriga bröder att plocka ihop och in i förrådet på rätt plats. Vid 
brödramåltiden var stämningen på topp och det sjöngs ovanligt 
bra i visorna. Tror att det beror på vår skönsjungande OM Hans 
Wallberg, som tar ton och får oss i rätt rytm. Talet till Orden och 
recipienderna hölls av M Rolf Hackzell. Speciellt var, som han 
uttryckte det, att det nu var sista gången att få hålla talet som M 
till recipiender. Första talet hölls av hölls av OM som tackade Rolf 
Hackzell för sina 7 år som M och informerade att han var den 
som efterträdde när Hans Wallberg lämnade som M. Tillträdande 
M Jakob Sjöling blir 9:e i 20 Vesthav och önskades lycka till i 
sin nya roll efter att ha varit FSM under 2017. Jakob kommer 
att kallas till M utbildning under året och nu i mars kommer alla 
mästare att träffas i Södertälje för utvecklingssamtal om Orden 
bl.a. Nästa talare Peter Lövgren berättade om ett nyligen tragiskt 
besked han fått om en kompis som plötsligt ryktes bort efter en 
innebandyträning. Han hade tvekat om han skulle besöka logen 
denna kväll men tagit beslutet och Peter sa att det kändes helt rätt 
att träffa oss alla och dela den fina gemenskap vi har som en tröst i 
sorgen. Budskapet i talet var, att inte vänta med saker utan gör det, 
för det kan strax vara försent. Tack Peter för vad du delade med 
dig. Tacktalet för recipienderna hölls av Björn Larsson. L G Jo-
hansson framförde en hälsning från Folke Brandin som vi inte sett 
på länge i logen. Mästarbordets blommor tilldelades tillträdande 
M Jakob Sjöling, och det tyckte vi alla var absolut bästa tänkbara 
val. Lotteriet denna afton bjöd inte på några större överraskningar. 
Högsta vinsten gick till Bruce Macgregor ”som vanligt” trots att 
han bytte alla lotterna med bordsgrannen. Det måste ligga i gener-
na att denna dryck, gjord i Skottland, hittar hem till den som har 
blodsbanden. Hur skall man annars förklara saken?

Referent Morgan Carlsson

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad 
Datum: Fredagen den 24 november 2017 
Antal besökare inkl. recipiender: 21 
Recipiender: Mickael Andersson, Erik Olsson

  Midgård Linköping21

Dagens recipiender 
Erik Olsson, Mickel 
Andersson med M 
Christer Schmiedt

M Christer Schmiedt 
förde logen under 
gradgivningen och 
brödramåltiden. MU 
Peter Alvhed ordna-
de med det som är 
där i mellan, snaps-

visor blev det två stycken. Talet till Orden hölls av ExM Hans 
Fredriksson. Tal från recipienderna hölls av Mickael Andersson, 
bra tal trotts att Mästaren hade tagit alla godbitar som kan sam-
mankopplas till Hoppets grad. Under rubriken ”Broder berättar” 
delade broder Claes Almén med sig om sin uppväxt i Småland 
mm och hur han kom med i Bifrostorden. Mästarbordets blom-
mor blev tillägnad Christer Tyrén som kommit tillbaka efter en 
tids sjukdom med rehabilitering. Tack för en trevlig afton i höst-
mörkret.

Referent & Fotograf Peter Alvhed

    Faktaruta
Loge utan reception
Datum: Fredagen den 26 januari 2018
Antal besökare: 23

Två bröder var kallade till grad V men kunde tyvärr inte närvara. 
Då fick vi istället hålla en Loge utan reception. Om det inte sker 
för ofta så är det en trevlig ritus med mycket fina ord om livet och 
vänskap. Vår mästare Christer Schmiedt med hjälp av tjänstgö-
rande bröder gjorde en bra insats. Till lotteriet hade Stig Granath 
tagit med några lampor som skänktes till lotteriet för att lysa upp 
vintermörkret. Owe Svensson höll talet till Orden där han tog upp 

den fina vänskap och broderskap 
som finns inom vår orden. 

Bo Petterson håller talet ”Broder 
berättar”

Under punkten ”broder berättar” 
där Bo Pettersson delade med sig 
av sina minnen och sitt yrkesliv 
med bland annat ansvarig vid om-
läggning till högertrafik och ett 
stort engagemang i Linköpings 
simsällskap. Mästarbordets blom-

mor överlämnades till Stig Granath som tack för att han alltid stäl-
ler upp om det behövs. Efter tal och brödramåltid så rundade vi av 

kvällen, med kaffe och 
avec i fåtöljerna i nedre 
hallen.

Referent Peter Alvhed. 
Fotograf Owe 

Svensson

Mästarebordets blom-
mor överlämnades till 
broder Stig Granath

Fortsättning på sidan 26

    Faktaruta
Grad V: Trohetens Grad
Datum: Tisdagen den 28 november 2017
Antal besökande inkl. recipiender: 29
Recipiend: Tomas Algotsson, Jan-Åke Petersson 27 Odinsal. 
Carl-Anders Nilsson, Nils-Olof Wadelius 22 Righeim
Gäster: Matte Bergqvist, Benny Högling, Robert Mattsson 27 
Odinsal

  Righeim Gävle22

Dagens recipiender Jan-Åke 
Petersson, Tomas Algotsson, 

Carl-Anders Nilsson och Nils-
Olof 

Wadelius
Vid detta logemöte hade vi åter 
glädjen att välkomna besökan-
de och recipiender från Odinsal. 
M Daniel förde oss genom en fin 
gradgivning som blev mycket uppskattad. Datum för mötet hade 
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Sola i Kalsta
Nu ha ho längta ätter oss ända sänna 1967 för å få se oss igen. 
Men nu står vi här, å ho står där ve stasshotelle mä sol i 
blicken och arma i vädre te hälsning. Välkommen te Kal-
sta igen på Riksting, å denna gång även Riksmöte säjer 
ho. 
Och ja ska göre va ja kan för att Ni ska få dä trevlitt här 
unner di här dagera. 
Sola i Karlstad, och det visste Ni kanske redan, hon hette 
egentligen Eva-Lisa Holtz och var servitris på ett värdshus 
här i staden på 1700-talet. Det var hennes glada och soliga 
humör, och inte antalet soltimmar i staden, som gav henne 
detta smeknamn som sedan övertogs av staden. Det är svårt 
att låta bli att fråga sig vad staden hade kallats om hon varit 
en riktig ”surpuppa”.
Staden Karlstad har nära till vatten genom att Klarälven de-
lar upp sig i flera flöden innan den rinner ut i Vänern. Detta 
ger också goda möjligheter att ta sig en skärgårdstur, fiska, 
paddla kanot, åka vattenskidor eller rent av ta sig ett dopp 
mitt i stan.
Värmland har länge ansetts vara författarnas och diktarnas 
landskap. En av de mest uppskattade är Gustaf Fröding 
som är född den 22 augusti 1860 på Alsters Herrgård som i 
dag är minnesgård över honom. Han väckte stor uppmärk-
samhet med sina ibland ganska 
vågade dikter. ”En morgondröm” 
ansågs så frispråkig att justitie-
kanslern väckte åtal för sedlig-
hetsbrott. Han slapp dock att sitta 
i fängelse för dikten utan släpp-
tes fri efter ett par timmars över-
läggning med juryn. Men han har 
skrivit många andra härliga och 
underfundiga dikter och i stort 
sett alla på dialekt. Redan från 
vår skoltid minns väl de flesta av 
oss dikter som ”Jan-Ersa och Per 
Persa” och ”Dumt Folk”. Den 
senare med den roliga och dialek-
tala strofen ”Å i åa ä e ö”. Man 
kan lära sig mera om Fröding på 
Alsters Herrgård som har regel-
bundna visningar.

Selma Lagerlöf är en mycket känd värmländsk författarinna 
som levde i Östra Ämtervik. Man kan nog gott påstå att hon 
under sin livstid och alltjämt kan betecknas som en riktig 
superkändis. Hon har skrivit väldigt många böcker där hon 
skildrar livet om både förmöget och fattigt folk här i värm-
ladstrakten. Hon har bl.a. skrivit ”Gösta Berlings Saga”, 
”En Herrgårdssägen” och ”Nils Holgerssons underbara 
resa” för att nämna några.
Hon var den första kvinnan och svensk som fick Nobelpriset 
i litteratur och hon var dessutom den första kvinnan i Svens-
ka Akademin. Selma producerade också skrädmjöl som är 
ett mjöl gjort på rostad havre. I Mårbackas café bakas det än 

i dag flera bakverk på skrädmjöl. Och apropå Gösta Berlings 
saga så finns det ju flera här i Värmland som man på olika 
sätt kan kategorisera som just sagoberättare. En av dem är 
Wermlandsoperan som genom sina fantastiska musikaliska 
föreställningar förmedlar sina berättelser till en entusias-
tisk publik. Den har blivit mycket känd och uppskattad och 
Karlstad är den enda kommun utanför storstäderna som har 
en egen opera.

Från detta är steget inte långt till den s.k. Berättarladan i 
Sunne där Västanå Teater uträttar kulturella stordåd genom 
att med hjälp av musik sång och dans levandegöra litteratur.
Ofta har det rört sig om Selma Lagerlöfs böcker, till exempel: 
”Charlotte Lövensköld”, ”Gösta Berlings saga”, Herr Ar-
nes penningar m.fl. Genom sin blandade konstform och ak-
törernas inlevelse på den stora scenen och med en musik som 
verkligen kan förmedla olika stämningar är föreställningarna 
mycket engagerande och medryckande.
Är man här i Karlstad måste man bara unna sig ett besök hos 
Lars Lerin. Den välkände konstnären har sedan en tid till-
baka ”lagt beslag” på det tidigare danspalatset Sandgrund. 
Där täcks numera väggarna med konst i stället för forna tiders 
panelhönor, som någon så fyndigt uttryckt det. Sandgrund är 
centralt beläget alldeles intill hotellet Scandic Winn och pro-
menadstråket efter Klarälven.

Alldeles i närheten av konstsalongen 
Sandgrund ligger Värmlands Museum 
som är ett aktivt museum med många 
olika slags utställningar på sitt årspro-
gram. Under 2017 har det bl.a. varit en 
utställning om samlare och en utställ-
ning om Martin Luther med anledning 
av 500-årsminnet av reformationens 
begynnelse. Museet har alltid något in-
tressant på gång och dess restaurang har 
fått många lovord för den goda maten. 

Inger och Lasse Sandberg, Zarah 
Leander, Bengt Berg, Nils Ferlin, 
Ulf Malmros, Sven-Ingvars med 
Sven-Erik Magnusson och Ingvar 
Karlsson i spetsen, Karin & Mark 
Broos, Gunnar Ehne, Monica Zetter-
lund, Lasse Anrell, Christer Sjögren, 

Ann-Louise Skoglund, Kjell-Åke i Myra, Rolf Alsing, Es-
saias Tegnér, Stefan Holm, Bengt Alsterlind, Göran Tun-
ström, Patrik Bodén, Mia Skäringer,  Svennis,  Maja och 
Gustaf Fjæstad, Adam Alsing, Carolina Nolin, Stig Berg, 
Marja i Myrom, Tage Erlander, Erik Gustaf Geijer, Bos-
se Parnevik och otaliga andra som burit - och bär - den 
värmländska kulturens särprägel vidare. Oräkneliga värm-
länningar har genom tiderna, och kommer så framgent, att 
göra sitt yttersta för att förgylla andras tillvaro med skönhet, 
insikt, underfundighet, spänning och ibland rent av non-
sens! Såväl inom som utom landskapet…
Visste du att Buzz Aldrin har sina rötter i Värmland? 
The sky is not the limit!

Logen 14 Solheim då och nu
Logen 14 Solheim instiftades 31 oktober 1958. Initiativtagare var 
Gunnar Beckert och Lennart Alm samt några likasinnade kam-
rater som startade uppbyggnadsarbetet. Invigningen förlades till 
Stadshotellets vackra spegelsal! Alla 13 av Sveriges loger var re-
presenterade och Solheim hade vid starten 26 bröder. 

När vi så hade vårt första och hittills enda Riksting 1967 var vi 
ca 75 bröder. Tyvärr började medlemsantalet sjunka i mitten på 
sjuttiotalet, och när vi gick in i åttiotalet återstod bara en handfull 
bröder. Att vi ändå får uppleva 60 år som loge kan vi tacka vår 
fadderloge 9 Carolus för, som tillsammans med några bröder från 
Karlstad med Knut Larsson i spetsen bestämde sig för att göra en 
nystart. ”Sjunde himlen” på hotell Savoy blev vår nya hemvist. 
Efter en period med olika ordenslokaler återvände vi så småning-
om till Savoy. Hade vi inte för 20 år sedan lyckats komma tillbaka 
till ”Sjunde Himlen” så vet vi inte hur det gått, och när vi 2014 
fick möjlighet att hyra in oss hos Odd Fellow var valet lätt. Nu har 
vi fina ändamålsenliga lokaler, kanske lite stora men det finns att 
växa i om man säger så. 
När vi fyllde 50 år var vi drygt 50 bröder och nu när vi fyller 60 
har vi blivit drygt 60! Det är väl ingen tvekan om vad vi har för 
mål när vi blir 70 år! Det tog 51 år men nu är så Rikstinget åter i 
Karlstad. Väl mött!

Rolf Johansson ExMästare

Bilden, som är något beskuren, är från 14 Solheims invigning 
1958 och visar OSM Hjalmar Malmström, LM Agne Haeger och 
OSSM Otto Grimlund

Karlstad och logen 14 Solheim – En presentation Foto: Sjöberg Bildbyrå

Foto: Lars Sjöberg, Wermlands Museum

Till sist en tänkvärd dikt av Gustaf Fröding: 

Du kanske är en ung poet,
Med slika herrars dristighet,

Du väntar på att bli lagerhöljd,
Men blir i stället översköljd,
Med skurar av kritikens etter,

Håll dock god min och säg: ”Dä kvetter!”

Lennart Nyqvist Referent

Foto: Daniel Dahlgren/Karlstad CCC

Foto: Evelina Axelsson

Foto: Evelina Axelsson
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Fortsättning från sidan 23

framflyttats för att ge vår matleverantör möjlighet att servera oss 
julbord. Detta efter önskemål från flera bröder. Maten hade stryk-
ande åtgång och många fat gapade tomma efteråt. Vid årets sista 
möte brukar vinstbordet innehålla en extra vinst i form av säsong-
ens malt. Dragningen är extra raffinerad och denna gång gick vin-
sten söderut. En trevlig logekväll som borde ha lockat flera av 
våra egna bröder.

Referent Jan Källberg. Fotograf Daniel Holmgren

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad och Mästarinstallation
Datum: Tisdagen den 23 januari 2018
Antal besökande inkl. recipiend: 37
Recipiend/Fadder: Per Källström/Hans-Erik Söderström
Gäster: OSM Patrick G Lundeberg, SLM Tomas Lindqvist Tirfing, 
M Thomas Andersson och Lars Andersson 27 Odinsal

Vid årets första logemöte hade vi glädjen att få inviga en ny bro-
der i vår loge. Det kändes lite ovant men gradgivningen gick bra. 
Vi hade ju flera par vakande ögon på oss denna kväll. Fadderbrev 
utdelades till Hans-Erik Söderström som även framförde logens 
och brödernas tack till avgående Mästaren Daniel Holmgren för 
hans arbete under de gångna åren. Kjell Östlund uppvaktades för 
fyllda 70 år. OSM Patrick G Lundeberg installerade Hans-Erik 
Söderström som ny Mästare i logen. Mästaren utnämnde och in-
stallerade de nya biträdande bröderna i sina ämbeten. OSM höll 
talet till Orden. Dagens recipiend framförde sitt tack för den er-
hållna graden. Efter en god måltid företogs lotteridragning. Denna 
gång utan vinst till undertecknad.

Referent Jan Källberg. 
Fotograf 

Thomas Andersson

Stående OSM Patrick 
Lundeberg, sittan-
de från vänster M 
Hans-Erik Söderström, 
dagens Recipiend Per 
Källström och ExM 

    Faktaruta
Grad V: Trohetens Grad
Datum: Onsdagen den 24 januari 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 35
Recipiender: Daniel Juvin, Bo Juvin, Joakim Devilde, Peter 
Larsson
Gäster: OSSM Thommy Brännström, IOEM Tore Persson. Valde 
Andersson, Bengt Eliasson, Gert Nordahl från 31 Rimfaxe

  Forsete Malmö23

Bakre raden fr v: M Mats 
Ahrling, ExM Mats Hyl-
tén. Främre raden fr v: 
Daniel Juvin, Bo Juvin, 

Joakim Devilde, Peter 
Larsson

Den här onsdagen var vi 
samlade för att ge Tro-
hetens Grad. Och vi vet 
ju alla vad det brukar 
innebära. Tillfälliga inhoppare på flera tjänster. En av inhoppar-
na, Mats Hyltén, fick axla tjänsten som ASM vilket han skötte 
bra. Han är numera Forsetebroder efter sin överflyttning från 18 
Mjölner. Du är hjärtligen välkommen i vår vänkrets Mats. Trots 
alla tillfälliga inhopp på olika tjänster flöt kapitlet på riktigt bra. 
Dagens recipiender fick sina nya gradband, och därmed också 
sin sista grad i grundlogen. Mästare Mats hälsade broder Bengt 
Fernerud välkommen tillbaks efter en tids sjukdom. M påminde 
också om grad VI i Jönköping den 3 februari, samt vårt årsmöte 
den 7 februari. Bengt Widén framförde en hälsning från Lennart 
Lundberg, som inte hade möjlighet att närvara idag. Vid den ef-
terföljande måltiden höll M Mats Ahrling talet till Orden, där han 
bland annat berättade att han ser ljust på logens framtid. Vi har 
flera presumtiva bröder som önskar inträde i vår krets. Talet till 
recipienderna hölls av Bengt Widén, som berättade lite om reg-
lerna för befordran inom Storlogen. Recipiendernas tal hölls av 
Peter Larsson som tackade för graden, och ser redan fram emot 
att få erhålla grad VI. Bengt Eliasson från 31 Rimfaxe passade på 
att göra lite reklam för de båtturer hans bröder brukar företa sig 
över sundet till Helsingör. Forsetebröderna är givetvis välkomna 
att delta. Inbjudan kommer. Bengt tackade också för det varma 
mottagandet. Peter Faleborn berättade att hans son Fredrik, som 
vi fått följa under några år, nu fyllt 30 år. Peter är mycket tack-
sam för de insatser som gjort från samhällets sida gällande hans 
sjuka son. Sverige är ett fantastiskt land. Peter berättade också 
om en mycket känd trendanalytiker, Li Edelkoort, och en artikel i 
Veckans Affärer om henne. Skattmästaren meddelade att kvällens 
insamling gav 550 kronor. Mästarbordets blommor delades ut till 
Forsetes nya broder Mats Hyltén, som dessutom är Bifrosttidning-
ens redaktör. Referent & Fotograf Rolf Magnusson

    Faktaruta
Loge utan reception
Datum: Fredagen den 1 december 2017
Antal besökande inkl. recipiender: 48
Gäster: M Sten Svensson, Glenn Danielsson, Rolf Johansson, 
Lars-Göran Jönsson, Thomas Karlsson samtliga från 18 Mjölner, 
M Bo Andersén, Torgny Hultqvist, Lennart Julin, Thomas Ralfsson 
samtliga från 31 Rimfaxe

Från vänster M Sten Svens-
son, M Mats Ahrling, M Bo 
Andersén

Denna afton var det åter dags 
för det så populära julbordet, 
tänk vad snabbt ett år går. En 
kväll som denna är stämningen 

alltid lite extra hög, Munskänken Stefan Larsson fick verkligen 
fart på ruljangsen, bröder hjälpte till med utskänkningen så ingen 
skulle bli utan dryck. Gäster kom från våra skånska loger Helsing-
borg och Eslöv. Glädjande var också att det kom tre presumtiva 
bröder som vi hoppas ansluter sig till 23 Forsete. Efter en lugn och 
givande stund i kapitelsalen, drog vi oss vidare till matsalen och 
det dignande julbordet. Alla högg in på läckerheterna och skölj-
de ner det med lite god dryck. Talet till Orden hölls av M Mats 
Ahrling, där han åter poängterade vikten av att besöka varandras 
loger. Det är inspirerande att träffa bröder från andra loger inom 
Bifrostordern. Insamlingen till logen denna kväll 
gav 761 Kr. Efter kaffe med tillbehör och en ny variant av lotteri 
50/50, började bröderna att dra sig hemåt. 

