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Logen 13 Torkild hälsar välkommen till Bifrostordens Riksting
och BifrostDamernasRiksorganisations Riksmöte
i Södertälje 10-12 maj 2019
Ångfartyget Ejdern
Foto: Bengt Nyman
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100 år!
MATS HYLTÉN
Redaktör

2025 smäller det! Bifrostorden fyller 100 år
och det ska vi fira med en oförglömlig
jubileumskväll på Stadshuset i Stockholm.

Cedergatan 7 B
Nu söker vi 10 huvudsponsorer som vill sätta
215
67 Malmö
sitt namn på
brödrakartan
och bidra till att
sätta guldkant på vårt 100 årsjubileum.
Mobil: 070-931 53 14
Vårt exklusiva sponsorpaket innehåller:
E-post:
mats.hylten@gmail.com
• 2 VIP-biljetter
till banketten
• Hotellrum – 1 natt för 2 personer i
dubbelrum
• Helsida – samlingsannons med samtliga
sponsorer i varje nummer av Bifrostordens
tidning (4 nr/år) fram till år 2025
• Pluggannons för varje sponsorföretag i
minst en tidning/år fram till år 2025
• Exponering på hemsidan

PRODUKTION

Rapp Tryckproduktion AB
Vasagatan 1 573 31 Tranås
Tel: 070-538 55 63
Kostnad: 10 000 kr/år fram till 2025 vid
tecknande under 2019. Samtliga intäkter
E-post:
hakan@rapptryck.se
går oavkortat till vårt jubileum.
För mer information kontakta kansliet eller
ordens intendent.

Bifrostorden

Ett nytt verksamhetsår, ett nytt år till att stärka Bifrostorden som Ordenssällskap.

Nu söker vi 10 huvudsponsorer som vill sätta
sitt namn på brödrakartan
och bidra
till att
025
SJUBILEUM 1925–2
100-ÅR
sätta
guldkant på vårt 100 årsjubileum.
Vårt exklusiva sponsorpaket innehåller:
• 2 VIP-biljetter till banketten
• Hotellrum – 1 natt för 2 personer i
dubbelrum
• Helsida – samlingsannons med samtliga
sponsorer i varje nummer av Bifrostordens
tidning (4 nr/år) fram till år 2025
• Pluggannons för varje sponsorföretag i
minst en tidning/år fram till år 2025
• Exponering på hemsidan
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Med dessa ord överlämnar jag åter ordet till dig broder Mästare att fortsätta att föra oss enligt
bordsritus.
Allt du gör och
allt du inte gör – har betydelse för Bifrostorden

Bifrost nr 2

100 år!
2025 smäller det! Bifrostorden fyller 100 år
och det ska vi fira med en oförglömlig
jubileumskväll på Stadshuset i Stockholm.

Innehåll nr 1

Patrick G Lundeberg
Ordens Styrande Mästare
Patrick G Lundeberg
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Presentation av Ordens nya Mästare
7 Junehus

OD i korthet

Det första OD-mötet för 2019 hölls redan den 11 januari. Den
här gången på Bifrostordens kansli i Stockholm. Dagen därefter
höll OSM och OK i Mästareutbildningen på kansliet, för årets
sex nytillträdande Mästare.
För ODs del började det redan dagen innan då Ordensledningen
fick möjlighet att göra ett studiebesök i Frimurarordens lokaler i Bååtska Palatset på Blasieholmen i Stockholm. Vi fick en
guidad visning av vackra och ändamålsenliga lokaler, samtidigt
som det också gavs en intressant information om Frimurarorden, dess ursprung och dess verksamhet och syften.
Förberedelsearbetet inför Rikstinget har pågått under hösten
och vintern. Det har bl.a. resulterat i den inbjudan till Rikstinget
i Södertälje, som är bilagd i denna tidning. Välkommen till Södertälje 10 – 12 maj!
Innan Rikstinget kommer årets Mästaremöte att genomföras i
Kalmar 8 – 10 mars. Logen 28 Gondler är värd för evenemanget. Huvudteman för Mästaremötet kommer att vara rekvisita och
regalier, Brödravård, rekrytering samt marknadsföring/hemsidor/sociala medier.
Den uppmärksamme noterar också att det på första sidan av denna tidning står ”Tidskrift för Bifrostorden” i stället för ”Bifrostordens medlemstidning”, som det stått på tidigare nummer. Förändringen är föranledd av att vi vill komma bort från ordet medlem
och i högre grad identifiera oss som Bröder. Vi är inte en förening,
utan vi är ett Ordenssällskap och vi tror att om vi talar om oss i
termer av Bröder istället för i termer av medlemmar, kan det vara
en av flera faktorer, som kan stärka vår profil och markera vad vi
står för. Förberedelserna inför vårt 100-årsjubileum och Rikstinget i Stockholm intensifieras efter hand. De Bröder som höll i arrangemanget när vi hade vårt 75-årsjubileum i Stadshuset år 2000
intervjuas, så att vi i det kommande evenemanget kan ta vara på
det som man tyckte var bra samt undvika det som var mindre bra.
I förra numret av Bifrosttidningen fanns på näst sista sidan en
annons om försäljning av sponsorpaket, som en hjälp till att klara finansieringen av 100-årsjubileet. Den riktar sig till Bröder
inom Orden som genom sina företag har möjlighet att bidra till
denna finansiering. I konceptet finns också en uppsida, där den
som sponsrar får en del tillbaka som tack för insatsen. Ett informationsblad med mer detaljer finns och kan rekvireras från
kansliet. I samma informationsblad finns också erbjudandet om
att köpa jubileumsmanschettknappar. De kostar 495 kr och är
framtagna i en begränsad upplaga. Intäkterna från sponsorpaketen och manschettknapparna går oavkortat till 100-årsjubileet
och syftar till att skapa sådan ekonomi att våra Bröder ska kunna
deltaga vid jubileet till en modest och överkomlig kostnad.
Arbetet med att ta hand om Ordens historiska arkiv har återigen
kommit igång. Arkivet finns i Örebro och Logen 2 Eyrabro-Havamal har välvilligt ordnat så att två Bröder ställt sig till förfogande för utförandet av denna viktiga uppgift.
OD har också beslutat att öka takten i hjälpverksamheten. Genom att på ett mer medvetet sätt avsätta den avkastning Orden
får på placerade medel kan vi bli mer aktiva i att ge ekonomiskt
stöd till enskilda och föreningar. Ett exempel på detta är att OD
beslutade att Orden via Logen 29 Rosheim ger ett ekonomiskt
bidrag till en autistisk förening i Norrtälje, som därigenom kan
genomföra en eftertraktad bussresa.
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Jönköping

Hej, jag heter Christer Jörliden
och är 65 år ung. Jag bor i Jönköping, även kallad Vätterns pärla,
ihop med Anna. Mina rötter har
jag i Ängelholm och Helsingborg.
Mitt stora intresse är idrott och
framförallt fotboll. När jag begrep att folk inte skulle resa sig
och göra vågen när de såg min
insats på fotbollsplanen bestämde jag mig för att göra en insats
som ledare. Jag har därefter haft
ett flertal ledaruppdrag inom IF
Hallby och det är föreningen som
ligger mig närmast om hjärtat.
Att arbeta inom föreningslivet
har lärt mig mycket om ledarskap och vikten av samarbete för
att kunna nå de uppsatta målen.
Jag har också haft nytta av ledarskapsbiten i mina chefsroller vid
Kronofogden, Jönköping och vid
Skatteverket, Jönköping. Vid 63
års ålder bestämde jag mig för
att bli ´ friherre `, vilket innebär
att jag nu är dagledig. Det har
däremot inte inneburit att min
huvudsakliga uppgift har bestått
i att mata duvor. Jag gick med i
Bifrostorden, Logen 7 Junehus
1992 och Mästare var då Charles Sundqvist, som alltid såg till

9 Carolus

att det blev en fin och minnesvärd gradgivning. De senaste
fyra åren har jag haft uppdraget
som FSM i Logen 7 Junehus.
I november 2018 visade OSM
förtroende för mig och han utsåg
mig till ny Mästare i logen. Jag
känner mig verkligen motiverad
att ikläda mig denna nya roll och
det förstärktes genom Mästarutbildningen jag deltagit i, där jag
fick träffa OSM, OK och bröder
som också ska bli nya mästare.
Det var en givande utbildning.
Det ska bli roligt att åka ut och
besöka bröder i andra loger. Jag
ser framemot att ihop med mina
bröder arbeta för att Logen 7
Junehus framöver ska ha en utveckling som innebär att logen
kan visa en nettoökning av bröder. Vi i logen skulle uppskatta
besök av bröder i andra loger och
ni är varmt välkomna.
Hälsningar
Christer Jörliden, 7 Junehus

Karlskoga

Christer Ericsson heter jag och
är en Karlskogakille av årsmodell -70. Jag är uppvuxen och bor
i Karlskoga men hade en avstickare till Örebro och Göteborg under ca 10 år.
Jag har två hemmavarande döttrar, Emma och Hanna, på snart
18 och 20 år som bor hos mig
varannan vecka. Lever också
som särbo med en underbar kvinna vid namn Maria.
Min yrkeskarriär startade inom
byggbranschen där jag direkt
efter fyra-årigt tekniskt gymnasium började arbeta som utsättare och arbetsledare inom både
hus- och vägbyggnation. Efter
att ha upplevt byggbranschens
lite tunna orderingång i början
av nittiotalet sadlade jag om och
läste vidare till dataingenjör. Resultatet av detta blev att jag under nästan 20 år arbetade inom
IT-konsultbranschen. För drygt

Christer Ericsson, ny Mästare i
9 Carolus
ett år sedan lämnade jag dock
konsultbranschen och arbetar numera som IT- och teknikutvecklingschef på Nobeli, ett företag
som levererar affärsstödstjänster.
På min fritid gillar jag att sätta
mig på motorcykeln och ge mig
ut och njuta av vägarna tillsammans med mina kamrater i Karlskoga MC. Jag håller även på lite
med kampsport, Ju Shin Jutsu,
som jag började med i tonåren.
Numera instruerar jag dock mer
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än jag tränar själv. Är även aktiv i styrelserna
för dessa föreningar.
Min resa in i Bifrost började med att jag
pratade med min kusin, som då var gift med
Bo-Göran Josbo’s dotter, om han kunde fiska
lite om det här med Ordenssällskap. Bo-Göran ansåg att Bifrost var Ordenssällskapet för
oss och på den vägen är det. Mitt inträde i
Bifrostorden och Logen 9 Carolus skedde
den 17:e oktober 2008 och jag innehar nu
grad VI. Ganska snart blev jag en del av direktoriet där jag under en längre tid hade rollen som förste väktare och nu senast rollen
som förste ställföreträdande mästare. Jag har
vid vår logemästares frånvaro vid några tillfällen provat på Mästare rollen.
Jag ser ödmjukt fram emot att få kliva in i
Mästare rollen för Logen 9 Carolus och räknar med ett broderligt stöd från mina logeoch direktoriebröder i mitt arbete.

15 Norheim

Västervik
Kenneth
Drott , ny
Mästare i
15 Norheim,
Västervik
Hej Bröder!

Stefan Paulson här!
Låt er inte luras av skägget, jag är bara 43 år
ung. Bor i skogen strax utanför Tranås med
min sambo Jenny, vår son Villon 8 år samt
mina två jakthundar.
Villon tänker ni konstigt namn. Ja så kan
tyckas, hans namn kommer från ett sjunket
fartyg. Detta på grund av att jag har en passion för teknisk dykning, djupt och länge
som jag skämtsamt säger när jag dyker ner
till ett vrak på havets botten.
Större delen av den lediga tiden på vintern
försöker jag jaga. De senaste åren har jag
i stort bara jagat älg och vildsvin med min
jämthund, då min gamla beagle har gått i
pension. Går även som eftersöksjägare åt polisen på viltolyckor.
Första gången jag steg in i kapitelsalen var
i januari 2006. Broder Arne Pettersson hade
förtroende för mig och bjöd därför in mig.
Det är inget varken han (tror jag) eller jag
ångrat och efter det har det snurrat på. 2010
Blev jag Vakthavande Broder. 2012 klev jag
in som Förste Väktare, det varade ett helt år.
2013 blev jag Munskänk. En tjänst som satt
som handen i handsken. Fest, mat och att umgås med logens bröder faller mig i smaken.
Så det är med lite vemod jag nu lämnar denna
tjänst. Som Mästare ser jag många spännande, roliga och även en del tuffa utmaningar.
Jag ska göra mitt yttersta för att axla denna
tjänst och bära Mästarekedjan med aktning.

Det tog fem år för min Fadder att övertala
mig innan jag med viss tvekan accepterade
att ta steget in i det okända. Jag minns hur
jag, efter att ha ekiperat mig med kostym,
skjorta och skor, gick över torget i Västervik
och i tankarna ångrade mig. Varför tackade
jag ”Ja” till detta spektakel. Idag är jag dock
oerhört tacksam över att han inte gav upp
utan fortsatte att bearbeta mig till att inträda
i Bifrostorden. Detta är ett av de val jag har
gjort i livet som jag aldrig har ångrat. Jag inträdde i Logen 15 Norheim i december 1995.
Efter några år så började min vandring som
tjänsteman (AV, FV i c: a 10 år, ASM, FSM i
c: a 10 år ) och i april 2018 fick jag axla Mästarrollen då vår Mästare, min Fadder Urban
Johansson, lämnade jordelivet mycket hastigt. Jag är som ni förstår en människa som
när jag går med i en förening eller liknade
inte bara kan åka med, nej då engagerar jag
mig omgående i någon syssla. Jag var i unga
år hundägare och medlem i Brukshundklubben i c: a 20 år, där jag såklart utbildade mig
som instruktör, tävlingsledare, utbildningsledare och slutade som ordförande. Jag är även
körsångare i Västerviks Manskör (2:a Bas)
där jag är statistikförare sedan 15 år. Jag är
gift med Kerstin sedan 45 år och vi har två
vuxna barn och två barnbarn. Sedan några år
tillbaka har jag pensionerat mig efter 14 år
som tekniker i radio- och TV branschen och
efter det i Landstingets tjänst, där jag varit
Elingenjör vid fastighetsdriften i 33 år. Men
självklart kan jag inte bara sluta vid 67 år,
utan arbetar fortfarande några timmar i månaden på Landstinget. Jag bor tillsammans
med min fru i ett villaområde i utkanten av
Västervik. Jag har bott i samma hus sedan år
1959, som även är mitt föräldrahem. På dagarna promenerar vi mycket, c:a 5 km/dag,
eftersom vi är dagmatte/husse till två finska
lapphundar som kräver sin motion, vilket jag
är mycket glad över. Övriga intressen är att
resa, men det skall vara ordning och reda,
inga ospecificerade mål utan allt skall gå enligt plan. Vi har även en motorbåt som förgyller våra somrar i vår vackra Tjust-skärgård
med tusentals öar och kobbar att förtöja vid.
Som ni förstår så är jag en människa som står
stadigt med båda fötterna på jorden, som inte
överraskar eller vill bli överraskad och vill ha
ordning och reda. Kanske är jag lite fyrkantig, men det går alltid att lita på mig. Jag ser
nu fram emot att tjäna Orden som Mästare i
Logen 15 Norheim och tackar OSM och de
bröder som gett mig det förtroendet.

Stefan Paulson, 11 Löfstad

Kenneth Drott, 15 Norheim

Christer Ericsson, 9 Carolus

11 Löfstad

Tranås
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21 Midgård

Linköping

Lars
Bengtsson,
ny Mästare i
21 Midgård,
Linköping

Jag heter Lars
Bengtsson och är
nytillträdd Mästare i Logen 21 Midgård, Linköping. Min Bifrostbana påbörjades år 2000
i 12 Nicopia efter ett par års påtryckningar
från min fadder och jag hade vid inträdet givetvis ingen aning om vad som väntade. Vid
Grad III ansåg man att jag skulle ta uppdraget
som AV och ett år senare stod jag som IL, en
roll som jag sedan varit trogen under ca 14
år. Har nu även avverkat 1 år som FSM. När
man stod inför Mästarbyte i 21 Midgård så
uppstod ett litet problem, ingen broder kände
sig mogen att ta sig an uppgiften som M, så
Ladulås SLM Peder Grahn attackerade mig
och frågade om jag kunde tänka mig att ta
uppgiften, vilket jag efter mycket funderande accepterade. Det är lite speciella förutsättningar att gå in i en loge som Mästare,
där man inte känner så många av bröderna.
Givetvis en utmaning men det behöver man
ha några stycken av i livet och det känns redan väldigt positivt med de bröder som jag
nu har lärt känna. Jag har familj, en son och
en dotter samt 5 barnbarn, så det är livat när
alla är samlade. Gift x2 och lever sedan drygt
20 år ihop med Irene, musiklärare och tidigare turnerande yrkesmusiker, bl. a i Ingmar
Nordströms. Det här gör att en del av mitt liv
handlar om att hjälpa hustrun med ljud, ljus
och instrument samt att släpa grejor vid olika
evenemang.Vi bor på en gård på landet, söder
om Nyköping, vid en sjö som heter Yngaren.
Där kan man bada och fiska och glida fram i
en båt på sommaren. Kräftor finns också. Nu
ligger dock isen blank. Gillar bilar, båtar och
div maskiner, spenderar lite för mycket tid på
gräsklipparen, tycker det är kul att resa, gärna
till lite mer exotiska platser, och sedan är det
givetvis Bifrost som nu tar alltmer av min tid.
Jobbat med inköp och inköpsfrågor i princip
under hela mitt arbetsliv, varit inköpschef
på flera olika företag, bl. a på SJ. Har varit
konsult inom området och har de senaste
åren jobbat som inköpsspecialist med specifika projekt och investeringar. Jag planerar att
pensionera mig den sista februari 2019, dagen efter är Mätarinstallationen i Midgård så
jag slutar egentligen inte att jobba, jag byter
bara jobb. Det kan bli lite Consulting därefter, men absolut inte på heltid. Eftersom jag
ända sedan Grad III har deltagit aktivt i direktoriearbetet så känner jag att erfarenheten
finns där, och jag förväntar mig helt enkelt att
det ska gå väldigt bra för Logen 21 Midgård
framöver. Jag och bröderna i logen kommer
inte att lyckas utan hårt arbete och engagemang, men under tiden kommer både vi och
logen att utvecklas på ett positivt sätt och i en
positiv riktning, det är jag helt övertygad om.
Lars Bengtsson, 21 Midgård

5

26 Vanadis Karlskrona Mästareutbildning lördagen den
12 januari på Bifrostordens Kansli

Hej Bröder!

Mitt namn är Patrik Cederholm jag är 54
år och bor i Karlskrona sedan många år.
Ursprungligen kommer jag från Västerås
en stad jag lämnade 1986 för att ta tag i de
studier jag försakade under ungdomsåren.
Efter att ha arbetat nästan 30 år som specialistsjuksköterska och terapeut inom psykiatrin har jag nu gått över till Primärvården där
jag enbart arbetar som samtalsterapeut med
Kognitiv Beteendeterapeutisk inriktning. Jag
har tre barn, två vuxna, Sofia och Markus
samt Alva 10 år. Det har även tillkommit ett
barnbarn under 2018, Benjamin. Det är han
som är med på bilden, det är en liten människa jag gärna umgås med. Jag är gift med
Louise som även hon är loge aktiv och en av
Damlogen Galateas stiftarsystrar. Jag blev rekommenderad till Logen 26 Vanadis och kom
med 2008. Jag har från start varit engagerad
på olika sätt, först som hjälpare till barmästaren och som brödrarepresentant i direktoriet.
Jag tog sedan över som barmästare och sedan även som Dirigent, två uppdrag jag hade
samtidigt. Efter det blev det ett par snabba
omställningar i Direktoriet och jag hamnade
till slut som IL. En roll jag haft under ca 5 år,
sista året har jag tjänstgjort som ASM och då
även fått äran att vid ett par tillfällen tjänstgöra som Mästare vilket har varit utmanande
och spännande.
När jag blev tillfrågad om att bli ny Mästare
i Logen 26 Vanadis blev jag både glad och
stolt och efter att OD godkänt valet har jag
jobbat på att sätta mig in i arbetet som Mästare.
Då jag har ett yrke där jag hjälper människor
som inte mår bra i livet och behöver hitta sätt
att göra förändringar som leder till ökad hälsa så ligger arbetet med brödravård nära för
mig. Hur får vi bröderna i logen att trivas och
känna tillhörighet som gör att de inte vill missa en kväll i brödragemenskap är något jag
kommer att lägga en del fokus på som Mästare. Att hålla väl genomförda kapitel är något
vi har ansträngt oss med i Vanadis och det
kommer vi att fortsätta med då det är en stor
del i hur en logekväll upplevs. 2019 kommer
att präglas av att logen 26 Vanadis fyller 30 år
vi har även besök av Storlogen Gotheim som
ger en Grad VIII, samt ett Mästarmöte och
sist men inte minst startskottet för planeringen inför Riksting 2021.

FAKTARUTA

Grad IX: Vishetens Grad
Datum: Lördagen den 24 november 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 64
Recipiender: Alf Bjerhag, Arne Carlsson 10 Withala, Torbjörn
Andersson, Göran Thorén 11 Löfstad, Sten Karlsson 12 Nicopia,
Svante Brandting, Sven Berg, Börje Carlsson, Torbjörn Melkersson,
Günter Müller, Fredrik Karlsson, Christer Holmgren, Nils-Göran
Karlsson 17 Grimner, Christer Tyrén, Per-Arne Friberg, Bo Petersson
21 Midgård, Göran Bäckstedt 28 Gondler
Gäster: OH Tomas Östman, IOEM Tommy Albinsson, IOEM Sven
Kristiansson
Deltagarna på 2019-års Mästareutbildning.
Från vänster: Christer Jörliden, Patrik Cederholm, Lars Bengtsson, Stefan Paulson,
Kenneth Drott, OSM Patrick G Lundeberg, Christer Ericsson och OK Olavi Ollikainen.
Årets Mästareutbildning är sedan starten
2012 förlagd till Bifrostordens kansli på Gotlandsgatan 44 i Stockholm. OSM Patrick G
Lundeberg och Ordens Kansler Olavi Ollikainen hälsade deltagarna välkomna till kansliet och utbildningen kunde startas. För dagen
saknade vi Ordens Lagman Bo Löfgren. En
kort presentation av samtliga deltagare.
Blivande, eller redan installerade Mästare:
Patrik Cederholm 26 Vanadis
Christer Jörliden 7 Junehus
Stefan Paulson 11 Löfstad
Christer Ericsson 9 Carolus
Kenneth Drott
15 Norheim
Lars Bengtsson 21 Midgård

OK Olavi Ollikainen presenterade kansliet
och vilka uppgifter han har i sitt ämbete.
OSM startade sedan upp de punkter i utbildningen som ger ett stort mervärde. Ordens
Konstitution, Ordens lagar och förordningar
m.m. Utbildningen ger deltagarna en inblick
vad som väntar dem och vad som förväntas
tillbaka från dem.
Erfarenheter och kunskaper utbyts i diskussioner. Detta skapar trygghet och gemenskap. Mästareutbildningen är en viktig start
för rollen som Mästare.
En innehållsrik och trevlig dag var till ända.
Referent & Fotograf Mats Hyltén redaktör
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Storlogen Ladulås gästade återigen Grimnerhuset i Oskarshamn för
att hålla reception till Ordens Grad IX, Vishetens Grad. Det var 17
recipiender denna dag. De recipierande bröderna fick uppleva allt det
vackra i denna gradgivning. SLM Peder Grahn med biträdande tjänstemän genomförde gradgivningen med den äran, allt till besökarnas
belåtenhet. De börjar bli ett väl rutinerat gäng. Brödramåltiden inleddes som vanligt med Sången till Ladulås. Talet till Orden levererades
av SLM Peder Grahn, som talade om vår Storloge Ladulås egen utveckling. Hur vi, tvärt emot övriga storloger faktiskt har en positiv
utveckling, när det gäller antal bröder. Han tackade samtliga närvarande bröder för den fina utvecklingen, för det är ju allas förtjänst att
det faktiskt blivit så. Ett stort tack till vår Dirigent, Johnny Engström,
för sitt spelande under Sången till Ladulås och nationalsången. Dessutom underhöll han alla bröderna under Brödramåltiden med gamla
fina ”örhängen” som det var lätt
att nynna med i.