Referent & Fotograf Conny Magnusson

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 8 december 2017
Antal Besökare inkl. recipiender: 31
Recipiender: Mattias Lindberg, Karl Sandstedt, Bojan Milojevic, 
Ilias Kolovos

  Gungner Borås24

Bakre rad: Johan Lind-
berg, Anders Svennings-
son, Joakim Lindberg, 
Fredric Björk. Främre ra-
den: Karl Sandstedt, Bojan 
Milojevic, Ilias Kolovos, 
Mattias Lindberg.

Årets sista gradgivning 
gick i hoppets gröna färg, 
där fyra bröder var kallade 

för uppgradering till Grad IV. M Anders Svenningsson genom-
förde kvällens ritus tillsamman med tjänstgörande bröder på ett 
elegant sätt. Mästaren kallade fram broder Johan Furuskog för att 
hyllas, då han har upptagits i Grad IX Vishetens Grad i Storlogen 
Tirfing. Efter uttåget från Kapitelsalen gratulerades recipiender-
na till sin nya grad av övriga bröder. Sedan var det dags att inta 
matsalen för brödramåltiden som dagen till ära bestod av julbord 
med dryck. Mästaren höll tal till Orden och recipienderna. Re-
cipiendernas tal hölls av Mattias Lindberg. Mästarbordets blom-
mor tilldelades Nils-Erik Karlsson. 
Under middagen fick vi besök av 
Borås Stads Lucia med tärnor som 
stämningsfullt underhöll oss med 
sång och musik. Middagen avlu-
tades med kaffe och kaka där MU 
höll dragning av dagens lotteri, i 
trevlig gemenskap.

Referent Nils-Erik Karlsson. 
Fotograf Gert Johansson

Johan Furuskog

    Faktaruta
Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 12 januari 2018
Antal besökare inkl. recipiend: 32
Recipiend: Tommy Andersson

Kvällens recipiend Tommy 
Andersson och M Anders 

Svenningsson

I kväll var det första grad-
givningen på det nya året. En 
broder var kallad att recipiera 
i Trohetens Grad. YL kall-
lade oss bröder till att inta 
sina platser i kapitelsalen. M 
Anders Svenningsson med 

tjänstgörande bröder genomförde kapitlet på ett utmärkt sätt. Ef-
ter genomfört kapitel lotsades dagens recipiend ut till förrummet, 
där övriga bröder nu fick tillfälle att gratulera honom till den nya 
graden. Efter lite mingel i vår bar som våra Mu sköter med bra-
vur, intog vi matsalen för brödramåltiden. M höll talet till vår Or-
den. Recipiendtalet tal hölls av Tommy Andersson. Mästarbordets 
blommor tilldelades till br Gert Johansson för sina insatser som 
ersättare på i princip alla poster i logen. Måltiden avslutades med 
kaffe och kaka, tillsammans med dragningen av vårt lotteri. Kväll-
en avlutades med trevlig gemenskap i vår bar avdelning.   

Referent & Fotograf Nils-Erik Karlsson

    Faktaruta
Grad V: Trohetens Grad
Datum: Torsdagen den 30 november 2017
Antal besökare inklusive. recipiender: 35
Recipiender: Åke Lundgren, Ted Rönn
Gäster: ExM Torsten Östlid 3 Aroshus, Jan-Erik Eriksson 34 
Linneus

  Alvheim Eskilstuna25

Ikväll var det årets sista gradgivning, det var Trohetens Grad 
som skulle genomföras. Två Bröder var kallade från Hoppets 
Grad som skulle fortsätta sin vandring. Deras sista gradgivning 
i grundlogen, för deras nästa kommer att genomföras i storlogen 
Tirfings regi.Våran ordinarie Munskänk Ted Rönn fick vara ledig 
ikväll på grund av att han var en av recipienterna. Vår förra Mun-
skänk Berndt Larsson ryckte in och dirigerade med säker hand. 
M Nils-Erik Carlevad påpekade att de sammankomsterna vi har 
utanför själva gradgivningskvällarna är viktiga. Att vi tar med till-
tänkta Bröder så de får en inblick vilka vi är och hur trevligt vi har 
på våra träffar. ExM Stig-Lennart Cederlöf höll talet till recipien-
terna där han förklarade lite om storlogen Tirfing och vilka tid-
punkter de har sina gradgivningar. Tacktalet för recipienterna höll 
Åke Lundgren där han sa att det var en fin gradgivning och att det 
är trevlig att vara på Logemötena. Mästarbordets blommor fick 
vår gäst från Aroshus Torsten Östlid. Han ställer upp och kör en 
Alvheimbroder som bor i Västerås och som har svårt att ta sig hit. 
Det är broderskap som den ska vara. Som grädde på moset så vann 
Torsten även två flaskor vin. Ted Rönn tackade Broder Berndt för 
att han hade hoppat in som ersättare, inte nog med det Berndt 
vann två flaskor whisky också. Reklam för luciafesten framfördes. 
Ännu en gradgivning kan skrivas in i Alvheims historiebok.

Referent Conny 
Halvardsson. 

Fotograf 
Conny Karlsson

Från vänster Ted 
Rönn, M Nils-Eric 
Carlevad och Åke 
Lundgren
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    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 17 november 2017
Antal besökare inklusive. recipiender: 31
Recipiender: Anders Carlsson, Joel Hesselberg, Rune Lindberg, 
Ola Nilsson, Mathias Olsson
Gäster: M Kent Andersson 5 Åsagård, Lars-Eric Olsson 28 
Gondler

  Vanadis Karlskrona26

Främre raden Anders 
Carlsson, Rune Lind-
berg, Mathias Olsson, 
Joel Hesselberg, Ola 
Nilsson. Bakre raden 
Lars-Eric Olsson 
framför son och 
broder, flankerad av M 
Jens Östling t.h. och 
Kent Andersson t.v. 

Att såhär i höstrusket, 
efter en intensiv vecka, 
hasta till logelokalen, 
komma in genom dör-

ren, hälsas välkommen av en logebroder och hänga av sig ytterklä-
derna. Att då stanna upp, se sig om och höra sorlet, känna värmen, 
möta alla igenkännande blickar från bröderna. Kan aftonen börja 
bättre? Naturligtvis inte. Mingelstunden innan kapitlet är popu-
lär för de som har möjlighet att komma lite tidigt. Vad har hänt? 
Hur gick det? Har du hört? Ja diskussionsämnena blir många. Så 
påkallar Yttre Ledsagaren brödernas uppmärksamhet. Kapitelsa-
len står dukad för Hoppets Grad. Välkomna! Gäster från logerna 
Åsagård och Gondler hälsades välkomna. Mästaren med de biträ-
dande bröderna genomförde ett kapitel, som på ett mycket högtid-
ligt sätt förmedlade gradens innehåll för de närvarande.  Fem av 
logens bröder prövades och befanns värdiga att hädanefter bära 
hoppets insignier. Mästaren och alla Vanadis tjänstemän ska ha en 
eloge för det fina sätt våra kapitel genomförs. Vid brödramåltiden, 
vackert dukat bord med tända kandelabrar, löpare och servetter i 
gradens färg, välkomnade Munskänken Tommy Johansson hög-
tidligt till brödernas samkväm. Broder Patrik Cederholm höll ta-
let till Orden. Han formulerade på ett bra sätt Bifrostordens vilja 
och förmåga att förena olikheter och att se mänskliga värden i ett 
större och bredare perspektiv.  Mästare Jens höll själv talet till lo-
gen och dagens recipiender. Jens hade googlat på ordet ”det stora 
hoppet” och sökt vägledning i ordlistan. Hans sammanfattning till 
bröderna och dagens recipiender blev väldigt träffande. Hopp är 
ett positivt värdeord som kan kopplas till förväntningar. Mathi-
as Olsson framförde de fem recipiendernas tack för ett högtidligt 
och strålande kapitel, en fin och god måltid. Mathias reflekterade 
också över logens synbara förmåga, läs bröderna som enskilda 
individer och tillsammans, möjlighet att hjälpa en enskild broder 
från dunkla stunder till ljusare. Vid de fria talen tackade Åsagårds 
Mästare Kent Andersson för på det generösa och välkomnande 
sätt som logen tar hand om honom, då han besöker Karlskrona. 
Han gjorde också reklam för den egna logen och då särskilt stun-
dande luciaaktivitet (hälsa Ulli!). Broder Lars-Eric Ohlsson från 
Gondler instämde i tidigare talare när det gäller omhändertagan-
det av gäster. Lars-Eric var också imponerad av kapitlet och han 
uttryckte sig lyriskt över hur Talare Peter Pettersson förmedlat sin 

del i ritus. Slutligen påkallade Skattmästaren Stefan Södergren 
brödernas uppmärksamhet genom att ljudligt slå näven i bordet 
följt av orden ”maten var helt perfekt”. Vidare att logen i och med 
dagens insamling kan bidra med 2 000 kronor till Cancerfonden. 
Skrivare Leif Breidemar fick välförtjänt mästarebordets blommor 
och lotteriföreståndare Ove Rickardsson överlämnade åter en du-
sör till Skattmästare Stefan.

Referent & Fotograf N-G Johnsson

    Faktaruta
Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 19 januari 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 32
Recipiender: Tommy Carlsson, Kurt Friberg, Mats Hultén, Jan 
Preutz 
Gäst: Erik Hallin 33 Danheim

Fr v de recipierade 
bröderna Kurt Fri-
berg, Jan Preutz, Mats 
Hultén och Tommy 
Carlsson framför 
Mästare Jens Östling 
med Mästarebordets 
blommor, som han 
tilldelade broder Klas 
Gustavsson

”Full Rulle” är en 
träffande beskrivning på den stämning som omger de samlade 
bröderna inför aftonens kapitel. Kvällens kampanj, fyra lotter 
för en tjuga gör att de tar slut snabbt, trots att köpbegränsning-
ar införs. Bland priserna finns både buteljer och rökta korvar. 
Lotteriföreståndare Ove Rickardsson gläds över engagemanget. 
Strax manar YL Karl-Oskar Gustavsson till samling för kapitel. 
Av det som hände innanför kapitelsalens dörrar kan rapporteras 
att Mästaren och logens tjänstgörande bröder framförde ritus på 
ett utmärkt sätt, till glädje för besökare och recipierande. Mästa-
ren meddelade att ”änkefru Bachhauber” åter ska bli föremål för 
insamling och han uppmanade också bröderna till kreativitet inför 
kommande årsmöte. 
Vid Brödernas samkväm hade ExM Nils-Gunnar Johnsson fått 
uppdraget att hålla talet till Orden. Talet kan sammanfattas: Det 
som händer, händer i kapitelsalen, det gäller att vara där. I talet 
till logen och dagens recipiender inledde Mästare Jens med att 
citera mindre kända delar som sjungits som ytterligare strofer 
till vår nationalsång. Han beskrev också tillfredsställelsen logen 
kände över de fyra bröder som nu vandrat halvvägs och därmed 
också framgent skulle få tillträde till storlogens visdom. Broder 
Tommy Carlsson gjorde sig till tals för de recipierade bröderna. 
Han beskrev hur kapitlet och receptionen också tydligt knöt ihop 
tidigare grader de fått men också skapat nyfikenhet inför framti-
den. Som sig bör tackade han Munskänk Tommy Johansson för 
utsökt måltid där en burgundisk gryta utgjorde huvudrätten (den 
var himmelsk). Skattmästare Stefan Södergren meddelade att in-
samlingen till änkefrun inbringat en rejäl slant. Mästare Jens utde-
lade Mästarbordets blommor, som plåster på såren till broder Klas 
Gustavsson. Klas som inte varit helt överens med rådande par-
keringsbestämmelser och fått tillrättavisning. Lotteriföreståndare 
Ove Rickardsson tackade Henrik Lirsjö som trogen sponsor till 
lotteri med mera och uppmanade också övriga bröder att försöka 
bistå med vinster.

Referent & Fotograf N-G Johnsson

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad 
Datum: Fredagen den 24 november 2017
Antal besökare inkl recipiender: 60
Recipiend/Fadder: Mikael Morsäter/ Per Hammarling, Daniel 
Norén/Johan Rosén, Göran Thorsell/Lennart Eriksson
Gäster: OK Olavi Ollikainen, IOEM Göran Kimell 4 Valhall, 
M Claes-Göran Hörnqvist 16 Runheim, M Bernt Carlsson 32 
Runrike, M Bengt Hellström 4 Valhall, Hans-Owe Hidlund 4 
Valhall, Stig Axelsson 8 Manheim, Pekka Lindblom 8 Manheim

  Odinsal Uppsala27

Stående från vän-
ster SLM Tomas 
Lindkvist, M Bengt 
Hellström 4 Valhall, 
rec Daniel Norén, M 
Claes-Göran Hörn-
qvist 16 Runheim, 
rec Mikael Morsäter, 
OK Olavi Ollikainen 
4 Valhall, rec Göran 

Thorsell, M Bernt Carlsson 32 Runrike, M Thomas Andersson

Sista logekvällen för året var även i år förlagd på en fredag och 
även i år gästades den av ett stort antal bröder. Med gäster från 
fyra andra loger blev vi 60 bröder, innan vi slutade räkna. Som 
start på kvällen hade Tord Eriksson ordnat med en romprovning. 
Tord hade läst på och sedan valt ut fyra olika romsorter från fyra 
olika länder. Dessa provades av ett stort antal bröder och många 
bröder hängde kvar i provningsrummet efter att provningen offi-
ciellt var slut för att ställa mer djupgående frågor. Med så många 
bröder samlade fick vi även vara lite extra konstruktiva när det 
kom till dukningen av matsalen. För att alla skulle kunna få sitta 
utan att det skulle kännas trångt, och samtidigt kunna njuta av 
både sång och tal, provade vi ett nytt koncept som verkade gå väl 
hem hos både bröder och gäster. Till lotteriet hade Patrik fixat lite 
julkänsla genom att lyxa till det med både glögg och choklad på 
prisbordet som ett komplement till de vanliga priserna.

Referent Ola Jonsson/Johan Johansson
Fotograf Fredrik Jonneryd

    Faktaruta
Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Tisdagen den 30 januari 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 45
Recipiend: Mattias Jansson

Mattias Jansson 
& M Thomas 
Andersson 

Så var det dags 
för årets första lo-
gekväll. Trots att 
en del ordinarie 
bröder i direktori-
et var frånvarande 
under logekväl-

len, så genomfördes ritus på ett mycket bra sätt av ersättarna. 
Samtliga bröder var mycket nöjda med brödramåltiden då broder 
MU Lennart Eriksson i samarbete med tre systrar från Fensala 
serverade väldigt lättuggade färsbiffar. Kvällens tal var naturligt 
centrerad runt vad vänskap är och hur respekt för varandra visar 
på vänskap. Efter middagen var det dags att genomföra lotteriet på 
sedvanligt sätt, extra munter stämning uppstod då den som snab-
bast ropade på omdragning själv satt med den vinnande lotten.

Referent Ola Jonsson/Johan Johansson. 
Fotograf Fredrik Jonneryd.

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 24 november 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 49
Recipiender: Markus Hagström, Jonas Müller, Jörgen Palmér 
och Martin Sohlberg

Denna mörka fredagskväll, Black Friday, lyste tydligt kallelsens 
lampa extra starkt i
Logen 28 Gondler för inte mindre än 49 bröder struntade i shop-
pingen och kom till en 
Grad III. I baren serverades både korv och glögg under samlingen 
som en god uppvärmning inför kvällen. M Bo-Lennart Holmsten 
förde med van hand logen enligt ritus till en vacker gradgivning 
för bröderna Jonas Möller, Markus Högström, Jörgen Palmér och 
Martin Sohlberg. Blommor överräcktes till Johnny Eklund 75 år 
och Ingmar Oskarsson 70 år.  Hälsningar framfördes av bröder 
som bevistat andra loger. Dagen till ära åts ett förnämligt och 
mycket väl tilltaget julbord lagat i vårt nya kök. Det var säkert 
många som kände byxorna spänna över magen efter måltiden. 
Sångerna framfördes som vanligt med starka friska röster då 49 
bröder klämde i, och nationalsången speciellt.  Våra snapsvisor är 
ganska korta så därför sjunger vi dem alltid två gånger vilket ger 
resultat åt sången utan att ändra åtgången. 
Talet till dagens recipiender hölls av Broder Jonas Hagström och 
recipiendernas tacktal hölls av Broder Markus Hagström. Mäs-
tarbordets blommor gick till Markus Högström och Johnny Ek-
lund för det goda arbete de utför i logen. Lotterivinsterna som 
Stig Nygren med flera hade ordnat fram bestod bl.a. av julskinka 
och många andra fina saker. Vi kunde även se att utbyggnaden på 
Hangarvägen 19 fortskrider och det ska bli spännande att se det 
färdiga resultatet. Efter ett avslutat samkväm och kaffe i baren 
kunde vi nöjda ta avsked. 