SLM Peder Grahn höll talet till
dagens nyantagna bröder. Han menade att nu har vi fått 17 nya ”Vise
män”, som i och för sig hade lämnat ”Skönheten” bakom sig. SLM
informerade också om vilka möjligheter det fanns för bröderna att så
småningom få erhålla Grad X.
Mästarbordets blommor 2:
Recipiend Sten Karlsson
Ordens konstitution, lagar och förordningar företas
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Ladulås. Skattmästaren Lars Hultman meddelade att dagens insamling inbringade 1 600 kr. En blomsterbukett förärades Sten Karlsson
som tack för recipiendernas tal. Mästarbordets blommor överlämnades idag till vår eminente D Johnny Engström. 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

Heimdal

Stockholm

FAKTARUTA

Grad IX: Vishetens Grad
Datum: Fredagen den 30 november 2018
Antal besökare inkl recipiend: 41
Recipiender: Bo Haufman 1 S:t Örjan, Erik Edman, Sören Nordén
4 Valhall, Christer Bärtfors 13 Torkild, Mats Hjulström, ClaesGöran Hörnqvist, Ulf Nyberg 16 Runheim, Georg Ekeström, Håkan
Johansson, Sven Karlsson, Ture Lindén, Anssi Piipponen 29 Rosheim
Gäster: IOEM Astor Baldesten 16 Runheim, IOEM Tom Stjernschantz
5 Åsagård

Sittande Fr. v: Alf Bjerhag, Sten Karlsson, SLM, Arne Carlsson,
Günter Müller. Mittraden Fr. v: Nils-Göran Karlsson, Christer
Tyrén, Svante Brandting, Sven Berg, Börje Carlsson, Per-Arne Friberg, Bo Petersson, Göran Bäckstedt. Torbjörn Melkersson, Christer Holmgren, Fredrik Karlsson, Torbjörn Andersson, Göran Thorén

Mästarbordets blommor 1:
Storlogens Dirigent Johnny
Engström

Patrik Cederholm, 26 Vanadis
Patrik
Cederholm,
ny Mästare i 26
Vanadis.
Här tilsammans med
barnbarnet
Benjamin

Referat från stor- och grundlogernas logesammanträden
Ladulås Västervik

Broder Sten Karlsson höll ett fint
tacktal från recipienderna, där
han bl.a. tackade för en fin gradgivning och avslutade med en skål för vår Orden och vår Storloge
BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 1 Februari 2019

SLM Björn Torstenius tillsammans med dagens recipiender

När höstmörkret var som tätast och förstärktes av regn och snålblåst
fredagen den 30 november samlades tolv nervösa bröder från Skönhetens Grad i logelokalerna på Östra Kyrkogatan 8 i Stockholm och
funderade över hur det nu skulle bli att lämna Skönheten till förmån
för Visheten. Att under tre års tid ha hävdat för frun att man visst
hade rätt att påstå att man besatt skönhet hade varit jobbigt. Nu skall
man dessutom tvingas att hävda att man dessutom besatt vishet. Men
när recipienderna väl ställts inför SLM Björn Torstenius och hans
vältrimmade direktorium försvann alla tvivel. Alla nervknutar löstes
upp varefter att de respektive tjänstemännen, på ett förtjänstfullt sätt,
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 Bengt Hellström. Talet till recipienderna hölls av
SLM Björn Torstenius. Recipiendernas svarstal hölls av Ture Lindén
som avslutade talet med en undran, när han såg sig runt i lokalen uppstod ett tvivel om var han befann sig, var han i Ordenslokalen eller hos
finska föreningen i Leksand? Därefter uppmanade han sina medrecipiender att stå upp och utbringa en skål för kvällens direktorium och
övriga bröder. Samtliga talare hade mycket humor med i sina tal och
belönades med mycket skratt. SLM Björn Torstenius delade ut Mästarbordets blommor till Stig Axelsson och Per Dyberg. När lotteriet
var avklarat, kaffet 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 det kommande
julbordet i hemmalogen.
Referent & Fotograf Gunnar Holmsten
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Gotheim

Jönköping

FAKTARUTA

Grad VI: Kärlekens Grad
Datum: Lördagen den 2 februari 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 97
Recipiender: Se befordrade bröder i tidningen nr 2 2019
Gäst: OM Hans Wallberg, OHL Lars-Erik Furuskog, ExOH Jon Asp,
ExOR Stig Haraldson, ExM Göran Straume, ExM Ingemar Dalsjö, Alf
Bjerhag, Nils-Jörgen Josefsson 10 Withala

SLM Ulf Jaremo, OM Hans Wallberg tillsammans med
dagens recipiender
Storlogen Gotheim träffades denna gång för att ge Grad VI, Kärlekens
Grad i Logen 7 Junehus lokaler i Jönköping. Lokalerna är vackra och
utsikten över Vättern var för dagen böljande. Ett varmt mottagande
vid inskrivningen startar denna eftermiddag. Recipienderna har börjat
att anlända, och vi övriga bröder samlades oss för årsmötet. Efter ett
bra årsmöte blev det en liten paus tills vi åter intog kapitelsalen. Trevligt att träffa gästerna från Logen 10 Withala som tillhör Storlogen
Ladulås. SLM utlyste en tyst minut för de brustna länkar som lämnade
oss under 2018. Vid gradgivningen där 23 recipiender fick sina vackra
band. Nu bärande över sin högra axel. Storlogens direktorium genomförde ritus på ett högtidligt och förtjänstfullt sätt.
Vid ordet fritt framträdde OM Hans Wallberg tillsammans med SLM
Ulf Jaremo. Storlogernas belöningstecken (SBT) förlänades till följande bröder: IL Patrik Ellis, Sk Bo Svensson, YL Anders Boéthius,
Talare Hans Berggren. SLM läste bevekelsegrunderna för dessa utmärkelser. Direktoriet för innevarande år presenterades. Avgående IL
Patrik Ellis som tackades av SLM för sina insatser.
Nya i direktoriet blev Anders Freiding som IL och Anders Nordborg
som ersättare för Intendenten.
Vid brödramåltiden höll OM Hans Wallberg talet till Orden. Ett varmt
och hjärtligt tal som gav mycket mer känsla för vår gemenskap. Information om Rikstinget i Södertälje där alla är välkomna att boka sig
från och med nu via portalen.
Talet till dagens recipiender genomförde SLM Ulf Jaremo som välkomnade recipienderna till Storlogen Gotheim. Han välkomnade oss
att besöka Grad VII den 16 mars i Kristianstad. En stor glädje med
dagens totalt besökande 97 bröder gav mervärde för framtiden. Recipiendernas tacktal höll Bengt Fernerud från 23 Forsete. Han betonade
kärleken och den vandring som han upplevt inom Bifrostorden på sin
vandring. Han tackade unisont med sina medrecepiender för upplevelsen. Broder ExM Lennart Bengtsson 23 Forsete berättade för oss
att i dag den 2 februari är det 25 år sedan han inträdde i Bifrostorden.
Grattis Lennart!
Mu Mats Petersson förrättade lotteriet på ett underhållande sätt som vi
är vana vid. Vinstlotterna fördelades på de som hade turen. Mästarebordets blommor förärades Patrik Ellis och till värdlogens M Christer
Jörliden. Ett stort tack till Logen 7 Junehus för er gästvänlighet.
Referent & Fotograf Mats Hyltén
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1 S:t Örjan

FAKTARUTA

Stockholm

Grad I: Frihetens Grad med installationsloge
Datum: Onsdagen den 23 januari 2019
Antal besökande inkl. recipiender: 27
Recipiender: Arne Kihlberg, Anders Wennerström

FAKTARUTA

Loge utan reception
Datum: Torsdagen den 6 december 2018
Antal besökare: 30
Ursprungligen var det planerat för en Grad I. I dessa förkylningstider
drabbades inte bara den tilltänkte recipienden av säsongens influensa,
utan även flera annars trogna besökare, tvingades kasta in handduken.
Men ingen skall förledas att tro att en logekväll utan recipiender är
mindre högtidlig än en dylik med recipiender. Det såg vår M Holger
Andersson nogsamt till. En exemplariskt välrepeterad ritus genomfördes. Den efterföljande brödramåltiden gick av självklara skäl i julens
tecken och efter sedvanlig hyllning till fosterlandet kunde alla avnjuta
Militärsällskapets mycket fint arrangerade julbuffé.

I samband med måltiden höll vår M talet till Orden och gav då uttryck
för den beundran han känner för vår Orden och för de bröder som
liksom han uppskattar den gemenskap som vår Orden skänker oss.
Han tog även tillfället i akt att premiera några trotjänare. Vår ofta
inlånade dirigent Carsten Bach Kristiansen och vår FSM Carl Stefan
Christensson tilldelades varsin flaska whisky av bättre märke för väl
utförda tjänster under året. Kvällen avslutades med kaffe och magnifika kakor från ett dignande dessertbord. Sedvanlig lotteridragning
skedde samtidigt.
Referent Bo Haufman

3 Aroshus

Västerås

FAKTARUTA

Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Onsdagen den 25 november 2018
Antal besökande inkl. recipiender: 30
Recipiender: Ralph Jonsson, Patrik Karlsson och Björn Qvarfort
Fr. v Fadder
Leif Appelblad,
recipiend Ralph
Jonsson, M. Peter Edman, recipiender Patrik
Karlsson, Björn
Qvarfort, fadder
Bo Johnsson
I det gråa november är det skönt att komma in i ljuset och värmen
bland bröderna i logen. M Peter Edman leder numera tjänstgörande
bröder med van hand genom ritus.
Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av Eric Netz, som uppehöll
sig vid talet sju och påpekade att det återkommer på många ställen,
bland annat har logernas och storlogernas namn sju bokstäver, regnbågens färger är sju. Talet till recipienderna hölls av M Peter Edman.
Han pratade om en annan siffra, siffran 3, som också är involverad
i Ritus t.ex. prismats sidor är tre, storlogens grader är tre och som
kuriosa var det tre recipiender i kväll och Aroshus är den tredje logen
i landet.
För recipienderna talade Patrik Karlsson. Han sade att det var väldigt
trevligt med gemenskapen och att det kändes spännande. Han hade
biljett till Västerås IK:s hemmamatch på kvällen men slopade det evenemanget till förmån för logekvällen. Mästarbordets blomma tillföll
Eric Netz.
Referent Bo Hedlund. Fotograf Roger Pistol
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Innan gradgivningen utdelades ett stipendium ur Fred Norinders fond
till en elev i Carlforsska skolans avgångsklass. Hon gav prov på sin
färdighet med ett stycke framfört på gitarr och sång. I kapitelsalen delade OC Anders Randelius ut LBT till Sven-Erik Hansson och LHT till
Torbjörn Tuveheim. FSM Claes Aspenryd tackade M Peter Edman för
ett imponerande arbete under det gångna året och överräckte en blombukett. OC gav sedan M nytt förtroende för ytterligare ett år. M tackade
bröderna i direktoriet och utnämnde tre nya tjänstgörande bröder som
fick svära eden. Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av OC Anders
Randelius som med en lång tidsresa från 1963 fram till nutid med en
kedja av faddrar som på olika sätt var hopkopplade med varandra. Talet
till recipienderna hölls av M Peter Edman som välkomnade dem i logen och uppmanade dem att besöka logen ofta. För recipienderna talade
Anders Wennerström. Han sade att han var en nyfiken människa och
ikväll fått lära sig något nytt vilket han var tacksam för. Mästarebordets
blomma gick till Bo Johnsson som varit D i 26 år.
Referent Bo Hedlund

5 Åsagård

Stockholm

FAKTARUTA

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Torsdagen den 13 december 2018
Antal besökare inkl recipiender: 40
Recipiender: Filip Brännström, Mikael Johnsson och Axel Steinbach
Gäster: OHL Karl-Gunnar Roth, IOEM Tom Stjernschantz, Sven
Göthe, Johan Lööf 1 S:t Örjan, Jan Rosjek, Mats Klasson 4 Valhall,
Ulf Adelstrand, Bo Klang, Bertil Klang, 8 Manheim
Att som ny broder i Bifrostorden först ställas inför reception i graden och därefter bevittna en parentation för bortgångna bröder blir
en mäktig upplevelse. Åsagårds tre nykomlingar Filip, Mikael och
Axel klarade sig utmärkt. Parentationen för Göran Eriksson och Finn
Jensen, två bröder som har gjort väldigt mycket för Åsagård genom
åren, var högtidlig. Göran, som vid sin bortgång hade grad IX, var
fadder till många bröder – den sista bara några veckor före sin bortgång. Finn, som vid sin bortgång hade grad X, gick med i Bifrostorden redan 1968 och har haft många befattningar – dessutom var han
en central person för hela Orden under sin tid på kansliet. Efter gradgivningen genomförde elever och
lärare vid Danderyds kulturskola ett
mycket proffsigt luciatåg, ackompanjerat på piano, violin och cello.
I samband med brödramåltiden höll
Tom Stjernschantz talet till Orden
och Mästaren höll talet till recipienderna. Recipiendernas tacktal hölls
av Axel Steinbach. Mästarbordets
blommor förärades kvällens inre
ledsagare, Jan Larsson, från 8 Manheim.
Referent K.A.
Fotograf Charlie
Magnusson
Fadder Miguel
de Paula, Filip
Brännström, Mikael
Johnsson och Axel
Steinbach samt M
och fadder Kent
Andersson
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7 Junehus

Jönköping

FAKTARUTA

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 30 november 2018
Antal besökande inkl. recipiender: 32
Recipiender: Magnus Wallin, Martin Sandén
Fr. v Jonny Ejderbring, Magnus
Wallin, Martin
Sandén och
Christer Jörliden
Årets sista gradgivning och två
dagar kvar till
första advent samlades vi bröder
denna gång inbjudna till Hoppets Grad med gradbandens gröna färg.
Även denna kväll kom bröder med lägre grader för att deltaga i brödragemenskapen vid måltiden, vilket alltid är trevligt. M Jörgen Steen
började med att i kapitelsalen hålla en tyst minut för vår nyss bortgångne Sven-Olof Wilhelmé som var innehavare av Grad X och som
gjort mycket för vår Orden genom åren och var en trogen besökare
på våra logekvällar. Det finns så mycket gott att säga om honom som
säkerligen framkommer på en annan sida i tidningen. Gradgivningen genomfördes som vanligt stilfullt och fint på ett värdigt sätt. Vid
brödramåltiden höll M Jörgen Steen talet till Orden där han riktade ett
stort tack för det gångna året till hela direktoriet och för den strålande
insats som gjorts under vårt 90-årsjubileum och stipendieutdelning.
Detta var ett stort och krävande uppdrag som han är stolt över på det
sätt vi har arbetat och han avslutade talet med att tillönska oss sköna
och trevliga helger framöver i samband med jul- och nyårsfirandet. M
höll även talet till recipienderna om hoppet på ett bra sätt, eftersom vi
hade bröder av lägre grader vid måltiden.
Recipiendernas tal hölls av Magnus Wallin som tackade för en fin
gradgivning och att hoppet inför kommande gemenskap var stort. Efter kvällens kaffe och avec var det dags för lottdragning och några
glada vinnare blev det så klart. När det var dags för Mästarbordets
blommor fick alla i direktoriet var sin röd ros samt en stor bukett till
Karl-Erik Dahlström som sponsrat kvällens lokalhyra vilket kommer
oss bröder till stor nytta och stärker vår ekonomi.
Kvällen avslutades som vanligt under trevliga former.
Referent & Fotograf Jonny Ejderbring

FAKTARUTA

Grad I: Frihetens Grad med installationsloge
Datum: Fredagen den 25 januari 2019
Antal besökande inkl. recipiender: 46
Recipiender: Mikael Andersson, Tobias Svensson, Peter Andersson.
Gäster: OM Hans Wallberg, Benny Hjalmarsson 12 Nicopia, Ingemar
Gustavsson 24 Gungner
Detta årets första logemöte skulle bli en händelserik och minnesvärd
afton. Trevligt var att så många bröder besökte logen denna gång, det
ser bra ut inför framtiden.
Tre recipiender hade förstått att Bifrostorden är ett brödraskap för
mänskliga värden och sällskaplig samvaro, dessa var redo att inträda i
vår gemenskap denna kväll. Logen var speciellt hedrad av att Ordens
Marskalk Hans Wallberg var närvarande med uppdraget att installera
logens nya Mästare.
Ett väl genomfört kapitel följde där recipienderna fick börja sin vandring in i Bifrostgemenskapen och fick ta del av läran om friheten.
Alla logens bröder tackade genom logens ålderman Carl-Erik Gran
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Stående fr. v OM Hans
Wallberg, M Christer
Jörliden. Sittande fr. v
nyintagna bröder Tobias
Svensson, Mikael Andersson, Peter Andersson
sittande M för hans tid
som Mästare i vår loge.
Till Mästarbordet framkallades fem bröder för att
genom OM mottaga Logernas Belöningstecken
vilka var bröderna: Eiron
Johansson, Hans Gustavsson och Sasa Muric.
Logernas Hederstecken
till: Christer Jörliden och
Jakob Olsson.
Logens valkollegium
gratulerar genom broder
Roger Bergqvist

M lämnade sin plats och
tackade sina framkallande
tjänstgörande bröder med
ett handslag.Sedan började Logeinstallationen och OM framförde
Ordens uppskattning och tack för den gångna Mästare tiden till den
avgående M för det arbete han nedlagt under sina fyra år som Mästare
i Logen 7 Junehus. Till ny Mästare i Logen installerade OM, Christer
Jörliden och överlämnade Mästare brevet från OSM och de regalier
som medföljer. Den nyinstallerade M tackade för det förtroendet som

Logen 7 Junehus

Företag som stödjer Logen 7 Junehus
– Gynna dessa företag –

visats honom från Orden och logens bröder inför sin kommande Mästargärning. M presenterade sina tjänstgörande bröder som därefter
fick intaga sina tillkommande platser i logen.
Under brödramåltiden talade OM att han var tacksam att få vara här
i 7 Junehus och fått möjligheten att genomföra detta Mästarbyte. Det
finns alltid något gott budskap i varje ritus som ger oss en ahaupplevelse och det ger oss många goda råd för att vara goda medmänniskor
och samhällsmedborgare. Att komma till logen ska vara berikande
och en lisa för själen och han avslutade med att citera OSM som säger
”allt du gör och allt du inte gör har betydelse för Bifrostorden.” Efter
dessa ord var OM klar och M avslutade.
Talet till recipienderna hölls av M som tyckte det var roligt att starta
det nya året med att välkomna tre nya bröder i Bifrostorden och i Logen 7 Junehus. Han hoppades att nyfikenheten på vad övriga grader
kommer att föra med sig gör att ni blir flitiga besökare på logens gradgivningar. De nya bröderna uppmanades att deltaga i brödramåltiderna de gånger dom inte får deltaga i högre grader, detta är ett snabbt
sätt att komma in i gemenskapen. Han förklarade hur viktiga faddrarna är för frågor och stöd och de nya bröderna hälsades varmt och broderligen välkomna i vår brödrakedja. Recipiendtalet hölls av Mikael
Andersson som framhöll att han och de andra ”gröngölingarna” vill
tacka för det förtroende att få tillhöra Bifrostorden och han ville också
tacka sin fadder att han är här i kväll.
Logens valkollegium gratulerade genom broder Roger Bergqvist, LM
till hans nya ämbete och överlämnade en stor bukett blommor. Sedan
var det Mästarebordets blommor som delades ut av broder M själv.
Han började med en bukett rosor till en broder som varit oerhört generös i logen
genom att sponsra kvällens lokalhyra men även en ny kamera till vår
loge nämligen broder Peter Magnusson. Nästa blomsterbukett utdelades till ExM Jörgen Steen som har gjort ett stort arbete i logen och
lagt ner mycket tid som M under sina år. Sista buketten blommor fick
OM som är mycket uppskattad och välkommen när han besöker vår
loge. Kvällen som blev något sen avslutades med kaffe och lotterier. M tackade för den trevliga kvällen och att det var roligt att se så
många bröder här och det är det vi ska eftersträva i framtiden. Det är
viktigt att vi träffas och har trevligt tillsammans, tack alla bröder för
en minnesvärd kväll.
Referent & Fotograf Jonny Ejderbring

8 Manheim

Stockholm

FAKTARUTA

Grad I: Frihetens Grad med parentation
Datum: Torsdagen den 29 november 2018
Antal besökare inkl recipiend: 43
Recipiend/fadder: Anders Meijer/Johan Wegelius

Tenhultsvägen 52 561 42 Huskvarna
Tel:036-13 22 11

www.rosenlundsakeri.se
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Fr. v M Klas Lindström, Anders
Meijer och Johan Wegelius
Året med sina årstider är lite som
en metafor över livet.
På hösten går många bröder litegrann i ide. Både kroppsligt och
själsligt. Man varvar med viss automatik ner i höstrusket och stålsätter sig inför vintern. På våren lever man upp igen inför den varma
sommaren. Årets sista logekväll hos 8 Manheim bjöd på många ingredienser från livets cirkel. Parentation över bröderna Ruedi Sacher
och Patricio Walldevino och höstrusket utanför lade visst vemod över
kvällen, medan intåg av en ny Bifrostbroder Anders Meijer gav en
känsla att vår och sommar faktiskt alltid stundar igen. Mästare Klas
Lindström tog i sitt tal upp hur fint det är att få vara Mästare över alla
fantastiska bröder i logen. Recipiendernas tal var sifferbaserad och
föredömligt kort. Den hölls av Anders Mejer.
Referent Pasi Hyyrynen. Fotograf Nils Engerby
BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 1 Februari 2019

9 Carolus

ut. Bland annat handgjorda chokladpraliner så fanns det även en
stor julskinka. M Hans Wester
tackade för året. Vid midnatt åkte
gästerna och bröderna hem, mätta och belåtna med ett leende på
läpparna.
Referent Hans Wester
Fotograf Lars Wester

Karlskoga

FAKTARUTA

Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Fredagen den 16 november 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 28
Recipiender: Staffan Wiberg, Jimmy Wärn
Gäster: Anders Höök, Kjell-Arne Isulv, Anders Lord, Robert Persson
Östlund samtliga från 2 Eyrabro-Havamal
Den 16 november gavs Vänskapens Grad i vårt logehus i Karlskoga. Vi hade en recipiend, broder Jimmy Wärn. Men det dök upp fem
bröder från Eyrabro-Havamal som hedrade oss med sitt besök. Då
passade även Broder Staffan Wiberg på att recipiera eftersom han inte
kunde ta den när de själva gav graden nyligen. Gradgivningen bröt
vi för att hålla parentation för Broder Stig Nilsson som gick bort i
februari. Det var en mycket fin och stämningsfull parentation. När vi
var klara i kapitelsalen gick vi till bords. Brödramåltiden blev mycket
uppskattad som vanligt. Efter detta gick vi en trappa upp, där vi drack
kaffe och höll vår bordsritus. Kaffebrödet var nybakat och det hade
broder Lars Wester fått med sig hemifrån, som hans fru hade bakat.
Det var två sorter, en utan socker för oss som inte behöver det.
Recipienderna delade vänskapligt och broderligt på tacktalet. Vilket
dom fick stor uppskattning för. Efter denna delade M ut Mästarbordets blommor och kvällen till ära gick dessa till Broder Yrjö Palonen.
Hade inte våra gäster skänkt tillbaka en stor del av lotterivinsterna
dom vann, hade de åkt hem med alla vinster. Men nu fick vi behålla
några vinster i hemmalogen. Tack. Sedan försvann bröderna hem efter
en mycket lyckad och trevlig afton. Av våra bröder från Närke kunde
man se baklyktorna försvinna över Kilsbergen, när de for hem till sitt.
Referent Rolf Jansson.
Fotograf Lars Wester

M Hans Wester med recipienderna flankerade på var sida,
Staffan Wiberg och Jimmy
Wärn

FAKTARUTA

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 7 december 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 32
Recipiender: Göran Jonsson 14 Solheim, Tomas Risberg 2 EyrabroHavamal
Gäster: M Sven Dahlberg 2 Eyrabro-Havamal, M Johan Axelsson 14
Solheim
Det var dags för årets sista logekväll. Vi samlades i vårt logehus där vi gav en grad IV. Då vi
själva inte hade några som kunde
ta graden var Eyrabro-Havamal
och Solheim vänliga att låna ut
varsin recipiend till oss. Tyvärr är
det mycket aktiviteter på många
håll så här års. Flera bröder var
borta och åt julbord, men vi fick
hjälp med några tjänstgörande
bröder från våra besökare. Efter
en lyckad gradgivning vankades
det ärtsoppa med pannkakor och
punch. Som är en tradition hos
Carolus att äta på årets sista träff.
Ett stort tack till broder Bengt
Salomonsson för att han både
stekte alla pannkakor och kokat

ärtsoppan. Godare går inte att få
tag på. Inte ens armén slår Samos
ärtsoppa. När alla hade ätit klart
gick vi upp till övervåningen där
vi dricker kaffe och håller vår
bordsritus. Som vanligt hade Anna-Lena Wester bakat kakorna,
det fanns både sockerfria och sådana med socker. M Sven Dahlberg höll tal till recipienderna
med många kloka ord. Recipiend
Göran Jonsson tackade för att han
och Tomas Risberg fick recipiera.
Mästarbordets blommor gick till
Broder Bengt Salomonsson som
tack för dom goda pannkakorna
och ärtsoppan. När ritusen var
avslutad hade vi dragning i lotteriet, där flera fina priser delades
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Dagens recipiender Tomas Risberg, Göran Jonsson.
Bakom står fr. v M Sven Dahlberg 2 Eyrabro-Havamal, M Hans
Wester, M Johan Axelsson 14 Solheim som även var dagens IL

FAKTARUTA

Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 25 januari 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 19
Recipiender: Daniel Wester, Mikael Kainulainen och Fredrik Wågemo

Nu har vi klarat av årets första
gradgivning. Vi hade tre recipiender som förärades Kunskapens
lära. Det skulle varit fyra men en
fick tyvärr förhinder i sista stund.
Vi var inte så många bröder men
gemenskapen och stämningen
var på topp. Den stora glädjen
för kvällen var att två bröder som
inte kunnat deltagit på ett tag var
närvarande. Det var med stor
glädje vi hälsade Sven-Åke Rundin och Anders Jones välkomna.

10 Withala

Fr. v Daniel Wester. M Hans
Wester, Mikael Kainulainen,
Fredrik Wågemo

Efter gradgivningen serverades
brödramåltiden. En utsökt måltid
med gubbröra på rågbröd som
förrätt. Broder Daniel Wester
höll recipiendernas tacktal. Kvällens insamling blev 392 kronor.
Mästarbordets blommor gick till
Broder Sven-Åke Rundin.

Vetlanda

Referent Hans Wester
Fotograf Lars Wester

FAKTARUTA

Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 16 november 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 53
Recipiender: Robert Abrahamsson, Fredrik Arvidsson, Tobias
Emeskog, Emil Ljunggren
Gäster: M Torbjörn Andersson samt Brr Christofer Brant, Rickard
Hedström och Jan Pettersson 11 Löfstad
Efter en trevlig inledande stund i baren där det erbjöds kokt korv och
dryck stötte YL Peter Ekendahl med staven och bröderna äntrade kapitelsalen skrudad för Kunskapens Grad. M Peter Wrethander och
hans tjänstgörande Brr genomförde i vanlig ordning ett mycket fint
kapitel. Hela fyra Brr befordrades och fick mottaga sina gula band.
Br Sorin Ardelean kallades fram till Mästarebordet för att mottaga
blommor med anledning av sin 50-årsdag. Vid brödramåltiden återkom en gammal god tradition där kvällens snaps presenterades av Br
Anders Kling. Kvällens droppar var OP Andersson Aquavit, Sveriges
vanligaste. Som vanligt glänste vår kock Br Christer Askerot. Andra
hyllningen till vår Orden hölls av Br Lars Bielke von Sydow som
talade om att vår Orden erbjuder någonting som man inte får någon
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annanstans i samhället. Tredje hyllningen var tillägnad våra befordrade Brr där M Peter Wrethander hälsade de välkomna till graden. Recipiendernas tacktal hölls av Br Fredrik Arvidsson som talade om att
Bifrost blivit en ny del i livet, en ny vänskapskrets. M Torbjörn Andersson tackade M Peter Wretander och de tjänstgörande bröderna. M
delades ut två blomsterkvastar från Mästarbordet. Bonusblommor till
Jan Friberg och ordinarie blommor till Peter Erlandsson.

Fr. v Emil Ljunggren, Fredrik
Arvidsson, Robert
Abrahamsson,
Tobias Emeskog
och M Peter
Wrethander

Referent Lars Bielke von Sydow Fotograf Anders Kling

Utgivningsschema 2019
Nr Manusstopp Till läsare Temasidor

1
2
3
4

3 februari
12 maj
15 september
17 november

Vecka 9
Vecka 23
Vecka 41
Vecka 50

13 Torkild
34 Linneus
Öppet tillsvidare
Öppet tillsvidare

OD-ledamot har ordet
1 Ordens Intendent
2 Ordens Stf Mästare

3 Ordens Kansler
4 Ordens Curator

Withalaföretag som stöder Bifrost
– Gynna dessa företag–

SI-BYGG AB
Vetlanda tel.: 0383 - 132 34

Christian Johansson tel.: 0383 - 76 11 30

FAKTARUTA

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 7 december 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 43
Recipiender: Bill Johansson 34 Linneus, Lennart Lööw, Mattias
Giaré 10 Withala
Gäster: OHL Lars-Erik Furuskog, ExM Lennart Bengtsson 23 Forsete,
Bill Johansson 34 Linneus
Vad passade bättre att ägna denna mörka decemberkväll än åt hoppet. M Peter Wrethander och hans tjänstgörande Brr genomförde årets
bästa gradgivning där tre recipiender mottog sina gröna band. Andra
hyllningen till vår Orden hölls av Sk Tomas Granlund. Tomas mottog
meddelande om att hålla talet på väg hem från Stockholm och tänkte
då på hur anonyma vi är där. I vår Orden hälsar vi och tar varandra
i hand och att inte känna sig gammal för att vi blir äldre. Efter återkomsten till Vetlanda från Hultsfred i slutet av 90-talet och inträdet
i Bifrost blev det en återstart. Som ekonom innebar det naturligtvis
roller såsom revisor och Sk inom logen. Han mindes med glädje den
tiden då 10 Withala huserade i Stadshotellet. Talet avslutade med de
fina orden: Alla storheter i världen väger inte upp mot en vän. Tredje
hyllningen ägnades de för kvällen befordrade. M Peter Wrethander
hälsade välkomna och imponerades över fadder Lennart Bengtsson
som prioriterat Bill Johanssons befordran framför ett riktigt skånskt
julbord. Br Mattias Giaré höll recipiendernas tacktal där han talade
om hur veckans stress rinner av när han kommer till logen samt all
vänskap mellan generationerna. Han reflekterade även hur han kunnat dra nytta av Ordens budskap om kunskap i det dagliga livet. Ett
fantastiskt tal hölls av Br Lennart Bengtsson, en riktig skåning som
besökte Withala för första gången och fira sitt fadderbarn in i Grad
IV. Han hade sällan träffat en som Withalas Mu Emil Ljunggren med
talets gåva och som dessutom påminner om den forne diskuskastaren
Ricky Bruch. Mästarbordets blommor tilldelades Lars-Bertil Bernholtz. M Peter Wrethander avslutade med att önska all Brr en God Jul
och ett riktigt Gott Nytt år.

Vår Mu Emil Ljunggren
tackar Christer Askerot,
Monika Asp och Eva
Straume för maten

www.holsbyfonster.se

11 Löfstad

Tranås

FAKTARUTA
Vi kan el, vvs och ventilation

Logen 10 Withala

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

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 11 januari 2019
Antal besökande inkl. recipiender: 63
Recipiender: Oskar Frising och Lars Bielke von Sydow från Logen
10 Withala samt Anders Wågman, Alexander Marszalek, Johan
Törnvall och Peter Samuelsson från Logen 11 Löfstad.
Gäster: OHL Lars-Erik Furuskog, M Peter Wrethander samt ytterligare 24 bröder från Logen 10 Withala

Referent Lars Bielke von
Sydow. Fotograf Anders Kling

Roger Johansson

Fr. v Bill Johansson, Lennart
Lööw, Mattias Giaré samt M
Peter Wrethander.

Storgatan 3 A Vetlanda

varandra. Våra gradgivningar är välbehövliga stunder av eftertanke
och högtidlighet. Samtliga tjänstgörande bröder ska ha beröm för sin
insats denna kväll, extra beröm skall dock ges till kvällens tjänstgörande M Stefan Paulsson som förde logen på ett sätt som lovar
mycket gott inför framtiden. I Kapitelsalen passade tjänstgörande M
på att hylla ExM Lars-Åke Nilsson som nyligen jubilerat. Logen kunde även glädjas åt hälsningar från bröderna i Logen 10 Withala samt
ExSLM Lasse Pettersson från Logen 21 Midgård. Därefter kunde vi
med glatt sinne bege oss till bankettsalen för kvällens brödramåltid.
God mat och trevligt sällskap är en kombination som ger resultatet
en lyckad kväll. Bröderna kunde njuta av piccata med tillbehör, en
delikat fullträff. Inte en, utan två fullträffar blev det för vår Skrivare
Jan Pettersson. Förutom Mästarbordets blommor blev det en efterlängtad vinst i lotteriet. Kvällens recipiend höll tal, likaså M i vilket
han betonade att hoppet finns i vår loge i form av bröder som erbjuder
vänskap och kunskap. Helt enkelt: Gå till din loge, träffa bröderna
och må bättre!
Referent Torbjörn Andersson

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 23 november 2018
Antal besökande inkl. recipiend: 34
Recipiend: Christofer Brandt
Vilket är det bästa sättet att hantera en gråkall novemberkväll i Tranås? Svaret på den frågan är för en del människor öppet, men för många
av bröderna i Logen 11 Löfstad är svaret självklart. Den hanteras bäst
i Ordenshuset. Kapitelsalen stod denna kväll smyckad i Hoppets värmande gröna färg, en broder var kallad för att ta del av denna grads
lära. Det är alltid en skön känsla att gå in i vår bar för att lyssna till
sorlet som brusar före gradgivningen. Där avhandlas stort och smått
mellan bröder som i vanliga fall kanske aldrig hade stött på varandra. Visst är det bra att vara Bifrostbroder, vi har en stor rikedom i
BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 1 Februari 2019

M Peter Wrethander, Lars Bielke von Sydow, M Torbjörn Andersson, Alexander Marszalek, Johan Törnvall, Oskar Frising, Peter
Samuelsson och Anders Wågman.
En buss kommer lastad med
trevliga bröder från fadderlogen
i Vetlanda. Löfstad möter upp
med ett varmt och broderligt
välkomnande. Sedan blir det en
logekväll som man sent kommer
att glömma. Så ska det vara när
två trogna vänner träffas, så blir
det när två loger som samarbetat
i många år möts för att uppleva
Trohetens Grad. Ingen vet riktigt
när traditionen uppstod, men de
som har varit med ett tag säger
att den har minst 20 år på nacken.
Och många fler år ska det bli!
Ordenshuset i Tranås var rustat,
Sk Stefan Carlborg och tjänstgörande Mu Weine Gustavsson
samt kvällens logevärdar Kalle
Eliasson och Mats Holmstedt såg
till att samtliga fick ett varmt välkomnande till våra fina lokaler.
Bra jobbat! Recipienderna blev
raskt visade till vårt nyinredda
mottagningsrum, ett jobb som

vår ordinarie Mu Stefan Paulsson utfört tillsammans med Sk.
Vi som var nere i källaren och
kikade in innan allt började kunde konstatera att de hade gjort
ett gott hantverk. Gradgivningen
var enligt besökarna mycket väl

Torvald Fång och Torben Storm
fick ta emot Mästarbordets
blommor
genomförd. Till sin hjälp hade M
Torbjörn Andersson ett vältrimmat gäng, förstärkt med några
rutinerade inhoppare. Jubilarerna Anders Wågman och Roger
Ottosson fick mottaga brödernas
hyllning i kapitelsalen där även
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Glada miner under
brödramåltiden!
M Peter Wrethander framförde
en hälsning från de Withala-bröder som inte var med på resan till
Tranås. Kvällens insamling resulterade i hela 1 520 kronor till
förmån för logens brödravård.
Sorlet under brödramåltiden var
precis så där intensivt som det blir
när vänner som inte träffats på
ett tag äntligen ses. Gästande M
poängterade i talet till Orden vikten av engagemang och att man
som broder vill och vågar ställa
upp i olika sammanhang, att till
exempel vilja ta steget till Storlogen nästa gång det är dags för

12 Nicopia

uppgradering. Det ger ytterligare
en dimension till medlemskapet i
Orden och stärker brödraskapet.
I talet till recipienderna spann
värdlogens M vidare på det temat, Grad V innebär ett slutmål
på resan inom grundlogen, men
att en ny resa börjar, en resa som
leder till kärleken. Mästarbordets
blommor delades ut till bröderna
Torvald Fång och Torben Storm
som hittat tillbaka till Ordenshuset, det var mycket roligt att se
dem igen. Vidare så fick även
logens reseledare Ingemar Högström och vår kökschef Mari
Beidegårdh ta emot buketter och
brödernas hyllningar. Slutligen
överraskade Withala-bröderna
avgående M i Löfstad med en
vacker bukett. Och han fick behålla vasen! Slutet gott, allting
gott.
Referent Torbjörn Andersson
Fotografer Henrik Wärn
och Anders Kling

Nyköping

14 Solheim

Södertälje

FAKTARUTA

Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Onsdagen den 14 november 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 42
Recipiender: Gunnar Spångberg, Joachim Rogalski
Gäster: SLM Björn Torstenius Heimdal, Harald Ortliden 4 Valhall,
Pehr Odell 28 Alvheim
Joachim Rogalski 13 Torkild,
LM Assar Åberg och Gunnar
Spångberg 4 Valhall
Onsdagen den 14 november hade
vi en gradgivning i Kunskapens
Grad. Vi var 40 bröder totalt med
de två recipienderna varav en var
från 4 Valhall. Ritus avlöpte så ganska snart var bröderna samlade ute
i samlingsrummet igen, där man hinner med lite förfriskningar och
lite avslappnat prat innan MU kallar oss till brödramåltiden. Denna
gång var förrätten vegetarisk mini paj med Mozzarella. Efter de traditionella talen och utdelningen av Mästarbordets blommor, flyttade
bröderna ut till kaffe och kaka där kvällen avslutades med dragning i
vårt lotteri.
Referent Mikael Bergh. Fotograf Kurt Tjärnström

FAKTARUTA

FAKTARUTA

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Torsdagen den 29 november 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 50
Recipiender: Henrik Wellander, Frank Lerjerud, Michael Vogtmann,
Jan Steninger, Pemer Nicklas, Börje Nyström 12 Nicopia, Niklas
Johansson, Roger Oskarsson 15 Norheim
Gäster: Anders Svensson 15 Norheim
Ordens femte grad är något speciellt tycker jag. Det är den högsta graden vi ger i grundlogen och därför en aning extra festlig. Liknelsen till
skolgången är inte långt bort. Man går in i första klass och tar sig fram
till den sista innan det är dags att byta skola. Kvällens recipiender har
gjort precis det och nästa anhalt blir då storlogen. Vi hade gott om besökare ikväll och hela åtta recipiender, varav två från annan loge. Det
är inte varje gång vi får äran att befordra gästande bröder så det höjde
stämningen ytterligare. Talet till Orden hölls av SLM Peder Grahn
som förklarade tanken bakom storlogen, varför vi inte tar alla grader
på samma ort och hur systemet är upplagt. Det berikar såväl loger som
direktorium att se sig omkring.Undertecknad talade till recipienderna
och temat för talet var givetvis Troheten. Vid recipiendernas svarstal
tackade flera bröder för en fin gradgivning och broder Nicklas Pemer
uppmanade oss att se till djurriket för att få en bild av troheten. Där
existerar inga dolda agendor. Även Anders Svensson från 15 Norheim
passade på att tacka för besöket och den fina gradgivningen. Det såldes hela tre lottringar denna kväll och David Jansson plockade hem
storvinsten. En ädel dryck.
Referent & Fotograf Gustaf Pedersen

14

13 Torkild

Fr. v Henrik Wellander, Frank Lerjerud,
Niklas Johansson,
LM Börje Berzén,
Roger Oskarsson,
Michael Vogtmann,
Jan Steninger, Nicklas Pemer och Börje
Nyström

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Onsdagen 12 december 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 54
Recipiend: Risto Sarkola, Freddy Enström
Gäster: Jan Arnetz 1 S:t Örjan, ExSLM Per Dyberg, M Bengt
Hellström 4 Valhall, Stig Axelsson, Carsten Bach Cristiansen, ExSLM
Stig Mikaelsson 8 Manheim, Rolf Sallander 12 Nicopia,
Pehr Odell 25 Alvheim

Fr. v Risto Sarkola, M Assar
Åberg och Freddy Enström
Hoppets Grad firades i Södertälje denna onsdag, då vi också traditionsenligt skall avnjuta
vårt julbord. Som vanligt var det
många anmälda och som tidigare
julbord var gästerna från andra
loger. Två recipiender som upptogs i graden, och alla fick uppleva en fin ritus. Sedan samlades vi
i samlingsrummet där det bjöds
på glögg. Där hade redan samlats
ett antal bröder av lägre grader
som inväntade de som deltagit
i kapitelsalen. Inne i matsalen
väntade ett dignande julbord och
M Assar som kvällen till ära ta-

git 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 som bestämt turordningen
mellan borden så var det varsågod att ta för sig av alla kalla och
varma läckerheter som serverades. Recipiendernas tacktal hölls
av Freddy Enström som var frivilligt utvald att hålla talet. Därefter väntade lottdragningen och
när den var klar började bröderna
lämna vår loge, mätta och nöjda.
Referent & Fotograf
Mikael Bergh

De kalla rätterna på julbordet

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 1 Februari 2019

15 Norheim

Karlstad

FAKTARUTA

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 23 november 2018
Antal besökande inkl. recipiender: 30
Recipiender: Henric Norlin, Karl Lindberg, Kristopher Björklund
Gäster: M Hans Wester, Lars Wester, Peter Sundh samtliga från 9
Carolus
Fr. v Kristopher
Björklund, Henric
Norlin, M Johan Axelsson, Karl Lindberg
Bilfärden till Karlstad
gick bra trots att det
var en del isfläckar på
vägbanan. Norrmännen brukar kalla det
för ett ”glatt” väglag
även om det bör vara lagom roligt att behöva göra bekantskap med
terrängen bredvid vägen. Men man får väl tänka positivt så långt det
går innan det går åt skogen. Alltnog snart är vi framme vid vår logelokal och redan när vi parkerar nås vi av muntra skratt och glada röster
från redan anlända bröder. Det känns härligt och välkomnande. I dag
ska vi kolla in och hålla tummarna för några av våra medbröder som
laddat för att kliva upp i Grad V, Trohetens Grad. Trohet är ju något
som är mycket viktigt här i livet och inte minst inom en brödraskara i
en Bifrostloge. Trohet är ett vackert ord med ett viktigt budskap och
som kan kläda sig i flera olika skepnader. Allt ifrån gott kamratskap
till varm vänskap med respekt och tolerans för varandras olika särarter och framtoning. Självklart innebär det också att visa respekt och
följsamhet gentemot de villkor och levnadsregler som gäller för vår
Orden. Vår Mästare Johan Axelsson och hans medhjälpare genomför
recipiendernas befordran enligt ritus och på ett mycket högtidligt och
stilfullt sätt. Johan talar också till recipienderna om viktiga saker som
gäller för graden och önskar dem varmt välkommen in i den med
förhoppningen att de ska vara flitiga bröder och besöka logen ofta.
ExM Lars Lindberg håller talet till recipienderna. Han säger att de nu
varit med i Bifrostorden fem till sex år och tagit fem grader i grundlogen. Deras fortsatta vandring kommer att ske inom Tirfing där det
finns nio grundloger. Medaljongen i bandet har inte längre ett kors
som prydnad. Detta är utbytt mot ett blad från en murgröna som tecken på att Bifrostoden inte är bunden till Kristendomen. Han önskar
dem varmt välkomna till Tirfing.
Det förtjänar att nämnas att ExM Lars Lindberg är far till den nu
nyutnämnde i Grad V; Karl Lindberg så här har också ett fint familjeminne sett dagens ljus. Henric Norlin håller recipiendernas tacktal
där han tackar för gradgivningen för sig och sina medrecepiender och
framhåller att det varit en mäktig upplevelse. Trevliga och till graden
välkomnande tal hålls även av Kurt Jubal och Karl-Erik Engström.
Till bords låter sig alla väl smaka och vår munskänk och övriga matgänget får som oftast mycket beröm för det sätt de lyckas fresta våra
smaklökar. Sång och lottdragning förhöjer ytterligare den goda stämningen och Mästarbordets blommor föräras Anders Press för att han
åter finns ibland oss. Den här gradgivningen har varit mycket bra och
trevlig och är värd att ge ett högt betyg. Nu är det ju bokstavsbetyg i
skolan men innan dess var det sifferbetyg i en femgradig skala från
1 till 5. Femman var således det högsta betyget och vad skulle passa
bättre än att ge vår nu upplevda gradgivning det gamla betyget 5. Det
är den värd och förfarandet skulle också kunna ses som en kulturgärning.
Referent Lennart Nyqvist. Fotograf Lars Lindberg
BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 1 Februari 2019

Västervik

FAKTARUTA

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 7 december 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 47
Recipiender/Faddrar: Tomas Sundgren/Bengt-Inge Larsson och
Peter Persson/Björn Alm
Gäst: OH Tomas Östman
Logen 15 Norheims sista träff för 2018 ägde rum fredagen den 7 december och samlade 47 bröder. Som traditionen bjuder är det en Grad
I och damernas julbord. M Kenneth Drott hade kallat två nya recipiender som sökt inträde i vår loge. M Kenneth överlämnade blommor
till två jubilerande bröder Åke Westergren som fyllt 80 år och Björn
Andersson som fyllt 60 år. Direktoriet hade tidigare bestämt att delar
av kvällens kollekt skulle ges till (PCF) Prostataföreningen i Tjust,
pengarna kommer att utdelas vid ett senare tillfälle innan jul. Väl nere
i matsalen presenterade Björn Alm några romsorter. Det är ju så med
både rom och whiskey att de lagras i olika tunnor och på så vis får
fram olika smaker. Innan ritus så sjöngs några snapsvisor och Björn
Alm drog sin patenterade dikt ”En pigas Trosbekännelse”. Åke Revelj läste en jul dikt. Denna kväll är av tradition våra ”systrar” i Norhild som fixar maten till ett gott och trevligt julbord, vilket inleddes
med en silltallrik där tal och ritus genomförs. Thomas Manfredh höll
talet till orden. Det innehöll Thomas resa i Bifrost, olika uppdrag som
han haft och har, viktigt att vi hjälps åt att få in nya bröder. En fråga
ställdes som kan få sitt svar senare, vad vill bröderna göra? inte bara
gradgivningar. Vi har idag bangolf, kräftskiva, quiz och ishockey på
storbild, vilka kvällar ska vi träffas, kan bröderna tänka sig andra tider
än fredagskvällar. Ett prov skall göras med att ha en gradgivning sista
lördagen i april (27:e). M Kenneth Drott höll talet till recipienderna
som fick sig några tankar vad Bifrost och frihet innebär. Recipienderna Tomas och Peter var glada för att blivit intagna i logen, de tyckte
att det var en trevlig gradgivning. Mästarbordets blommor tilldelades
Åke Westergren för att han alltid ställer upp bland annat när det skall
byggas inför gradgivningarna. Damerna som hjälpt till med det praktiska under kvällen Evy Lindfors, Anita Bergström, Helen Andersson
och Lilian Johansson fick var sin ros. Ytterligare några damer hade
hjälpt till tidigare under kvällen de lämnade tidiga under kvällen. I
samband med kaffe och kakan så genomförde Thomas Manfredh lottdragningen med många lyckliga vinnare där även bordets julblommor
lottades ut. Strax efter midnatt började bröderna att trappa av och alla
önskade varandra trevliga helger framöver.
Referent Thomas Manfredh. Fotograf Anders Söderström
Från vänster Fadder
Bengt-Inge Larsson,
rec Tomas Sundgren,
M Kenneth Drott, rec
Peter Persson och
Fadder Björn Alm

FAKTARUTA

Loge utan reception
Datum: Fredagen den 18 januari 2019
Antal besökande: 31
Fredagen den 18 januari 2019 var det meningen att 15 Norheim skulle
ge en Grad V, men de aktuella bröderna hade tagit sin grad tidigare i
Nyköping pga att de var av olika anledningar förhindrade att närvara denna kväll, så det blev en Loge utan reception. Det är en trevlig
ritus vid detta tillfälle. Kvällens Mästare Kenneth Drott genomförde
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Björn Franzon t.v. får
ta emot Mästarbordets
blommor av Kenneth
Drott
denna ritus tillsammans
med sina tjänstemän på
ett föredömligt sätt. (Det
var ersättare på ett flertal platser). Efter ritusen
samlades ett 30-tal bröder till samkväm där Munskänken dukat upp
förrätt och fisk som huvudrätt. Trots saknad av recipiender hölls det
tal till Orden och det höll Tommy Albinsson. Ordens ritus och lära,
tio grader från frihet till styrande viljan, vidgad syn på vår livssyn.
Vi behöver oss själva. I vår Orden skall vi hjälpas åt att må bättre,
nå bättre inuti Orden. Höglyftande och hög flytande vad vi håller på
med, idealbröder lär vi aldrig bli. Nå en hög bättre kvalité på oss själva. Några tänkvärda ord gav Tommy: Tag dig tid att tänka, leka, lära
visdom, var vänlig, då skapar du lycka, låt dig växa och förkovras. En
av höjdpunkterna är ju Mästarbordets blommor, denna kväll gavs de
till ”kocken” Björn Franzon som ger mycket energi till logen. Nästa
höjdpunkt blommorna och kram till kvällens hjälpsamma damer Britt
Bråneman, Anita Svensson och Lena Folckner. Kvällen avslutades
som vanligt med lotteridragning genom Thomas Manfredh och kaffe
och kaka samt avec.
Referent Thomas Manfredh.
Fotografer Anders Söderström &
Thomas Manfredh
Tommy Albinsson som höll talet
till Orden och Mästaren
Kenneth Drott

16 Runheim

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 25 januari 2019
Antal besökare inkl recipiender: 29
Recipiender: Stig-Göran Björkman, Fredrik Sjöberg
Mästare Claes-Göran
Hörnqvist flankerad av
kvällens recipiender
Fredrik Sjöberg och
Stig-Göran Björkman
Runheims Ordenslokal
i Scoutlokalen, Fjällvik
Viksjö var denna dag
dekorerad i trohetens
färger. Vår Mästare Claes-Göran Hörnqvist ledde oss genom gradgivningen för våra bröder Stig-Göran Björkman och Fredrik Sjöberg som
nu förärades insignier i Trohetens Grad. Logen besöktes denna kväll
av 29 bröder. Under den utmärkta brödramåltiden där munskänken
Kjell Hestad assisterades av damer från damlogen Modgunn. Talet
till Orden höll M Claes-Göran Hörnqvist och talet till recipienderna
av broder Bror Sandberg. Stig-Göran Björkman höll recipiendernas
svarstal.Mästarbordets blommor tilldelades Per Hellström för sitt utmärkta hanterande av Hammondorgeln som logens dirigent. Det hade
kommit mera snö på marken när vi
gick hemåt efter ännu en riktigt trevlig logekväll.
Referent & Fotograf
Roland Ljunkvist