Referent Anders Bergenfeldt. Fotograf Toni Lavi

Nedre raden: Markus 
Hagström, Martin 
Sohlberg, Jörgen Pal-
mér och Jonas Müller. 
Över raden. M Bo-Len-
nart Holmsten omgiven 
av två av faddrarna till 
kvällens recipiender 
Jonas Hagström och 
Johan Torstensson

  Gondler Kalmar28
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  Gondler Kalmar28    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 15 december 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 46
Recipiender: Bo Carlsson, Alf Karlsson, Lars-Göran Netterström, 
Göran Oscarsson, Peter Rubin, Jan Callegård 17 Grimner 
Gäster: Kent Nilsson 17 Grimner

Vintermörkt ute men så fort man kommer in i logelokalen är det 
både ljust och varmt samt en behaglig doft av glögg från baren. 
Det är ju traditon men glögg och pepparkaka vid vår december-
loge. Ritus i kapitelsalen styrs av M Bo-Lennart Holmsten och 
de tjänstgörande bröderna med van hand. Högtidligt och fint som 
det brukar vara. Sex recipiender varav en från vår fadderloge 17 
Grimner i Oskarshamn. Efter ritus i kapitelsalen framfördes hyll-
ning till Broder Christer Rosén som fyllt 75 år lite tidigare i år. 
Även en hälsning från logens ålderman Bo Herborn som gärna 
varit med i kväll och visat sitt nya Grad IX band, men tyvärr fått 
förhinder. Efter ritus var baren öppen för avsmakning av glögg, 
pepparkaka och sammanstrålning med de bröder som har lägre 
grad än Grad IV och som inte kan vara med i kapitelsalen men 
gärna är med på brödramåltiden vilket är glädjande. Väl i matsa-
len innan maten bjöds vi på överraskning som heter duga. Det var 
Kalmarbyggdens Lucia Nilla Ek som kom på ett stämningsfullt 
besök tillsammans med sina sex tärnor. Alla mycket välsjungande 
och tjusiga i sin utsmyckning. Det är några år sedan vi hade Lu-
ciabesök på vår decemberloge så detta blev ju en extra ”knorr” på 
kvällen. 

Efter hyllning till fosterlandet talade M Bo-Lennart Holmsten i 
korta drag om att gå från Kunskapens Grad till Hoppets Grad och 
vikten av att vid behov hjälpa en broder vilket ger både vänskap 
och hopp. Därefter hyllningar till Orden och dagen befordrade 
bröder. Tacktal från kvällens recipiender hölls av Peter Rubin som 
berättade att han först var lite tveksam att gå med i ett ordensäll-
skap men bedyrade nu att han trivs väldigt bra i vår loge och att 
det är lika för hans medrecipiender. Det var ett roligt och positivt 
tal. Mästarbordets blommor gick traditionsenligt vid årets sista 
logekväll till köket som kämpat med den välsmakande maten, en 
bukett gick också till Ingvar Oscarsson som hoppat in som IL, en 
roll som sitter i märgen. Kvällen avslutades traditionsenligt med 
kaffe med avec och som vanligt var allt under stort gemyt.

Referent Per-Olof Svensson. Fotograf Jonas Hagström

Övre raden från vänster: Tommy Eriksson, Kent Nilsson 17 
Grimner, M Bo-Lennart Holmsten, Åke Rudolfsson.
Nedre raden från vänster: Alf Karlsson, Bo Carlsson, Peter Ru-
bin, Jan Callegård 17 Grimner, Göran Oscarsson, Lars-Göran 
Netterström

    Faktaruta
Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 26 januari 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 46
Recipiend: Sune Carlsson

Från vänster M 
Bo-Lennart Holmsten, 
Sune Carlsson rec, Åke 
Rudolfsson fadder

Årets första logekväll 
hade samlat nästan fem-
tio bröder denna fina ja-
nuarikväll. Direkt när vi 
kommer in i vår logelo-
kal kan vi se att vinterns 
renovering och tillbygg-
nad skridit framåt. Uti-

från ser det nästan färdigt ut. Bland annat har en ny ingång med 
en ramp som gör det lätt för bröder med rörelsehinder lätt kan ta 
sig ut och in. Fastighetsägaren har till och med skaffat en rullstol. 
Snart är också kapitelsalen och matsalen större. Extra glädjande 
denna logekväll var att ett tiotal bröder av lägre grad än Grad V 
var närvarande och ville vara med under brödramåltiden. Dessa 
togs om hand av bröderna Jonas och Marcus Hagström. 

Efter hyllning till Fosterlandet var det SK Åke Rudolfssons upp-
drag att hålla tal till Orden. Talet handlade om Trohet och asso-
cierade till Tomas Di Levas fina låt ”Vem ska jag tro på” från 
1987. Efter ett tag växlade han över till dagens recipiend Sune 
Carlsson som han också är fadder för och även vän sedan barndo-
men. Därefter kåserade Sune om fem som i Grad V men framför 
allt om årskullen 1955, Sune är född 1955, och hur denna årskull 
har fått stå i ”skymundan” för de betydligt mer kända 56: orna 
och fått vara femfemmor hela livet. Men skam den som ger sig. 
Här i Gondler är vi många 55: or som trivs och har det bra och 
vi fick namn på många lyckade ”femfemmor”. Tillbaka till Åke 
som avslutade det hela med en dikt om Brödraskap och ”skön 
sång” tillsammans med vår Mästare. Det hela var mycket trevlig, 
sant och uppskattat. M Bo-Lennart Holmsten talade till kvällen 
recipiender, efter hyllning till Orden, och önskade välkommen i 
graden och hopp om fortsatt trivsel hos oss i Gondler. 
Därefter tackade Sune Carlsson för en fin gradgivning och berät-
tade att han egentligen inte har tid med att vara med i ett ordensäll-
skap, därför inte så täta besök som han kanske önskat.  Trots detta 
att alltid får känna sig så välkommen i vår loge är en fin upplevel-
se. Mästarbordets blommor gick till recipienden Sune Carlsson, 
säkert med tanke på hans sång och roliga tal och till VB. Kvällen 
avslutades traditionsenligt i baren med kaffe och avec. Allt som 
vanligt under stort gemyt.

Referent Per-Olof Svensson. Fotograf Toni Lavi

    Faktaruta
Loge utan reception och parentation
Datum: Fredagen den 24 november 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 28

  Rosheim Norrtälje29

LM Håkan Holgersson öppnade logen utan reception då det kväll 
inte fanns några som sökte inträde i vår Orden. Ritusen blev fin 
och med en stilfull parentation över vår bortgångne broder Kennet 
Häger. Inga gäster besökte vår loge denna kväll. En eloge måste 
ges till alla tjänstemän som var ersättare, Ni gjorde en mycket bra 
genomförd ritus. Inga snapsvisor och inga tal hölls denna kväll 
förutom hyllningen till fosterlandet som anfördes av inre ledsa-
garen Gunnar Holmsten. Denna afton utgick också intendentens 
stund med lottdragning med hänsyn tagen till aftonens paren-
tation. Trots den dämpade stämningen bjöds vi på en fantastisk 
brödramåltid som avslutades med kaffe och kaka. 

Referent Conny Holm

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 15 december 2017
Antal besökare inkl. recipiend: 28
Recipiend: Per-Göran Börstell
Gäster: ExM Thomas Hellsten, Tord Eriksson, Tommy Lundin, 
Anders Sävborg 27 Odinsal

Från vänster: M Håkan 
Holgersson tillsam-

mans med recipienden 
P-G Börstell

M Håkan Holgersson 
öppnade logen och 
välkomnade våra gäs-
ter från Uppsala logen. 
Broder P-G Börstell 
recipierade i Hoppets 
Grad. Br Stig-Åke Pettersson, logens Sk gratulerades till sina nyss 
fyllda 70 år. Inre ledsagaren, Gunnar Holmsten öppnade taffeln 
med att anföra nationalsången och därefter några snapsvisor till 
förrätten. M Håkan höll talet till orden och Ture Lindén höll talet 
till vår recipiend. Recipienden P-G Börstell höll ett trevligt tacktal 
där han berättade om sin resa i vår orden. Taffeln avslutades av 
M som därefter tackade vår damloge som serverat oss ikväll, det 
gjorde han med kramar och applåder. Till kaffet tog intendenten 
Hans Malmström tag i lottdragningen som vanligt, där några lyck-
liga vinnare gick hem med fina priser. Därefter var den trevliga 
samvaron slut för denna gång.

Referent Conny Holm. Fotograf Gunnar Holmsten

    Faktaruta
Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 26 januari 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 30
Recipiender: Jan Emilsson, Thomas Niklasson, Hans Pettersson 
och Åke Thorsén

Från vänster: Hans 
Pettersson, Jan 

Emilsson, M Håkan 
Holgersson, Åke 

Thorsén och Thomas 
Niklasson

I afton ger vi en stor 
eloge till bröderna 
Lars-Gunnar Vick-
lander, Grad III och Hans Malmström, Grad IV som ej var berätti-
gade vara med under gradgivningen men som deltog i brödramål-
tiden. 30 bröder varav fyra recipiender deltog med sin närvaro 
ikväll. Inga gäster hade anmält sig denna fredagskväll tyvärr, det 
är alltid lika trevligt att som IL välkomna gäster till vår loge. Ritus 
utfördes mycket perfekt, med tanke på att en del ersättare tjänst-
gjorde. Lokalen återställdes hastigt denna kväll, tack till alla som 
hjälpte till med det så vi kom till bords före 21.00. Under ritus gra-
tulerades Åke Thorsén som nyss fyllt 70 år med sedvanlig gåva. 
Till förrätten tog Gunnar Holmsten som vanligt tag i de tre snaps-
visor som han egenhändigt tillverkat och distribuerat ut på bor-
den, sedan blev det naturligtvis hyllningen till fosterlandet. Talet 
till vår orden hölls av Mästaren Håkan Holgersson, där han bl.a. 
talade om rekryteringen till vår loge som sakta men säkert ökar 
medlemsantalet. Ett mycket bra tal till recipienderna hölls av Ture 
Lindén och handlade naturligtvis om Trohet och vad det står för.
Thomas Niklasson höll recipiendernas tal som tyvärr kändes lite 
sorgset då han och de tre andra bröderna menade på att detta var 
den sista graden de fick i grundlogen, så är det dock men man 
lämnar ju inte grundlogen för att man tar nästa grad i storlogen. 
Mästaren bröt därefter taffeln och påvisade att baren fortfaran-
de var öppen och att kaffe och kaka serverades till intendentens 
stund med lottdragning. Själv hann jag inte köpa någon lott tyvärr 
men några gick hem med fina vinster som vanligt. Det var nära att 
Mästaren glömde tacka vår damloge Skogull med blommor och 
gåvor för att de serverat oss bröder, påmind om detta lyckades han 
få sin egen stund med kramar till alla damer avslutningsvis.

Referent Conny Holm. Fotograf Gunnar Holmsten.

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Måndagen den 22 januari 2018
Antal besökande inkl. recipiender: 20
Recipiender/Faddrar: Hans Andersson/Bruno Hamberg, Magnus 
Svensson/Bruno Hamberg, Niclas Eriksson/Lennart Ulfeld

  Torgrim Hudiksvall30

En bättre start på det nya verksamhetsåret 2018 än upptagning av 
tre nya medlemmar i Bifrostorden och logen 30 Torgrim kan man 
inte önska sig. De nya Bifrostbröderna hade redan i slutet av 2017 
lämnat in sina ansökningar om medlemskap och befunnits vara 
värdiga medlemmar i vår loge och även deltagit som gäster vid 
klubbaftonens sistlidna julbord. 
En malör denna gradgivningsdag var dock att de Folkets Hus lo-
kaler som vi normalt förfogar över och har vår rekvisita inhyrd 
hos sanerades, för att avlägsna asbest just den dagen, vilket led-
de till att endast kafélokalen, klubbrum och samlingsrum samt en 
mindre hall var disponibla. I praktiken blev det då så att del av 
kapitelsalen, efter avslutad ceremoni, måste plockas ned för att 

Fortsättning på sidan 34
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Damlogen Norhild, Västervik, besöker Jul-
marknaden i Eksjö den 9 december 2017
Lördagen den 9 december 2017 äntrade ca 25 talet ”syst-
rar” i Damlogen Norhild, Ukna Buss med chauffören An-
ders Kasselstrand vid ratten, för färd vidare mot Eksjö och 
den stora julmarknaden där. Innan själva marknaden var det 
självklart lunch på Eksjö camping och sedan var julmark-
nad där den till stora delar var traditionell, det mesta fanns 
från godis till hantverk och kanske framförallt julmarkna-
den inomhus. På hemfärden stannade man vid Hult och 
den enormt fina ljusboden och avslutade med fika på Hults 
Café. En mycket händelserik period för damerna i Norhild, 
”gubbarna” i Logen 15 Norheims julbord där de var serve-
ringspersonal på fredagskvällen, sedan denna dag i Eksjö 
och som avslutning sin egen julavslutning på måndagskväl-
len den 11 december.

Referent Thomas Manfredh

BDR – BifrostDamernasRiksorganisation 
Rapporter, information och händelser

Kalendarium 2018
17–18 mars 2018 BDR styrelsemöte. Norrköping
4 maj 2018 Gradgivning, BDRs Grad 
 Iduns äpple. Karlstad
5 maj 2018 Riksmöte. Karlstad
15–16 sept. 2018 Presesmöte. Norrköping
20–21 oktober 2018  BDR styrelsemöte. Södertälje

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

Bifrostbröder/Systrar
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Damlogen Norhild, Västervik 
”Systerträff” den 11 december 2017
Årets sista träff ägde rum måndagen den 11 december 2017, 
för systrarna i Damlogen Norhild i Västervik. Drygt 50 syst-
rar var samlade i Ordenslokalen där det initialt minglades, 
pratades och de verkade ha det allmänt trevligt. Det serve-
rades glögg med tillbehör. Preses Christina Rooth hälsade 
välkomna till en trevlig ”Systerkväll”. Julmusik vid julav-
slutning är väl traditionellt, också denna kväll, för under-
hållningen svarade Emmelie Sallermo som spelade piano 
och sjöng bland annat Det strålar en stjärna och Have your-
self a merry little christmas med flera. Självklart serverades 
det ”tomtegröt” och skinkmacka. I stället för som tidigare 
att tomten kommer på besök hade man denna kväll i stället 
ett vinlotteri där ett antal blev väldigt nöjda.
Efter en trevlig kväll önskade alla varandra God Jul och Ett 
Gott Nytt År.

Referent & Fotograf 
Thomas Manfredh

Preses Christina Rooth hälsar alla 
systrar välkomna

Vid pianot sitter Emmelie Sallermo 
som underhöll med trevlig julmusik

Damlogen Vestos kultur-
program hösten 2017
Under hösten 2017 har Damlogen Vestros gett ett kulturpro-
gram bestående av tre kvällar med föredrag inom kultursfä-
ren. Fokus har varit kvinnor i situationer men även litteratur 
som kulturyttring har varit centralt. Vårt utvidgade mötess-
chema har även kunnat fungera i Damlogens ansträngningar 
att locka fler presumtiva systrar till vår gemenskap. Dessut-
om har vi som en del av arbetet med att finna kvinnor som 
vill bli nya systrar, sökt kontakter med damer till herrarna i 
Bifrostlogen Vesthav. Medel dels från det beviljade bidraget 
från Bifrostordens Fred Norinderfond för kulturella inslag 
vid logekvällar med 10 000 kr. Dels har vi kunnat finansie-
ra Logens utåtriktade verksamhet med medel som vi fick 
i gåva från herrlogen Vesthav vid Vestros 25 års-jubileum 
hösten 2016. Vid de två första tillfällena hade vi våra sam-
mankomster i Svarta Örnsorderns hus på Lennart Torstens-
sonsgatan i Göteborg och vid det sista tillfället höll vi till i 
Örgryte församlingshem. 
Vid de tre föredragen deltog sammantaget 56 personer. Det-
ta var också utmärkta tillfällen till att bjuda in gäster och 
sammanlagt deltog fem gäster.

Kvinnor på varven
Tisdagen 12 september handlade föredraget om Kvin-
nor på varven. Kerstin Rundström, som själv arbetade på 
skeppsvarv i Göteborg, berättade och visade en dokumen-
tärfilm som startade med att varvet Götaverken rekryterade 
kvinnor till varvsarbete för första gången. 

I början arbetade kvinnorna som svetsare men senare kom 
även kranförare, vilket Kerstin Rundström var. När de 
kvinnliga pionjärerna kom var de manliga arbetarna lite 
avvaktande i början och undrade lite om kvinnorna skulle 
klara av jobbet. Men de fick snart se att det inte var några 
problem. Kvinnorna upplevde inte heller några trakasserier 
från manliga arbetskamrater. Det visade sig under denna fö-
reläsning att en av Vestros systrar hade en faster som var en 
av pionjärerna på Götaverkens varv.

Selma Lagerlöf
Tisdagen den 2 oktober handlade det om vår största svens-
ka författarinna Selma Lagerlöf. Det var Lisbeth Stenberg, 
docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs Universitet, som 
berättade. Vi fick höra om Selmas uppväxt, hennes utbild-
ning och hennes litterära debut. Men Lisbeth berättade ock-
så om Selmas mer okända verk i form av teater-essäer, som 
hon skrev under sin studietid i Stockholm på 1880-talet. Det 
är dikter som refererar dåtidens uppsättningar inom teater 
och opera, man skulle kanske kunna kalla dem recensioner 
med litterärt innehåll. Några av dessa publicerades i tidning-
ar, men andra har förblivit opublicerade fram till år 2014 då 

Lisbeth tillsammans med Ulla-Britta Lagerroth utgav dem i 
samlat och redigerat skick. Lisbeth är vice ordförande i Sel-
ma Lagerlöf-sällskapet. Selmas internationella berömmelse 
har medfört att det fortfarande hålls konferenser och sam-
mankomster om Selma Lagerlöf i olika länder.

Kvinnor till sjöss
Måndagen den 13 november hade vi besök av Åsa Lilien-
stam som är museivärd och pedagog vid Sjöfartsmuséet i 
Göteborg. Hon berättade om kvinnor i olika roller inom sjö-
fart, både till sjöss och i hamn. De kunde vara kokerska, 
sjöman, hustru, redare eller till och med pirat.Ett stort rederi 
i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var Johns-
son-linjen. Många emigranter som reste till Amerika gjorde 
det med Johnsson linjen. Jonsson linjen annonserade fak-
tiskt efter kvinnliga sjömän, men de skulle vara minst 55 år 
och ”fula”. Anledningen var säkert att rederiet ville undvika 
kontroverser med de unga matroserna.

Gustav Vasas dotter Cecilia var en sjöfarande som hade stor-
politisk betydelse. Hon reste mellan England och Sverige 
och Hon kapade engelska fartyg och senare även andra far-
tyg. På 1700-talet fanns flera kvinnliga pirater bland annat 
i England. Med skonaren Isolda seglade Ellen Ahlgren till-
sammans med sin man. På 1910-talet startade de sin bröl-
lopsresa som kom att vara i hela 33 år! Åsa berättade också 
om Lena Ringbom som på 1920-talet arbetade som sjöman 
bland annat på barken Viking, som nu sedan mångas år lig-
ger i Göteborgs hamn. 

År 1933 fick den första kvinnan som sjömansbok. Aina Ce-
derblom hette en äventyrlig tidigare textillärarinna som blev 
sjöman. Lasse Holmqvist gjorde ett program i serien Här 
har Du ditt liv där Aina berättade, men programmet finns ty-
värr inte kvar på SVT play. Telegrafist var det yrke till sjöss 
där flest kvinnor fanns – hela 20 %. Idag är det färre än 2 
% av sjömän som är kvinnor. Alla åhörare uppfattade detta 
som ett mycket spännande föredrag! 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att vår kultur-höst 
med kvinnotema har innehållit berättelser som omfattat hela 
spektrat från mycket välkända kvinnor till helt okända; från 
Selma Lagerlöf till Aina som var okänd åtminstone för ma-
joriteten av befolkningen. Vi kan också konstatera att vi som 
deltagit vid dessa föreläsningar har lärt oss mycket och sam-
tidigt blivit väl underhållna.  

Inga Malmqvist 
Preses Damlogen Vestros, Göteborg

Damlogen Skogull, Norrtälje
Julbord med logen Rosheim
Denna kväll hade Damlogen Skogull i Norrtälje gemensamt 
julbord tillsammans med herrarna. Inbjudna var Skogull-
systrar med herrar och Rosheimbröder med damer. Vi var 
43 st varav 11 systrar från Skogull. Till att börja med fick 
vi varm glögg med mandlar och russin till minglet. Sedan 
var det dags att sätta sig till bords. Vi åt sill med nubbe och 
många nubbevisor. Efter sillen blev det övrig julmat som vi 
åt med god aptit, som vanligt. Julölen var också god. Se-
dan kom kvällens överraskning. Sju stycken Skogullsystrar, 
med Ulrika Halldén som Lucia, sjöng luciasången med lite 
egen text. Vi sjöng även ”Hej Rosheimsgubbar slå i Gla-
sen…” vilket uppskattades med skratt och applåder.
Efter en trevlig kväll var vi alla mätta och nöjda.

Eva Ekström Preses Damlogen Skogull. 
Fotograf Gunnar Holmström

Från vänster till höger: Kristina Carlsson, Josefine Bonde,
Annica Engström, Ulrika Halldén, Eva Ekström, Meit 
Jegréus och Marianne Mellberg
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Fortsättning från sidan 31

bereda plats år brödramåltidens bord och stolar.  Vi kunde således 
inte duka supébordet i särskilt rum utan tvingades till enklare om-
ständigheter med catering och eget rostat bröd som enda varma 
förtäring. Stämningen var trots allt mycket god under den extra 
halvtimme som dukningstiden krävde, till del beroende på att lo-
gens egen trubadur K.G. Karlsson och en av våra nya recipiender 
Magnus Svensson funnit varandra i gitarrspel och sång. Samlings-
rummet och den enkla baren blev nu deras estrad till allas trivsel.
Lotterigeneralen K.A. Lindström valde att tidigarelägga lotte-
ridragningen i väntan på att bli bjuden till bords, några försåg 
sig med passande dryck och avec samt givetvis så hälsades de 
nya Bifrostmedlemmarna välkomna på sedvanligt sätt. M Göran 
Persson bjöd till bords och höll talet till orden och välkomnande 
logens nya medlemmar, som alltid tänkvärt, värdigt och humo-
ristiskt, således en underhållande Mästare. Recipiendernas tacktal 
hölls av Hans Andersson. Många dröjde sig kvar och hjälpte till 
med att rekvisita och övrigt material placerades i förrådet. Kvällen 
kan med fog trots omständigheterna summeras som en trivsam 
kväll i bästa Bifrostanda.

Referent Sören Molander

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad  
Datum: Fredagen den 8 december 2017
Antal besökare inkl recipiender: 20 
Recipiender: Kent Bredén, Tommy Lilja
Gäster: M Mats Ahrling 23 Forsete, M Peter B Arvidsson 33 
Danheim, Hans-Ove Lunde 18 Mjölner, Jan Nilsson, Ernie 
Elofsson, Rune Ohlsson 33 Danheim

  Rimfaxe Helsingborg31

Bröderna Kent Bredén och Tommy Lilja fick så äntligen sin Grad 
IV. Mästaren hade vid sina besök i 23 Forsete och 33 Danheim 
vidtalat Mästarna om vårt behov av hjälp med Budbärare. Då Ta-
laren recipierade trädde broder Jan Nilsson från 33 Danheim in. 
Någon timme innan Kapitlet ringde så Dirigenten från sjukhuset 
och meddelade att han inte kunde närvara varför S, som är den 
som kan hantera det nya datorsystemet för musik och ljus fick 
träda in. Vi hyllade broder Tommy Lilja som fyllt 70 år samt även 
broder Bo Bengtsson som alldeles i dagarna skulle fylla 75 år, de 
förärades var sin blomsterkvast vid brödramåltiden. Inre Ledsa-
garen tackade M för det gångna året varefter lotteriet med många 
vinster fick avsluta kvällen.

Referent Olle Berg-
qvist. Fotograf Tore 

Persson

Recipiender Tommy 
Lilja, Kent Bredén 
och stående M Bo 
Andersen

    Faktaruta
Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 12 december 2017
Antal besökare inkl. recipiend: 11
Recipiend/fadder: Bertil Sandberg/Peter Nienhuysen 
Gäster: Björn Torstenius SLM Heimdal

  Runrike Täby32

Bertil flankerad av 
M och SLM

Mitt under en av 
årets mest hektiska 
tider, sammankall-
ade Mästaren till 
gradgivning, vilket 
gav oss alla en möj-
lighet till en tillfäl-
lig paus i vardagen. 
Dessutom var det 

en stor glädje för oss, att få välkomna Bertil Sandberg som ny 
broder i vår Loge, under överinseende av SLM Björn Torsteni-
us. Dessvärre konkurrerade vi med väldigt många andra åtagande 
som bröderna har inför Lucia och jul, varför antalet bröder vid 
gradgivningen var väldigt få. Med enade krafter och lite improvi-
serande, lyckades vi ändock ge Bertil ett fint och varmt välkom-
nande till vår Orden. Även den intima atmosfären vid brödramål-
tiden gav utrymme för flera intressanta samtal. Ännu ett bifrostår 
är nu till ända. Med tillförsikt ser vi fram mot många kommande.

Referent & Fotograf Mattias Boldt

    Faktaruta
Loge utan reception, samt parentation
Datum: Tisdagen den 23 januari 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 11

Under julledigheterna nåddes vi av det dystra beskedet att broder 
Christer Gyllenhammar lämnat oss. Årets första gradgivning blev 
därför en Loge utan reception och med parentation för vår bort-
gångne broder. Christer kom tidigt med i uppbyggnaden av logen 
och var en av logens instiftare. Han innehade bland annat tjänster 
Andre Väktare och Vakthavande Broder. På grund av sjukdom 
tvangs Christer att inte vara lika aktiv de sista åren. Vi kommer att 
sakna honom som broder och vän och hoppas att han tycker att vi 
gav honom ett fint sista farväl denna kväll. Parentationen till trots, 
bjöd brödramåltiden på sedvanligt god mat och dryck, trevliga 
samtal och hög stämning precis som Christer hade gillat det. Även 

denna kväll tog dock slut och 
vi skildes denna gång åt och 
gav oss ut i januarinatten i ef-
tertankens tecken.

Referent Mattias Boldt

Christer Gyllenhammar

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 17 november 2017
Antal besökare inkl. recipiender: 28
Recipiender: Jonas Nilsson, Peter Durö, Magnus Bertilsson
Gäster: M Bo Andersén 31 Rimfaxe, Torgny Hultqvist 31 
Rimfaxe, M Sten Svensson, ExM Bo Olsson, ExM Sven-Eric 
Nilsson, ExM Mats Hyltén, ExM Roland Carlström, Magnus 
Fridälv, Hans-Ove Lunde 18 Mjölner

  Danheim Kristianstad33

Recipienderna från vänster: 
Peter Durö, Magnus Bertils-
son, M Peter B Arvidsson och 
Jonas Nilsson

Logen samlades den här afton-
en för att genomföra sin tjugo-
nionde gradgivning i ordning-
en, för första gången i Grad 
IV. Hoppets Grad. Efter en 

stämningsfullt genomförd ritus där Exmästarna Sven-Eric Nilsson, 
Roland Carlström och Mats Hyltén, samtliga från logen 18 Mjöl-
ner, tjänstgjorde som budbärare vidtog brödramåltid med sedvanlig 
avslutning i logens mervärdeslokal. Tre bröder från 33 Danheim 
recipierade och upptogs i graden samt gratulerades till sin befordran 
av de närvarande bröderna. Logen 33 Danheim är glada att bröder-

na fortsatt sin vandring inom 
orden och att de har passerat 
igenom frihetens, vänskapens 
och kunskapens grader så hop-
pet nu blir deras fjärde dygd.

Budbärarna från vänster: Ro-
land Carlström, Mats Hyltén 
och Sven-Eric Nilsson

    Faktaruta
Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Torsdagen den 23 november 2017
Antalet besökande inkl. recipiender: 23
Recipiender: Alf Isenberg, Kennert Johansson, Joakim 
Schandersson
Gäster: Ingemar Dalsjö, Anders Kling 10 Withala

Tre recipiender hade tackat ja till LM Alexander Airostos inbjudan 
att få äran att mottaga grad III. Det var blott andra gången vi ge-
nomförde denna gradgivning i vår femåriga historia. Med lite stött-
ning av vår fadderloge Withala lyckades vi få till en fin ritus för våra 
recipiender. Vi väntar också med spänning på den 24 januari 2018 
då vi för första gången skall genomföra en grad IV. M Alexander 
kunde redovisa att vi skall byta matleverantör till nästa gradgivning, 
förhandling pågår. Han noterade också att vi i dagsläget fått in ett 
40 tal anmälningar till vår Julfest den 2 december. där vi också skall 
dela ut ett stipendie till duktig Oboeist. Dessutom kunde vi konsta-

    Faktaruta
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Onsdagen den 24 januari 2018
Antalet besökande inkl. recipiender: 28
Recipiender: Sven-Olof Carlsson, Per Krantz, Martin Lamme, 
Anders Linde, Kristoffer Skjutare, samtliga 34 Linneus samt 
Fredrik Bernström 10 Withala
Gäst: M Peter B. Arvidsson, Danheim

Det låg lite spänning i luften när LM Alexander Airosto hälsade 
välkommen till årets första gradgivning. Orsaken till denna var 
nämligen att vi för första gången skulle genomföra en grad IV i 
Linneus. Sex stycken förväntansfulla recipiender väntade ivrigt på 
att få sin grad och vi ville därför ge dem en fin upplevelse. När allt 
var klart kunde vi konstatera att allt flöt perfekt och recipienderna 
tyckte att de fått vara med om en fin och lite annorlunda gradgiv-
ning. I sammanhanget får man inte glömma den fina hjälp vi fick av 
vår fadder Withala, eftersom vi är en ung loge har vi inte så många 
bröder med minst grad IV, så att vi kan klara en gradgivning själ-
va. Detta betonade M Alexander i sitt tal, där han också påminde 
om kommande årsmöte samt Grad I med Mästarinstallation. Det 
som också är roligt är att det alltid är flera bröder med lägre grader 
som alltid ställer upp och hjälper till i samband med gradgivningar. 
Det tyder på intresse och är viktigt för att inte ”tappa bort” bröder 
på vägen.Vår gäst M Peter B. Arvidsson talade till vår Orden och 
betonade vikten av att ställa upp för vänner/bröder om någon inte 
mår bra. Det är med visad vänskap och stöd man kan hjälpa en 
medmänniska som har det jobbigt. Mästarbordets blomma gick till 
vår Intendent Bengt Håkansson som lagt ned ett stort jobb för att 
vi skulle kunna genomföra denna gradgivning. Lotteriets högvinst 
gick som vanligt till Vetlanda och Jon Asp tog hem det för fjärde 
gången.M Alexander kunde avsluta denna trevliga, roliga kväll med 
ett tack till alla som ställt upp i kväll.

Referent Hans Bild. 
Fotograf Anders Kling

Fr. vä. Per Krantz, Chris-
toffer Skjutare, Fredrik 
Bernström, Sven-Olof 

Carlsson, Anders Linde, 
Martin Lamme och 
Alexander Airosto

tera att vi äntligen fått nya för-
rådsmöjligheter för vår rekvi-
sita, då slipper vi klättra ett par 
meter upp på stegar med tunga 
lådor med mera. Åke Berntsson höll ett litet annorlunda anförande 
när han talade till vår Orden. Han filosoferade runt färgerna på våra 
olika gradband, varför de färgerna valts och utformats. 
Alf Isenberg talade för recipienderna i ett inspirerande och enga-
gerande inlägg. Kennert Johansson fick Mästarbordets blomma för 
sitt arbete med maten och huvudansvarig för julbordet. Lotteri är en 
märklig historia, nästan alltid samma som vinner, men det gladde 
vår gäst Anders Kling som för 6:e gången tog hem högvinsten, som 
ExM Sten generöst skänker varje logekväll. M Alexander tackade 
alla för en synnerligen trevlig kväll och påminde om kommande 
begivenheter.

Referent Hans Bild. Fotograf Anders Kling

M Alexander, S Martin 
Lemme, Alf Isenberg, 

Joakim Schandersson och 
Kennert Johansson

  Linneus Växjö34
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Aktiviteter utanför våra logemöten
4 Valhall, Stockholm
Studiebesök hos Scienta Omricon AB/loge-
besök Odinsal den 24 november 2017

Vår informatör presenterar 
företaget och bjuder på kaffe 
och bullar

Reslusten och vetgirig-heten 
tillfredsställdes med upplägget 
av årets upplaga av det 
kollektiva logebesöket, som vi 
försöker att genomföra varje 

år vid den här tiden. De som gjorde sig besväret med att ta 
sig tid för den här verksamheten, fick verkligen valuta för 
pengarna. Dels fick vi bevittna en strålande uppvisning i hur 
man genomför en välrepeterad och genomtänkt gradgivning 
och hur man skapar en trivsam atmosfär under resten av 
tillställningen. Vi har sedan många år kombinerat logebesöket 
med ett intressant studiebesök eller kulturbesök i svensk 
kvalitetsindustri. Dels för att vi vill bibringa bröderna lite 
utöver det vanliga, dels för att visa att vi inte är helt insnöade 
utan intresserade av vad som sker i världen runt omkring 
oss. Då är det roligt att kunna visa upp någonting som inte 
är tillgängligt för gemene man. Med tillgång på kontakter 
erbjuder vi våra medlemmar någonting, som av olika skäl 
inte är öppet på den allmänna marknaden bl.a. på grund av 
risken för industrispionage i världsledande företag. Vi besökte 
denna gång ett företag som ligger i den allra första linjen i sitt 
slag både nationellt och internationellt och som trots en liten 
personalstyrka, satt avsevärda spår i internationell forskning 
med flera nobelpristagare knutna till verksamheten samt nära 
band till Uppsala Universitet. Vad det handlar om är avancerad 
forskning och utveckling av hanteringen av molekylära 
strukturer med applikationer inom metallurgi, medicin 
och miljövård. Inom segmentet miljövård i ett lite vidare 
perspektiv, så har det framtagits mycket avancerade sensorer 
som kan läsa av extremt låga halter av klyvningsmaterial 
härrörande från utförda kärnvapensprängningar runt hela 
jordklotet. På ett hundratal ställen runt vår jord finns dessa 
detektorer utplacerade och bemannade av Scientas personal. 
Enligt den spridningskarta av observationsplatser, som 
presenterades, är det tydligen speciellt tätt mellan enheterna 
i östra delen av Asien av någon anledning. Ett annat område 
för verksamheten är elektronmikroskop utveckling och 
tillverkning. Vad är då ett elektronmikroskop? Det finns 
stor användning för observationer av strukturer bl.a. inom 
rymdforskning, elektronikutveckling och medicinsk forskning 
där ett vanligt ljusmikroskop inte har tillräcklig upplösning. 
Om ett ljusmikroskop kan förstora runt 1000ggr så kan ett 
elektronmikroskop förstora upp till> 250.000ggr men i detta 
finns inga traditionella linser utan förstoringen sker med hjälp 
av kraftiga magnetfält och bilden blir långt ifrån fotografisk 
utan kräver mycket kvalificerat tolkningskunnande. Med den 
forskning som bl.a. sker hos Scienta Omicrone AB så ser 
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man det som möjligt att kunna observera molekylstrukturer 
och inte bara som teoretiska modeller. Ett exempel på hur 
sådan visualisering kan se ut syns på bilden bakom vår guide 
som lotsade oss genom denna mycket intressanta visning. Är 
man lite kemiskt bevandrad tycker åtminstone jag, att man 
kan ana bensolringar i elektronmikroskopbilden. Vad mar ser 
i den bild som projiceras i datorn är inte ett igenkännande 
motiv utan energi spår som måste uttolkas. Renhetskravet är 
lika högt som inom rymdforskningen, elektronikutveckling 
och medicinskforskning. Det sista vår guide Cecilia, som är 
kvalitetsansvarig på företaget, sa innan vi stegade in i den allra 
heligaste delen av tillverkningsavdelningen var ”nu gubbar 
stoppar vi händerna i byxfickorna” lite skämtsamt men vi 
förstod allihop vad hon menade. Att det verkligen var viktigt 
med renhet och korrosionsfri miljö märktes hur man fogade 
samman olika delar med bultar av genuint guld. Efter denna 
givande rundvandring avtackade vi traditionellt vår informatör 
Cecilia Gemzell med vårt specialframtagna Valhallogram 
och förflyttade oss med vår minibuss till Odinsals mycket 
imponerade logelokal. För den fortsatta informationen om 
logekvällen hänvisar jag till Odinsals logereferat.