17 Grimner

Järfälla

Oskarshamn

FAKTARUTA

FAKTARUTA

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 23 november 2018
Antal besökare inkl recipiender: 30
Recipiender: Lars Backlund, Joakim Lundin, Tomas Ringström
Mästare Claes-Göran Hörnqvist flankerad av kvällens
recipiender, Lars
Backlund, Joakim
Lundin, Tomas
Ringström
Efter den sedvanliga mingeln träffades vi alla i kapitelsalen för gradgivning i Grad IV. Vår M Claes-Göran Hörnqvist ledde
oss genom gradgivningen för våra bröder Lars Backlund, Joakim
Lundin och Tomas Ringström som nu recipierade i Grad IV. I övrigt
besöktes logen av 30 bröder. En broder uppvaktades för jämna år, Lars
Andersson med en fri brödramåltid vid en senare gradgivning. Under
den utmärkta middagen där munskänken Kjell Hestad assisterades av
damer från damlogen Modgunn påmindes vi bl.a. om ”Julbordskryssningen” till Åland där flera deltagare är välkomna.
Talet till Orden hölls av broder Bror Sandberg och talet till recipienderna hölls av M Claes-Göran Hörnqvist. Lars Backlund höll recipiendernas svarstal.
Det var frost på marken när vi gick hemåt efter ännu en trevlig logekväll.
Referent & Fotograf Roland Ljungkvist
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FAKTARUTA

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 7 december 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 68
Recipiender: Jonas Bengtsson, Magnus Björnholm
LM omgiven av kvällens
recipiender fr v Jonas
Bengtsson, LM Johan
Brundin, Magnus
Björnholm
Trots att IK Oskarshamn
denna kväll har hemmamatch mot Björklöven i
hockeyallsvenskan så har
68 bröder infunnit sig för
att närvara vid logekapitlet när kvällens två recipiender skall recipiera
till Hoppets Grad. Samtliga bröder som prioriterat och valt logen i
stället för allsvensk ishockey, plus vi övriga, fick så uppleva en fantastisk stilfull och tänkvärd gradgivning, som också innebar att de två
recipienderna förärades med hoppets insignier. Vid den efterföljande
brödramåltiden som ju enligt traditionen innebär ett digert uppdukat
julbord, hade ytterligare ett antal bröder av lägre grader än Hoppets
Grad infunnit sig för att på så vis också få ta del av julbordets läckerheter. Talet till Orden hölls av LM Johan Brundin, i vilket han bl.a.
redogjorde för lite statistik över det gångna verksamhetsåret inom
17 Grimner. Som t.ex. att besökssnittet på våra logekvällar varit 63
bröder, att logen skänkt 15 000: - till hjälpverksamhet samt att det
delats ut 160 st rosor under logekvällarna. Han avslöjade också att
han fått förnyat förtroende som LM i ytterligare två år. Den installationen kommer att ske i februari 2019. LM höll även talet till kvällens
BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 1 Februari 2019

recipiender i vilket han bl.a. associerade en del kring kvällens tema
hoppet, och hur hoppet kan påverka oss i olika sammanhang, men
avslutade med att hoppet är också det sista som överger människan.
I stundande juletider hör det ju också till att det skall sjungas de traditionella julsångerna. Så också denna kväll och den som med jämna
mellanrum såg till att bröderna fick göra uppehåll i matfrossandet och
som slog an tonen var Anders Jonsson. Med sin höga klara stämma
såg han under måltiden till att sångerna i det sånghäfte som tagits
fram för kvällen, en efter en betades av. Den av många ansedda årliga
höjdpunkten vid denna logekväll i samband med brödramåltiden, är
när recipienderna antar stjärngossestatus och iklädda stjärnstrut och
med ljus och stjärna i handen gör intåg sjungande luciasången, vilken
senare också följs upp med Staffan stalledräng. Ett varje år lika bejublat framträdande som möts av ovationer från de övriga närvarande
bröderna. Recipiendernas tacktal framfördes av Jonas Bengtsson. Ett
spirituellt och tänkvärt tal som också handlade om hur vi kan påverkas
av hoppet i olika skeenden av livet. Conny Front och Åke Kalmsten
var aftonens födelsedagsjubilarer vilket innebar blomsterbukett av
LM kombinerat med hurrarop från bröderna. Mästarbordets blommor
förärade M denna kväll logens Mu Jan Branting samt hans ersättare
Tommy B Johansson för deras insats med julbordsförberedelserna.
Kvällens prisbord i lotteriet, som bl.a. innehöll lådor med julbordsdelikatesser, fördelades mellan bröderna Leif Johansson, Rony Bramhag, Tommy B Johansson, Ingemar Ritzén och Göte Johansson.

slutade sedan med att läsa en strof ur ”Frithiofs Saga”. Sture Ivarsson,
Kjell Holm och Börje Lundqvist hade alla nyligen fyllt jämna år och
uppvaktades för detta på sedvanligt sätt av LM och övriga bröder
med blommor och hurrarop. Mästarbordets blommor fördelade LM
denna kväll till våra gästande bröder från 10 Withala och 28 Gondler.
Tommy Rosqvist från 28 Gondler tackade för en trevlig logekväll,
och önskade alla välkomna att besöka hans hemmaloge 28 Gondler.
Kvällens lotteri innebar att ett antal bröder jublande när man insåg att
vinstbordet bestod av flaskor med åtråvärt innehåll.

18 Mjölner

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 23 november 2018
Antal besökande inkl. recipiender: 46
Recipiender: Kjell Davidsson 23 Forsete, Glenn Danielsson, Rolf
Jacobsson, Rolf Johansson, Patrik Månsson Lunde, Robert Olsson,
Kristoffer Roth Nielsen, Klaus Petersen, samtliga 18 Mjölner
Gäster: Mikael Juvin, Lars Levin, Conny Lönnegren 23 Forsete, Gert
Nordahl 31 Rimfaxe
Mästaren Sten
Svensson med recipiender, gäster och
Mjölnerbröder

FAKTARUTA

LM tillsammans
med kvällens recipiender fr. v LM Johan Brundin, Petter
Sandstedt, Kenneth
Bojstedt, Mikael R
Karlsson, Anders
Jonsson, Göran
Bredhammar
Logeåret 2019 inleds med att 17 Grimner bjuder in till gradgivning i
Trohetens Grad. Fem förväntansfulla bröder från Hoppets Grad fullbordade nu sin vandring i grundlogen och upptogs högtidligen i Trohetens Grad. Som representant för storlogen Ladulås och tillika innehavare av tjänsten som FSM där, så höll Joakim Asp talet till Orden.
Han redogjorde där lite om förutsättningarna för de nyblivna bröderna
i Trohetens Grad, men även till övriga närvarande bröder av lägre grader, om vad deras fortsatta vandring inom Orden innebär, och att nästa
steg är deras inträde i storlogen Ladulås när de uppnått den behörighet
som krävs för att få recipiera till Grad VI. Han hoppades då att få
återse samtliga av dem där när det var dags för deras inträde i Ladulås
gemenskap. Han informerade också om storlogens arbete och vilka
grundloger som ingår i Ladulås och att Ladulås också är den största av de fyra storlogerna inom Bifrostorden. LM Johan Brundin höll
talet till kvällens recipiender där han delgav dem några tankar kring
begreppet trohet. Han berättade vidare att de nu fått sin sista grad i
grundlogen och således den sista grad som de kunde få av honom
som grundlogemästare. Den av aftonens recipiender som hade fått
uppdraget, (förmodligen utan någon större övertalning), att framföra
recipiendernas tacktal var Anders Jonsson. Han började det med att
berätta att detta var femte gången som han hade fått detta uppdrag, och
att det därför kändes naturligt för honom att återigen åtaga sig denna
uppgiften. Även han hade vissa tankar kring begreppet trohet och avBIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 1 Februari 2019

Eslöv

FAKTARUTA

Referent & Fotograf Jan-Eric Carlsson

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 11 januari 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 62
Recipiender: Kenneth Bojstedt, Göran Bredhammar, Anders
Jonsson, Mikael R Karlsson, Petter Sandstedt
Gäster: ExOH Jon Asp, Joakim Asp 10 Withala, Lars Lövstrand,
Tommy Rosqvist 28 Gondler

Referent & Fotograf Jan-Eric Carlsson

46 bröder hade slutit
upp när 18 Mjölner
hade loge i Hoppets
Grad, med efterföljande gåsamiddag. Som vanligt i Mjölner, hade
många bröder som inte innehade graden, samlats för trevlig samvaro, i väntan på att avnjuta brödramåltiden tillsammans med de bröder
som befann sig i kapitelsalen. Där fick de, för dagen hela åtta recipiender, uppleva en välregisserad och högtidlig ritus när de upptogs
i hoppets grad. Broder Jerker Magnusson ppmärksammades för att
nyligen upptagits i Grad IX. När så alla bröderna samlats igen till
den traditionella gåsamiddagen, blev stämningen snart på topp. I talet
till Orden berättade Mästaren inlevelsefullt om guden Frejs magiska
skepp Skidblader och varför Tors hammare, Mjölner, fick ett så kort
skaft. Allt hämtat från de gamla gudasagorna. Mästaren tog, i recipiendernas tal, upp Bifrostordens ideal och mål, där ett av målen är
”att sträva efter att nå en inre mognad och osjälvisk human gemenskap
under godhetens signum” Kjell Davidsson och de andra recipienderna tackade för en fin ritus och för att ha upptagits i Ordens fjärde grad.
Mästarbordets blommor förärades Intendent Lennart Nilsson för ett
gott arbete och Broder Lars-Erik Johansson som, efter några år i en
grannloge, återkommit till fadershuset. Kvällen avslutades med ett
lotteri med många fina vinster, varefter bröderna ljusa till sinnet vandrade hem i novembermörkret.
Referent Johny Johansson. Fotograf Jakob Ljungstedt

FAKTARUTA

Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 14 december 2018
Antal besökande inkl. recipiender: 59
Gäster: OSSM Thommy Brännström, SLM Ulf Jaremo Gotheim, M
Mats Ahrling 23 Forsete, ExM Mats Hyltén 23 Forsete, ExM Lennart
Bengtsson 23 Forsete, Mikael Juvin 23 Forsete, Jan Nilsson 33
Danheim, Peter Durö 33 Danheim, Börje Månsson 31 Rimfaxe
Recipiender/faddrar: Jonas Möller/Sten Svensson, Rikard Sjöstedt/
Thomas Johansson, Björn Ingvarsson/Magnus Fridälv, Jonas
Hallgren/Robert Olsson, Patrik Rasmusson/Glenn Danielsson samt
Jörgen Åstrand/Sten Svensson
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Juletid förknippar jag och säkert många med mig med ord såsom kärlek, glädje, familj och vänskap. Nu höll det på att bli fel, som skåning
måste självklart ”myed go mad” också nämnas. Och hur blir då en
logekväll med många gäster, jo det blir på följande sätt. Hela huset
fylls med underbara dofter från köket, ett härligt glatt sorl och men
fundamentet är den broderliga familjära känslan. Att vara recipiend
en afton som denna är en ynnest, stötarna med staven från YL gick
inga öron förbi och det förkunnades att kapitelsalen står med öppna
dörrar och är smyckad i Frihetens Grad. Dags att ta plats och låta de
sex främlingarna delgivas Ordens Lära och förära de i insignier som
tillkommer. Även våra hjärtan stod på vid gavel då det var tid för
kvällens insamling, som vi bröder i Mjölner lägger ytterligare 5 000
kr utöver det som insamlingen skulle inbringa, det blev totalt 8 231
kr som skänktes till Svenska kyrkans arbete med julhjälpen i Eslöv.
Fantastiskt att vara del i att hjälpa andra att känna glädje och stämningsfull jul. Talet till Orden som hölls av OSSM Thommy Brännström innehöll mycket om den personliga resan, om all vänskap och
gästfrihet som denna broderliga familj givit och ger. SLM Ulf Jaremo
tog vid i sitt tal till recipienderna men blev än mer djupare då berättar
att varje gång som vår loge besöks är det som att komma hem, ett
mycket varmt och fint tal. En inte så van talare, rent av en medveten
undvikande man att hålla tal tar sig ändå modet till sig. Tänk att vår
lära och hur den inre styrkan stärks genom att han känner tryggheten i
att vara en broder. Br Rikard Sjöstedt håller talet för recipienderna och
gör detta med bravur, han hade dessutom snappat upp att IL alltid kan
vara behjälplig. Mästarebordets blommor var enligt M Sten Svensson
en lätt uppgift så här vid årets sista loge. Detta för ett helt års arbete
med att arrangera våra möten och måltider belönades Brr Bengt Nilsson (MU) och Sven-Eric Nilsson. Överraskningarna var inte helt slut
denna afton, sedan vi i Mjölner tog beslutet att ta fram en gåva (det
numera kallade ” skånska snapsglaset”) har just nämnda Br Sven-Eric
önskat sig ett sådant, Br Bengt Nilsson (YL) gjorde slag i saken och
som tack från oss alla bröder fick han detta i sina egna ägor. Kaffe och
gottebord fanns nu tillgänglig för de som hade någon plats kvar så att
säga, lotteriet var sedvanligt alltid årets mest generösa. När kvällen
var över är jag helt övertygad om att generositet kommer prägla tillvaron åtminstone de närmsta veckorna. God Jul och gott nytt år!
Referent Glenn Danielsson. Fotograf Jacob Ljungstedt
Kvällens
recipiender,
gäster och
bröder i logen

FAKTARUTA

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 25 januari 2019
Antal besökande inkl. recipiend: 47
Gäster: ExM Hans Berggren 20 Vesthav, Bo Bengtsson, Lennart
Juhlin 31 Rimfaxe
Recipiend: Roland Andersson
Recipienden Roland
Andersson med tjänstgörande bröder
47 bröder samlades
denna fredagskväll när
en broder skulle invigas i Trohetens Grad.
Imponerande är att 17
st av dessa inte innehade graden, utan samlades till samkväm under
ledning av kvällens logevärd under tiden ceremonierna pågick i kapi-
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telsalen. Där utförde Mästaren och de tjänstgörande bröderna ritusen
förtjänstfullt och högtidligt när broder Roland Andersson erhöll sin
femte grad. Broder Sven-Erik Persson uppvaktades med anledning
av sin tidigare högtidsdag. Efter ritusen i kapitelsalen förenades bröderna för en brödramåltid, som denna gång bestod av sjömansbiff,
som vanligt en vällagad måltid. Stämningen var på topp och snart
var det dags för tal. I talet till vår Orden berättade Mästaren om hur
initiativtagarna till Bifrostorden ville skapa en Orden som alla skulle kunna vara med i, inte bara den så kallade överklassen som var
brukligt på den tiden. Man anlitade då författaren Karl Gustav Ossiannilsson som skrev den ritus som än idag används i vår Orden.
Mästare tog också upp att han skulle vilja se att logen utvecklas även
utanför kapitlet med olika gemensamma aktiviteter. Vid talet till recipienderna berättade Mästaren om talet 7 som har en central betydelse
i Bifrostorden. Han berättade också lite om den mytologi som Karl
Gustav Ossiannilsson hämtade inspiration från, när han 1925 skrev
ritus till våra gradgivningar. Recipienden Roland Andersson tackade
för sitt upptagande i Trohetens Grad och br Hans Berggren från 20
Vesthav berättade om meningen med Bifrostorden och avslutade, som
sig bör, med en Göteborgsvits.
Aftonens föredrag stod Karl-Erik Andersson för. Karl-Erik och den
gode vännen, Janne Larsson företog en jordenruntresa med segelbåten Albatross, utan att ha någon som helst tidigare erfarenhet av
segling. Efter att ha förberett sig i fem år startade resan 2002 från
Helsingborgs hamn. Efter tre år på de stora haven var de hemma igen
med många äventyr och upplevelser i bagaget. Karl-Erik är en mycket livfull föredragshållare, så vi som publik fick ”valuta för pengarna”. Innan kvällen avslutades med ett lotteri, där vår Munskänk som
vanligt lyckats trolla fram fina priser, förärades bröderna Sven-Eric
Nilsson och Bengt-Åke Nimåker Mästarbordets blommor för att de
förtjänstfullt hoppat in och tjänstgjort på poster de inte var så bekanta
med.
Referent Johny Johansson. Fotograf Jakob Ljungstedt

20 Vesthav

Göteborg

FAKTARUTA

Loge utan reception
Datum: Fredagen den 14 december 2018
Antal besökande: 38
Gäster: SLM Björn Torstenius Heimdal, OM Hans Wallberg
I denna mörka kväll dagen efter att Lucia spridit sitt ljus samlades
ett större antal än normalt till årets höjdpunkt, julbordet. Denna afton
var det verkligen ”knö dig in i kajutan” som gällde för att betala för
maten och boka vad man önskar dricka till maten. Stämningen vad
hög och många bröder som inte synts till på länge hade tagit sig hit
för att avnjuta en fin logekväll med bröderna. Tiden bara flyger iväg
när man har trevlig så mycket snart var det dags för undertecknad
som klivit in som ersättare för YL att kalla bröderna till kapitelsalen
för dagens loge. Det blev en fin logeafton utan reception trots att det
fanns tre bröder på kö att komma in och recipiera i Grad I. Men oturen
var framme att det inte passade någon just denna dag. Så nytt försök
kommer att finnas den 22 mars 2019 för både dem och ytterligare
kandidater. Så var det dags för årets julbord som dukats upp så fint
och ett trevligt återseende av Gustav som serverat oss i många år när
han tidigare jobbade hos Guldhedens Restaurang. Mellan sillen och
varmmaten höll M talet till Orden och påtalade just det fina i att besöka andra loger när man kanske besöker staden där en sådan finns. Allt
om var och om finns att leta upp i portalen. Alla fick en liten ”läxa”
att förkovra sig lite mer i vad man kan finna i portalen. När varmrätten intagits så var det dags för talen. Einar Nagel, vår intendent, ville
tacka för gångna säsongen och speciellt för all den hjälp han fått av
närvarande bröder för att återställa kapitelsalen snabbt efter alla logeaftnar. Just denna afton var det extra fint att vi äntligen fått till oss en
ny matta i kapitelsalen. Den gamla var inte bra och det var många som
snubblat på den men ingen olycka har skett med den som underteckBIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 1 Februari 2019

nad känner till. Den ville liksom inta sitt ihoprullade tillstånd i varje
ända. Mästarbordets blommor tilldelades Hans Wallberg, som gjort
det möjligt att få till den nya matten som var kantsydd för att minska
risken att vilja rulla ihop sig. Sedan kommer det något som alla väntat
på, lotteriet. Redan innan dragningen hördes i salongen att ”måtte inte
Bruce Macgregor ta hem den igen”, det åtråvärda 1: a priset. Behöver
inte skriva mer om vad som hände för 8:e gången. Det måste finnas
en koppling mellan det skotska släktbandet och 1: a priset, på annat
sätt kan det inte förklaras.
Referent Morgan Carlsson

21 Midgård

Linköping

FAKTARUTA

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 25 januari 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 37
Recipiender: Olle Kalmelid, Jesper Rosell Midgård, Mats Olsson
Nicopia
Gäster: SLM Peder Grahn Ladulås, M Börje Berzén, Lars Bengtsson,
Peter Andrén, Håkan Gustafsson, Jan-Eric Lindquist, Mats Olsson,
Gustaf Pedersen, Rolf Thorsell, Lennart Zetterström samtliga från
12 Nicopia. Torbjörn Andersson, Stig Bjelkered, Göran Thorén 11
Löfstad
SÅ HÄR SKA DET SE UT! VILKEN FEST! Tack vare besök av
10 bröder från Nicopia och tre bröder från Löfstad var vi 37 bröder
totalt vid denna gradgivning. Från Midgård var vi 24 bröder och det
är ju inte så dåligt det heller. Med ”inlånad IL från Löfstad och I från
Nicopia fick recipienderna Olle Kalmelid och Jesper Rosell från Midgård och Mats Olsson från Nicopia uppleva en lugn och värdig gradgivning. Under brödramåltiden hölls ett antal tal. Storlogemästaren,
Peder Grahn, höll i talet till Orden och där berättade varför vi kommer
att få en broder, Lars Bengtsson från Nicopia som ny Mästare.
Talet till recipienderna hölls av M Christer som utvecklade vad Trohet innebär. Göran Eriksson höll ett tal till kvällens recipiender PÅ
VERS! Under rubriken ”Broder berättar” berättade Hans Fredriksson
om sitt innehållsrika liv, så här långt, real-skola, Vreta Klosters lantbruksskola, mönstring bland bandtraktorer, smides och svetslicens och
inte minst pilotutbildning med Tiger Moth!. Den blivande Mästaren
Lars Bengtsson presenterade sig och att han hade börjat sondera för
det nya direktoriet. Han hade inriktningen att det skulle hålla FULL
FART FRAMÅT. Kvällens Skattmästare Christer Tyrén hade räknat
kollekten och den blev 640 kr. Före lottdragningen delade Christer ut
”födelsedagsblommor” till Runo Gylling som fyllt 70 år , till Joakim
Sandin som fyllt 50 år samt Mästarbordets blommor till Hans Fredriksson för hans detaljrika berättelse. Så var denna kväll avslutad.
Nästa gradgivning är Grad I med installation av vår nya Mästare, Lars
Bengtsson som nu tillhör Nicopia men som naturligtvis kommer att
flytta till Midgård. Vid denna gradgivning är också två främlingar under ”bearbetning”. Det vore roligt om vi kunde utöka vår brödraskara
med dessa bröder.
Referent Owe Svensson

22 Righeim

Gävle

FAKTARUTA

Grad I Frihetens Grad
Datum: Tisdagen den 27 november 2018
Antal besökande inkl. recipiend: 33
Recipiend/Fadder: Patrik Nyqvist/Tomas Lindkvist
Gäster: SLM Tomas Lindkvist Storlogen Tirfing, Anders Mathsson,
Lars Bylund 19 Gagnrad,
ExM Mikael Sjölander, Ola Lindström, Johan Moilanen, Tommy
Lundin, Lars Andersson och Jakob Jerresand 27 Odinsal
BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 1 Februari 2019

SLM Tomas Lindkvist Storlogen
Tirfing och M Hans Söderström
bakom dagens nyantagna broder
Patrik Nyqvist
Årets sista logemöte hade flyttats
fram en vecka för att ge vår matleverantör möjlighet att servera
oss julbord. Vi gladdes åt att få
välkomna en ny broder i Frihetens
Grad. Glädje och sorg varvades
denna kväll då vi hade parentation över två av våra bortgångna
bröder Roger Wennberg och Roger Westman. Gradgivning och
parentation blev mycket stämningsfull. Brödramåltid med julmat uppskattades mycket av alla. Patrik Nyqvist tackade för sin grad
varefter sedvanlig lotteridragning genomfördes.
Referent Jan Källberg. Fotograf Daniel Holmgren

23 Forsete

Malmö

FAKTARUTA

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Torsdagen den 14
november 2018
M Mats Ahrling, recipiend
Glenn Svensson och Jörgen
Hermansson (Fadder)
Fotograf Rolf Magnusson

FAKTARUTA

Loge utan reception samt julbord
Datum: Fredagen den 7 december 2018
Antal besökare: 54
Gäster: M Peter B Arvidsson, Bo Andersson, Magnus Bertilsson,
ExM Jörgen Elvstrand, Staffan Elvstrand, Stefan Ericsson, Stefan
Johansson, Christer Ohlsson, Rune Ohlsson, Marcus Petersson
samtliga från 33 Danheim
” …Ty Frälsaren krossat våra tunga bojor
Vår jord är fri, himlen öppen nu är
Uti din slav du ser en älskad broder
Och se, din ovän blir dig kär
Från himlen bragte frälsaren oss friden
För oss han nedsteg i sin stilla grav … ”
					(O Helga Natt)

En sång kan ge en viss känsla för hur man upplever ett möte, för oss
blev vi och de gäster vi med glädje hälsat välkomna en del av närvaron. Ritus förflöt med sedvanlig känsla. Julmåltiden lockade alla och
uppskattades. Stämningen var hög och bröder inom logen Forsete och
gästerna underhöll med sång och tal. Lotteriet som ger en broder halva
summan av under kvällen insamlade pengar, gick till broder Lennart
Lundberg. Grattis!
Referent Bengt Fernerud

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

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Onsdagen den 23 januari 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 40
Recipiender: Peter Esbjörnsson, Niklas Herrström, Carsten Kvist,
Gunnar Nordgren
Gäster: IOEM Tore Persson, Bengt Eliason, Gert Nordahl samtliga
från 31 Rimfaxe
Antal som sökt sig till vår trevliga lokal var 40 förväntansfulla bröder.
Av dessa var fyra recipiender: Peter Esbjörnsson, Niklas Herrström,
Carsten Kvist och Gunnar Nordgren.
Logen hade glädjen att gästas av tre bröder från 31 Rimfaxe. Våra
tjänstgörande bröder skapade en mycket stämningsfull ritus med uppdaterat musikbord. Undertecknad fick delta som VB och kunde bara
njuta. Skönt få slappna av och kunna minska stressen. Gradgivningen
genomfördes på ett säkert sätt av M Mats Ahrling. Vad bröderna uppskattar är en värdig gradgivning. Vid brödramåltiden hölls ett antal tal,
bland annat ett trevligt tack från recipienderna. Mästarbordets blommor mottogs av br Mattias Aspegren. Nu ser logen fram emot årsmötet och Grad I under februari månad. Glad och upplyft går jag hem
... eller snarare blir broder Rolf och undertecknad hämtade av Lisa
Magnusson. Många nya intryck ska nu bearbetas. Funderar över något
jag läst. Kanske måste man vara född i Skåne för att förstå. ” Han är
ingen ”Fubick”. ”Han har bara lite otur när han tänker ”.

FAKTARUTA

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 11 januari 2019
Antal Besökare inkl. recipiend: 27
Recipiend: Johan Börjesson
Till årets första gradgivning har en broder hörsammat kallelsen att
upptas i Grad V, Trohetens Grad. Dagens recipiend fick sitt nya gradband och därmed sin sista grad i grundlogen. M Anders Svenningsson
påminde också om att 24 Gungners årsmöte är fredagen den 25 januari
och efter årsmötet intaga en lättare måltid och genomföra en pokerturnering (Texas hold´em). Påminde också om Grad VI i Jönköping den
2 februari där några av våra bröder
från 24 Gungner skall recipiera, samt
att bröder som har Grad VI att besöka
gradgivningen av sin egen grad.
M Anders Svenningsson & kvällens
recipiend Johan Börjesson

Efter genomförd ritus lotsades dagens recipiend ut till förrummet där
övriga bröder nu fick tillfälle att gratulera honom till den nya graden.
Därefter intog vi matsalen för kvällens brödramåltid. M höll talet till vår Orden. Talet till Recipienden
hölls av Johan Börjesson. Mästarbordets blommor fick Johan FuruReferent Bengt Fernerud. Foto- skog för sin kämpaglöd. Med anledning av att många bröder av lägre
graf Rolf Magnusson grad var med på brödramåltiden passade M på att presentera logens
alla gradband där närvarande bröder bar åtta olika gradband. Måltiden
Bakre raden fr. v Peter Esbjörns- avslutades som den bör med kaffe och kaka och MU lotteri
son, Gunnar Nordgren.
där vår Mästare kammade hem första pris. Kvällen avslutades med
Främre raden fr. v Niklas
mingel och trevlig gemenskap i vår baravdelning.
Herrström, M Mats Ahrling och
Referent & Fotograf Nils-Erik Karlsson
Carsten Kvist

24 Gungner Borås
FAKTARUTA

Högtidsloge med julbord
Datum: Fredagen den 14 december 2018
Antal besökare inkl. gäster: 60
Från vänster: Mikael Udiljak,
Barncancerföreningen Väst och
M Anders Svenningsson
Logen 24 Gungner samlades till
logens sista evenemang för året.
Kvällen var vigd för en Högtidloge tillsammans med vår damloge Draupner samt ett antal
gäster som fick en liten inblick i
vad Bifrostorden är. Under Högtidslogen deltog även representanter från Barncancerföreningen Väst som under högtidliga former
fick mottaga tio tusen kronor till sitt fantastiska arbete för cancersjuka
barn och deras familjer. Detta är pengar som Bifrostbröder i logen
samlat in under hösten.
Efter avslutad Högtidsloge samlades de ca 60 gästerna för julbord
med besök av Borås Lucia. Alla njöt i fulla drag av sällskapet, julmaten och Borås Lucias skönsång. Kvällen avslutades med dans och
mingel långt in på natten.
Referent & Fotograf Anders Dahlin

25 Alvheim

Eskilstuna

FAKTARUTA

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Torsdagen den 29 november 2018
Antal besökare inklusive recipiender: 36
Recipiender: Jimmy Palgren, Bengt Martell, Håkan Hammargren,
Daniel Wansulin

Karlskrona

FAKTARUTA

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 23 november 2018
Antal besökare inklusive recipiender: 35
Recipiender: Stefan Corneliusson, Daniel Gullin, Michael
Hesselberg, Bengt Jönsson, Thomas Löfdahl, Björn Pettersson
Fr. v Recipierade Björn Pettersson, Bengt Jönsson, Michael
Hesselberg, Thomas Löfdahl,
Stefan Corneliusson och Daniel
Gullin framför
Mästare Jens Östling
Höstens sista kapitel i Karlskrona blev som livet, både dur och moll.
Moll för att broder Arne Althinsson, en av logens pionjärer hade gått
bort. Broder Arne var med på kapitel så sent som i augusti och då
uppvaktades han med stor blomsterkvast för just 85 år fyllda. Nu ärades broder Arne i våra minnen med en tyst minut. Dur för att inte
mindre än sex Vanadis bröder prövades, att upptagas i Hoppets Grad.
Recipiender och övriga närvarande bröder fick del av gradens innehåll i ritus, framfört både tänkvärt och högtidligt. Vid brödramåltiden
och efter skönsjungen hyllning till fosterlandet höll broder Rolf Skog
talet till Orden. Talet handlade om Ordens mål och mening. Mästare
Jens Östling, uppehöll sig i talet till logen och till dagens recipierade
bröder vid människans förmågor. Förmågor ibland benämnda dygder.
En av Bifrostordens dygder är just om hopp. Recipiendernas gemensamma tacktal hölls av broder Bengt Jönsson med skånsk accent. Det
inkluderade också tack för den goda och hemlagade maten som serverats dem och som blivit ett signum för Karlskronalogen. Broder Fredrik Arebark fick Mästarebordets blommor. Skattmästare Bo Svensson
redovisade dagens insamling. Lotteriföreståndare Göran Olsson överlämnade överskottet som blivit, till Mästaren och det framfördes ett
tack till alla bröder för villigheten att köpa lotter. Några blev vinnare
vid den efterföljande dragningen och alla fick kaffe med knäcktårta till
det efterföljande minglet som avrundade kvällen.
Referent & Fotograf N-G Johnsson

FAKTARUTA

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 18 januari 2019
Antal besökare inklusive recipiender: 30
Recipiender: Andreas Axén, Magnus Hultman och Göran Olsson 26
Vanadis, Bengt Håkansson och Nils-Ragnar Samuelsson 34 Linnéus
Gäster: Sten Sjödahl och Claes Lövgren 34 Linnéus

Fr. v Jimmy Palgren,
Bengt Martell, M
Nils-Eric Carlevad,
Håkan Hammargren och
Daniel Wansulin
I kväll så var det fyra recipiender som skulle ta sina
sista steg i grundlogen.
Nästa steg blir ett inträde
i Storlogen Tirfing. Berndt Larsson höll talet till
Orden där han just pratade om Tirfings uppbyggnad med dess grundloger. Han fortsatte med att nämna var Tirfing ska ha sina gradgivningar. Daniel Wansulin höll tacktalet för recipienderna. M Nils-Eric
Carlevad gjorde en förannonsering angående logens julfest som kommer ske 15 december. Ett ypperligt tillfälle att ta med tilltänkta bröder.
Så att de får tillfälle att ”smaka” på den härliga brödragemenskapen.
Mästarbordets blommor tilldelades Conny Karlsson för hans insats
som kvällens skattmästare. Bo Jonsson pratade om att en eventuell
resa till Sydafrika skulle anordnas. Kvällen gick som vanligt fort, nu
är det bara att se fram mot årets sista aktivitet julfesten.
Referent & Fotograf Conny Halvardsson
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26 Vanadis
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Fr v recipierade Magnus
Hultman, Göran Olsson,
Andreas Axén, Bengt
Håkansson, Nils-Ragnar Samuelsson framför
gästande Sten Sjödahl,
Claes Lövgren samt Mästare Jens Östling
Kvällens logesammanträde var det första 2019, året då vår loge skriver sin 30-åriga historia. En av stiftarbröderna från 1989, Jan-Erik
Pettersson, hedrade logen med sin närvaro denna kväll. Jan-Erik
var vår loges andra Intendent. Under den, som vanligt, uppsluppna
samlingen före kapitlet syntes också gästande bröder från Småland.
De hade Linnéus Mästarens uppdrag att följa två trohetsökande recipiender från Växjölogen. En perfekt start på året med en återkommen
stiftarbroder, gäster och två recipiender från grannlogen samt tre egna
BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 1 Februari 2019

prövade bröder, Andreas, Magnus och Göran. Tänk om Harry Mortenson, vår förste Mästare, fått uppleva en sådan här kväll. ”Osannolikt” eller ”otroligt” hade då helt säkert varit beskrivande och summerande ord från broder Harry. Så var det dags, kapitel i Trohetens Grad.
De närvarande bröderna noterade att kapitelsalen var dukad med både
ny och uppdaterad rekvisita. Stort tack till bröderna Tommy Karlsson,
Leif Breidemar och Kurt Friberg för att de bidragit med både tid, kraft
och kunnande. Vi kan därmed konstatera att den fysiska inramningen
vid kapitel i Vanadis håller lika hög klass som genomförandet. Efter
kapitlet hjälps nu också bröderna gemensamt åt att återställa kapitelsalen. Det gör att Intendentens uppdrag underlättas avsevärt. En
gemensam insats på 10–15 minuter sparar därmed timmar av enskilt
arbete. Munskänk Tommy Johansson, kvällen till ära understödd av
Gotheims Munskänk broder Mats Petersson, bjöd till bords. Skagen före, hemlagad kalops och därefter rabarberpaj blev en utmärkt
combo som utgjorde kvällens trerätters meny. Efter hyllningen till
fosterlandet inledde Patrick Cederholm med talet till Orden. Patrick
hade varit på Ordensledningens Mästareutbildning och talet innehöll
information därifrån. Mästare Jens Östling uppehöll sig i det andra
talet kring det nu utförda uppdraget, att som grundloge ha recipierat
de fem bröderna i Trohetens Grad, eller som den tidigare hetat Trons
Grad. Nu stundade för dem nästa steg, att invigas i vår storloge Gotheim. Broder Bengt Håkansson från Linnéus framförde de recipierades tack för både själslig upplevelse och lekamlig spis. Mästarbordets
blommor tilldelades välförtjänt Skattmästare Stefan Södergren som
också redovisade resultatet av insamlingen på drygt 700 kronor till
vår ”änkefru”. Vid de fria talen framförde också broder Sten Sjödahl
tack och hälsning från Linnéus. Sten höll också en kort och mycket
intressant historisk redovisning över hur och varför några av våra grader förändrats över tid. Vinsterna i kvällens lotteri fördelades. Kvällen blev en utmärkt start på år 2019 för vår loge.

27 Odinsal

Referent & Fotograf N-G Johnsson

Uppsala
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Grad I: Frihetens Grad
Datum: Fredagen den 30 november 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 47
Recipiend/Fadder: Lars Andersson/ Håkan Pettersson, Lars
Hansson/Leif Isén, Anders Kajbring/ Andreas Pettersson
Gäster: Jes Suhr 10 Withala, Michael Ringsby 14 Solheim, Patrik
Nyqvist 22 Righeim
Från vänster: Anders
Kajbring, Lars Andersson, Lars Hansson och
tjänstgörande M Ola
Lindström
Årets sista logeafton för
året var även denna gång
en Grad I förlagd på en
fredag. Trots att det regnade och ruskade utanför lokalen fylldes den
med bröder. Bland gästerna återfanns välbekanta och uppskattade
återseenden med hemvändande Odinsalare. Tre nya bröder recipierade inför kvällens tjänstgörande Mästare Ola Lindström. Ritus avslutades med parentation för Björn Håkansson. Björn verkade som
vår MU under sju år och såg alltid till att alla var nöjda med det som
serverades under våra brödramåltider. S Tommy Lundin höll talet till
Orden och belyste resan man gör inom Orden. Lars Hansson höll recipiendernas tal varefter tjänstgörande M Ola Lindström tilldelade båda
föregående talare varsin bukett av Mästarbordets blommor. Broder
Patrik Aviander hade denna gång fyllt ut lotteribordet utöver det vanliga och såg till så att vinsterna inte hamnade på ett och samma bord
utan fördelades rättvist bland bröderna.
Referenter Ola Jonsson/Johan Johansson
Fotograf Fredrik Jonneryd
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28 Gondler
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Grad II: Vänskapens Grad
Datum: Tisdagen den 29 januari 2019
Antal besökare inkl recipiend: 43
Recipiend: John Juter
Gäster: M Kent Andersson, Rolf Lundgren, Miguel de Paula 5
Åsagård

Kalmar

FAKTARUTA

M Thomas Andersson,
John Juter och M Kent
Andersson 5 Åsagård
Då var det dags för årets
första logekväll. Vår Ex
M Tomas Hellsten såg
till att det skottades snö
så att alla bröder kunde
komma fram till logelokalen. Trots snöovädret kändes det en trygg och fin stämning i lokalen. Efter sedvanligt köp av lotter och varm korv/öl var det dags för
ritus. Under ritus var det säkert en del bröder som fick sina tankar till
vår avlidne broder Bengt Lorich som saknas hos oss. (Elva bröder
från Odinsal samt ytterligare bröder från Stockholm deltog vid begravningen av Bengt Lorich under torsdagen den 31 januari).
Efter ritusen var det dags för brödramåltiden som idag bestod av bl. a
fiskwallenbergare, vilket blev en mycket positiv överraskning.
M Kent Andersson 5 Åsagård höll talet till Orden. Efter sedvanlig
lottdragning så avslutades kvällen med hopp att träffas vid årsmötet.
Referent Ola Jonsson/Johan Johansson
Fotograf Fredrik Jonneryd

Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 23 november 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 50
Recipiender: Per Anders Ahlgren, Jörgen Engdahl, Fredrik
Ivarsson, Karl-Gustav Johansson, Rolf Linde och Anders Lundberg
Gäster: Toni Lavi, Joakim Stenborg, Erik Svensson 17 Grimner
Då var det dags för vår novemberloge, Grad III, denna bäckmörka
novemberkväll. Väl inne i logelokalen är det både ljust och varmt,
en doft av det kommande julbordet smyger sig också fram. Att det är
mycket folk i vår ”nya” logelokal börjar vi bli vana vid. Några glada
och trevliga gäster från vår fadder/grannloge 17 Grimner i Oskarshamn sätter också lite extra ”piff” på kvällen.
I Kapitelsalen är det vår Ex M Bo-Lennart Holmsten som fått kliva
in som Mästare då vår ordinarie M Tommy Eriksson är på semester i
Asien. Flera ersättare har också fått kliva in som tjänstgörande bröder.
Någon ovana märks inte utan ritusen flyter på oerhört smidigt och fint.
Efter ritus uppvaktas Broder Peter Rubin som fyllt jämna år. Vår curator Lars Rosqvist framför också hälsningar från några sjuka bröder
som ej kunnat komma denna kväll. Hälsningar framfördes också från
Mästare och bröder i 17 Grimner.
Efter hyllning till fosterlandet är det Broder Jonas Hagström som håller talet till Orden. Talet handlar om Kunskap och dess utveckling
från Empirisk och Analytisk kunskap till dagens AI (Artificiell Intelligens). Sedan tar M Bo-Lennart Holmsten och hälsar kvällens recipiendet välkommen i sin nya grad och önskar lycka till i sin fortsatta
vandring. Också glädjande med så många recipiender, sex stycken.
Tacktal från recipienderna hölls av Per Anders Ahlgren som började

Beställ redan nu våra
jubileumsmanschettknappar
Begränsad upplaga!

Unikt tillfälle! Passa på
att beställa våra exklusiva
manschettknappar.
Pengarna går oavkortat
till Bifrostordens 100-årsjubileum.
Beställning sker via din
loge eller kansliet.

kr/pa

100-ÅRSJUBILEUM 1925–2025

www.bifrostorden.se
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Becksvart ute men så fort man kommer in i logelokalen är det både
ljust och varmt samt en behaglig doft av glögg från baren denna kväll
som är årets sista logekväll här i Kalmar. Flera bröder av lägre grad än
Grad IV är på plats och dessa tar logevärden hand om. Ritus i kapitelsalen leds av M Tommy Eriksson och de tjänstgörande bröderna som
vanligt både högtidlig och med fint flyt. Fyra recipiender varav en från
vår fadderloge 17 Grimner i Oskarshamn. 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. Innan brödramåltiden gästade Kalmarbygdens Lucia Ella Persson
med sina sex tärnor vår loge och bjöd på fin och stämningsfull sång.
Detta var andra året i rad som Kalmarbygdens Lucia gästade oss så nu
får vi väl nästan se det som en tradition. Efter hyllning till fosterlandet
höll Mats Wilhelmsson talet till Orden som då kom att handla om
Hoppet, vi fick många smakprov på hopp och vad hopp kan betyda.
M Tommy Eriksson välkomnade kvällen recipiender i sin nya grad.
Tacktal från kvällens recipiender hölls av Erik Svensson från 17
Grimner som tackade för en fin gradgivning och en utsökt måltid. Erik
tyckte också det var ypperligt fint att kunna få recipiera här hos oss i
Gondler när man missat i hemmalogen och att vi hjälper varandra med
fina gradgivningar. Jonas Hagström informerade om läget för Riksting
2020 och det flyter på enligt plan. Vi alla Bröder kommer att få en
mer detaljerad information om detta i februari. M Tommy Eriksson
tackade alla som bidragit till denna fina logekväll och passade på att
dela ut Mästarbordets blommor till Henric Sjöstrand som skänkt en
rådjursstek som senare under kvällen auktionerades ut samt till Kent
Rudolfsson som skänkt alla vinster till kvällens lotteri. Kvällen avslutades traditionsenligt med kaffe med avec och som vanligt var allt
under stort gemyt. Vi fick också njuta av en fin och mycket rolig ”Lussesång” om en utbränd Lucia framförd av Sune Carlsson.
Referent Per-Olof
Svensson. Fotograf
Bo-LennarHolmsten

495
r

sitt tal med att den som kommer sist får hålla talet, därför höll han taKalmarbygdens
let. Talet hade flera roliga och tänkbara saker om kunskap. Som detta: Lucia Ella Persson
Om man inte lär sig av andras misstag är man dum, om man inte lär med sina sex tärnor
av sina egna är man en idiot. Bo-Lennart Holmsten riktade ett tack
bjöd på fin och
till alla som gjort denna kväll möjlig, tjänstgörande bröder med alla stämningsfull sång
ersättare och alla gäster. Julgåva kommer att skänkas till Stadsmissionen och Ria i Nybro.
En rungande applåd gavs till broder Tore Persson från 31 Rimfaxe
som skänkt oss en Bifrostbåge att sätta upp på väggen. Mästarbordets
blommor gick till Lars Rosqvist, engagerande curator och Åke Rudolfsson Skattmästare och ”bas” för uppdukningen. Kvällen fortsatte
i baren med kaffe, kaka, avec och lottdragning, allt under stort gemyt.
Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 25 januari 2019
Referent Per-Olof Svensson
Antal besökare inkl. recipiender: 42
Recipiender: Anders Elvheden, Johan Torstensson
Gäster: Joakim Asp, M Peter Wrethander 10 Withala
Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 14 december 2018
Årets första logekväll i denna januarikväll med lite snålblåst ute men
Antal besökare inkl. recipiender: 52
med ljus och värme i vår nyrenoverade logelokal. Extra glädjande
Recipiender: Christer Lejdel, Jörgen Palmér, Henric Sjöstrand, Erik
denna logekväll var att ett tiotal bröder av lägre grad än grad V var
Svensson 17 Grimner
närvarande och ville vara med under brödramåltiden. Dessa togs väl
Gäster: Kim Sandeen 17 Grimner
omhand av våra logevärdar.
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Främre raden fr. v Erik
Svensson 17 Grimner, Christer Lejdel, Jörgen Palmér
och Henric Sjöstrand. Bakre
raden. Kim Sandeen 17
Grimner, ExM Jan Sellman,
M Tommy Eriksson, Tommy
Rosqvist. Saknas på bilden
gör Johan Torstensson som
är fadder till Jörgen Palmer
BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 1 Februari 2019

I kapitelsalen ledde M Tommy Eriksson arbetet med van och känslig
hand. Efter ritus hälsades Adolf Wogatai välkommen tillbaka efter en
tids sjukdom. Adolf tackade och berättade att det kändes jätteskönt när
vår curator Lars Rosqvist kommit och hälsat på under sjukdomstiden
och överlämnat blommor från Gondler Bröderna. M Peter Wrethander
framförde en hälsning från Bröderna i 10 Withala. Innan Brödramåltiden visade Broder Sune Carlsson prov på lite nya allsångsvisor. Rätt
snälla och roliga så de lär vi oss säkert. Prov och övning på detta
kommer via det förträffliga nätet.
Efter sedvanliga hyllningar var det Joakim Asp från Storlogen Ladulås uppdrag att hålla tal till Orden.
Talet kom att handla om hur arbetet i Storlogen är upplagt också en del
om Bifrostordens historia och om värderingar av allas lika värde oavsett religion etc. alla är lika och Bifrostbröder. Joakim avslutade sitt tal
med att berätta att hans första besök i en annan loge var här i Kalmar
när vår loge Gondler bildades år 2000 på Kalmar Slott. Joakim Asp
är FSM i Storlogen. M Tommy Eriksson hälsade kvällen recipiender
välkomna i sin sista grad i grundloge: Grad V, Trohetens Grad. Trohet
mot Bröder och loge som Tommy uttryckte det.
Tacktalet från recipienderna hölls av Johan Torstensson som berättade
att han haft lätt att associera till hoppet, Grad IV, och som gammal
scout känns det också bra med Troheten. Eller som om Johan uttryckte
det en gång scout alltid scout, precis som i Bifrost. En gång Bifrost
Broder alltid Bifrost Broder.
M Tommy Eriksson tackade alla som hjälpt till att få denna fina logekväll på plats och delade ut Mästarbordets blommor till broder Stefan Lander som är vår ordinarie D men idag fått hoppa in i köket som
hjälpande kock och till Bo K A Carlsson som hoppat in som Talare då
ordinarie Talare har en lägre grad. Kvällen avslutades traditionsenligt
i baren med kaffe och avec. Allt
som vanligt under stort gemyt.
Referent Per-Olof Svensson
Fotograf Bo-Lennart Holmsten
Främre raden fr. v recipiender Anders Elvheden, Johan
Torstensson.
Bakre raden fr. v Fadder Olof
Westerlund, M Tommy Eriksson, Fadder Tommy Rosqvist

Fortsättning på sidan 26
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Logen 13 Torkild och Södertälje Kommun – En presentation
Logen 13 Torkild
Initiativet att i Södertälje bilda en
loge inom Bifrostorden togs av några
Södertäljebor, som redan tillhörde Orden.
Ett första förberedande möte hölls den
31 augusti 1948. Till detta hade kallats,
förutom några för saken intresserande,
även en Ordensbroder från Logen 12
Nicopia i Nyköping, invigd i november
året innan. Besöket från Nicopia kom
att följas av flera andra, varför kan sägas
att Nyköpingslogen blev fadderloge för
vår loge. Nicopiabrodern redogjorde i
stort för Bifrostordens syften och dess
verksamhet samt hur Nicopia bildades.
På hans förslag tillsattes en kommitté för
att intensifiera arbetet. Den inbjöd bl. a.
närmare 90-talet personer från Södertälje
med omnejd till informationsmöte på
Stadshotellet för att få svar på frågan, om
det fanns intresse att bilda en ny grundloge. Då svaret blev jakande, beslöts att
kommittén skulle fortsätta sitt arbete.
Vi sammanträdet var också Ordens
Styrande Mästare samt medlemmar i
Ordensdirektoriet närvarande. Den 11
oktober hölls ännu ett sammanträde för
att bl.a. bestämma hur de nödvändiga
utgifterna för bildandet av logen skulle
bestridas. Det beslutades, att i förväg
utsedda stiftarna av logen, inalles 17 personer, skulle satsa ungefär 200: - kronor
vardera, vilket skulle anses som ett förskott att återbetalas när logens ekonomi
hade stabiliserats. Det beslöts också att
invigningen av logen skulle ske den 4
december samma år. Innan dess måste
ett flertal andra frågor slutbehandlas,
t.ex. logens namn, direktoriets sammansättning, samt var och hur invigningen
skulle ske.

Tors Källa gav namnet Torkild
Namnfrågan löstes i en omröstning mellan olika förslag, alla syftande på något
ur den fornnordiska guda- och vikingasagan. Flest röster fick förslaget ”Torkild”
Namnet anknyter som det ansågs och
angetts, till sägnen om guden Tor som
vid färd i trakten av Södertälje blev törstig men inte fann något att dricka. I sitt
vredesmod kastade han sin hammare i
berget varvid det rämnade och en källa
bröt fram.
Källan kallades Tors Kilde, senare
24

Tors källa. Tors Kilde förkortades till
Torkild, vilket alltså blev logens namn.
Direktoriet valdes vid ett sammanträde
den 16 november bland de 17 stiftarna
och kom att omfatta 13 ledamöter. Alla
stiftarna hade dessförinnan recipierat i
annan loge. Logens förste Mästare blev
folkskolläraren Fritjof Ekstrand.
För invigningen hyrdes Stadshotellet,
som sedan kom att bli logens samlingslokal under många år.