Referent Göran KimellKulturkommittén 4 Valhall

Cecilia Gemzell 
avtackas med ett 

inramat ex. av 
Valhallogrammet

Ett nytillverkat 
elektronmikroskop 
körs inför leverans

4 Valhall, Stockholm
Årsmöte/Infomöte 26 januari 2018
Den 26 januari 2018 hade 24 bröder samlats eftersom det 
var dags för årsmöte i logen 4 Valhall i samband med detta 
genomfördes också ett informationsmöte för intresserade nya 
bröder. Tre stycken gäster hade anmält intresse men en fick 
förhinder så det var två förväntans fulla gäster som fick ta del 
av historien om hur Bifrostorden bildades, vad det innebär att 
vara en logebroder och om ordens hjälpverksamhet. M Bengt 
Hellström som höll i informationen hade god hjälp av I Sören 
Nordén som förevisade de olika gradbanden Grad I-X och att 
varje grad har ett särskilt innehåll. Kvällen till ära var I klädd 
som en logebroder kan var en vanlig kväll det vill säga i mörk 
kostym. Kvällen fortsatte med en brödramåltid och lottdragning. 
Under måltiden blev en av gästerna så inspirerad att han höll ett 
varmt tacktal till Bifrostorden och deklarerade att han tänkte gå 
med så snart tillfälle gavs.

Referent Hans-Owe Hidlund

7 Junehus, Jönköping
Julfest tillsammans med Stjärnbågen den 9 
december 2017
Lördagen den 9 december 2017 träffades vi i vår logelokal 
i Frimurarhuset för att enligt tradition avnjuta ett läckert 
julbord denna gång serverat från f.d. Kastrullhäxans grytor. 
Samtliga bröder med respektive samt Damlogen Stjärnbågen 
var inbjudna till denna festliga kväll. Efter samling började 
kvällen som sig bör med glögg och mingel innan logens 
Mästare Jörgen Steen informerade om den verksamhet som 
Bifrostorden bedriver. Därefter var julbordet i matsalen 
framdukat och alla lät sig väl smaka.

Vi förflyttade oss 
sedan till logens 
kapitelsal för att där 
invänta Lucias intåg 
med tärnor.
Det blev en 
stämningsfull stund 
med vacker sång. 
Kvällen avslutades 
med underhållning 
av The Retired 
Spotlights som 
spelade låtar från 
60-talet mm. Efter 
en stunds lyssnande 
till dessa för oss 
flesta välkända toner 
blev dansen bara ett 
måste och vi fick röra 
på oss efter all den 
goda julmaten. Ett 
stort tack riktades till 
alla som ordnat med 
denna trevliga julfest.

Referent & Fotograf Johnny Ejderbring
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11 Löfstad, Tranås
Info om Krisberedskap torsdagen den 
16 november 2017

Stort intresse hos 
Löfstadbröder och 
presumtiva 

Föreläsare/
Kurshållare: 
Försvarsutbildarna 
Klas Wigren 
och Bengt-Olof 
Svensson.

Enastående respons när Logen 11 Löfstad, via broder Krister 
Rydholm, fick förmånen att bjuda in Försvarsutbildarna till 
nåra timmars föreläsning om Krishantering. En frivillig 
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försvarsorganisation med syfte informera och stärka 
allmänhetens medvetenhet om krisberedskap och försvar. 
I vårt moderna och digitaliserade samt mobila samhälle 
florerar fåfängan som aldrig förr. Man kan snabbt konstatera 
att flertalet av oss, oavsett ålder, har blivit ”mobilberoende 
på riktigt” d.v.s. alltid vara nå- och kontaktbara mm. Men 
denna kväll var vi 31 deltagare, främst logebröder med 
respektive men även andra hade hittat hit, som fick en både 
intressant och inte minst tänkvärd genomgång i hur man 
hanterar olika typer av krissituationer i vår vardag. Även om 
flertalet av oss inte sett dito i vitögat så fick vi oss en rejäl 
tankeväckare av Försvarsutbildarnas både en teoretisk samt 
praktisk föreläsning. Dessutom fick vi många praktiska 
tips och information hur man klarar av både kortare och i 
synnerhet längre avbrott från el till vatten samt livsmedel 
och hygien etc. Samt inte minst olika telefonnummer med 
dygnet runt bemanning. 
Ex. Vid Krisberedskap 113 13 likväl att Tranås Kommun 
har ett eget dito vid skarpt läge - 0140-68 112

För mer fakta besök 
www.forsvarsutbildarna.se

Finns även en bra app att 
ladda ned på hemsidan: 
www.krisinformation.se

Försvarsutbildarna 
Bengt-Olof Svensson och 

Klas Wigren

Referent Thomas Ehn
Fotograf 
Krister Rydholm

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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14 Solheim, Karlstad
Julfest med Bifrostarna i Karlstad

Lotteridragningen 
företages.
Bordsplaceringarna 
på julfesten som blev 
lyckade.

Fredag 15 december 
2017 sitter vi mycket 
förväntansfulla och 
julfestsugna i bilen 
på väg till vårt Bifrost 

högkvarteret i Karlstad. Där vankas nämligen en julfest för 
vår brödrakrets med fruar och övriga familjemedlemmar. 
Väl framkomna påstår vi oss ”skämtsamt” komma från 
pepparkakeland men Lars Lindberg som registrerar vår 
ankomst förefaller vara tveksam till vår påstådda härkomst. 
När vi kommer upp till stora salen där festligheterna skall äga 
rum slår julens lockande dofter emot oss. Det luktar julmat 
helt enkelt och när vi höjer blicken utbreder sig i våra synfält 
liksom ett landskap av julens läckerheter. Även julmusiken 
som spelas väcker våra nostalgiska sinnen och med en tår i 
ögonvrån flyr tanken till våra barndoms jular. Ett trivsamt 
sorl hörs även från alla gäster som nu samlats och pratar 
med varandra i smågrupper och stämningen verkar jättefin. 
Sammanlagt är vi väl ungefär ett trettiotal personer som 
sedan vår Mästare Johan Axelsson hälsat oss välkomna till 
bords intar vi våra platser. Vi sitter 5–6 personer vid vardera 
av 5–6 mindre bord och det blir minsann många turer till 
serveringsbordet. Vid ett sådant här tillfälle är det verkligen 
svårt att äta lagom men det är jul bara en gång om året och 
varför har ingen insett att ibland måste man verkligen få 
bejaka sin aptit. Det borde finnas en professur inom detta 
ämnesområde och själv var jag åtminstone mycket nöjd med 
att jag valt hängslen till byxorna i stället för svångrem denna 
kväll. Men inte nog med att vi äter, vi sjunger också sånger 
med anknytning till julen. Det handlar om tomtar och julefrid 
och liknande saker och vi tycker faktiskt själva att det låter 
riktigt vackert. Kanske finns det på sikt och med litet träning 
underlag för att bilda en skönsjungande värmländsk Bifrost 
kör. En sång som känns särskilt ärorik för oss värmländska 
Bifrostare är den om ”Värmlandspöjkar”. En av textraderna 
lyder nämligen så här: ”En Värmlandspöjk han blir aldrig 
full. Han blir bara gla.” Och det är ju precis som det är i 
verkligheten. I alla fall nästan. Nu skall det bli bordsbyten 
säger Mästaren Johan Axelsson till bord på andra sidan 
lokalen nära baren och grupperade längs en fönsterrad. För 
att motverka att alla sätter sig vid bord där det sitter bara folk 
de redan känner får alla dra ett spelkort ur en kortlek. Sedan 
får alla som dragit kort av samma valör sitta vid samma 
bord. Detta kompletterat med en snabbpresentation, vilka vi 
egentligen är och vilka intressen vi har får snabbt tungans 
band att lossna inom grupperna och många glada skratt kan 
höras från de olika borden. I den grupp som jag tillhör visar 
det sig att flertalet är hundägare eller har varit det. Det finns 
många dråpliga hundhistorier att berätta och även övriga 
grupper tycks ha hittat sina gemensamma nämnare att döma 
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av det trivsamma ”surr” som sprider sig i lokalen.
Ett bekant fenomen är ju att när man har som roligast går 
tiden som fortast och det gäller även vid detta tillfälle. Vår 
Mästare Johan Axelsson önskar oss alla en synnerligen God 
Jul och ett Gott Nytt År och vi önskar honom och varandra 
det samma. Det finns även här anledning att framföra ett stort, 
och från hjärtat kommet, tack till våra mycket kompetenta 
festfixare som lagt mycket tid och kraft på att göra denna 
trevliga tillställning möjlig men dessutom till ett roligt 
minne. Och allra sist God Fortsättning på oss allesammans 
och måtte 2018 bli ett härligt och framgångsrikt Bifrostår.

Referent Lennart Nyqvist. Fotograf Lars Lindberg

14 Solheim, Karlstad
Årsmöten den 19 januari 2018
Årsmöte 19 januari 2018 hos Logen 14 Solheim.
Efter att under några år haft en lite nedåtgående trend med 
deltagande bröder på våra årsmöten, kunde vi glädja oss 
att kurvan vände uppåt denna gång! Om det berodde på 
årsmötet, Jubals pyttipanna eller bowlingen som vi avslutar 
kvällen med, är inte lätt att veta. Detta år skulle jag dock tro 
att det var årsmötet! Det är ju bara i skrivande stund drygt 
3 månader kvar till vårat Riksting här i Karlstad 4–6 maj. 
Vår mästare Johan och rikstingsgeneralen i Solheim Lars 
Lindberg berättade vad som var klart och vad som väntades 
av oss under den närmaste tiden. I övrigt förlöpte årsmötet 
lugnt. Det var väl i samband med diskussionen angående 
årsavgiften som det fanns en del åsikter trots att förslaget 
från direktoriet var oförändrad avgift, vilket det också blev! 
Så var det dags att avsluta mötet med den prestigefyllda 
bowlingfighten. Frågan var om de senaste årens segrare 
Thomas skulle få stryka på foten. Och så blev det. Helt 
otippad vann Jack Mörner som var med på sitt första årsmöte. 
Så det blåser nya vindar i Solheim och det känns ju bra när vi 
är på väg att fylla 60 år!
    

Referent Rolf Johansson. Fotograf Lars Lindberg.

Vinnaren Jack 
Mörner i sin 
pose

Från vänster 
Kurt Skoglund, 
Henrik Qvarnlöf, 
Jack Mörner, 
Henric Norlin 
och Lars 
Mathsson

15 Norheim, Västervik
Kollekt till PCF i Tjust
Vid gradgivningen och jullogen fredagen den 8 december 
2017 hos 15 Norheim och den traditionella kollekten är 
som tradition att man skänker den till något ändamål. 
Tidigare har man skänkt pengarna till Västerviks sjukhus 
(barnavdelningen), 2016 skänkte logen pengarna till 
Västerviks Hjälpen, en lokal organisation som hjälper 
människor som har det svårt. I år bestämde direktoriet att 
pengarna skulle skänkas till PCF i Tjust (prostataföreningen). 
Vi herrar i logen är ett flertal drabbade av prostatacancer eller 
prostatit och denna förening anordnar ett antal föreläsningar 
per år i ämnet så att alla män tänker på att de kan drabbas 
och upptäcker förändringarna i rätt tid och på så vis kan få 
behandling. Själva kollekten gav knappt tusen kronor, men 
i beslutet ligger alltid att man höjer upp till ett något högre 
belopp, i år överlämnade Skattmästaren Mats Pettersson 1 
500 kronor till en mycket nöjd ordförande i PCF i Tjust Rolf 
Rosander. Dessa pengar kommer att hjälpa oss att jobba 
vidare med det vi håller på med säger Rolf.

Referent & Fotograf Thomas Manfredh

Skattmästaren Mats Pettersson t.h. överlämnar ett bevis 
och 1 500 kr till Rolf Rosander, ordförande i PCF i Tjust

16 Runheim, Järfälla
Julfest den 5 december 2017
Under den här aftonen är det andra bröder som står i fokus 
i vår logelokal. Naturligtvis står vår egen Tomte -Gunnar 
Löfgren högt i kurs, men innan han kan öppna sin säck har 
vår fantastiska Munskänk Kjell Hestad sett till att det finns 
ett härligt julbord uppdukat. De som står för godsakerna 
på detta dignande julbord är kockarna Mats Hestad med 
fru Sanna. Innan själva julbordet bjöds vi på glögg och 
baren var öppen hela kvällen. Dämpad stämningsmusik 
på Hammondorgel trakterad av Per Hellström och även 
”barmusik” på dragspel och gitarr med Per Hellström och Ulf 
Nyberg. Vi var ett 50-tal systrar och bröder – också inbjudna 
var äkta hälfter till våra systrar och bröder. En underbar 
stämning i bar och runt julbordet ledde fram till kvällens 
clou – julklappsutdelningen. Det var Runheims egen tomte 
som på ett utmärkt sätt skötte denna och det visade sig att 
alla fått sina klappar innan kvällen var över och vi tog oss 

hem i det frostiga vädret.

Referent och fotograf 
Roland Ljungkvist

Vi samlas till musik av Ulf 
Nyberg och Per Hellström

Munskänken Kjell Hestad 
avtackar tomten Gunnar 
Löfgren

Kockarna Sanna och Mats 
Hestad stod för julbordet

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

Bra Reklam är en bra affär!  
Men det räcker inte med att ha ett trevligt varumärke, 
man behöver också berätta att man finns, 
och det på ett sådant sätt att folk faktiskt märker att man säger något!

Vi hjälper gärna till med logotype, formgivning, och idéer, 
såväl som tryckning med lämplig teknik och Rapp leverans!

Låt ditt uttryck
 

göra intryck!

www.rapptryck.se – 0140-38 55 60
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17 Grimner, Oskarshamn
Årsmöte den 22 januari 2018
Måndagen den 22/1 var inbokad för 17 Grimners årliga 
stadgeenliga årsmötesförhandlingar. Glädjande var att ett 
drygt 40-tal bröder hade bänkat sig när LM Johan Brundin 
öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Till att leda 
mötesförhandlingarna valdes åter undertecknad referent 
Jan-Eric Carlsson. Förvaltningsberättelserna för logens 
direktorium, logens fastighet och seniorklubben föranledde 
inga frågor och godkändes enhälligt av årsmötet. Inte heller 
logens resultat- och balansräkning föranledde några frågor 
eller synpunkter från mötesdeltagarna och klubbades även 
dessa enhälligt av årsmötet. Revisionskommitténs ledamot Jan 
Brandting läste upp revisionsberättelsen, i vilken man även 
förordade att ansvarsfrihet för logens direktorie måtte beviljas 
för 2017-års förvaltning. Detta godkändes och bifölls enhälligt 
av årsmötet, liksom att LM och SK är logens firmatecknare. De 
förslag som logens valkollegium arbetat fram, och som lästes 
upp av Kjell Karlsson godkändes också enhälligt av årsmötet, 
liksom de fem bröder som föreslogs till att ingå i logens 
valkollegium. Till årsavgift för 2019 hade logens direktorium 
föreslagit en moderat höjning av avgiften med 35 kronor till 
835 kronor vilken även detta godkändes enhälligt av årsmötet. 
Under punkten logens fortsatta utveckling och mål så fick LM 
Johan Brundin först redogöra för hur logen kunnat leva upp 
till de mål som sattes vid 2017-års årsmöte, och kunde där 
bl.a. konstatera att medlemsutvecklingen givit ett +/0-resultat 
vilket innebär att vid årsskiftet var logens medlemsantal 193 
bröder. Tyvärr har dock besöksfrekvensen vid våra logekvällar 
visat en nedåtgående trend under det gångna året. Till det 
positiva hör bl.a. att vi förutom att ha fått fem nya bröder som 
inträtt i vår loge och vår Orden även haft ett återinträde av 
en broder som tidigare lämnat oss och att logen har uppvisat 
en god likviditet och ett gott ekonomiskt resultat och kunnat 
avsätta 25 000: - till fastigheten för reparationer och underhåll. 
LM redogjorde vidare för de förbättringar i handikapp syfte 
som gjorts i vår fastighet som t.ex. installation av hörselslinga 
till kapitelsalen, ljudanläggning till matsalen och att en hiss 
kommer att installeras mellan matsalen och kapitelsalen. 
Som mål för det kommande verksamhetsåret redovisade LM 
en målsättning som bl.a. innebär att jobba för en ökning av 
medlemsantalet men även försöka höja besöksfrekvensen 
på våra logekvällar. Att logen skall fortsätta uppvisa en god 
likviditet och ett gott ekonomiskt resultat, bibehålla en god 
medlemsvård och en god seniorverksamhet, samt fortsätta 
den handikappanpassning och underhåll av fastigheten som 
behöver göras. Efter LM redogörelse så lämnades ordet fritt, 
och de frågor som M redogjort för diskuterades vidare av 
bröderna. En del frågor ställdes också om behovet av ytterligare 
information från OD i vissa ärenden. När så alla frågor var 
slutdiskuterade och genomlysta så tackade mötesordföranden, 
för förtroendet att få leda logens årsmöte och avslutade med 
att läsa en dikt skriven av trubaduren Stefan Demert och som 
handlade om situationer man som man kan hamna i när man 
söker för en kroppslig åkomma. Efter avslutad diktläsning 
överlämnades sedan klubban till LM för att avsluta årets 
årsmötesförhandlingar. Som traditionen varit de senaste åren 
bjöds avslutningsvis mötesdeltagarna på kaffe med tillhörande 
semla.   

Referent Jan-Eric Carlsson

17 Grimner, Oskarshamn
Föreläsning om polisyrket den 23 januari 

Polis Petter Sandstedt
Bifrostseniorerna i logen nr 
17 Grimner med ordförande 
Roy H Nilsson hade denna 
eftermiddag bjudit in vår 
Broder polis Petter Sandstedt 
att tala om polisyrket. Drygt 
40 Bröder och Systrar hade 
”bänkat sig” för att lyssna på 
vad det yrket innebär. Petter 
berättade lite om sin bakgrund 
och sitt nuvarande arbete som 
gruppchef för den ingripande 
verksamheten. Han berättade 
också om den omorganisation 
som genomförts och i detalj 
förklarade vilket område 

som Oskarshamn tillhör. Han berättade också om den 
trygghetsmätning som genomfördes i september förra året och 
vilka negativa förändringar som berörde Oskarshamn gällande 
otrygghet. Oron/tryggheten påverkas också av de många rån 
mot butiker och bensinmackar som utfördes i Oskarshamn 
under förra året. Resurser får också läggas på annan typ av 
brott än vad vi kanske var vana vid förr i tiden t.ex. angrepp i 
sociala medier och bedrägerier. 
Föreläsningen avslutas med frågor av skilda slag, t.ex. 
hastighets- och nykterhetskontroller, narkotikamissbruk, 
blåljusregler, hundar, elpistoler mm. Petter hade tydliga svar 
på det mesta. En förevisning gjordes av Petters polisbälte 
som är ganska tungt och innehåller det mesta som behövs 
bl.a. radio, pistol, batong, pepparspray, handbojor, kniv, och 
ficklampa. Det blev en spännande eftermiddag som avslutades 
med kaffe o bröd. 

Tack Broder Petter 
Sandstedt för ditt 
besök och tack 
seniorklubben för 
att ni finns för oss 
”daglediga”.

Referent & 
Fotograf 

Christer Bricer

Deltagarna vid föreläsningen

OSM-fonden
När Du vill hylla en broder BG 625-0419. 

Text med jubilarens namn och 
adress skickas till or@bifrostorden.se

Roger Johansson
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- Din kontakt i branschen
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TVETA BYGG HB
Tel.0383-830 40, 070-55 41 205

Thor-Erik Rydén  

Roger Johansson

Christian Johansson Tel. 0383-76 11 30

Nybakat bröd alla dagar – från eget bageri!
Tel.0383-76 33 25

Joakim Asp

Withalaföretag som stöder Bifrost

BIL&MOTOR
i Vetlanda AB

Lilla Nygatan 2, Vetlanda, tel. 0383-76 11 30 vx

Christer Johansson Aukt. Toyotaförsäljare
Hammargatan 7, tel. 0383 187 87

Lars-Olof Wigh

AUTOLACKEN AB
– för bästa kvalitet –

Roger Johansson

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

Tandvård för hel familjen – Barn och vuxna

Välkomna! Tel. 0383-123 23
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Vetlanda 0383-132 34
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Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89

Ba
d 

&
 m

ot
io

n 
fö

r a
lla

Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)
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TVETA BYGG HB
Tel.0383-830 40, 070-55 41 205

Thor-Erik Rydén  

Storgatan 3 A Vetlanda

Vetlanda tel: 0383 - 132 34

Elteknik AB Avd Vetlanda

0383-140 65
- Din kontakt i branschen

www.elajo.se

El / Tele / Data / Larm / Kyla / Värme / Energi

Elteknik AB Avd Vetlanda

0383-140 65
- Din kontakt i branschen

www.elajo.se

El / Tele / Data / Larm / Kyla / Värme / Energi

180x70

90x35

Roger Johansson

Christian Johansson Tel. 0383-76 11 30

Withalaföretag 
som stödjer

Logen 10 Withala

Withalaföretag som stöder Bifrost

BIL&MOTOR
i Vetlanda AB

Lilla Nygatan 2, Vetlanda, tel. 0383-76 11 30 vx

Christer Johansson Aukt. Toyotaförsäljare
Hammargatan 7, tel. 0383 187 87

Lars-Olof Wigh

AUTOLACKEN AB
– för bästa kvalitet –

Roger Johansson

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

Tandvård för hel familjen – Barn och vuxna

Välkomna! Tel. 0383-123 23

SI-BYGG AB
Vetlanda 0383-132 34

M A R K E T I N G

M A R K E T I N G





Tel. 0382-13085    Mikael Richardsson

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89

Ba
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ot
io

n 
fö

r a
lla

Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89

Ba
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ot
io

n 
fö

r a
lla

Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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ot
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n 
fö

r a
lla

Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89

Ba
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 m

ot
io

n 
fö

r a
lla

Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89

Ba
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&
 m

ot
io

n 
fö

r a
lla

Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elektriska installationer 
Data - Tele 

CCTV - Passersystem 
Inbrott - Brandlarm 

Kyla - Värmepumpar 

www.elajo.se 

Elteknik AB Avd Vetlanda 

140 65 

TVETA BYGG HB
Tel.0383-830 40, 070-55 41 205

Thor-Erik Rydén  

Storgatan 3 A Vetlanda

Vetlanda tel: 0383 - 132 34

Jönköping
Niklas Rydén och Christer Axelsson

Logen 10 Withala

Företagen önskar också  alla
En riktigt God Jul och
ett Gott Nytt Bifrostår

Nybakat bröd alla dagar – från eget bageri!
Tel.0383-76 33 25

Withalaföretag som stöder Bifrost

BIL&MOTOR
i Vetlanda AB

Lilla Nygatan 2, Vetlanda, tel. 0383-76 11 30 vx

Christer Johansson Aukt. Toyotaförsäljare
Hammargatan 7, tel. 0383 187 87

Lars-Olof Wigh

AUTOLACKEN AB
– för bästa kvalitet –

Roger Johansson

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

Tandvård för hel familjen – Barn och vuxna

Välkomna! Tel. 0383-123 23

SI-BYGG AB
Vetlanda 0383-132 34

M A R K E T I N G

M A R K E T I N G





Tel. 0382-13085    Mikael Richardsson

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89

Ba
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la

Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89

Ba
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n 
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r 
al

la
Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89

Ba
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n 
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r 
al

la

Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)
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     Tel. 0380-159 96, 070-512 74 75, JON ASP

www.holsbyfonster.se

Christian Johansson Tel. 0383-76 11 30

Roger Johansson

Christian Johansson Tel. 0383-76 11 30

TVETA BYGG HB
Tel.0383-830 40, 070-55 41 205

Thor-Erik Rydén  

Elteknik AB Avd Vetlanda

0383-140 65
- Din kontakt i branschen

www.elajo.se

El / Tele / Data / Larm / Kyla / Värme / Energi

Elteknik AB Avd Vetlanda

0383-140 65
- Din kontakt i branschen

www.elajo.se

El / Tele / Data / Larm / Kyla / Värme / Energi

180x70

90x35

Elteknik AB Avd Vetlanda Din kontakt i branschen
Tel 0383 140 65   www.elajo.se

Elteknik AB Avd Vetlanda

0383-140 65
- Din kontakt i branschen

www.elajo.se

El / Tele / Data / Larm / Kyla / Värme / Energi

Elteknik AB Avd Vetlanda

0383-140 65
- Din kontakt i branschen

www.elajo.se

El / Tele / Data / Larm / Kyla / Värme / Energi

180x70

90x35

TVETA BYGG HB
Tel.0383-830 40, 070-55 41 205

Thor-Erik Rydén  

Roger Johansson

Christian Johansson Tel. 0383-76 11 30

Nybakat bröd alla dagar – från eget bageri!
Tel.0383-76 33 25

Joakim Asp

Withalaföretag som stöder Bifrost

BIL&MOTOR
i Vetlanda AB

Lilla Nygatan 2, Vetlanda, tel. 0383-76 11 30 vx

Christer Johansson Aukt. Toyotaförsäljare
Hammargatan 7, tel. 0383 187 87

Lars-Olof Wigh

AUTOLACKEN AB
– för bästa kvalitet –

Roger Johansson

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

Tandvård för hel familjen – Barn och vuxna

Välkomna! Tel. 0383-123 23

SI-BYGG AB
Vetlanda 0383-132 34

M A R K E T I N G

M A R K E T I N G





Tel. 0382-13085    Mikael Richardsson

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89

Ba
d &

 m
ot

ion
 fö

r a
lla

Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89

Ba
d &

 m
ot

ion
 fö

r a
lla

Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89

Ba
d &

 m
ot

ion
 fö

r a
lla

Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89

Ba
d &

 m
ot

ion
 fö

r a
lla

Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89

Ba
d &

 m
ot

ion
 fö

r a
lla

Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)
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www.elajo.se 

Elteknik AB Avd Vetlanda 

140 65 Withalaföretag som stöder Bifrost

BIL&MOTOR
i Vetlanda AB

Lilla Nygatan 2, Vetlanda, tel. 0383-76 11 30 vx

Christer Johansson Aukt. Toyotaförsäljare
Hammargatan 7, tel. 0383 187 87

Lars-Olof Wigh

AUTOLACKEN AB
– för bästa kvalitet –

Roger Johansson

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

Tandvård för hel familjen – Barn och vuxna

Välkomna! Tel. 0383-123 23

SI-BYGG AB
Vetlanda 0383-132 34

M A R K E T I N G

M A R K E T I N G





Tel. 0382-13085    Mikael Richardsson

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89

Ba
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m

ot
io

n 
fö

r a
lla

Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89

Ba
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& 
m

ot
io

n 
fö

r a
lla

Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89

Ba
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ot
io

n 
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r a
lla

Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89

Ba
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m

ot
io

n 
fö

r a
lla

Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89

Ba
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& 
m

ot
io

n 
fö

r a
lla

Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)
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Withalaföretag 
som stödjer

Logen 10 Withala

www.holsbyfonster.se

Stöd dessa företag – De gynnar logen 10 Withala och Bifrostorden!
Withalaföretag som stöder Bifrost

Elteknik AB Avd Vetlanda

0383-140 65
- Din kontakt i branschen

www.elajo.se

El / Tele / Data / Larm / Kyla / Värme / Energi

Elteknik AB Avd Vetlanda

0383-140 65
- Din kontakt i branschen

www.elajo.se

El / Tele / Data / Larm / Kyla / Värme / Energi

180x70

90x35

Roger Johansson

Christian Johansson Tel. 0383-76 11 30

Withalaföretag 
som stödjer

Logen 10 Withala

Withalaföretag som stöder Bifrost

BIL&MOTOR
i Vetlanda AB

Lilla Nygatan 2, Vetlanda, tel. 0383-76 11 30 vx

Christer Johansson Aukt. Toyotaförsäljare
Hammargatan 7, tel. 0383 187 87

Lars-Olof Wigh

AUTOLACKEN AB
– för bästa kvalitet –

Roger Johansson

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

Tandvård för hel familjen – Barn och vuxna

Välkomna! Tel. 0383-123 23

SI-BYGG AB
Vetlanda 0383-132 34

M A R K E T I N G

M A R K E T I N G





Tel. 0382-13085    Mikael Richardsson

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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n 
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r a
lla

Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89

Ba
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n 
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r a
lla

Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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r a
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Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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n 
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r a
lla

Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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r a
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Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)
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Elteknik AB Avd Vetlanda

0383-140 65
- Din kontakt i branschen

www.elajo.se

El / Tele / Data / Larm / Kyla / Värme / Energi

180x70

90x35

Roger Johansson

Christian Johansson Tel. 0383-76 11 30

Withalaföretag 
som stödjer

Logen 10 Withala

Withalaföretag som stöder Bifrost

BIL&MOTOR
i Vetlanda AB

Lilla Nygatan 2, Vetlanda, tel. 0383-76 11 30 vx

Christer Johansson Aukt. Toyotaförsäljare
Hammargatan 7, tel. 0383 187 87

Lars-Olof Wigh

AUTOLACKEN AB
– för bästa kvalitet –

Roger Johansson

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

Tandvård för hel familjen – Barn och vuxna

Välkomna! Tel. 0383-123 23

SI-BYGG AB
Vetlanda 0383-132 34
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Tel. 0382-13085    Mikael Richardsson

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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r a
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Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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r a
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Bada, träna eller 
relaxa för halva priset!
50% rabatt mot inlämnande av denna annons
Gäller engångsentré eller familjeentré.
(Gäller t o m 31 okt 2010)

Vetlanda badhus
Norra Esplanaden 16, Vetlanda
medley.se/vetlandabadhus
tel 0383-103 87

Myresjö simhall
Vetlandavägen 10, Myresjö
medley.se/myresjosimhall
tel 0383-911 89
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11 Löfstad, Tranås
Resa till 10 Withala med reception i Grad V
Vad gör resan värd, målet eller själva resan? En komplex fråga 
som många visa människor har funderat över i urminnes tider. 
Svaret då? Jo, det kan de 21 bröder som satte sig i bussen till 
Vetlanda den 19 januari, definitivt ge till den nyfikne läsaren. Ef-
ter att återigen haft en samgradgivning med bröderna i Logen 10 
Withala kan vi konstatera att svaret definitivt är: både och!

En elegant buss, föredömligt rattad av broder Stig Bjelkered, 
hämtade upp de lika eleganta Löfstadbröderna en mörk januarik-
väll. Man kan lugnt påstå att stämningen på bussen steg allt mer 
ju närmare slutdestinationen vi kom. Gott sällskap, bland annat i 

form av hela fem recipiender, har ju den effekten. God färdkost 
och whiskylotteri hjälper ju också till. Väl framme i ett vintrigt 
Vetlanda möttes vi, som vanligt, av glada och välkomnande brö-
der med Mästare Curt i spetsen. 
Traditionen att samarrangera Grad V stärker banden mellan våra 
loger på ett ypperligt sätt, rekommenderas starkt. Jag vill tacka 
Logen 10 Withala för en underbar logekväll och önskar er varmt 
välkomna till Tranås i januari 2018. Det här stycket blev mer av 
ett resereportage än ett klassiskt referat från en logeafton, för de-
taljerna kring gradgivningen, brödramåltiden och övriga händel-
ser av vikt så hänvisas läsaren till Logen 10 Withalas referat i 
denna tidning.  

Referent Torbjörn Andersson, Mästare Logen 11 Löfstad
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21 Midgård, Linköping
Julbord i Landeryds prästgård 1 december
 En härlig julfest i Mästare Christers historiska prästgård där 
vi först möttes av Tommy Carlbom som just höll på att tända 
upp en värmande brasa i den öppna spisen. Under det att 
vi värmde oss med glögg, pepparkakor och andra tillbehör 
dukades det upp ett komplett julbord, Att bröderna njöt, det 
märktes, då det helt klart minskade på uppläggsfaten. Efter 
kaffe drog Göran Eriksson några lämpliga historier och 
när han ändå var igång stack Owe Svensson till honom de 

blommor som Christer var så väl 
värd. Han tackade för detta och 
talade lite om hur han upplevde det 
kommande verksamhetsåret. Detta 
är det sista reportaget för 2017. 

Referent & Fotograf 
Owe Svensson

M Christer presenterar julbordet
BIFROST

25 Alvheim och Aelforna
Luciafest den 13 december 2017 med 
utdelning ur Ruby och Lars Ullmans stiftelse
Luciafest i Ordenshuset med systrar, bröder och inbjudna 
gäster. Vi möttes av doften av glögg fick även en mugg i 
handen så man fick avnjuta smaken av den också. Sen var det 
samling i kapitelsalen. Lucia med 17 tärnor och 4 stjärngossar 
tågade in sjungande. Det var skönsjungande ungdomar från 
S:t Eskils musikskola som släppte loss sina röster och vilka 
röster sen. Efter deras exodus så tog broder Ove Larsson 
ordet.  Han berättade lite om de olika stiftelserna och 
fonderna som finns. Det visade sig att Damlogen Aelforna 
hade nominerat en ung lovande talang, Alice Lewin som nu 
skulle få ett stipendium på 10 000 kronor från Ruby och Lars 
Ullmans stiftelse. Alice är 20 år, sjunger och spelar piano 
samt gitarr, hon skriver även texter och komponerar musiken 
till dessa. Just nu så studerar hon på Norges Musikhögskola 
i Oslo, är inne på sitt andra år med inriktning på jazz. Hon 
framförde sen två egna låtar och en jullåt, så vi fick höra 
vilken skönsjungande talang hon är. Men kvällen var inte 
slut än. Nu var det julbordet som väntade på oss. Vi var ett 
70-tal som avnjöt det magnifika julbord som vår kock Bengt 

hade komponerat.
Referent & Fotograf 

Sören Lindell
Alice Lewin vid flygeln.

Bilden till höger: Från 
vänster Alice Lewin, 

Preses Ewa Eriksson, 
Ove Larsson

26 Vanadis, Karlskrona
Lilla Julafton 8 december 2017
En afton för alla sinnen
Det går inte att ta miste på att Vanadis Lilla Julafton är ett 
populärt evenemang. Fler än halva brödraskaran är samlad, 
högljutt minglande och med stor förväntan över vad som 
komma skall? Mästare Jens påkallar uppmärksamhet och 
meddelar att det är dags att samlas i kapitelsalen.
Bröderna bänkar sig i den nedsläckta kapitelsalen under den 
gnistrande stjärnhimmelen. Tystnad och stillhet råder.

Premiär men också tradition
In genom kapitelsalens dörrar träder ett luciatåg som 
aldrig tidigare skådats, med levande ljus, sång och trådlöst 
ackompanjemang. Bröderna förundras, tar in vad man ser 
och vid den kända låten ”tänd ett ljus och låt det brinna” 
tänder tärnorna de utplacerade ljusen och kapitelsalen får 
en stämningsfull belysning. Då luciatåget lämnar salen 
hörs applåder. Är månne en tradition född? Mästare Jens 
Östling tar till orda och hälsar alla välkomna, berättar om 
kvällens program och önskar alla en riktigt god och skön 
jul. Strax är det åter stilla. Nora Holm är med även detta år 
och hon knyter ihop programmet med sin gitarr och vacker 
sång och broder Klas Gustavsson läser stämningsfullt Viktor 
Rydbergs Tomten.