Foto: Pontus Orre

Foto: Pontus Orre
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Högtidlig invigning med
100-talet gäster
Logen 13 Torkild invigdes under synnerligen högtidliga former efter ett intensivt
förarbete.
I tidningen Bifrost skrevs bl.a.; Över
100-talet Bifrostbröder från Stockholm
och skilda delar av landet hade samlats
för att deltaga vid invigningen, vilket
skedde på Stadshotellet med utvecklande
av all den pompa ock ståt, som Orden
är mäktig och det visade sig inte vara
så litet. Tvärtom torde de i Ordenslivet
mera bevandrade av de närvarande ha
blivit imponerade av högtidliga allvar
och den glans och feststämning som
inramade instiftandet av grundlogen
Torkild. Invigningen uppmärksammades också av lokaltidningen, Stockholms
Läns och Södertälje Tidning, som gav ett
mycket utförligt referat under rubriken
”Högtidligt då Bifrost nya grundloge 13
Torkild invigdes. En ny länk knuten till
frihetens riksgemenskap”.
När Logen invigdes anges medlemsantalet till ett 60-tal efter att inte mindre än
25 bröder då recipierat i första graden.
Övriga hade till övervägande del recipierat i andra loger eller överförts till
vår loge.
I början på 50-talet var medlemsantalet
uppe i över 140 bröder. För att därefter
öka till över 200 bröder, under 80- och
90-talet, vilket innebär att Torkild är en
av de större i landet. Idag så är antalet
medlemmar under 100 st. En nedgång
och därmed ett vikande av medlemsantalet vilket man kan se har skett bland
många Ordenssällskap.
Idag så har logen ett stabilt medlemsantal.
Ingemar Pettersson, ExM
M Assar Åberg

Södertälje - en länk mellan den salta
Östersjön och den söta Mälaren. En plats
där idéer fötts och människor mötts och
handlat i över tusen år och idag är en av
de mest expansiva platserna i Sverige.
Södertäljes historia kan spåras så långt
bak som till senare delen av 700-talet
e.Kr då de centrala delarna av det som
kom att kallas Tälje började befolkas.
Birka hade uppstått på Björkön i Mälaren
och hade blivit centrum för handeln och
oftast kom varorna söder ifrån vilket
gjorde att köpmännen passerade det bliFoto: Pontus
Orre
vande
Tälje.
I början av 800-talet inrättade köpmännen i Birka en postering vid
Tälje som skulle skydda och hjälpa de
sjöfarande när de kom släpandes med
sina fartyg över näset. Det var dessa män
som kom att bli de första Täljeborna, en
skara som växt minst sagt vuxit stadigt
sedan dess och idag bor knappt 100 000
invånare på platsen.
Vattnet är, och har alltid varit en väldigt central del för Södertälje och att
göra vattenvägen farbar hela vägen från
Östersjön till Mälaren var länge något
som det arbetades för och efter många
försök och planer blev det äntligen möjligt 1819. Kanalen blev 12 meter bred
och 3,6 meter djup och fick en 42 meter
lång, handmanövrerad sluss, Södertälje
sluss, som är den största i Norden för
handelssjöfart. I år 2019, fyller alltså
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Södertälje kanal 200 år vilket firas med
ett stort jubileumsår kallat Kanalåret
2019. Staden Södertälje har till stor del
växt upp som ett samhälle runt kanalen
men idag består Södertälje av både centralorten och även en rik landsbygd och
skärgård med en vacker kustlinje.
Vattnet har även varit viktigt på annat sätt,
ex på 1800-talet under den stora badepoken då bl.a. fashionabla stockholmare
kom till Södertälje för att vara i något av
de badhus som fanns i staden. Idag finns
ett av dem kvar i centrala Södertälje i närheten av stationen
där kringelgummorna
Foto: Pontus Orre
en gång sålde sina kringlor som Södertälje
länge varit känt för.
De senaste årtiondena har Södertälje
utvecklats i snabb takt. De stora industrierna Scania och AstraZeneca har fått
sällskap av tusentals mindre företag där
många präglas av ett starkt entreprenörskap och innovativa arbetssätt sätter dem
och Södertälje på kartan, inte bara inom
Sverige men även internationellt.
Södertäljes framgångsrika idrottsklubbar
har genom tiderna banat väg för flera
stora idrottare, från Anders Eldebrink,
Peter Andersson till Björn Borg och
många fler som genom sina sporter också
satt Södertälje på kartan för många. Flera
av idrottsklubbarna arrangerar årligen
internationella turneringar som tillsammans med alla nationaliteter som finns

representerade bland Södertäljes invånare, skapar många möjligheter och en
stark känsla av mångfald. Detta märks
inte minst i antal språk som talas, som
uppgår till runt 100 och alla de olika
livsmedelsbutiker som säljer varor från
hela världen.

Ångfartyget Ejdern
Foto: Bengt Nyman

Genom tiderna har många människor
sökt sig till Södertälje, antingen på resa
genom kanalen eller för att söka arbete
eller tillflykt från oro i andra länder. Det
sägs även att till och med guden Tor ska
ha sökt sig till Södertälje då han var på
resa i trakten och blev törstig. När han
i vrede ska ha kastat sin hammare ska
den hamnat vid ett berg i Södertälje som
rämnade och en källa bröt fram och Tor
kunde då släcka sin törst. Källan kal�lades Tors Kilde, senare Tors källa vilket
gett namn för ett av Södertäljes främsta
besöksmål, Torekällberget som är ett
friluftsmuseum, som ett miniskansen där
det visas hur det såg ut och hur människorna levde på 1800-talet.
Tors Kilde förkortades även till Torkild
vilket gett namn till den lokala logen i
Bifrostordern.
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Recipiender Thomas Ralfsson,
Bengt Onemark, Mats Bengtsson
Faddrar Jonas Mogensen, Bo
Bengtsson, M Bo Andersen

Fortsättning från sidan 23

29 Rosheim

Norrtälje

FAKTARUTA

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 23 november 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 31
Gäster: IOEM Göran Kimell, Göran Mattison 4 Valhall, ExM Thomas
Hellsten 27 Odinsal
Recipiender: Bo Andersson, Mikael Karlsson, Hans Pantzar, Lars
Gunnar Wicklander
Kapitlet inleddes och
genomfördes felfritt
på det sätt vi nu blivit
vana vid. Vid ordet fritt
restes många händer
vilket ska ses som ett
tecken på ett allmänt
ökat engagemang.
Även avstädningen gick rekordsnabbt varför allt sammantaget visar hur
negativa trender kan vändas genom information. Brödramåltiden kom
igång effektivt utan att ens något litet drama lämnades att rapportera.
Kvällen kröntes av lotteriet som äntligen lyckades slumpa en värdig vinnare!
Referent Ture Lindén. Fotograf Gunnar Holmsten

FAKTARUTA

Grad V: Trohetens Grad
Datum: Fredagen den 25 januari 2019
Antal besökare inkl. recipiender: 27
Recipiender: Hans Malmström, Nils-Erik Rosling, Björn Agild
Efter avslutat kapitel och den vanliga
snabba avstädningen
kunde brödramåltiden
inledas. Inget överraskande inträffade innan turen kom till recipiendernas tacktal.
Här lyckades Hans Malmström inte bara med att hålla ett inspirerande
tal utan han utlovade även en kostbar gåva till alla Rosheimbröder.
Den under hösten av honom inledda kostnadsfria teoretiska delen av
jägarexamen kommer nu även att få vapenprovsdelen så att ett komplett prov ska kunna avges. Därtill kommer han att dra igång ytterligare en teoridel när väl dom nuvarande lyckats med sin tentamen och
tillräckligt många nya anmält sig. Som alla vet är det ett rejält belopp
som deltagarna besparas och därtill sker allt under ledning av en verklig expert på området.
Kaffet med lotteriet fick avsluta en fantastisk afton.
Referent & Fotograf Ture Lindén

31 Rimfaxe
FAKTARUTA

Helsingborg

Grad III: Kunskapens Grad
Datum: Fredagen den 7 december 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 25
Recipiender: Mats Bengtsson, Bengt Onemark, Thomas Ralfsson
Gäster: ExM Hans Berggren, 20 Vesthav, Bernt Gustavsson, 7
Junehus
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Vid Rimfaxeårets sista gradgivning var kapitelsalen smyckad i
kunskapens färger. Tre bröder från
Vänskapens Grad var kallade och
infann sig i god tid för YL:s genomgång. Broder Mats Bengtsson, som
varit förhindrad vid flera tidigare
tillfällen, tillsammans med bröderna Bengt Onemark och Thomas
Ralfsson upptogs i Kunskapens Grad. Mästaren och de biträdande
bröderna genomförde en högtidlig gradgivning.
Referent Olle Bergqvist. Fotograf Christer Lind

FAKTARUTA

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 18 januari 2019
Antal besökare: 21
Recipiender: Mats Fredland, Ulf Tell
Gäster: ExM Hans Berggren 20 Vesthav

33 Danheim
FAKTARUTA

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Fredagen den 16 november 2018
Antal besökare inkl. recipiender: 21
Recipiender: Dan Löfgren, Mikael Edel, Lars Larsson
Logen samlades den här aftonen för att genomföra sin trettiosjätte
gradgivning i ordningen, denna gång i Hoppets Grad. Efter en stämningsfullt genomförd ritus där bröderna Bo Andersen 31 Rimfaxe,
Magnus Fridälv 18 Mjölner, Mats Hyltén 23 Forsete, tjänstgjorde i
ritusen. Därefter vidtog brödramåltiden 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 bröderna fortsatt sin vandring inom Orden och
att de har passerat igenom Frihetens, Vänskapens och Kunskapens
Grader så Hoppet nu blir deras fjärde dygd.
Referent & Fotograf
Jörgen Elvstrand

Referent Olle Bergqvist. Fotograf Christer Lind

32 Runrike

Täby

FAKTARUTA

Loge utan reception med parentation
Datum: Tisdagen den 11 december 2018
Antal besökare: 20
Gäster: IOEM Astor Baldesten, Claes-Göran Hörnqvist, Kjell Hestad,
Seppo Leinonen, Ulf Persson, Tommy Svensson 16 Runheim. Miguel
de Paula 5 Åsag
Årets sista gradgivning färgades förstås av den parentation som logen motvilligt fick genomföra för bröderna Matti Aaltonen och Olof
Engfeldt. De lämnade oss under året, på grund av en tids sjukdom.
Därför var det ett tag sedan de deltog aktivt i logens verksamhet. Så
har det dock ingalunda varit tidigare. Broder Matti är personligen upprinnelsen till logens tillblivelse. Matti tillhörde Logen 13 Torkild, men
verkade i flera år efter sin flytt till Täby, för att bilda en loge här. Efter
ett antal försök, lyckades han mobilisera en mindre skara (undertecknad inkluderat), som var galna nog att dra igång en Bifrostförening.
Resten är historia framtid.
Broder Olof var också en av logens instiftare. Han transporterade sig
från Logen 16 Runheim. Som logens förste ASM, var han en stabil
stöttepelare till undertecknad i Mästare rollen. Hans kunskap om och
erfarenhet av Orden, var viktig i arbetet att lotsa vår unga loge framåt.
Vid sin bortgång var Olof logens enda Grad X och kommer vara saknad. Om än tråkigt, blev det ett fint och känslosamt avslut på Bifrost
året.
Referent Mattias Boldt
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Referent Hans Bild
Fotograf Martin Lamme
Fr. v Alf Isenberg, Kennert
Johansson, Jonas Müller
och gästande M Tommy
Eriksson

Låt ditt uttryck göra intryck!

Recipiender Ulf Tell och Mats
Fredland samt M Bo Andersen
2019 års första gradgivning var
ägnad åt Hoppets Grad, två bröder
från Kunskapens Grad blev delaktiga vad ritus säger om denna grad.
21 bröder varav en broder i Frihetens Grad deltog vid måltiden. Vår
numera ”ständige” gäst, efter flytten till Helsingborg ExM Hans Berggren tjänstgjorde tillsammans med bröderna Bengt Eliason och Lars
Bertram i ett avsnitt under kapitlet.

Kristianstad

själva om vad den kan, gjort och lite social information, denna gång
var det Christian och Sten som gav oss sitt liv. Mycket spännande och
lärorikt att få känna sina bröder lite djupare.
Mästarbordets blommor gick denna gång till Christian, som tillsammans med tre övriga hanterade maten när ordinarie munskänk förärades en ny grad. Högvinsten i lotteriet gick denna gång till Tommy
Oscarsson, Withala. Därefter kunde Alexander tacka
för ännu en trevlig kväll,
och önskade alla välkomna
den 28 februari då vi har en
Grad I.

Från vänster Dan Löfgren, M
Peter B Arvidsson, Mikael Edel
och Lars Larsson

34 Linneus

Växjö

FAKTARUTA

Grad IV: Hoppets Grad
Datum: Torsdagen den 24 januari 2019
Antalet besökande inkl. recipiender: 28
Recipiender: Alf Isenberg, Kennert Johansson 34 Linneus, Jonas
Müller 28 Gondler
Gäster: M Tommy Eriksson 28 Gondler, ExM Göran Straume, ExM
Ingemar Dalsjö, Per Rosander, Tommy Oscarsson, Anders Kling, Alf
Bjerhag
LM Alexander Airosto hälsade välkommen till årets första Gradgivning, som denna gång var Hoppets Grad. Tre recipiender hade hörsammat kallelsen, varav en från Logen 28 Gondler.
Och som vanligt var det en god stämning och högtidligt i kapitelsalen
när recipienderna erhöll sin nya grad. Alexander uppmärksammade
också tre bröder som erhållit Grad V, tidigare i månaden. Som vanligt
var det en del hälsningar och information som utbyttes efter gradgivningen. Årsmötet den 7 februari inleds med ett studiebesök på ett företag där en av bröderna arbetar. Årsavgiften är ett annat återkommande
tema, denna tid på året. Vid brödramåltiden talade M Tommy Eriksson
till vår Orden, han betonade att ankaret i gradens insignier inte skall
ses som ett tecken på att man skall stanna och slå sig till ro.
Tvärtom man stannar upp och laddar och gör ett avstamp för vidare utveckling och engagemang. Delaktighet i verksamheten ger ännu
bättre brödragemenskap och personligt nätverk och trivsel, som är en
viktig faktor för att man vill stanna kvar. LM Alexander talade till
recipienderna, hans budskap var att ibland kan vi känna en hopplöshet
i våra liv när något tråkigt händer. Att då hjälpa en vän tillbaka med
framtidshopp och inte överge denne är en viktig del i vårt brödraskap.
Recipienderna genom Alf, tackade för den fina gradgivningen och
framförde att alla tre recipienderna är villiga och motiverade att jobba
vidare mot högre mål. Kuriosa: Alf är född i samma by som Carl von
Linne, och han upplevde lite roligt att han nu själv är med i Linneus.
Vid varje gradgivning har vi två bröder som får berätta lite mer om sig
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Nyårskonserten i Berwaldhallen 2018

Stockholms-Straussorkesster tackar publiken
Det blev en värdig och trevlig avslutning av Bifrost-verksamheten
2018 i Stockholm med sprittande glad Straussmusik samt musiker
och dansare av mycket hög kvalité, precis som vanligt alltså och
dom som bestämt sig för att inleda sitt nyårsfirande tillsammans
med Bifrostfamiljer och därtill anslutna vänner och bekanta
tycktes vara nöjda med både platser och musikaliskt program. Det
är mäktigt att vara med när orkestern brakar loss i de klassiska
Strauss attributen med svepande ofattbart vackra violin partier
ofta blandat med majestätiska, tonstarka avslutningar i marscher,
masurkor, polka francaise el. schnell och välkända galopper. Årets
dirigent Ola Rudner stack ut en smula och hade ett attribut som
väl inte var konstigt i sammanhanget men ovanligt på något sätt.
Liksom både Eduard Strauss och senare Wille Buskowsi dirigerade
han delar av konserten med egen fiol i handen. Efter många år av
stigande deltagarsiffror kunde vi i år tyvärr konstatera att vi blev
betydligt färre än tidigare år och vi ställer oss givetvis frågan vad
detta beror på.
Vad kunde vi själva ha gjort tidsmässigt, strategimässigt eller
publikanpassat för att hindra en liknande utveckling under
kommande år och innan vi konstaterar att den här aktiviteten
spelat ut sin roll i medlemsvården. Anledningen till att jag drog
igång den här verksamheten var att jag själv tyckte att den gav
väldigt mycket och ville dela den med mina Ordensbröder. Så
antalet besökare har egentligen ingen som helst ekonomisk
betydelse i sammanhanget, eftersom vi inte beställer fler biljetter
än vad som bokats innan anmälningstidens utgång och begränsade
tilläggs-beställningar har i de flesta fall kunnat expedieras om inte
anmälningstiden grovt överskridits.
Vi har goda kontakter med Stockholms Strauss-orkester så det
brukar ordna sig på något vis. Det viktigaste incitamentet är att
konstatera huruvida aktiviteten uppfyller kraven på bra bredvid
aktiviteter. Så antingen så bestämmer vi oss för att den inträffade
situationen är ett uttryck för variation i statistiken och kör
inbjudan som vanligt i augusti eller så får det kommande
året utvisa hur vi ser på situationen på sikt. En aktivitet
mer eller mindre har antagligen ingen avgörande
betydelse för verksamheten i stort men kan vara ett led
i en utslätning som på sikt kan bidraga till svårigheter
i nyrekryteringen vilket är förödande för verksamheten
i framtiden. Nu några ord om årets föreställning, som
gick i jubileumstecken, eftersom det just i år så var det
26 år sedan Stockholms Straussorkester bildades och
det betyder, att den här nyårskonserten var den 25:e i
ordningen, vilket till en del präglade föreställningen.
Programvärdinnan Lena Nordin gjorde sitt bästa för
att klarlägga historien bakom verken på ett trevligt och intressant
sätt. Som ni kanske redan känner till så komponerade pappa Johan
Strauss och hans musikaliska underbarn otroligt mycket vacker
musik, som alltid framfördes av en 48 manna orkester och görs så
fortfarande inga elektroniska instrument användes.
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Signifikativt för Straussfamiljen var att man fungerade lite som
en nyhetsbyrå även om tiden för
delgivning var avsevärt längre än vad
den är i vår digitaliserade värld. Man
komponerade gärna stycken med
anknytning till någon stor händelse i
landet eller internationellt som t.ex.
invigningen av en ny järnväg, eller
järnvägsarbetarnas jubi-leumsmöte.
Johan Strauss d.y. skapade ”Dolci
piante” (Milda tårar) i samband
med sin bröllopsresa med Henriette
Chalupetzky 1863. Ett mycket
romantiskt skrivet celloverk. Stockholms Straussorkester har
varit noga med att inte frångå sina traditioner precis som vi i
Bifrostorden, och principen som gäller är att konserten skall vara
musik av Strauss men vid varje framförande av nyårskonserten har
alltid åtminstone, så länge jag deltagit, ett eller några verk skapats
av någon i familjen utomstående men musikaliskt närstående
besläktad, som jag berättat om tidigare. Vid det här tillfället
representerades denna avdelning av Lumbye med CorsicanerGalop. (1845) Ni som känner er lite främmande för vissa av de här
titlarna behöver inte känna er utanför de är vi lite till mans, men
det är just meningen. Att gå på Nyårskonserten i Berwaldhallen
skall inte vara en monoton upprepning av Straussfamiljens
enorma musikskatt, utan även om dom med råge räcker gott för
att presentera ett varierat program, så kan fortfarande Stockholms
Strauss orkester presentera verk som icke förut är uppförda inom
Sverige.
Av de riktiga örhängena så fanns många med även i år eller vad
sägs om Annen Polka, Morgenblätter, Frühlingsstimmen, TritschTratsch Polka, Rosen aus dem Süden m.fl. och de klassiska
extranumren rev som vanligt ner enorma ovationer i den fullsatta
konsertlokalen ”An den schönen blauen Donau” och ”Radetzki
marschen” nog sitter man där och drömmer om en spegelblank
Donau, en charmerade riddarborg på ett brant Österrikiskt
berg eller varför inte en småstadsidyll med pelargonier i
blomsterlådorna, medan man nynnar med eller klappar i händerna
i takt med musiken. Nog vore det en förlust om vi tvingades avstå
från den här kulturskatten. Jag är säker på att med lite ansträngning
skulle vi kunna föra ut budskapet till logens bröder när inbjudan
väl kommer någon gång i augusti via er skrivare. Själv känner jag
efter att ha fyllt 80-år att jag vill föra över ansvaret till någon annan
i min loge eller om så inte är möjligt hoppas jag att någon annan
loge i Stockholm är villig att vidmakthålla traditionen. Jag förser
er i så fall med de kontaktuppgifter som skapar möjligheten till de
suveräna biljetterna vi hitintills kommit i åtnjutande av. Alla kan
eller vill inte sitta på de allra första
bänkraderna men vi har i stort
sätt kunnat välja platser under
förutsättning att man registrerat
sig
innan
anmälningstiden
gått ut, då jag skickar in
önskade biljettkategorier till
vår kontaktkvinna Alexandra
Kramer.

Blomster uppvaktning av vår kontaktperson i StockholmsStraussorkester Alexandra Kramer 1: a violinist
Referent Göran Kimell Ordf. i Kulturkommittén Valhall
Fotografer Jan Rojsek/Rolf Lindh
BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 1 Februari 2019

Aktiviteter utanför våra logemöten

10 Withala, Vetlanda

15 Norheim, Västervik

Studiebesök på HINDAB

Kollektöverlämning till Prostatacancerföreningen i Tjust

Thomas Fyhr
guidar besökarna

Vad gör bröderna när de inte är
på logen? Br Tomas Fyhr bjöd
in oss daglediga till Hindab
som står för Hydraulik & Industriservice i Vetlanda AB. Ett tiotal
Withalabröderna hade hörsammat inbjudan. Efter en rundvandring
på företaget förflyttade vi oss till logens lokaler i Hargen som ligger
bara ett par hundra meter från Hindab. Tomas som är företagets
VD visade oss ett bildspel och berättade om verksamheten. Hindab
startades 1986 av Br Sven Salling i Vetlanda och expanderade med
servicebutiker i Nässjö 1994 och i Tranås 1999. Man arbetar inom
områdena hydralik, pneumatik, transmission, industrislang och
andra industriförnödenheter. Alla slangar måttanpassas efter kundens
behov och tillverkas på egen verkstad. Hindab erbjuder fullständig
service via servicetekniker för samtliga teknikområden och över
hela Höglandet. Det är 16 anställda på tre orter samt några externa
försäljare. De omsätter 31,5 miljoner och investeringarna under 2018
uppgår till 3 miljoner. Hindab ingår sedan 2016 i Hydraulic Supplier
i Norden AB som har verksamhet över hela landet. Dagen avslutades
med fika och Tomas överlämnade några gåvor till var och en av oss.
Vi tackar Tomas för en intressant och trevlig förmiddag.
Referent & Fotograf Ingemar Dalsjö
BIFROST

14 Solheim,

Karlstad
Årsmöte den 25 januari 2019

Henric Norlin i koncentration
Efter att under några år haft
en lite nedåtgående trend med
deltagande bröder på våra
årsmöten, kunde vi glädja oss
att kurvan nu planat ut och vi
var ungefär lika många i år som
inledningen av 2018! Om det
berodde på årsmötet, Jubals
pyttipanna eller bowlingen som
vi avslutar kvällen med, är inte
lätt att veta. Vi får hoppas att det
trots allt är årsmötet! Vi kunde
inte heller i år lämna Rikstinget
2018 bakom oss. Vår Mästare
och Skattmästare lämnade en
fullödig rapport om bokslut och
eftermälen av Rikstinget. Vi kan
konstatera att det bara har varit
positiva tongångar! Men det var
2018, och nu gäller det att titta
framåt! En av de saker som togs
upp, var hur vi tar hand om de
bröder som har Grad I-III. Vi har
tagit in många de senaste åren

men har de känt sig hemma? Ett
arbete med att följa upp de nya
och få med dem i gemenskapen
beslutades och sjösattes! När
det gäller bowlingen var nu
ordningen återställd. Efter att
haft lite mindre lyckade serier
senaste åren stod vår Munskänk
Thomas Börjesson åter som
segrare. Christopher Björklund
överraskade med att komma tvåa!
Nu får vi hoppas att 2019 blir ett
lika bra år som 2018 även utan
Riksting. Kom på våra möten
och följ med till grannlogerna,
som vi skall försöka besöka mer
frekvent! 		
Referent Rolf Johansson
Fotograf Lars Lindberg

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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Kenneth Drott t.h. överlämnar
Bifrostgåvan till PCF i Tjust
ordförande Rolf Rosander
Prostatacancerföreningen i Tjust gör
ett förtjänstfullt arbete med att samla
in pengar, ge föreläsningar om prostata
och att ge pengar till forskning. Hela
november har föreningen deltagit på en mängd olika ställen bland annat
vid Västerviks Hockeys hemmamatcher där man sålt mustaschen som
har varit en symbol. Vid logens senaste direktoriemöte beslutades att
kollekten vid jullogen skulle ges till Prostatacancerföreningen i Tjust.
Även förra årets kollekt gavs till PCF i Tjust. På tisdagen i julveckan
överlämnade logens Mästare Kenneth Drott kollektpengarna till
föreningens ordförande Rolf Rosander, som med stor glädje mottog
denna gåva. Vi är nog många bröder i Bifrostorden som drabbats och
kommer att drabbas så det behövs pengar för att bota denna sjukdom.
BIFROST

Referent & Fotograf . Thomas Manfredh

16 Runheim, Järfälla

Julbordsresa 1 december 2018
Den 1 december 2018 kl 12.15
samlades 30 Runheims bröder
och Modgunnsystrar med vänner
och anhöriga på Jakobsbergs
Central för avfärd med buss till
Kapellskär utanför Norrtälje.
Detta för en julbordsresa till
Åland. Vädret hade varit mycket
blåsigt i ett par dagar, men lugnat
sig något. Fotografen hade fått
förhinder varför jag som amatör
fick förtroendet att fota. ” Dä e
bar å tryck”
Jag övervägde in i det sista även
att avstå, men jag har Apotekets

Full fart på dansgolvet
armband, som är en resår med
en plastkula, som trycker på
handledernas insida. Funkar 100
% och kostar 135 kr.
Vi hade förhandsbeställda bord
med utsikt över det skummande
havet. Alla fick plats och så även
amatören. Plötsligt var alla andra
borta. Snapskön var oändligt lång
så man tog en öl för att upptäcka
att matkön var dubbelt så lång,
så jag tog en klunk öl. Men jag
satt nära ett litet bord, som ingen
besökte, så jag trevade mig dit.