Stipendieutdelning
Mästare Jens Östling 
överlämnar stipendiet 
till Rosa Rutor. 
Christina Malmberg 
tv och Anette Zälle th. 

Orden bedriver också  
som bekant hjälp-
verksamhet genom 
stipendier eller gåvor 

och för Vanadis del så finns en strävan att det ska komma 
lokala initiativ tillgodo. Årets mottagare är stödföreningen 
för kvinnor med bröstcancerdiagnos Rosa Rutor www.
rosarutor.se. Närvarande är dess ordförande Anette Zälle 
samt från styrelsen Christina Malmberg som tacksamt 
tar emot gåvan och berättar om föreningens verksamhet. 
Rosa Rutor ger ut en väggalmanacka/årskalender som fått 
nationell uppmärksamhet, se föreningens hemsida.

Julbord och tomtebesök

Lucia Ove 
Hansson följd av 
de skönsjungande 
tärnorna Göran 
Johansson, Patrik 
Cederholm, Nils-
Gunnar Johnsson och 
den musikansvarige 
stjärngossen Stefan 
Södergren

Efter det högtidliga är det dags att ta plats vid det vackert 
dukade långbordet. Här serveras alla de läckerheter som hör 
julen till. Brödernas framåtanda kommer nu väl till pass, ty 
julen skall ju vara till ”påska”. Per Klintin anför den tysta 
snapsvisan, på teckenspråk. Munskänk och de bröder som 
bistått i köket får rungande applåder. Slutligen kommer 
tomten och delar ut klappar till alla utom Joel Hesselberg 
som gått ut för att köpa tidning. Kvällen blir sen.

Att göra!
När väl detta reportage läses i Bifrosttidningen har det nya 
Bifroståret 2018 redan startat. Du Vanadisbroder som av 
olika skäl inte kunde vara med 2017, planera in deltagandet 
i vår Lilla Julafton 2018 redan nu. Det är en höjdare. God 
fortsättning!

Referent N-G Johnsson. Fotograf Mikael Ulvesjö

27 Odinsal, Uppsala
Odinsals och Fensalas Julbord 
den 9 december 2017 i Älvkaleby/Laxön

Alla samlade inför julbordet

Så var det dags att avsluta år 2017. Den här gången åkte 
50 Bifrostbröder och systrar med buss från Uppsala till 
Älvkarleby/Laxön. Under bussfärden så genomfördes Quiz 
med aktuella julfrågor och lotter såldes med fina julpriser 
(bl.a. julglögg). Väl framme i Älvkarleby (cirka 4 mil S 
Gävle) så intog vi julbordet på restaurang Kungsådran som 
ligger på Laxön i Dalälven. Lokalerna har tillhört Försvaret 
och Ing 1 (Södertälje/Almnäs) som hade en del av sin 
utbildning av värnpliktiga i broläggning här. Julbordet var 
mycket bra anordnat med alla tänkbara rätter som hör till. 
Allt smakade mycket bra och alla blev mätta. Därefter så 
fanns det möjlighet att julshoppa bland hantverk och tomtar 
innan bussen styrde mot Uppsala. Under hemresan mot 
Uppsala så var det prisutdelning och vinnarteamet Tommy 
Lundin/Lena Blomkvist vann i år.

Referenter Ola 
Jonsson & Johan 

Johansson.
 Fotograf Fredrik 

Jonneryd

Ingela Marklund, 
Preses Fensala & 
Thomas Andersson, 
Mästare Odinsal

BIFROST

30 Torgrim, Hudiksvall
Julsupé
Broder och trubadur 

K.G Karlsson

Logen 30 
Torgrim avslutade 
verksamhetsåret med 
julsupé.
Julbord med allt som 
hör till och dessutom 
underhållning av 
Torgrims egen 
trubadur K.G. 
Karlsson avslutade 
Bifrostordens 
verksamhetsår i 
Hudiksvall, fredagen den 8:e dec. 2017. Deltagare var 
utöver logens medlemmar med respektive även några yngre 
par som visat intresse för medlemskap i Bifrostorden och 
Logen 30 Torgrim. 

Stämningen var god redan när sällskapet inträdde i 
Njutångers Folkets Hus julpyntade festlokal för en knapp 
timmes mingel med glögg och pepparkakor i väntan på 
att inta sina platser vid borden. Två damer som arrangerat 
julsupébordets läckerheter till en fröjd för ögat delegerade 
i sin tur uppgiften till logens (FSM) att hälsa alla välkomna 
och bjuda till bords. Det trivsamma sorlet i kafélokalen, som 
skribenten medvetet lyssnade av för att pejla stämningen, 
tilltog ytterligare när den ringlande kön av julbordsgäster 
radade upp sig för att fylla sina assietter och tallikar med 
julmat. En trivsam kväll i glada vänner krets förstärktes i 
pausen med underhållning i väntan på kaffe, paj och avec. 
Kända visor, trallvänliga och medryckande varvades med 
berättelser kryddade av folklig humor. 
Så småningom efter påtår och uppmaning att tömma faten 
vidtog lottdragningen. Som vanligt var det nestor K.A. 
Lindström som dels höll ett tal rörande vår verksamhet och 
utveckling samt framförde hälsning från vår Mästare Göran 
Persson som insjuknat och därför inte kunde delta. 

Prisbordet tömdes på både skänkta föremål och inköpta 
enligt lotteriförordningens vinsttak. 
Timmen senare skildes vi och lyckönskande varandra god 
jul och gott nytt år.

Referent & Fotograf Sören Molander

Besök i logekapitel i storloge och grundloge 
är en av förutsättningarna för befordran till högre grad
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34 Linneus, Växjö
5-års-jubileum och julkalas den 
2 december 2017
Lördagen den 2 december firade vi vårt 5 årsjubileum 
med att ordna ett trevligt Julkalas i våra Ordenslokaler. 
Eftersom Linneorna också hade 5 årsjubileum var de 
också medarrangörer. Vi var 44 personer som samlades 
på lördagseftermiddagen, varav några stycken barn, 
som fick besök av tomten efter att de tagit del av det 
dignande julbordet som skapats av våra bröder och 
systrar. Vi hade som vanligt lite besök från våra bröder 
och systrar från Vetlanda, vilket är glädjande. När vi ätit 
maten var det dags för lite andra aktiviteter, man kunde 
titta på ett bildkollage från vår invigning fram tills i dag 
som rullade fram på en skärm.Undertecknad pratade och 
sjöng några mindre vanliga visor, av våra mest kända 
visdiktare. Även en stunds Musik Quiz sysselsatte minnet 
och musikaliteten. Vår LM Alexander Airosto passade på 
att denna jubileumsdag kalla fram vår ExM Sten Sjödal, 
det är nämligen så att han varje år har sin födelsedag i 
december och denna gång fyllde han 80 år och han 
hyllades med tal, sång, blommor och stående ovationer. 
Kl. 18.00 var det dags för dagens höjdpunkt, utdelning av 
kulturstipendium på 10 000 kr ur Ruby & Lars Ullmans 
Stiftelse till Oboisten Sabina Scott som från i höst blivit 
antagen till Musikhögskolan i Stockholm. Ordens Curator 
Anders Randelius överlämnade personligen prischecken 
till Sabina. Hon tackade för detta genom att tillsammans 
med en ackompanjatör på flygel spela två musikstycken 
för oss.
Det kändes skönt att konstatera att det var en synnerligen 
värdig mottagare, tycker jag som bara kan spela dragspel 
på gehör. Efter detta var det dags för LM Alexander att 
tacka alla för en synnerligen trevlig eftermiddag och ett 
fantastiskt jobb som ansvariga för festen gjort. 
Nu väntar ett spännande 2018, där vi för första gången 
skall genomföra en Grad IV bl.a.

Referent & Fotograf Hans Bild

Från vänster M Alexander, Sabina Scott och OC Anders 
Randelius

BDRs grader och villkor för att erhålla högre grader
BDRs Grad Iduns Äpple
För att erhålla Graden gäller följande villkor:    
Inneha högsta Logegraden, samt ha besökt sin egen Grad 
minst två gånger, förutom den gången Graden erhölls. 
Den nominerade Systern verkar för vidgad förståelse, gott 
samarbete, sällskaplig samvaro, vänskap, förtrolighet och 
hjälpsamhet Systrar emellan, samt månar om logeandan 
dvs det vi menar med värdig Syster.
Har deltagit vid Riksmöten.
Har närvarat vid Gradgivningar/Högtidsloger i annan 
Damloge än den egna.

Grad 1 Gemenskapens Grad
Intagningsgrad för nya medlemmar

Grad 2 Vänskapens Grad 
Erhålls tidigast två år efter du erhöll 1:a graden, kräver delta-
gande vid minst fyra sammankomster, varav minst en Grad-

givning i 1:a 
graden, förutom 
tillfället då du 
själv blev uppta-
gen i 1:a graden.

Grad 3 
Trohetens 

Grad
Erhålls tidigast tre 

år efter du erhöll 
2:a graden, kräver 

deltagande vid 
minst sex sam-

mankomster varav 
minst en skall vara 
Gradgivning i 2:a 

graden, förutom 
tillfället då du 

själv blev uppta-
gen i 2:a graden.

Grad 4 Vishetens Grad
Erhålls tidigast fem år efter du erhöll 3:e graden, kräver 
deltagande vid minst tio sammankomster varav minst en 
skall vara Gradgivning i 3:e graden, förutom tillfället då 
man blev upptagen i 3:e graden.

Grad 5 Skönhetens Grad
Erhålls tidigast fem år efter du erhöll 4:e graden, kräver 
deltagande vid minst trettio sammankomster och närvaro 
vid minst tio sammankomster som innehavare av Grad 4. 
Minst ett av besöken skall vara vid Gradgivning i 4:e gra-
den, förutom tillfället då man blev upptagen i 4:e graden.

BDRs ämbetsband
Ämbetsband för BDRs styrelseledamot, valberedning och 
revisorer.

Texten till graderna har skrivits av Jessica Lindkvist, 
BDR Logen Fensala och fotograf var Lisbeth Wallberg 
BDR Logen Vestros
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In Memorian Jan Svensson
När budet om att Broder Jan 
Svensson lämnat jordelivet den 
25 oktober 2017 och gått över 
Bifrost bro och nått Fullkomnan-
dets Grad, blev man inte direkt 
överraskad. Med den svåra sjuk-
dom som han drabbats av visade 
han vilken kämpe han var som 
trotsade sjukdomen så länge som 
han gjorde.
Broder Jan var en person som vis-
ste vad han ville och han stod upp 
för sina åsikter och sina ideal. Det-

ta visade han in i det sista.
Jag lärde känna Jan i början av 2000-talet. Han var Mästare i Lo-
gen 15 Norheim och jag var Mästare i Logen 10 Withala. Vi träf-
fades på Riksting, Mästaremöten m.m. År 2007 utsåg Karl-Gun-
nar Roth Jan till redaktör för Bifrosttidningen samtidigt som jag 
fick en plats i Ordensdirektoriet. Detta gjorde att vi träffades än 
oftare och vänskapen mellan oss växte. Vi hade många och långa 
samtal med varandra. Inte bara om Bifrostorden, utan vi hade 
också många beröringspunkter från våra respektive yrken. Jan 
var klok och hade den goda egenskapen att han gärna delade med 
sig av sin klokskap och sina erfarenheter. Dessa samtal var upp-
skattade av oss båda.
2010 blev jag utnämnd till Ordens Styrande Mästare och därmed 
också ansvarig utgivare för Bifrosttidningen, vilket gjorde att vi 
kom att arbeta väldigt nära varandra.
Broder Jan tog verkligen till sig arbetet med Bifrosttidningen. 

Tillsammans med Håkan Wallén på tryckeriet, utvecklade han 
tidningen till vad den är i dag. Jan var noga med att allt skulle 
vara korrekt och se snyggt ut. Det var Ordens ansikte utåt. Det 
var också Jan som fick igenom att det skulle vara fyrfärgstryck i 
tidningen och detta var ett verkligt lyft.

Vid Rikstinget i Oskarshamn 2013 fick jag äran att dekorera Jan 
med Excelsiormedaljen. Det var en stor dag för Jan och jag vet 
att han uppskattade detta mycket.
Dessa minnesord borde varit med tidigare i tidningen Bifrost, 
men av olika anledningar blev det fördröjt. Det hade dock det 
goda med sig att jag hade äran att närvara vid Jans begravnings-
gudstjänst. En mycket fin och minnesvärd sammankomst där vi 
ca 25 Bifrostbröder fick ta ett sista farväl av Jan.

Broder Jan: Bifrostorden är skyldig dig ett stort tack för allt 
det arbete du nedlagt 
för Bifrostorden och 
för den vänskap du 
visat oss.

Det liv är icke längst 
som längst har varat. 
Den levat längst som 
fyllde livet bäst.
Den är ej rikast, vil-
ken mest har sparat. 
Nej den är rikast som givit mest.

Vila i frid Broder Jan!
Din vän Lars-Erik Furuskog

Kåseriet...
... eller ”alla har en historia att berätta”
Under denna rubrik uppmanas läsare av Bifrosttidningen 
att publicera egna berättelse ur det verkliga livet. Det kan 
vara reseberättelser, en specifik händelse eller andra upp-
levelser som har ett läsvärde. 

Införda bidrag belönas med två trisslotter skickade från 
Bifrostkansliet i Stockholm  – ”Plötsligt händer det”!

Bifrost, flyg och gamla bilar
Flyg i olika former har alltid varit mitt intresse vilket 
resulterat i dels privatflygarcertifikat men också bygge 
av två flygmaskiner. När vi bodde i Stockholm hade jag 
flygplan i Barkarby flygklubb där vi var många som hade 
egenbyggda flygplan eller s.k. experimentflygplan. En 
sommarkväll när vi eftersnackade 
om helgens flygäventyr nämnde 
kompisarna Lars Lundin och Bror 
Axelsson att jag borde gå med i 
samma Ordensloge, 16 Runheim 
som de var med i. Jaha, hur gör jag 
då, det fixar vi, sa dom. Så i sep-
tember 1995 inträdde jag i Logen 16 
Runheim av Bifrostorden, i Järfälla 
med Ludde och Bror som mina 
Faddrar. Genom flitigt deltagande 
befordrades jag snart till Grad II, III 
och IV och hamnade då naturligtvis 
i Direktoriet som Biträdande Broder som AV och snart som 
ASM.
Alltnog, eftersom vi var några bröder som hade flyg som 
hobby och tillgång till egna flygmaskiner bjöd vi vid något 
tillfälle några bröder med anhöriga 
på en kvällstur runt Stockholm. Efter 
några gånger hade detta växt så att 
när vi en söndag bjöd in bröderna 
med familjer till en Familjeflygdag, 
kom det drygt hundra personer som 
förutom att de skulle undfägnas 
med mat och dryck, de också skulle 
flyga en tur, i alla fall de flesta av 
dem. Vi hade fem egna flygplan, 
två och fyrsitsiga men för att klara 
att flyga alla bröder och anhöriga 
fick vi hjälp av flygarkompisen Åke 
Jansson, som hade/har en DC-3 och dessutom en klubb-
medlem som hade en AN-2, en rysk dubbeldäckare som 
var populär då; de kunde ta med 18 resp. 10 passagerare. 
Efter att jag haft huvudansvaret för Flygdagarna tre gånger, 
fick någon annan ansvaret eftersom vi flyttade till Höganäs 
2005, lämpligt nog i samma veva som 31 Rimfaxe var 
under bildande. Eftersom Höganäs har ett flygfält flyttades 
flygmaskinen naturligtvis dit. Vi köpte ett ställe på landet 
utanför Höganäs med ett lagom stort stall/lada som snabbt 

inreddes till verkstad för diverse verksamhet. En byggsats 
till en Lotus Super 7 köptes i samband med flytten och en 
motor köpte jag av min Fadder Bror Axelsson, allt bygg-
des samman under ett år, detta samtidigt som Logen 31 
Rimfaxe bildades och jag trädde in som IL och snart som 
FSM. Lotusen användes under tre år, den såldes då till för-
mån för en äldre veteranbil som snart blev både två, tre och 
fyra, alla Chevrolet från 1920-talet. Utöver renoveringen av 
dessa deltog vi i de veteranbilsrallyn som ordnades, men 
när jag så blev Mästare i Logen prioriterades ju deltagande i 
Mästaremöten, Riksting och annat Ordensnära.
Nu är flygmaskinen såld till Norge och Lotusen såld till 
Göteborg och inga Mästarmöten, så nu gäller, förutom 
logearbetet som IL bara de gamla Chevorna. Välkomna att 
besöka min hemsida: www.ollesrv6.se/

Olle Bergqvist, ExM Logen 31 Rimfaxe

Lotus Super 7 och flygmaskinen en RV 6

  Tre Chevor från vänster 490 Touring, Capitol 8 Touring 
och Universal Coach

In Memorian Ruedy Sacher 1925-2017
I början av december 2017 nåd-
des vi av det sorgesamma beske-
det att vår broder Ruedy Sacher 
gått bort. Broder Ruedy trädde in 
i vårt sällskap 1965, med grad VI i 
Storlogen Heimdal 1971 och med 
grad X i Rikslogen 1987. För sina 
insatser inom Bifrostorden erhöll 
Broder Ruedy Logernas heder-
stecken 1975, Ordens förtjänst-
tecken 1990 och samma år erhölls 
Ordens veterantecken för 25-årigt 

medlemskap. År 2015 fick Ruedy motta Ordens jubelbroder-
tecken för sitt 50-åriga medlemskap. För Bifrostorden och logen 
8 Manheim kan vi inte nog tacka Ruedy för det engagemang 
och arbete som han vikt en stor del av sitt liv för. Detta går inte 
att ta miste på om man tittar tillbaka i tidningen Bifrost. Broder 
Ruedy finns omnämnd i mer än nittio Bifrosttidningar, naturligt-
vis genom sin befordran i grader men som mest som mångårig 
referent till Bifrosttidningen från 8 Manheims logeaftnar men 
även från Storlogen Heimdals logeaftnar. Då ska man tänka 
sig, att från hans inträde i orden 1965 till utgången av år 2017 
har det bara getts ut tvåhundrasextioåtta nummer av tidningen 
Bifrost, dubbelnummer inräknat. Detta är storartat! I en av dessa 
tidningar kan man läsa följande från det tal där dåvarande ”Stor-
logemästaren Lars Bergdahl framförde denne sitt tack till direk-

toriet, varvid han särskilt bland annat framhöll Ruedy Sacher så 
som dåvarande Skattmästare och som under många år nedlagt 
ett stort arbete tillsammans med SLM i planeringen av storlo-
gens aktiviteter för vilket han tolkade som uttryck för kärlek till 
Orden”. Vill även nämna del av ett tal som Ruedy framfört vid 
en av 8 Manheims logeaftnar, där han framhöll vikten av att nya 
bröder får ta del av logens arbete genom att engagera sig i direk-
toriet. Mycket framsynta ord, de är lika aktuella nu som då. Ge-
nom Ruedys dotter Maja vill jag ge er en vers som Ruedy diktat. 
Jag tycker denna vers är vacker, tidlös och ständigt aktuell. 

Den dagen jag går för att ej vända åter,
jag vill att ni minns mig precis som jag var.
Det blir bara värre mina kära, om ni gråter,

för ingen kan ändra det öde vi har.
Den dagen ni står här och när ni mig saknar,

jag vill att ni lever och livslusten har.
Mina älskade kära, jag vill att ni vaknar 
och lever de dagar den tid ni har kvar.

Denna vers kan man läsa hur många gånger som helst 
och återkomma till och bära med sig.

Den värmer!

Broder Ruedy. Stort tack för tiden tillsammans med oss. 
Du är i våra minnen bevarad.

Klas Lindström, Mästare Logen 8 Manheim
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  Dat                                  Namn                                             Loge                        

   Brustna länkar

15 november Roland Olofsson Nicopia
23 november Patricio Walldevino Manheim
1 december Rudolf Sacher Manheim
2 december Hans-Olof Hägg Grimner
20 december Rune Johansson Danheim
23 december Christer Gyllenhammar Runrike
27 december Lars Sahlberg Eyrabro-Havamal
2 januari Göran Eriksson Åsagård
3 januari Nils Olov Sindmark Eyrabro-Havamal
12 januari Lars-Eric Gullberg Mjölner
14 januari Lennart Nilsson Valhall

Augusti
 Dat  År  Loge  Namn

 Mars
 Dat  År  Loge  Namn

 April
 Dat  År  Loge  Namn

 Jubilerande Bröder

1 60 Åsagård Rolf Lundgren
2 85 Vesthav Kurt Ljungberg
4 90 Mjölner Lennart A Andersson
4 60 Odinsal Magnus Lövefors
6 60 Rosheim Per-Göran Börstell
8 50 Gungner Magnus Andersson
8 75 Valhall Jan Rojsek
9 75 Vesthav Bruce Macgregor
10 70 Alvheim Sigvard Lans
10 50 Aroshus Fredrik Cederström
10 75 Carolus Lars Hermansson
10 75 Grimner Hans Zeno
12 60 Grimner Lars Yvell
14 60 Odinsal Benny Högling
15 60 Rosheim Per Ola Forsberg
17 75 Alvheim Stig-Lennart Cederlöf
18 60 Gondler Mats Wilhelmsson
21 50 Gungner Joakim Lindberg
21 75 Torkild Gunnar Carlsson
22 50 Odinsal Anders Jansson
22 80 Torkild Hans Herbst
22 50 Withala Mikael Lund
23 75 Runheim Håkan S Mårtensson
24 70 Nicopia Carl-Gustav Bondesson
24 75 Solheim Jim Wennström
26 70 Gagnrad Bertil J Jonasson
26 70 Grimner Torbjörn Melkersson
26 70 Withala Tommy Oscarsson
27 75 Manheim Bengt Mähler
28 85 Grimner Nils-Gustav Wictorzon
29 75 Löfstad Lennart Gustafsson
29 50 Löfstad Mats Holmstedt
31 75 Eyrabro-H Kjell-Arne Isulv
31 90 Valhall Gösta Viding

2 75 Åsagård Claes Halling
2 70 Gondler Christer Lejdel
2 70 Rosheim Arne Björklund
3 80 Junehus Charles Sundqvist
3 60 Valhall Björn Gülich
5 70 Nicopia Björn F Olsson
5 75 Runheim Mats B E Hjulström
6 75 Righeim Dick L A Lindquist
9 50 Carolus Patrik Lundgren
10 60 Runheim Alf Gerdin
12 60 Runheim Göran Ericson
13 70 Nicopia Peder Grahn
14 60 Solheim Conny Björkman
16 70 Junehus Jan Olof Berglund
17 70 Torkild Curth Jacobsson
18 50 Forsete Joacim Mårtensson
20 75 Junehus Hasse Andersparr
21 80 Runheim Roland Ljungkvist
22 50 Danheim Andreas Hörström
22 70 Grimner Tommy B Johansson
22 75 Norheim Ingvar Folckner
24 50 Mjölner Magnus Fridälv
24 70 Nicopia Rojne Pettersson
25 75 Vesthav Åke Cato
26 50 Alvheim Pertti Viljanen
26 60 Mjölner Stefan Fredriksson
27 80 Åsagård Bo Olofsson
29 70 Linneus Anders Linde

1 70 S:t Örjan Sven Göthe
1 70 Solheim Jan-Erik B Walldén
2 60 Manheim Torbjörn Enung
3 75 Valhall Tage Backman
4 90 Nicopia Claes Bruun
5 75 Aroshus Lars Lindström
6 60 Gondler Ulf Gustafsson
6 75 Midgård Lars Pettersson
6 75 Withala Ingemar Wernersson
7 75 Eyrabro-H Lars-Olov Torstensson
7 60 Mjölner Tommy Brink
8 70 Grimner Anders Mårtensson
10 50 Gungner Niclas Snygg
12 75 Rosheim Bengt Fridström
13 75 Gagnrad Åke Björk
13 80 Righeim Erik Skarin
15 60 Grimner Lars-Göran Erlingsson
15 75 Mjölner Jörgen Mandelberg
19 50 Withala Sorin Ardelean
21 70 Aroshus Björn Qvarfort
22 70 Grimner Nils Bergström
22 70 Solheim Karl-Gustaf Ahlstedt
24 50 Runheim Mats R Hestad
27 75 Junehus Olof Dahlin
28 70 Grimner Svante Brandting
28 75 Rosheim Risto Furulid
29 50 Aroshus Magnus Wallinder
29 80 Manheim Bo Klang
29 50 Norheim Jens Berg
29 75 Torkild Lars Samborg
30 80 Valhall Göran Kimell
31 50 Mjölner Mats Nilsson

Personalia

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”

B efordrade Bröder            Grad II – Vänskapens Grad
Grad II

2017-10-16 Göthe Juntti Torgrim
2017-10-16 Boris Sandström Torgrim
2017-10-16 Lennart Ulfeldt Torgrim

Grad IIIB efordrade Bröder            Grad III – Kunskapens Grad 

2017-09-19 Roland Wadelius Righeim
2017-11-02 Oscar Lundeberg Manheim
2017-11-02 Pär Ol-Mårs Manheim
2017-11-02 Ivan Pettersson Manheim
2017-11-02 Emil Sewerin Manheim
2017-11-10 Jonas Andersson Vesthav
2017-11-10 Mikael Berntsson Vesthav

2017-11-10 Magnus Christiansson Vesthav
2017-11-10 Peter Häggblad Vesthav
2017-11-10 Thomas Lund Vesthav
2017-11-10 Olle Nordberg Vesthav
2017-11-17 Lennart Lööw Withala
2017-11-17 Mikael Lund Withala
2017-11-23 Alf Isenberg Linneus

Nya Bifrostbröder           Grad I – Frihetens Grad 

2017-11-24 Mikael Morsäter Odinsal
2017-11-24 Daniel Norén Odinsal
2017-11-24 Göran Thorsell Odinsal
2017-11-28 Reidar Karlsson Manheim
2017-11-28 Konny Österlin Manheim
2017-11-29 Pejman Fartash Valhall
2017-11-29 Magnus Halvarsson Valhall

2017-12-07 Fredrik Brask Åsagård
2017-12-08 Robin Hultgren Norheim
2017-12-08 Peter Stenberg Norheim
2017-12-08 Jan Englawik Vesthav
2017-12-08 Harry Pihl Vesthav
2017-12-11 Henrik Franzén S:t Örjan

2017-12-12 Bertil Sandberg Runrike
2017-12-15 Mats Nilsson Mjölner
2017-12-15 Kenneth Nimåker Mjölner
2017-12-15 Lennart Roth Mjölner
2018-01-23 Pär Källström Righeim
2018-01-24 Jan Persson Aroshus

Dat    Namn  Loge Dat   Namn  Loge Dat  Namn  Loge

Dat    Namn  Loge Dat   Namn  Loge Dat  Namn  Loge

Dat    Namn  Loge Dat   Namn  Loge Dat  Namn  Loge

2017-11-22 Ralph Jonsson Aroshus
2017-11-22 Patrik Karlsson Aroshus
2017-11-22 Björn Qvarfort Aroshus

2017-11-22 Markus Lehto Odinsal
2018-01-30 Mattias Jansson Odinsal

2017-11-23 Kennert Johansson Linneus
2017-11-23 Joakim Schandersson Linneus
2017-11-24 Markus Hagström Gondler
2017-11-24 Jonas Müller Gondler
2017-11-24 Jörgen Palmér Gondler
2017-11-24 Martin Solberg Gondler
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Grad IV
B efordrade Bröder            Grad IV – Hoppets Grad 

2017-10-24 Leif Isén Odinsal
2017-11-17 Magnus Bertilsson Danheim
2017-11-17 Peter Durö Danheim
2017-11-17 Jonas Nilsson Danheim
2017-11-17 Anders Carlsson Vanadis
2017-11-17 Joel Hesselberg Vanadis
2017-11-17 Rune Lindberg Vanadis
2017-11-17 Ola Nilsson Vanadis
2017-11-17 Mathias Olsson Vanadis
2017-11-21 Johan Johansson Runheim
2017-11-21 Gösta Pettersson Runheim
2017-11-24 Viktor Klint Löfstad
2017-11-24 Jan Richardsson Löfstad
2017-11-24 Mikael Andersson Midgård
2017-11-24 Erik Olsson Midgård
2017-11-24 Bent Bach Holst Mjölner
2017-11-24 Emil Isaksson Mjölner

2017-11-24 Thomas Karlsson Mjölner
2017-11-24 Öyvind Pedersen Mjölner
2017-11-24 Nils Rydén Mjölner
2017-11-24 Jan Sergo Mjölner
2017-11-24 Stefan Matsson Norheim
2017-11-24 Kent Svensson Norheim
2017-12-01 Håkan Henning Carolus
2017-12-01 Jan Lithman Junehus
2017-12-01 Peter Magnusson Junehus
2017-12-08 Kenth Nilsson Grimner
2017-12-08 Stig-Åke Nilsson Grimner
2017-12-08 Ilias Kolovos Gungner
2017-12-08 Mattias Lindberg Gungner
2017-12-08 Bojan Milojevic Gungner
2017-12-08 Karl Sandstedt Gungner
2017-12-08 Kent Bredén Rimfaxe
2017-12-08 Tommy Lilja Rimfaxe

2017-12-08 Robert Pierre Alison Withala
2017-12-08 Sorin Ardelean Withala
2017-12-08 Gert Axelsson Withala
2017-12-08 Peter Johansson Withala
2017-12-08 Lennart Rubensson Withala
2017-12-08 Tomas Thylen/Westberg Withala
2017-12-13 Ulf Fransson Torkild
2017-12-13 Erik Nilsson Torkild
2017-12-13 Göran Mattisson Valhall
2017-12-15 Bo Carlsson Gondler
2017-12-15 Alf Karlsson Gondler
2017-12-15 Lars-G Netterström Gondler
2017-12-15 Göran Oscarsson Gondler
2017-12-15 Peter Rubin Gondler
2017-12-15 Jan Callegård Grimner
2017-12-17 Per-Göran Börstell Rosheim

Dat    Namn  Loge Dat   Namn  Loge Dat  Namn  Loge

Grad VB efordrade Bröder            Grad V Trohetens Grad

2017-01-27 Kim Sandeen Grimner
2017-10-19 Stefan Söderberg Manheim
2017-10-19 Björn Westien Manheim
2017-11-24 Leif Edgren Eyrabro-H
2017-11-24 Torbjörn Näslund Eyrabro-H
2017-11-24 Robert Persson Östlund Eyrabro-H
2017-11-24 Daniel Sjökvist Eyrabro-H

Dat    Namn  Loge Dat   Namn  Loge Dat  Namn  Loge

2017-11-24 Tomas Törnros Eyrabro-H
2017-11-24 Jan-Erik Wennerstrand Eyrabro-H
2017-11-24 Karl-Gustaf Ahlstedt Solheim
2017-11-24 Hans Fredriksson Solheim
2017-11-24 Kurt Lundqvist Solheim
2017-11-24 Hans Åke Nilsson Solheim
2017-11-28 Tomas Algotsson Odinsal

2017-11-28 Jan-Åke Petersson Odinsal
2017-11-28 Carl-Anders Nilsson Righeim
2017-11-28 Nils-Olof Wadelius Righeim
2017-11-30 Åke Lundgren Alvheim
2017-11-30 Ted Rönn Alvheim
2017-11-30 Peter Andrén Nicopia
2017-11-30 David Jansson Nicopia
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Grad VB efordrade Bröder            Grad V Trohetens Grad  Forts.

2017-11-30 Anders Lindgren Nicopia
2017-11-30 Jan-Eric Lindquist Nicopia
2017-11-30 Perry Sörensen Nicopia
2018-01-12 Peter Brenander Grimner
2018-01-12 Tomas Ekstam Grimner
2018-01-12 Arne Erlandsson Grimner
2018-01-12 Jörgen Gustafsson Grimner
2018-01-12 Lars-G Johansson Grimner
2018-01-12 Tommy Andersson Gungner
2018-01-19 Alexander Airosto Linneus
2018-01-19 Michael Bohman Löfstad

Dat    Namn  Loge Dat   Namn  Loge Dat  Namn  Loge

2018-01-19 Stefan Carlborg Löfstad
2018-01-19 Bengt Gustavsson Löfstad
2018-01-19 Roger Ottosson Löfstad
2018-01-19 Magnus Sjögren Löfstad
2018-01-19 Björn Alm Norheim
2018-01-19 Bo Andersson Norheim
2018-01-19 Tommy Carlsson Vanadis
2018-01-19 Kurt Friberg Vanadis
2018-01-19 Mats Hulthén Vanadis
2018-01-19 Jan Preutz Vanadis
2018-01-19 Björn Larsson Vesthav

2018-01-19 Lars-Ingvar Nilsson Vesthav
2018-01-26 Sune Carlsson Gondler
2018-01-26 Leif Andersson Mjölner
2018-01-26 Håkan Flensburg Mjölner
2018-01-26 Lars-Göran Hersgren Mjölner
2018-01-26 Niklas Jardemark Mjölner
2018-01-26 Jan Emilsson Rosheim
2018-01-26 Thomas Niklasson Rosheim
2018-01-26 Hans Pettersson Rosheim
2018-01-26 Åke Thorsén Rosheim

2017-11-17 Kenth Einar Karlsson Alvheim
2017-11-17 Håkan Lyckstedt Aroshus
2017-11-17 Mikael Olevall Aroshus
2017-11-17 Jonas Orrby Eyrabro-H
2017-11-17 Tommy Pemer Eyrabro-H
2017-11-17 Bengt Rauseus Eyrabro-H
2017-11-17 Lars A Häggström Gagnrad
2017-11-17 Hanseric Hagström Gagnrad
2017-11-17 Johan Furuskog Gungner
2017-11-17 Rikard Hedström Löfstad
2017-11-17 Tord L Eriksson Odinsal
2017-11-17 Thomas P Hellsten Odinsal
2017-11-17 Anders G Sävborg Odinsal
2017-11-17 Joakim Asp Withala
2017-11-23 Göran Eriksson Åsagård
2017-11-23 Joakim K Wanzelius Åsagård
2017-11-23 Sverker Steen Manheim

2017-11-23 Leif Bertilson Rosheim
2017-11-23 Gunder K Auregård Torkild
2017-11-23 Patrik Berg Torkild
2017-11-23 Tomas Berger Torkild
2017-11-23 Mikael Bergh Torkild
2017-11-23 Bengt Hellström Valhall
2017-11-25 Ulf Jaremo Danheim
2017-11-25 Jan O S Nilsson Danheim
2017-11-25 Bo E O Herborn Gondler
2017-11-25 Hans G Hortlund Gondler
2017-11-25 Tommy B Johansson Grimner
2017-11-25 Kjell-Åke Gillstedt Junehus
2017-11-25 Hans Hansson Löfstad
2017-11-25 Peter Josefsson Löfstad
2017-11-25 Magnus I Karlsson Löfstad
2017-11-25 Martin A Petersson Löfstad
2017-11-25 Sune L Arnesson Mjölner

2017-11-25 Kenneth Malmström Mjölner
2017-11-25 Bo Ragnarsson Mjölner
2017-11-25 Per F Axelsson Nicopia
2017-11-25 Börje I Berzén Nicopia
2017-11-25 Sven-Erik Carlsson Nicopia
2017-11-25 Björn F Olsson Nicopia
2017-11-25 Göran K E Granberg Norheim
2017-11-25 Anders S G Helander Norheim
2017-11-25 Lars B Bäck Vesthav
2017-11-25 Lerny Hermansson Vesthav
2017-11-25 Jan Friberg Withala
2017-11-25 Tomas Granlund Withala
2017-11-25 Mikael Granlund Withala
2017-11-25 Anders Holmström Withala
2017-11-25 Thomas Pettersson Withala
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BIFROSTORDEN

En tidlös sammanslutning
för Mänskliga Värden

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

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

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

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

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

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

Detta betyder konkret:

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

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

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

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

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

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

70704 Bifrost Folder:Dokument1 13-10-15 15.04  Sida 1



Posttidning B
Bifrostordens kansli

Gotlandsgatan 44   116 65 STOCKHOLM
Begränsad eftersändning. Vid definitiv eftersändning 

återsändes tidningen med ny adress

Till sist... återigen välkomna till Bifrostordens Riksting och 
BifrostDamernasRiksorganisations 
Riksmöte i Karlstad 4-6 Maj 2018

                   Logen 14 Solheim – Karlstad

Foto: Evelina Axelsson