Samling vid avfärden mot Åland
Det såg inte så aptitligt ut, men
jag tog lite smakbitar. Det var
vegetariskt. Det mesta gick ner
med öl. Kom så småningom
fram till det fantastiska julbordet
och fyllde min tallrik.
Jag stapplade försiktigt tillbaka
till mitt bord. Härligt god mat
och dryck försvann snart i goda
vänners lag och sedan var det
dags att samlas i baren för Irish
Coffee och lyssna på musik. Att
dansa var bara inte att tänka på,
men jag fick en suddig bild på
ett par som gjorde ett tappert
försök. På en Ålandsfärja måste
man gå till taxfree. Champagnen
skall, enligt Winston C, vara
torr, kall och gratis. Här var
den inte gratis, så det blev lite
gin. Tiden gick fort när man
har trevligt och kl 17.30 var det
avstigning från däck 3B. Det var
bara två, som saknades, men de
hade redan gått av färjan. Tack
vare mobiltelefoner, kom alla
iväg hem. Dom flesta vilade på
återresan och vi konstaterade
att vi gärna åker igen, då med
lugnare väder.
Referent & Fotograf
Finn Hultman
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17 Grimner, Oskarshamn Höstavslutning, Seniorerna

Programmet för Bifrostseniorerna i Oskarshamn består vanligtvis av
sammanlagt sju träffar per säsong, tre möten på hösten från september
t.o.m. november, för att sedan fortsätta vårsäsongen med ytterligare
fyra träffar med början i januari och sista träffen i april. Höstsäsongen
2018 började i september med ett uppskattat studiebesök på ABCkarossen i Mönsterås, vilket sedan följdes upp med luftgevärsskytte
vid träffen i oktober. Man hade nu kommit fram till höstens sista träff
och rubriken för detta möte var ”Mat med lättare musikunderhållning”.
Att menyn sedan bestod av den småländska nationalrätten kroppkakor
bidrog säkert till att inte mindre än 47 bröder och systrar hörsammat
inbjudan denna gång. Deltagarna bjöds vid ankomsten först på glögg
och pepparkakor, innan seniorernas ordf. Roy H Nilsson hälsade alla
välkomna och berättade lite om dagens upplägg, vilket först bestod av
lite gemensam allsång till ackompanjemang av ljuvliga dragspelstoner
levererade av Barbro Tarzén, innan det bjöds till bords för att
inmundiga de efterlängtade kroppkakorna med tillbehör som grädde,
skirat smör och rårörda lingon. Efter avslutad måltid så förnöjde oss
Barbro Tarzén med ytterligare sköna dragspelstoner, innan det var
dags för kaffe och kaka. Deltagarna hade också vid ankomsten fått
möjlighet att köpa lotter med möjlighet att på så vis få chansen att bli
lycklig ägare till det fina pris som denna gång skänkts till lotteriet av
Grimhildsystern Ingrid Karlsson och som bestod av en, utav henne
tillverkad mycket tjusig julkrans, som lämpligen kan hängas upp t.ex.
på ytterdörren nu i kommande juletider. Vinnare av detta fina pris
blev Britt-Marie Berggren. Roy H Nilsson tog till orda och visade
upp att även han införskaffat en av Ingrid Karlssons julkransar vilken
han sedan mycket välförtjänt överlämnade till Barbro Tarzén som ett
tack för att hon musikaliskt underhållit oss med sitt dragspel denna
eftermiddag. Från oss närvarande seniorer denna eftermiddag vill vi
också framföra ett stort och varmt tack till Roy H och Lena Nilsson
samt till Kjell och Britt Holm för ett som vanligt mycket lyckat och
trevligt arrangemang.
Referent & Fotograf Jan-Eric Carlsson
Till vänster: Vinnaren
Britt-Marie Berggren

Barbro Tarzén musikunderhåller
Hungriga seniorer förser sig
med dagens läckerheter
BIFROST

17 Grimner,

Oskarshamn
Föredrag med Christer Ek hos Bifrostseniorerna

Vårprogrammet 2019 för Bifrostseniorerna i Oskarshamn startade
tisdagen den 21 januari med ett föredrag av författaren Christer Ek och
som handlade om hur vårt landskap och vår natur har förändrats genom
årtusenden och fram till i dag. Ett mycket fängslande och intressant
föredrag där han med hjälp av bildspel visade på hur vårt landskap har
förändrats, allt i från istiden och fram tills i dag. Hur odlingslandskapet
har försvunnit och ersatts av granplanteringar, hur antalet mjölkbönder
drastiskt har minskat och att de s.k. gammelskogarna snart är ett
minne blott. Allt detta har också inneburit helt förändrade livsvillkor
för djurlivet och för växtligheten vilket då bidragit till att vissa djur
och växtarter blivit allt mer sällsynta och i vissa fall helt försvunnit.
Christer Ek har även studerat och dokumenterat de små skogssjöar
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eller gölar som de också kallas, och också skrivit en bok om dessa.
En som vanligt mycket intressant eftermiddag i god och kulturell
Bifrostanda, och som traditionsenligt avslutades med kaffe och
tillhörande dopp.
Denna träff innebar också att den var den sista för Roy H Nilsson
som Bifrostseniorernas ordf. då han inför det kommande årsmötet
aviserat sin avgång efter 12 år som seniorernas ordf. Samtliga bröder
och systrar som deltagit genom åren i seniorverksamheten kan bara
framföra ett stort och varmt tack till Roy H och hustru Lena för
fantastiskt trevliga, intressanta och välregisserade träffar. Den som
kommer att axla manteln som Bifrostseniorernas ordf. efter Roy H
blir Leif Claesén, som vi önskar lycka till med sitt nya uppdrag!
Referent & Fotograf
Jan-Eric Carlsson

25 Alvheim, Eskilstuna

Romprovninglördagen den 25 november 2018

Lördagen den 24 november samlades 27 bröder, presumtiva bröder,
vänner etc. till en romprovning. Under Johan Ohlsons professionella
ledning fick vi lära oss om de olika grundstilarna av rom, hur man skiljer
dom åt och givetvis hur de smakar. Vi fick också en hel del historier
kring de olika tillverkarna både beträffande tillverkningsmetoder
och levande beskrivningar av personerna bakom tillverkningen.
Efter genomförd provning röstades en favorit fram som blev en Ron
Esclavo XO cask. En 65%-ig goding från Dominikanska Republiken
i spansk stil som lagrats i 23 år på
Burbonfat enl. solerametoden.
Provsmakning och bedömning
Därefter avnjöts en god middag
och ytterligare förtäring av öl
samt rom och som avslutning
avnjöts en fantastisk honungsrom
till kaffet. Efter trevlig samvaro
så troppade så småningom
deltagarna av glada till sinnet och
med lite mer kunskap om rom.

Dagens föredragshållare
Christer Ek tillsammans
Bifrostseniorernas ordf. Roy H
Nilsson
BIFROST

17 Grimner,

Oskarshamn
Årsmöte hos logen 17 Grimner

Referent & Fotograf Bo Jonsson

17 Grimner har den 22/1 hållit sitt årliga stadgeenliga årsmöte
i närvaro av 46 bröder. LM Johan Brundin öppnade mötet och
hälsade alla välkomna. Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes
undertecknad referent Jan-Eric Carlsson. Under punkten Logens
direktoriums förvaltningsberättelse så framförde Kjell Karlsson en
synpunkt där han ansåg att det under kapitlet ”Händelse av betydelse”
borde infogas och justeras in instiftandet av Bo Löfgrens fond. Den
fond som Bo Löfgren under det gångna året instiftat till förmån för
underhåll av Grimnerhuset. En justering och kompletering av denna
punkt i förvaltningsberättelsen beslutades därför av årsmötet. Betr.
övriga punkter på dagordningen så som förvaltningsberättelserna för
fastigheten, seniorklubben samt logens resultat-och balansräkning,
föranledde inga frågor och klubbades enhälligt av årsmötet.
Detsamma gällde även för revisionskommitténs berättelse, frågan om
ansvarsfrihet, firmatecknare för logen samt för de val som valkollegiet
arbetat fram. Samtliga dessa punkter klubbades också enhälligt av
årsmötet. Betr. valet till ordf. av seniorklubben så kan speciellt nämnas
att Roy H Nilsson som innehaft denna post i 12 år nu valt att inte ställa
upp för omval ytterligare ett år. Till hans efterträdare valdes nu Leif
Claesèn. Även årsavgiften till logen, som av direktoriet föreslagits
till oförändrad för 2020, klubbades enhälligt av mötet. Den sista
punkten på dagordningen handlade om logens fortsatta utveckling
och mål. Här fick LM Johan Brundin redogöra för hur de mål som
sattes upp vid förra årets årsmöte hade utfallit. Tyvärr har det bl.a.
inneburit ett visst medlemstapp under året. Även besöksfrekvensen
på logekvällarna har också minskat något. Det ekonomiska resultatet
för logen var annars tillfredsställande, seniorklubbens verksamhet
ökar och fungerar bra, och de renoveringar och uppdateringar som
gjorts i fastigheten, så som installation av hiss mellan matsalen och
kapitelsalen, montering av ljudanläggning i matsalen med m.m. har
mottagits positivt av bröderna. LM redogjorde också för resultatet av
den enkät som logens bröder fått besvara, och som direktoriet nu får
arbeta vidare med. De mål som LM nu satt upp för det kommande
verksamhetsåret 2019 var att arbeta för att bibehålla vårt medlemsantal
liksom besöksfrekvensen på logekvällarna. Att logen skall uppvisa ett
gott ekonomiskt resultat, och att arbeta för en god medlemsvård och
en bra seniorverksamhet. Traditionsenligt avslutade sedan mötesordf.
med att läsa två dikter, denna gång av Nils Ferlin, innan han tackade
för förtroendet att få leda logens årsmöte, samt tillönskade logen och
alla bröder ett lyckosamt nytt verksamhetsår, innan han överlämnade
klubben till LM som förklarade årsmötet för avslutat. Som avslutning
bjöd logen bröderna på kaffe och semla.
Referent Jan-Eric Carlsson
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Johan Ohlson föreläser kring
drycken rom

Nästa resmål som kommer att planeras är Sydafrika. Tack för ett
intressant föredrag och allt jobb du har lagt ner för att bröderna ska få
en trivsam tillvaro. För sådana saker blir inte till av sig själv. En stor
eloge. Bengt-Erik Karlsson hyllades för att han hade fyllt 75 år. StigLennart Cederlöf berättade när och var Storlogen Tirfing kommer ha
sina gradgivningar.
Referent Conny Halvardsson
BIFROST

27 Odinsal,

Uppsala
Klubbafton med julöl den 20
december 2018

Tjugofem bröder och ett antal
gäster samlades denna fredag
på puben The Bishop Arms i
Uppsala för att avsluta höstens
aktiviteter med en eller flera julöl.
Klädkoden var TOMTELUVA!
Dessutom kunde man få ”extra
poäng” med ljuseffekter mm
som t ex Jakob Jerresand gjorde.
Julstämningen blev hög eftersom
vi gjorde ett riktigt färgglatt inslag
på puben. Efter intagen måltid så
övergick vi till diskussioner om
hur julen kommer att förberedas
och genomföras i respektive
tomtehus.

BIFROST

25 Alvheim och Aelforna, Eskilstuna
Julfest den 15 december 2018

Alla hade samlats i kapitelsalen där LM Nils-Eric hälsade alla
välkomna, överlämnade sedan ordet till Ordens Curator Anders
Randelius som skulle dela ut ett stipendium till Moa Andersson
på 10 000 kr från Fred Norinders stiftelse. Moa Andersson går på
Musikskolan och spelar trombon. Hon framförde några musikstycken
tillsammans med Anders Andersson som kompade på flygeln.
Tyvärr gjorde inte kapitelsalen hennes musik rättvisa på grund av att
akustiken inte är den bästa där. Men det är en talangfull tjej. Vi hade
även besök av Alice Levin som fick ett stipendium förra året. Alice
studerar i Oslo och kvällen till ära så hade hon sin pojkvän Robin
Havem Lövöy med sig. De framförde en känslosam jullåt på norska,
Alice sång och piano, Robin saxofon. Sen följde julbordet med dess
läckerheter som tillfredsställde smaklökarna. När tuggandet gick mot
sitt slut. Så begärde damlogen Aelfornas preses Ewa Eriksson ordet.
Damlogen delade ut en 30-årspresent i form av en fin Whiskey och
en lottring. Lotterna ska säljas till Alvheims bröder och vinnaren får
flaskan samt att behållningen går till Alvheims kassa. Musik och sång
skötte broder Bo Jonsson så att kvällens deltagare fick svänga runt
lite grand.
Referent Conny Halvardsson

BIFROST

25 Alvheim,

Eskilstuna
Klubbafton den 31 januari 2019

Broder Bo Jonsson hade anordnat en resa till Kuba i slutet av februari
2018. De var fem bröder plus en broders dam. Så kvällen till ära
fick vi bli delaktiga i deras resa. Bo berättade och visade bilder
från deras rundtur på Kuba. Berättade att det finns två valutor, en
för befolkningen (peso) samt en för turisterna (cup). Genomsnitts
kubanen tjänar omkring 300 kr i månaden men då tillkommer vissa
livsmedel som ris och olja som delas ut, så det är ingen som behöver
svälta. De besökte en riktig turistmagnet som var de två barer där
Ernest Hemingway hade spenderat mycket tid. Eftersom de åkte runt
så fick de se mycket av städer och landsbygd. Är man på Kuba så är
det ett måste att besöka ställen där de tillverkar rom eller cigarrer.
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Henrik Fryberg med julölen

Odinsal tomtar väntar på julölen

BIFROST

28 Gondler,

Kalmar
Gondler på söndagsutflykt
Hossmo Gård i november
2018 efter 38 månaders
varsam restaurering

Gårdsägare Mikael
Sparretun berättar i gårdens
lantcafé om gården och dess
historia för intresserade
Bifrostbröder med familjer
och vänner
Än en gång har vår aktiva aktivitetsgrupp inbjudit till en fin
söndagsutflykt. Denna gång till Hossmo Gård cirka 10 km
söder om Kalmar och dess mycket fint och varsamt renoverade
mangårdsbyggnad.
Det är ägaren och drivkraften bakom upprustningen Mikael Sparretun
som tar emot oss och berättar om huset och sin idé. Huset byggdes
1810 och hade stått öde i över 40 år när han köpte det 2014. Nu 38
månader senare är huset färdigrenoverat till 99.9 procent. Huset är
byggt av timmer från gårdens egen skog och var i grunden friskt
trots att det stått öde så länge. Idag kan man nästa tro att det är nytt
med nya tapeter framtagna efter originalen från 1800-talet, innertak
med väv och stuckaturer, kakelugnar. Allt i ett otroligt fint skick efter
originalet. Efter en välsmakande fika i Hossmo Gårds Lantcafé var det
rundvandring i huset ledd av Mikael Sparretun.
Referent Per-Olof Svensson. Fotograf Toni Lavi
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Redaktörens spalt
Bifrost nr 1

Hans Bild underhåller med att sjunga visor

Mats Hyltén, Redaktör
Då var det dags för årets första
nummer av tidningen för år 2019.
Detta innebär att tidningen nu är
inne på sitt 93:e år. I tidningen finns
inbjudan till Rikstinget 2019 som är
helgen 10–12 maj i Södertälje. I år så
välkomnar vi sex nya Mästare i sina
ämbeten. En presentation av var och
en kan ni också läsa om i detta nummer. Nu till Er som är referenter och
fotografer vill jag rikta ett tack för
det insända materialet. Ni håller hög
klass på att hålla manusstopp, vilket
jag är tacksam för. Manusstoppen är
för 2019 följande:

Några ord om våra damloger av Astor Baldesten

34 Linneus, Växjö. Julfest lördagen den 8 december

Det blev en trevlig eftermiddag när Linneus
och Linneorna firade in julen med ett gott
julbord i Bifrostlokalen lördagen den 8
december 2018. Vi var 46 personer som
trivdes tillsammans med att äta av all mat
som bullades upp på faten. Allt började
med glögg och pepparkakor och allt efter
som gästerna anlände fick de ge sig ut på
en liten promenad i lokalerna för att hitta
lämpliga fågelholkar till de fåglar som de
blivit tilldelade på ett papper. Det var inte
helt lätt att klura ut vilken holk som passade.
Tanken med själva promenaden syftade på
att man genom att röra på sig skulle hamna i
samtal med personer som man kanske kände
så väl, eller inte alls. Efter detta var det dags
att börja tömma faten på julbordet, mellan
de olika på-fyllningarna fick man sjunga lite
julsånger samt delta i en musik quiz. Tomten
hade låtit meddela att han tänkte komma till
Bifrostfesten eftersom det bara finns snälla
barn där och barnen uppskattade besöket
och presenterna sig. Under tiden fick de
vuxna lite kulturinformation. Undertecknad
spelade och sjöng fyra Ruben Nilsson visor
som inte finns utgivna på skivor. Efter
Ris a la Malta var det dags att samlas i
förrummen där det serverades kaffe i väntan
på lotteridragningen. Det var många vinster
som skulle fördelas, som vanligt är det någon

Några av deltagarna
som vinner flera vinster, medan de flesta blir
utan vinst. Men de får glädja sig åt att logen
alltid är vinnare. Mu Kennert skötte det hela
med bravur med hjälp av Mikael.
LM Alexander tackade de som haft huvudansvaret för tillställningen. MU Kennert,
I Bengt och YL Bill de gav blommor till
fruarna. Vi kunde konstatera att tiden går
väldigt fort när man har trevligt, innan vi
skiljdes utbringade vi ett fyrfaldigt leve för
ExM Sten, som har för vana att fylla år i
anslutning till våra julfester. Ett speciellt tack
till våra sex gäster från Vetlanda, som alltid
ställer upp för oss.
Referent Hans Bild
Fotograf Anders Kling

M Alexander med dagens födelsedagsfirande
Sten Sjödahl

Nr 1: 3 februari
Nr 2: 12 maj
Nr 3: 15 september
Nr 4: 17 november
Skicka in referat och bilder kontinuerligt efter era aktiviteter. Så blir
det redaktionellt en bra planering av
tidningen.
En fortsatt trevlig läsning, och en
förhoppning om en skön vår som går
oss till mötes.
Vi ses!
Mats Hyltén, Redaktör
Cedergatan 7 B
215 67 Malmö
Mobil 070-931 53 14
redaktionen@bifrostorden.se
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Bifrostordens Riksting

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

År

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Plats

Södertälje
Kalmar
Karlskrona
Nyköping
Oskarshamn
Eslöv
Stockholm

Värdloge

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

Datum

10-12 maj
8-10 maj
7-9 maj
6-8 maj
5-7 maj
Ej fastställt
9-11 maj
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Bland Bifrostordens äldsta papper
finns en tunn ritusbok med rött omslag.
På framsidan står med prydlig handstil skrivet i bläck ”Ritus vid damloge i
Åsagård”. Den violetta texten omfattar
5½ maskinskrivna sidor med dubbelt
radavstånd och den är hektograferad d.v.s. duplicerad med den metod
som Bifrost en gång använde för att
mångfaldiga ritustexter. Sidorna skrevs
tydligen på tjugotalet då författaren
använt förkortningarna L. F. V. och L.
I. L. (där första ”L” står för Logens) i
stället för trettiotalets modernare F.V.
och I.L.

Texten beskriver hur närvarande bröder
skall ta plats i kapitelsalen på sedvanligt
sätt efter grad men lämna de främsta
stolsraderna på vardera sidan om mittgången tomma. Sedan fördes damerna
in till ”en högtidlig processionsmarsch”.
När musiken tystnat och damerna satt
sig, skall Mästaren resa sig och på
Åsagårds vägnar hälsa damerna välkomna och uppmana bröderna att ”bringa
gästerna den sedvanliga hedersbevisningen.” Därefter genomfördes en kort
ritus med mycket musik. Denna korta
ceremoni avslutades med ett ordnat
uttåg men LM och OSM stannade kvar
i kapitelsalen, för att bröderna skulle
kunna presentera sina damer för dem. I
referatet från Åsagårds Damafton 9/11
1946 berättas: ”Sedan gästerna beklätts
med de sedvanliga dekorationsbanden
och bröderna tagit plats i kapitelsalen
införde yttre och inre ledsagarna gästerna under toner till Triumfmarschen
ur Aida. Därefter vidtogs ett kort men
stämningsfullt Ordenskapitel.”
Det finns några få bilder i gamla Bifrosttidningar där damerna bär ett ”gradband” över höger axel. Bland annat från
Manheims 20 – årsjubileum 27/4 1948
med 227 gäster på Hotell Continental
och logens årsmiddag 1/2 1947 i Spegelsalen på Grand Hotell där Manheimsbrodern Sune Waldimir tillsammans
med den då mycket populära sångerskan Sonja Sjöbeck underhöll med det
senaste från schlagervärlden. Det finns
en bild från Junehus 40 – årsjubileum
2/10 1968 med två rader damer sittande främst i kapitelsalen men utan band
över axeln och med Mästarbordet i
bakgrunden. 27/10 1928 gav Åsagård en
Grad I med efterföljande ”dansafton där
dansen tråddes till in på småtimmarna”.
När Åsagård instiftades 28/5 1927 var

damer närvarande och dansen pågick
även då till långt in på småtimmarna.
Detta är enda gången? som det beskrivs,
att damer varit närvarande i samband
med en logeinvigning. Vidare berättas i
referatet hur några glada herrar på vägen
hem från den invigningsfesten mitt i
natten dricker Carl Mikael Bellman till
i punsch vid hans minnessten på Klara
kyrkogård. Det finns två anteckningar,
att Manheim 1946 och Aroshus 1949
– 1950 skrivit om och moderniserat
befintlig ”Ritus till damloge”.
Enstaka rader i några festreferat berättar,
att närvarande damer hedrats särskilt,
även om det inte framgår hur. Damer i
eleganta, långa aftonklänningar kan ses
på bilder från förr. I Örebro hölls varje
år välbesökta luciafester och barnfester till julen liksom vårfester. De äldre
logerna arrangerade regelbundet fester
och utflykter med många deltagare.
Logerna uppmanade bröderna att bjuda
med bekanta till festligheterna för att
intressera nya medlemmar. När inte
egna bröder skötte underhållningen
hyrdes de bästa lokala förmågorna in
och antalet besökare var högt både vid
vanliga gradgivningar men även vid de
utåtriktade aktiviteterna.
I ett logereferat från Heimdal omnämns,
att dåvarande storlogemästaren Thure
Åkerlund besökt Löfstads 5 – årsjubileum 27/9 1947 och att 92 % av
Löfstads bröder varit närvarande vid
den Grad I, som föregick festligheterna
med damer.

Vid den första rikslogen (dåtidens
riksting) som ägde rum den 5 december 1925 var 14 bröder berättigade att
deltaga och alla dessa herrar kom med
damer. Alla 28 deltog i den efterföljande
festliga supén. Det hela ägde rum på ett
av den tidens inneställen, restaurangen
Rosenbad vid Strömkajen (en del av dagens regeringskansli.) Då hade Ordens
tre loger; St. Örjan, Eyrabro och Aroshus tillsammans hunnit få 80 medlemmar. Bifrost hade på åtta månader vuxit
från de 25 herrar, som var närvarande
vid invigningen på Stallmästaregården
den 1 april. Raskt marscherat, något att
ta efter i dag!
När var du själv sist fadder?
Astor Baldesten

På något okänt, sätt var damer aktivt
involverade i Ordens festverksamhet
redan på tjugotalet. Några loger hade
aktiva damklubbar långt innan BDR
bildades vid Rikstinget i Göteborg 9/5
1987 med Majken Tambert, som ordförande (I dag preses). Duranki i Örebro
grundades formellt 8/2 1933 och är äldst
även om Bifrostdamerna i staden varit
aktiva för Orden dessförinnan. Carola
i Karlskoga bildades i mars 1950 och
i Västerås fanns under trettiotalet en
mycket aktiv damklubb, som gick Aroshus tillhanda vid festligheter. Referatet
från invigningen av Åsa – Idun 27/11
1952 beskriver en strålande festkväll
med både allvar och nöje. Även om det
bara skymtar fram här och där så har
brödernas damer uppenbarligen alltid
och ända från början aktiv men indirekt
funnits med i Ordens verksamhet.

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 1 Februari 2019

33

BDR – BifrostDamernasRiksorganisation

Damlogen Fjorgun
Julbord den 30 november 2018

Rapporter, information och händelser

24 glada systrar samlades denna kväll till ett välfyllt julbord, som avslutning på en i 18 Fjorgun händelserik höst.
Glada samtal och sånger fyllde lokalen och kvällen avslutades med den traditionella julklappsutdelningen. Kvällens
överraskning stod brödralogen Mjölner för, som oväntat dök
upp och lussade för systrarna. Ett mycket uppskattat initiativ.
Mätta och belåtna begav vi oss hem i novembermörkret, redo för
nya tag efter de kommande helgerna.

Damlogen Carola, hösten 2018
”Havets läckerheter” den 22 augusti
Vid höstens första träff serverades skaldjurssoppa, räkor, bröd,
goda ostar, vin med tillbehör. Titti Hansson, känd från Karlskoga lokalradio förgyllde kvällen med Stå/upp underhållning. Sång,
musik och allsång. Glada skratt och trevlig samvaro. 27 systrar
deltog, samt fyra gäster.

Systerkväll den 19 september

Vi samlades i Villa Ekeliden, den näst äldsta fastigheten i Centrala
Karlskoga omskriven av starka kvinnor som Selma Lagerlöf i boken om Charlotte Löwensköld.
Kvällens föredragshållare Carl Carr gav oss en intressant och
gripande föreläsning. Carl tog oss med på hans egen historia att
“komma ut” i kvinnokläder utanför dörren. Ett steg han hade fruktat under lång tid men som när det väl var taget visade sig vara
hans viktigaste steg i livet. Efter föredraget berättade Carl att detta
varit ett styrkeprov att stå inför så många kvinnor och berätta sin
historia. Jag fick en otrolig respons och många frågor. Tack Damlogen Carola för inbjudan. ... Så nu promenerar jag hem trött, svettig men nöjd, kommer att sova gott i natt. Kvällens meny bestod
av bakad potatis, vin, vatten och kaffe med kaka 27 systrar, samt
fyra gäster deltog.

Gradgivning och Carola 30 år som loge
den 24 oktober

Ann-Gerd Rundin fadder, Ulla Persson invigd
i Vishetens Grad, Barbro
Österberg Preses
Jenny Åkerlind invigd
i Gemenskapens grad,
Ulla Persson invigd i
Vishetens Grad, Lonny
Andersson, Märith
Warnquist och Kerstin
Ingefjord invigd i Gemenskapens Grad

Referent Preses Christina Johansson
Fotograf Yvonne Svensson

Damlogen Norhild
Kryddan är livet
Kryddan är livet, detta var rubriken när Damlogen Norhild träffades i Ordenshuset i Västervik torsdagen den 22 november. Preses
Christina Rooth hälsade gästande kryddexperter Maud Svensson
och Chia Lindroth välkomna.
De presenterade ett antal kryddor som kan användas till all matlagning, dip och mjukostar mm. De hade fixat till en tallrik med
smakprov av diverse ting. Dip och mjukostar kan man använda till
mycket vid förrätter och desserter.
Det var ett 40-tal ”systrar” som hörsammat kallelsen och de erbjöds att handla av kryddorna som presenterades.
Referent Thomas Manfredh. Fotograf Britt Manfredh

I väntan på tomten den 28 november

I stämningsfull julmiljö samlades 32 systrar samt fyra inbjudna
gäster kring glöggskålen på Logehusets övervåning. Små söta lucior kom på besök. Mindre julbord var uppdukat en trappa ner. Vi
förflyttades oss ner, lät oss väl smaka.
Avslutade med kaffe och tårtbit. Tomten från de djupa Bergslagsskogarna, kom på besök och hjälpte oss att fördela julklapparna.
Efter lottdragningen tackade vi varandra för 2018 och önskade
God Jul och Gott Nytt År! På återseende 2019.

Från höger
Luciorna
Emilia Ekman, Tine Johansson, Elsa
Josbo, Bianca
Skogvoll,
Ester Josbo

Kvällens glada systrar fr. höger: Ingela Wester Gradvärdinna,
Jenny Åkerlind invigd i Gemenskapens Grad, Ulla Persson invigd
i Vishetens Grad, Monica Sjöberg fadder, Lonny Andersson
invigd i Gemenskapens Grad, Margareta Atterklint fadder, Märit
Warnquist och Kerstin Ingeford invigd i Gemenskapens Grad,
Marita Linder fadder.
Gradgivning IV, syster Ulla Persson invigdes i Vishetens grad.
Lonny Andersson, Märith Warnquist, Kerstin Ingefjord och Jenny
Åkerlind invigdes i Gemenskapens grad.
Därmed välkomnar Damlogen Carols fyra nya systrar. Carola som
loge i 30 år uppmärksammades.
Kvällens värdinna Syster Ann-Gerd Rundin gav oss en stämningsfull, mycket intressant och givande resumé från de trettio åren.
Mötet avslutades med en uppskattad festkväll. Trerättersmeny,
sill-rätt, helstekt biffrad med pepparsås, wokade grönsaker och
potatisgratäng. Glass o kaffe.
Vi tackade syster Ann-Gerd för en minnesvärd kväll över de trettio åren, med blommor. 29 systrar deltog + att vi kunde glädjas åt
besök av åtta systrar från Damlogen Duranki.
34

Mingeltallriken

Till sist hade vi fiskdamm, man
kände sig som man var på sin
barndoms julfester när man stod
i kö för att få napp, spännande att
få se vad som dolde sig i påsarna, det var småsaker som alltid
kan komma till användning.
Ex Preses Kerstin Lundgren
försöker få något på kroken
Hungriga systrar som
väntar på maten
Kvällen avslutades med en härlig tacobuffé och lottdragning
med många fina vinster. Härligt
att se, oavsett ålder, vi fortfarande har barnasinnet kvar inom oss.

Bröder och Systrar
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Damlogen Stjärnbågen – Lekfull logekväll
Den 30 januari hade vi en härlig kväll, full av leklust, som startade
med allsång alla sjöng med. Därefter skulle vi visa våra talanger
då vår skattmästare Britt Emilsson hade skrivit ihop lappar som
innehöll en strof antingen från en sång eller saga som vi skulle
göra charader av. Jag kan tala om att det blev många glada skratt,
men alla var duktiga på att illustrera så man begrep vad lapparna
innehöll, för det kom väldigt snabba svar. Nåja kanske inte alla var
duktiga, när undertecknad skulle illustrera ” räven raskar över isen
” kan man nog inte säga att jag var smidig som en räv eftersom
första gissningen blev ”små grodorna” fick istället försöka få till
så svansen blev lite yvigare innan rätta svaret kom. Men kul hade
vi. Sedan hade vår ex Preses Kerstin Lundgren gjort ett frågeformulär som var och en fick grubbla över.
Det var frågor om huvudstäder i Europa, vilket land som var arrangör för det första VM i fotboll, vilken stad kallas Grönköping
m.m. så det var stor variation, bl.a. var det en fråga som jag trodde
alla skulle kunna svara på nämligen i vilken stad finns Damlogen
Idavall men icke sa Nicke den var det flera som missade, kanske
behövs mer information.
Preses Annica Carlsson
har fått napp

Damlogen Carola Preses Barbro Österberg

Har ni en fru, sambo/särbo eller bekant som är intresserad 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!

Mjölnerbröder överraskade med ett luciatåg

Referent Margona Sällberg Fotograf Siv Ejderbring

Kalendarium 2019
Norhild-damer beskådar kryddbordet och fyller i beställningarna
BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 1 Februari 2019

14 – 15 september, Presesmöte i Norrköping
28 – 29 september, styrelsemöte i Kalmar
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Den 5 januari somnade vännen, gentlemannen och logebrodern Bengt Lorich in, 103 år gammal. 65 år gammal blev han
Bifrostbroder och är instiftare av logerna 22 Righeim och 27
Odinsal. Skrivare de tre första åren i 22 Righeim och senare
kassör i Bifrostföreningen i Uppsala, samt under ett flertal år
inhoppare varhelst det behövdes i 27 Odinsal. Bengt ställde
alltid upp. Han hade förmånen att få behålla hälsan väldigt
länge, dock vet jag att han tyckte att det var besvärligt när
synen försämrades. Mycket respektabel ålder, men det är
främst Bengts enastående personlighet vi minns.
Jag hade förmånen att få lära känna Bengt i början av 90-talet.
Jag upptäckte snabbt och imponerades av, hans tydliga och
för honom självklara positiva grundinställning och därmed
en livsglädje som var speciell. Han framhöll aldrig sig själv
och hade således ett ödmjukt sätt även om han tydligt kunde
deklarera vad han ansåg, om du frågade. Vi hade ett flertal
förtroliga samtal genom åren. Osentimentala men uppriktiga
samtal som jag värderade högt. Som logebroder kommer vi
alla att minnas honom som engagerad och omtänksam, han
var en mycket uppskattad broder. 2014 diskuterade Bengt
och jag om vi kanske skulle skriva en artikel i Bifrosttidningen när han skulle fylla 100 år. Till slut sa Bengt: Visserligen
fyller jag 99 i år men lika bra vi gör det nu, man vet ju aldrig
vad som kan hända på ett övergångsställe. Typisk pragmatisk humor från Bengt. Så jag intervjuade och skrev artikeln

Personalia

Jubilerande Bröder

In Memorian Bengt Lorich, 27 Odinsal

(Bifrosttidningen 3–2014) och Bengt läste och godkände. Det här
blir bra sa han, nu är allting rätt och du kan hoppa över minnesruna
den dag det blir aktuellt. Sådan var Bengt, pragmatisk, varm och
oerhört klarsynt, och med en lite klurig humor. Så minns vi honom.
När Bengt skulle fylla 100 år frågade jag vad han ville ha i present.
Jag ska inget ha, jag håller ju på
och avvecklar, sa han. I höstas när
jag frågade hur han mådde svarade han utan någon större tvekan:
Jag håller på att lämna in nu.
Vi har samma bakgrund från det
militära, så jag förstod precis vad
han menade.
Bengt, jag väljer att inte sörja,
istället gläds jag åt att ha fått
lära känna dig.
Varmt var ditt hjärta,
och glatt var ditt sinne
Ljust och soligt lyser ditt minne.
Mikael Sjölander,
ExM Logen 27 Odinsal

April 2019

Maj 2019

Namn

Dat År Loge

Namn

Dat År Loge

Namn

1
1
2
3
3
5
7
12
15
16
18
19
19
20
22
22
24
25
25
27
27
28

Cristian Bohman
Ulf Erlandsson
Anders Forslund
Thomas Lööv
Christer Tyrén
Kari Lehtinen
Christer Åhnberg
Boris Svensson
Johnny Irebro
Ove Engman
Magnus Ågren
Michael Nilsson
Tobias Block
Harri Airosto
Douglas Stålhammar
Hans-Erik Danielsson
Claes-Georg Hansson
Mikael Prenler
Per-Anders Ahlgren
Jan K Johansson
Rickard Johanson
Hans Kastendal

1
3
4
4
5
6
6
9
9
10
12
12
12
12
13
14
14
16
17
23
23
24
25
28
28
29
31

Anders Holmström
Göran Ehrfeldt
Oscar Kindstrand
Bengt Spennare
Rune E Hedman
CG Alexandersson
Lars-Erik Wård
Torbjörn Ahlén
Hans G Hellström
Jonas Nilsson
Assar Rahmani
Östen Svensk
Sven-Åke Rundin
Lars-Ivar Ivarsson
Jan-Erik Jakobsson
Stefan Gustavsson
Göran Lindberg
Anders Jonsson
Åke Melander
Jörgen Gustafsson
Jan Källberg
Lennart Lundberg
Jan Trosell
Per-Olov Widén
Thomas Palmquist
Klas Lindström
Eiron S A Johansson

1
4
5
5
6
6
8
10
10
10
11
14
16
17
17
18
18
22
22
25
26
26
27
27
27
27
27
28
29

Börje Laksonen
Lars Johansson
Malte Soogna
Stig Engström
Ronny Castlin
Hans Malmström
Göran Axelsson
Jan W Sellman
Björn Esbjörnsson
Jan-Erik Andersson
Åke Smedberg
Sven Håkansson
Hans Sunmo
Kenneth Karlsson
Urban Edstedt
Christer Bärtfors
Leif Nilsson
Börje Nyzell
Per-Olof Steinholtz
Tomas Sjödelius
Stig Roland Gustavsson
Petter Sandstedt
Lars Larsson
Stig K Skärström
Jörgen Steen
Rolf Hackzell
Åke Mattsson
Richard Nordin
Göran Kvarnström

50
60
70
50
75
75
75
60
60
60
50
60
50
70
60
70
80
60
60
60
50
75

Linneus
Norheim
Rosheim
Aroshus
Midgård
Grimner
S:t Örjan
Vanadis
Midgård
Torgrim
Grimner
Grimner
Nicopia
Withala
Forsete
Withala
Norheim
Gagnrad
Gondler
Junehus
S:t Örjan
Gungner

Nya Bifrostbröder
Ordens Minnesfond – När Du eller logen vill hedra en bortgången broder. BG 625-0419. Märkes ”Minnesfonden”.
Text och namn skickas till or@bifrostorden.se
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Namn

Loge		

11 november
21 november
17 december
21 december
5 januari
7 januari
10 januari
10 januari
23 januari

Arne Althinsson
Sven-Olof Wilhelmé
Lars Lindblom
Lennart A Andersson
Bengt Lorich
Sture Alard
Rolf G Jansson
Ola Lortsch
Sören Larsson

Vanadis
Junehus
Torgrim
Mjölner
Odinsal
Vesthav
Carolus
Nicopia
Grimner

Grad

IX
X
X
IX
X
X
IX
VIII
IX
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Withala
Righeim
Grimner
Löfstad
Åsagård
Carolus
Rosheim
Eyrabro-H
Runheim
Danheim
Åsagård
Åsagård
Carolus
S:t Örjan
Vesthav
Withala
Withala
Grimner
Nicopia
Grimner
Righeim
Forsete
Runheim
Gagnrad
Grimner
Manheim
Junehus

Dat

Namn

Loge

Dat

2018-10-19
2018-10-19
2018-10-19
2018-11-27
2018-11-29
2018-11-29
2018-11-29
2018-11-29
2018-11-29

Fredrik Jensen
Dan Lundgren
Johan Svensson
Patrik Nyqvist
Anders Meijer
Bo Danielsen
Stig Eriksson
Mats Klasson
Mats Silfving

Solheim
Solheim
Solheim
Righeim
Manheim
Valhall
Valhall
Valhall
Valhall

2018-11-30
2018-11-30
2018-11-30
2018-12-07
2018-12-07
2018-12-12
2018-12-12
2018-12-13
2018-12-13

Dat

Datum

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

Grad I – Frihetens Grad

Namn

2018-11-15 Riccardo Diamanti
2018-11-15 Mats Ekdahl

Loge

Dat

B efordrade Bröder
Namn

2018-05-24
2018-11-15
2018-11-15
2018-11-15
2018-11-16
2018-11-16
2018-11-16

Anders Fredriksson S:t Örjan
Gustav Johannesson Linneus
Benny Thunell
Linneus
Gunnar Winnerhed Linneus
Roberth Abrahamsson Withala
Fredrik Arvidsson
Withala
Tobias Emeskoog
Withala

Lars Andersson
Lars Hansson
Anders Kajbring
Peter Persson
Thomas Sundgren
Markus Andersson
Erik Larsson
Filip Brännström
Mikael Johnsson

Loge
Odinsal
Odinsal
Odinsal
Norheim
Norheim
Eyrabro-H
Eyrabro-H
Åsagård
Åsagård

Grimner
Nicopia
Eyrabro-H
Vesthav
Åsagård
Rosheim
Withala
Gondler
Mjölner
Vanadis
Junehus
Junehus
Löfstad
Runheim
Runrike
Torkild
Vesthav
Grimner
Norheim
Nicopia
Alvheim
Grimner
Danheim
Gagnrad
Junehus
Vesthav
Withala
Manheim
Rosheim

Dat

Namn

Loge

2018-12-13
2018-12-14
2018-12-14
2018-12-14
2018-12-14
2018-12-14
2018-12-14
2019-01-23
2019-01-23

Axel Steinbach
Jörgen Åstrand
Jonas Hallgren
Björn Ingvarsson
Jonas Möller
Patrik Rasmusson
Rikard Sjöstedt
Arne Kihlberg
Anders Wennerström

Åsagård
Mjölner
Mjölner
Mjölner
Mjölner
Mjölner
Mjölner
Aroshus
Aroshus

Dat

Namn

Loge

Grad II – Vänskapens Grad

Åsagård
Åsagård

Dat

Namn

75
75
70
70
70
70
80
80
80
75
75
85
70
75
60
75
60
90
80
60
85
50
60
90
70
60
75
50
80

Grad II

B efordrade Bröder

Brustna länkar

Juni 2019

Dat År Loge

Loge
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Namn

2018-11-15 Patrik Vuorela
2018-11-15 Tom Johansson

Loge
Åsagård
Rosheim

2018-11-16 Staffan Wiberg

Eyrabro-H

Dat

Namn

Loge

2018-11-28
2018-11-28
2018-11-28
2018-12-07
2018-12-07
2018-12-07

Ralph Jonsson
Patrik Karlsson
Björn Qvarfort
Mats Bengtsson
Bengt Onemark
Tomas Ralfsson

Aroshus
Aroshus
Aroshus
Rimfaxe
Rimfaxe
Rimfaxe

Grad III

Grad III – Kunskapens Grad

Dat

Namn

Loge

2018-11-16
2018-11-23
2018-11-23
2018-11-23
2018-11-23
2018-11-23
2018-11-23

Emil Ljunggren
Withala
Per-Anders Ahlgren Gondler
Jörgen Engdahl
Gondler
Fredrik Ivarsson
Gondler
Karlgustav Johansson Gondler
Rolf Linde
Gondler
Anders Lundberg
Gondler
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Dat

Namn

Loge

2018-11-14
2018-11-16
2018-11-16
2018-11-16
2018-11-23
2018-11-23
2018-11-23
2018-11-23
2018-11-23
2018-11-23
2018-11-23
2018-11-23
2018-11-23
2018-11-23
2018-11-23
2018-11-23

Glenn Svensson
Forsete
Mikael Edel
Danheim
Lars Larsson
Danheim
Dan Löfgren
Danheim
Christofer Brandt
Löfstad
Anders Malm
Midgård
Glenn Danielsson
Mjölner
Rolf Jacobsson
Mjölner
Rolf Johansson
Mjölner
Patrik Månsson Lunde Mjölner
Robert Olsson
Mjölner
Klaus Petersen
Mjölner
Kristoffer Roth Nielsen Mjölner
Bo Andersson
Rosheim
Mikael Karlsson
Rosheim
Hans Pantzar
Rosheim

B efordrade Bröder

Grad IV – Hoppets Grad

Dat

Dat

2017-10-19
2018-11-23
2018-11-23
2018-11-23
2018-11-23
2018-11-29
2018-11-29
2018-11-29
2018-11-29
2018-11-30
2018-11-30
2018-11-30
2018-11-30
2018-11-30
2018-11-30
2018-11-30
2018-11-30
2019-01-11
2019-01-11
2019-01-11
2019-01-11
2019-01-11

Leif Engström
Kristopher Björklund
Karl Lindberg
Henric Norlin
Martin Rybeck
Håkan Hammargren
Bengt Martell
Jimmy Palgren
Daniel Wansulin
Frank R Lerjerud
Börje Nyström
Nicklas Pemer
Jan Steninger
Michael Vogtmann
Henrik Wellander
Niklas Johansson
Roger Oskarsson
Kenneth Bojstedt
Göran Bredhammar
Anders Jonsson
Mikael Karlsson
Petter Sandstedt

Åsagård
Solheim
Solheim
Solheim
Solheim
Alvheim
Alvheim
Alvheim
Alvheim
Nicopia
Nicopia
Nicopia
Nicopia
Nicopia
Nicopia
Norheim
Norheim
Grimner
Grimner
Grimner
Grimner
Grimner

2019-01-11
2019-01-11
2019-01-11
2019-01-11
2019-01-11
2019-01-11
2019-01-11
2019-01-18
2019-01-18
2019-01-18
2019-01-18
2019-01-18
2019-01-23
2019-01-23
2019-01-23
2019-01-23
2019-01-25
2019-01-25
2019-01-25
2019-01-25
2019-01-25
2019-01-25
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Namn

Loge

2018-12-07
2018-12-07
2018-12-12
2018-12-12
2018-12-14
2018-12-14
2018-12-14
2019-01-18
2019-01-18
2019-01-18
2019-01-18
2019-01-18
2019-01-18
2019-01-18
2019-01-24
2019-01-24

Mattias Giare
Withala
Lennart Lööw
Withala
Freddy Enström
Torkild
Risto Sarkola
Torkild
Christer Lejdel
Gondler
Jörgen Palmér
Gondler
Henric Sjöstrand
Gondler
Mats Fredland
Rimfaxe
Ulf Tell
Rimfaxe
Jonas Andersson
Vesthav
Mikael Berntsson
Vesthav
Magnus Christiansson Vesthav
Thomas Lund
Vesthav
Benny Rydén
Vesthav
Alf Isenberg
Linneus
Kennert Johansson Linneus

Namn

Loge

Dat

Johan Börjesson
Gungner
Alexander Marszalek Löfstad
Peter Samuelsson
Löfstad
Johan Törnvall
Löfstad
Anders Wågman
Löfstad
Lars Bielke von Sydow Withala
Oskar Frising
Withala
Bengt Håkansson
Linneus
Nils-Ragnar Samuelsson Linneus
Andreas Axén
Vanadis
Magnus Hultman
Vanadis
Göran Olsson
Vanadis
Peter Esbjörnsson
Forsete
Niklas Herrström
Forsete
Carsten Kvist
Forsete
Gunnar Nordgren
Forsete
Anders Elvheden
Gondler
Johan Torstensson
Gondler
Olle Kalmelid
Midgård
Jesper Rosell
Midgård
Roland Andersson
Mjölner
Björn Agild
Rosheim

2019-01-25
2019-01-25
2019-01-25
2019-01-25

Namn

Loge

Hans Malmström
Rosheim
Nils-Erik Rosling
Rosheim
Stig-Göran Björkman Runheim
Fredrik Sjöberg
Runheim

2018-11-24
2018-11-24
2018-11-24
2018-11-24
2018-11-24
2018-11-24
2018-11-24
2018-11-24
2018-11-24
2018-11-24
2018-11-24
2018-11-24
2018-11-24

Namn

Loge

Börje Carlsson
Grimner
Christer Holmgren Grimner
Fredrik Karlsson
Grimner
Nils-Göran Karlsson Grimner
Torbjörn Melkersson Grimner
Günter Müller
Grimner
Torbjörn L Andersson Löfstad
Göran K.E. Thoren Löfstad
Per-Arne Friberg
Midgård
Bo Å.L. Petersson
Midgård
Christer Tyrén
Midgård
Sten V Karlsson
Nicopia
Alf Bjerhag
Withala

100 år!
Nu söker vi 10 huvudsponsorer som vill sätta
sitt namn på brödrakartan och bidra till att
sätta guldkant på vårt 100 årsjubileum.
Vårt exklusiva sponsorpaket innehåller:
• 2 VIP-biljetter till banketten
• Hotellrum – 1 natt för 2 personer i
dubbelrum
• Helsida – samlingsannons med samtliga
sponsorer i varje nummer av Bifrostordens
tidning (4 nr/år) fram till år 2025
• Pluggannons för varje sponsorföretag i
minst en tidning/år fram till år 2025
• Exponering på hemsidan
Kostnad: 10 000 kr/år fram till 2025 vid
tecknande under 2019. Samtliga intäkter
går oavkortat till vårt jubileum.
För mer information kontakta kansliet eller
ordens intendent.

Grad IX Vishetens Grad

Dat

Bifrostorden
2025 smäller det! Bifrostorden fyller 100 år
och det ska vi fira med en oförglömlig
jubileumskväll på Stadshuset i Stockholm.

Grad IX

B efordrade bröder
2018-11-17 Jan Brandberg
Forsete
2018-11-17 Hans Johansson-Dahlskog		
			
Forsete
2018-11-17 Göran H. Schelin
Forsete
2018-11-17 Per-Börje Sundell
Gungner
2018-11-17 Jörgen Cefa
Mjölner
2018-11-17 Sven I.I. Hermansson Mjölner
2018-11-17 Gustav S-U LundströmMjölner
2018-11-17 Jerker P Magnusson Mjölner
2018-11-17 Lars-Åke Andersson Vesthav
2018-11-17 Bengt Ratzmann
Vesthav
2018-11-24 Göran R Bäckstedt Gondler
2018-11-24 Sven Berg
Grimner
2018-11-24 Svante Brandting
Grimner

Lars-Gunnar Vicklander Rosheim
Lars Backlund
Runheim
Joakim Lundin
Runheim
Tomas Ringström
Runheim
Stefan Corneliusson Vanadis
Daniel Gullin
Vanadis
Michael Hesselberg Vanadis
Bengt Jönsson
Vanadis
Thomas Löfdahl
Vanadis
Björn Pettersson
Vanadis
Tomas Risberg
Eyrabro-H
Jonas Bengtsson
Grimner
Magnus Björnholm Grimner
Erik Svenson
Grimner
Bill Johansson
Linneus
Göran Jonsson
Solheim

Dat

Grad V – Trohetens Grad

Loge

Loge

Loge

Grad V

Namn

Namn

Namn

2018-11-23
2018-11-23
2018-11-23
2018-11-23
2018-11-23
2018-11-23
2018-11-23
2018-11-23
2018-11-23
2018-11-23
2018-12-07
2018-12-07
2018-12-07
2018-12-07
2018-12-07
2018-12-07

Dat

Dat

Personalia

Grad IV

B efordrade Bröder

Dat
2018-11-24
2018-11-30
2018-11-30
2018-11-30
2018-11-30
2018-11-30
2018-11-30
2018-11-30
2018-11-30
2018-11-30
2018-11-30
2018-11-30
2018-11-30

Namn

Loge

Arne Carlsson
Withala
Georg Ekeström
Rosheim
Håkan Johansson
Rosheim
Sven Karlsson
Rosheim
Ture Lindén
Rosheim
Anssi Piipponen
Rosheim
Mats B E Hjulström Runheim
Claes-Göran Hörnqvist Runheim
Ulf H Nyberg
Runheim
Bo Haufman
S:t Örjan
Christer Bärtfors
Torkild
Erik Edman
Valhall
Sören Nordén
Valhall
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BIFROSTORDEN

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

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

